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Gabinete do Governador

DECRETO  Nº  0973  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021

ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE  R$ 24.760.575,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas através do inciso VIII, do 
art. 119, da Constituição Estadual e do art. 44, da Lei Federal n.º 4.320,  de  17 de  março de 1964 e amparado pelo 
Decreto n° 1413, de 19 de março de 2020 e Decreto n° 3971 de 24 de novembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o Crédito Extraordinário no valor de R$ 24.760.575,00 (vinte e quatro milhões e setecentos e 
sessenta mil e quinhentos e setenta e cinco reais), destinado a atender despesas com aquisição de vacinas contra 
o Covid-19, em decorrência da Situação de Calamidade Pública em todo o Território do Estado do Amapá, ocasionada 
pelo Desastre Natural e Biológico - Epidemia - Doença infecciosa viral causada pelo SARSCoV2 (Covid-19), conforme 
anexo do presente Decreto.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
EDUARDO CORRÊA TAVARES
Secretário de Estado do Planejamento

Anexo do Decreto nº 0973 de 23 de março de 2021 ................................................................................................... f. 02
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

Em R$ 1,00
UO/ Programa de Trabalho MUNICÍPIO Id. Uso Fonte Nat. da Despesa Valor

30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 24.760.575

10.305. 0022. 2651 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 24.760.575

 160000 - Amapá 0 107 3390 24.760.575

HASH: 2021-0323-0005-3721

DECRETO Nº 0974  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
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XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.212, de 14 de julho de 2017, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 300101.0076.1851.0006/2021 GABINETE - 
SESA,

R E S O L V E :

Exonerar, a pedido, Franklin Teixeira Regis da função 
comissionada de Responsável Técnico por Atividades 
III/Hospital da Mulher Mãe Luzia, Código CDI-3, da 
Secretaria de Estado da Saúde, a contar de 03 de março 
de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0323-0005-3719

DECRETO Nº 0975  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.073, de 02 de abril de 2007, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 200101.0076.2022.0012/2021-GAB/SEINF,

R E S O L V E :

Exonerar George Alex Cascaes Teixeira da função 
comissionada de Responsável por Atividade Nível III/
Núcleo de Edificações/Coordenadoria de Obras Públicas, 
Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Infraestrutura.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0323-0005-3718

DECRETO Nº 0976  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.073, de 02 de abril de 2007, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 200101.0076.2022.0012/2021-GAB/SEINF,

R E S O L V E :

Nomear Simone da Silva Macedo, ocupante do cargo 
de Analista de Infraestrutura, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função 
comissionada de Responsável por Atividade Nível III/
Núcleo de Edificações/Coordenadoria de Obras Públicas, 
Código  CDI-3, da Secretaria de Estado da Infraestrutura.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0323-0005-3717

DECRETO Nº 0977  DE  23  DE  MARÇO  DE 2021

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Tempo de 
Serviço do CAP QOPMA GLEDSON WENDEL XAVIER, 
ao posto de MAJ QOPMA, a contar de 11 de janeiro de 
2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com o art. 54, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo 
nº 0003.0382.0360.0022/2021-DP/DPOP/SPTS/ PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJ QOPMA, pelo critério 
de Tempo de Serviço, o CAP QOPMA Gledson Wendel 
Xavier.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 11 de 
janeiro de 2021.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0323-0005-3715

DECRETO Nº 0978  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021
 
Dispõe sobre a promoção do policial militar 1º TEN 
QOPMA SANDRO BARBOSA PANTOJA, pelo critério de 
Tempo de Serviço, ao posto de CAP QOPMA, a contar de 
17 de janeiro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Emenda Constitucional nº 79/2014; consoante o 
Termo de Convênio instrumentalizado no Processo nº 
05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U nº 121, de 
27 de junho de 2016, que entre si celebram a União e o 
Estado do Amapá, c/c os arts. 53, § 1º e 67, inciso V, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), em conformidade 
com o Parecer Conclusivo nº 166/2020-GAB-PGE-AP, e 
tendo em vista o teor do Processo nº 0003.0382.0360. 
0033/2021 - DP/DPOP/SPTS/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover o 1º TEN QOPMA Sandro Barbosa 
Pantoja, pelo critério de Tempo de Serviço, ao Posto de 
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CAP QOPMA, a contar de 17 de janeiro de 2021.

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

HASH: 2021-0323-0005-3716

DECRETO Nº 0979  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021
  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, de 
acordo com o disposto no artigo 44, da Lei nº 0066, de 03 
de maio de 1993, e tendo em vista o contido no Processo 
- PRODOC nº 0002.0308.1851.0003/2020,
 
R E S O L V E :

Exonerar, a pedido, Bruno Rodrigues Russo do cargo 
de Provimento Efetivo de Assistente Administrativo, Nível 
GGM, Ref. 01, Matrícula nº 0969759-4-02, Grupo Gestão 
Governamental, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, a contar de 1º de setembro de 2020.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0323-0005-3714

DECRETO Nº 0980  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido nos Processos nºs 300101.0068.0119. 
0001/2021 e 0002.0276.1851.0002/2021 SESA/GEA,

R E S O L V E :

Conceder licença sem vencimento, pelo período de 
02 (dois) anos, para tratar de interesses particulares, 
a contar de 12 de janeiro de 2021, à servidora Heloísa 
Lúcia Santos Almada Ribeiro, ocupante do cargo 
de Provimento Efetivo de Farmacêutico, Nível GSS, 
Referência 10, Grupo Saúde - NS, Cadastro nº 0062314-
8-01, integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapá, lotada na Secretaria de Estado da Saúde, na 
forma estabelecida no artigo 107, da Lei nº 0066, de 03 
de maio de 1993.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0323-0005-3712

DECRETO Nº 0981  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, 
tendo em vista o art. 44, Parágrafo único, inciso II, 
da Lei nº 0066, de 03/05/93, o contido no Processo nº 
0007.0337.0296.0006/2021, e

Considerando o teor do Edital nº 090/20, publicado 
no DOE nº 7.301, de 25/11/2020, que tornou público o 
resultado de posse dos candidatos convocados por 
intermédio dos Editais nº 076 e 078/2020,

R E S O L V E :

Exonerar, ex-offício, Diego Ferreira da Silva do cargo de 
Provimento Efetivo de Assistente Administrativo, Classe 
3ª, Padrão I, Grupo Gestão Governamental, integrante do 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, na forma 
estabelecida no artigo 44, Parágrafo único, inciso II, da 
Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0323-0005-3713

DECRETO Nº 0982  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá e baseado 
nos critérios de promoção estabelecidos na Lei nº 0883, 
de 23/05/2005, tendo em vista o contido no Processo nº 
130101.0005. 0288.0026/2021, e

Considerando a sentença proferida nos autos do 
Processo n° 0005104-14.2020.8.03.0001 – Reclamação 
Cível – que tramita perante o 1º Juizado Especial de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá;

Considerando, ainda, que o presente excedente de 
vagas é gerado por decisões judiciais, sob pena do art. 
536, § 1º, do CPC,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder Promoção para a Classe Especial, 
Padrão I, ao servidor Vanderson Silva Diniz, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Agente de Polícia, 
Classe 1ª, Padrão VI, Matrícula nº 0094725-3-01, Grupo 
Polícia Civil, integrante do Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, lotado na Delegacia Geral de Polícia 
Civil - DGPC.

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



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 01• Nº 7.380Diário Oficial

6 de 215

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0323-0005-3723

DECRETO Nº 0983  DE  23  DE  MARÇO  DE  2021
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Processo nº 0043.0306.2319.0002/ 
2020,

R E S O L V E :

Declarar vago o cargo de Provimento Efetivo de Oficial 
de Polícia, Grupo Polícia Civil, Matrícula nº 0091741-9-
01, ocupado pelo servidor Fabrício Lobato Alencar, 
integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, lotado na Delegacia Geral de Polícia Civil - 
DGPC, a contar de 17 de novembro de 2020, na forma 
estabelecida no artigo 43, inciso IX, da Lei nº 0066, de 03 
de maio de 1993.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0323-0005-3722

AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº 00056/PGE/2020
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº027/2021 -CLC/PGE
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através 
da Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva 
ao conhecimento dos interessados o presente AVISO de 
licitação que será realizada através do endereço eletrônico 
http://www.siga.ap.gov.br conforme legislação pertinente.

Objeto:Registro de Preços para Aquisição de 
Equipamentos para Composição do Sistema de Proteção 
Respiratória, visando atender as necessidades do Corpo 
de Bombeiros Militar do Amapá – CBMAP, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no 
Anexo I – Termo de Referência – que integra o Edital, 
independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 12/04/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 12/04/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa:12/04/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 
3131-2839 e o edital completo e seus anexos pelos 
e-mailslicita09@pge.ap.gov.br ecoordlicit@pge.ap.gov.
bre pelo endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021.

Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2021-0323-0005-3633

EXTRATO DO CONTRATO N°003/2021-PGE
  

Contrato nº 003/2021-PGE, Contratante: Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá. Contratada: OFFICE 
PAPELARIA EIRELE-EPP; CNPJ: 01.021.577/0001-42

Objeto: prestação de Serviços de Confecção de 
Materiais Gráficos, visando atender as necessidades 
da Procuradoria Geral do Estado do Amapá; Vigência: 
12(doze) meses contados de 05/03/2021 a 05/03/2022. 
Valor Total Estimado: R$ 5.930,00, (Cinco mil, 
novecentos e trinta reais). Processo SIGA nº 0014/
PGE/2020; Pregão Eletrônico nº 048/2020. Programa de 
Trabalho nº 03.122.0005.2305; Natureza de Despesa: 
3390.39 – Fonte de Recursos 101-RTU, Signatários: 
Narson de Sá Galeno - Ordenador de Despesas; pela 
Contratante – Expedito Vale Araújo: Data de Assinatura: 
05.03.2021.
 
HASH: 2021-0323-0005-3670

PORTARIA Nº 102/2021-PGE.
  

O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 8º, § 2º, incisos I, II e VI da Lei Complementar nº. 
0089 de 01 de Julho de 01 de Julho de 2015,  c/c a Lei nº 
1881,  de 28 de abril de 2015.
  
RESOLVE:
 
Art. 1º - Revogar a Portaria de nº 094/2020 – PGE, 
publicada no D.O.E nº 7115 de 03.03.2020, que autorizou 
o servidor VICTOR MORAIS CARVALHO BARRETO, 
Procurador do Estado, e no exercício do cargo 
Comissionado de Procurador Chefe da Procuradoria 
Tributária-PTRI, para participar do Vlll Encontro Nacional 
das Procuradorias Fiscais.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição.   
  
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral, Macapá-AP, 12 de Março 
de 2021.
Thiago Lima Albuquerque
Subprocurador-Geral do Estado.
OAB/AP Nº 1676-B

HASH: 2021-0323-0005-3655

PORTARIA Nº 103/2021-PGE.
  

O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 8º, § 2º, incisos I, II e VI da Lei Complementar nº. 
0089 de 01 de Julho de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 
1881, de 28 de abril de 2015.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Revogar a Portaria de nº 115/2020 – PGE, 
publicada no D.O.E nº 7122 de 12.03.2020, que 
autorizou o servidor DIEGO BONILLA AGUIAR DO 
NASCIMENTO, Procurador do Estado, e no exercício 
do cargo Comissionado de Subprocurador-Geral Adjunto 
do Estado , para participar do Encontro Nacional das 
Procuradorias Fiscais.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição.   
  
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral, Macapá-AP, 12 de Março 
de 2021.
Thiago Lima Albuquerque
Subprocurador-Geral do Estado.
OAB/AP Nº 1676-B

HASH: 2021-0323-0005-3653

PORTARIA Nº 113/2021-PGE.
 
O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 8º, § 2º, incisos I, II e VI da Lei Complementar nº. 
0089 de 01 de Julho de 2015, e tendo em vista o Memo.nº 
070101.0077.0926.0002/2021-ULCC-PGE.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados 
para atuar como fiscal e suplente no âmbito do Contrato 
nº 002/2021-PGE/AP – Empresa J S GAMBOA - ME, 

o presente Contrato tem por objeto, a Contratação de 
serviços continuados de manutenção e conservação de 
veículos automotores, além dos serviços de lavagem, 
reparo de pneu (borracharia), guincho/reboque e outros, 
visando atender a Procuradoria Geral do Estado do 
Amapá.

. WILLIAN SANTOS LIMA, Responsável Técnico Nível 
Il - NAD - Titular.

. DENICIO ANTÔNIO SARMENTO CORREIA, 
Responsável Técnico Nível lII - NAD - Suplente.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição. 
  
Gabinete do Procurador-Geral, Macapá-AP, 18 de Março 
de 2021.
Thiago Lima Albuquerque
Subprocurador-Geral do Estado.
OAB/AP Nº 1676 - B

HASH: 2021-0323-0005-3669

PORTARIA Nº 114/2021-PGE.
  

O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 8º, § 2º, incisos I, II e VI da Lei Complementar nº. 
0089 de 01 de Julho de 2015,  e tendo em vista o Memo.
nº 070101.0077.0926.0001/2021-ULCC-PGE.
  
RESOLVE:
 
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para 
atuar como fiscal e suplente no âmbito do Contrato nº 
001/2021-PGE/AP – Empresa E A C DA COSTA-EPP, o 
presente Contrato tem por objeto, a aquisição de generos 
alimentícios visando atender a Procuradoria Geral do 
Estado.  

. ELOISE SHIBAYAMA TRINDADE, Responsável Técnico 
Nível I - NAD - Titular.

. ANTONIO CARLOS LAMARÃO DA SILVA, Responsável 
Técnico Nível II - NAD - Suplente.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição. 
 
Gabinete do Procurador-Geral, Macapá-AP, 18 de Março 
de 2021.
Thiago Lima Albuquerque
Subprocurador-Geral do Estado.
OAB/AP Nº 1676 - B

HASH: 2021-0323-0005-3657
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Secretaria de Fazenda

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 007/2021
 

A Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria de Estado 
da Fazenda – Cofis/Sefaz, com base no Art. 179, da Lei 
400/1997, INTIMA os titulares ou prepostos da empresa 
abaixo relacionada a comparecer à Secretaria Adjunta da 
Receita/Sefaz, sito Av. Raimundo Álvares da Costa, 367 
– Centro, Macapá-AP, para tomar ciência do AUTO DE 
INFRAÇÃO. O não comparecimento no prazo previsto de 
30 (trinta) dias após a publicação deste Edital considerar-
se-á os sujeitos passivos intimados na forma do Art.195, 
§2º, inciso III da Lei nº. 400/97.
 
                       AUTO DE INFRAÇÃO
 

CAD-ICMS RAZÃO SOCIAL
03.059947-4 RGS COMÉRCIO E SERVIÇOS

MPF 10900000.12.00000002/2021-11

A.I 10900000.09.00000024/2021-21
 
Macapá-AP, 23 de Março de 2021.
Maria Nilma Lobo Melo
Gerente do NUFES/Sefaz

HASH: 2021-0323-0005-3697

ATO DECLARATÓRIO Nº 2021.000022

Dispõe sobre a cassação de Atos Declaratórios que aprovam 
Regimes Especiais referentes ao cumprimento de obrigações 
relativas ao ICMS, nos termos do Decreto n° 0251/2019.

A SECRETÁRIA DA RECEITA ESTADUAL DO AMAPÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando que o Regime Especial outorgado poderá, 
a qualquer tempo e a critério exclusivo da autoridade 
concedente, ser cassado ou alterado, independentemente 
de acordo e no interesse do Fisco Estadual;

Considerando, o contido na Parecer Fiscal 
nº 2021.01.00.00069, objeto do Processo nº 
28730.0043372021-2;

Considerando, ainda, a necessidade de dar publicidade 
aos contribuintes inscritos no CAD-ICMS da cassação 
dos Atos Declaratórios emitidos pela Secretaria de Estado 

da Fazenda do Amapá,

DECLARA:

Cláusula primeira – Cassados os Atos Declaratórios 
abaixo relacionados que tratam da concessão de regimes 
especiais concedidos com base no Decreto n° 0251/2019, 
que dispõe sobre tratamento tributário nas operações 
com bebidas classificadas nas posições 2204 a 2208 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, efetuadas por 
atacadistas e varejistas:

I – Ato Declaratório N° 004/2019

Contribuinte: J C DISTRIBUIDORA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.023.427-1 

II – Ato Declaratório N° 005/2019

Contribuinte: A R FILHO & CIA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.058.816-2

III – Ato Declaratório N° 006/2019

Contribuinte: A R FILHO & CIA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.006.783-4
 

IV – Ato Declaratório N° 009/2019

Contribuinte: M. A. SILVA & SILVA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.005.752-9

V – Ato Declaratório N° 010/2019

Contribuinte: A. L. GOMES DISTRIBUIÇÃO LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.027.463-0
 

VI – Ato Declaratório N° 014/2019

Contribuinte: ATACADÃO ECONOMICO LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.045.792-0
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VII – Ato Declaratório N° 018/2019

Contribuinte: ATTACK DISTRIBUIDORA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.028.651-4

VIII – Ato Declaratório N° 019/2019

Contribuinte: RACHEL LOIOLA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.016.331-0

IX – Ato Declaratório N° 020/2019

Contribuinte: NUTRIAMA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.008.902-1

 
X – Ato Declaratório N° 021/2019

Contribuinte: NUTRIAMA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.030.540-3

 
XI – Ato Declaratório N° 022/2019

Contribuinte: A. S. DA S E SILVA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.028.748-0

 
XII – Ato Declaratório N° 026/2019

Contribuinte: E. S. M. E DIAS LTDA - EPP

CAD/ICMS/AP N° 03.025.152-4

XIII – Ato Declaratório N° 027/2019

Contribuinte: COMERCIAL NORTE LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.028.356-6

 
XIV – Ato Declaratório N° 029/2019

Contribuinte: ARMAZEM LIMA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.027.225-4

XV – Ato Declaratório N° 034/2019

Contribuinte: NUTRIAMA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.047.246-6

 
XVI – Ato Declaratório N° 039/2019
Contribuinte: ARMAZÉM SANTA MARIA LTDA

CAD/ICMS/AP N° 03.046.178-2

Cláusula segunda - Este Ato Declaratório entra em vigor 
na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Macapá, 22 de março de 2021.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2021-0323-0005-3696

PORTARIA ( P ) Nº 011/2021-SEFAZ

O Secretário de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memorando 
nº 009/2021-COFIS/NUFAT/SARE/SEFAZ e Processo nº 
0027642021-7.

RESOLVE:

1º - Conceder adiantamento em nome de WENDEL DA 
SILVA ALVES, Gerente/NUFAT/COFIS, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Governo Estado do Amapá, 
lotado na Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos 
do Artigo 3º, Inciso I da Lei nº 0624 de 31 de outubro 
de 2001 e Decreto regulamentador nº 3547, de 14 de 
novembro de 2001, no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil 
Reais), destinados a  custear despesas de manutenção 
de serviços, tais como: limpeza de ar-condicionado, troca 
de lâmpadas, manutenção de bomba d’água que alimenta 
os seguintes postos de fiscalização: Trevo, Igarapé da 
Fortaleza, Km-9, Santana, Correios e Matadouro.

2º - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
recebimento.

3º - A referida despesa deverá ser empenhada no Programa 
de Ação nº.  1141010412200052643- Manutenção de 
Serviços Administrativos, Fonte: 101-RTU, Natureza 
339039 – Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica), o 
valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) e Fonte: 101-RTU- 
Natureza 339036 – Serviços de Terceiros (Pessoa Física), 
o valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

4º - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contas, devidamente homologada pelo 
titular do Órgão, na Secretaria de Estado da Fazenda, 
dentro de 10 (dez) dias, contados do término do prazo de 
aplicação constante do item 2º.
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Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 16 de março de 2021.   
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2021-0323-0005-3694

PORTARIA (P) Nº 012/2021 – GAB/SARE/SEFAZ

Dispõe sobre o formulário para a Avaliação de 
Desempenho de Produção Individual (ADPI), nos termos 
do Decreto 4.469/2017 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DA RECEITA ESTADUAL DO AMAPÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o disposto no Decreto 4.469/2017 
que institui e aprova o Regulamento da Avaliação de 
Desempenho de Produção Individual (ADPI);

Considerando a necessidade de padronizar o formulário e os 
procedimentos de preenchimento e entrega das avaliações;

Considerando, ainda, o disposto no Art. 2º do Decreto 
4.469/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer no Anexo I o formulário previsto no Art. 
4º do Anexo I do Decreto 4.469/2017 de forma a atender o 

preenchimento mensal e a entrega trimestral do relatório 
de atividades preenchido pelo Servidor.   

Art. 2º O Formulário de ADPI será entregue pelos Auditores 
da Receita Estadual (ARE) e Fiscais da Receita Estadual 
(FRE) em exercício na Secretaria de Estado da Fazenda do 
Amapá, que não se encontram nos níveis GFA01 ou GFF01 
previstos na tabela constante do Anexo I da Lei 0.982/2006, 
ao Conselho Superior de Desenvolvimento do Servidor.

Parágrafo único. Os servidores nomeados para cargo em 
comissão ou função em outros órgãos da Administração 
Pública, federal, estadual ou municipal deverão 
encaminhar ao CSDS o documento de nomeação a fim de 
perceber a pontuação integral prevista no Art. 8º do Anexo 
I do Decreto 4.469/2017 até sua exoneração. Quando 
ocorrer a exoneração o servidor deverá encaminhar o 
respectivo documento, sob o prejuízo de ter as pontuações 
estabelecidas após a exoneração invalidadas.

Art. 3º Ficam convalidados os relatórios entregues até a 
data desta publicação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA 
ESTADUAL em Macapá-AP, 18 de março de 2021.
Benedito Paulo de Souza
Secretário Adjunto da Receita Estadual

HASH: 2021-0323-0005-3685

PUBLICIDADE
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Anexo I da Portaria (P) 012/2021 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

Secretaria Adjunta da Receita 
 
DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL                                       

(ANEXO I DA PORTARIA (P) N. 012/2021 – GAB/SEFAZ)  
Nome:  
Cargo:  Matrícula:  
Setor:  Trimestre:  

 
Atividades mês: Quant. Valor Pontos 
 
 
 
 
 

   

Soma  
Declaro que os pontos computados neste demonstrativo 
correspondem às atividades executadas no período em 
conformidade com os critérios estabelecidos no 
Regulamento de Avaliação de Desempenho de Produção 
Individual. 

Acréscimos  
Descontos  
Total  

 
Atividades mês: Quant. Valor Pontos 
 
 
 
 
 

   

Soma  
Declaro que os pontos computados neste demonstrativo 
correspondem às atividades executadas no período em 
conformidade com os critérios estabelecidos no 
Regulamento de Avaliação de Desempenho de Produção 
Individual. 

Acréscimos  
Descontos  
Total  

 
Atividades mês: Quant. Valor Pontos 
 
 
 
 
 

   

Soma  
Declaro que os pontos computados neste demonstrativo 
correspondem às atividades executadas no período em 
conformidade com os critérios estabelecidos no 
Regulamento de Avaliação de Desempenho de Produção 
Individual. 

Acréscimos  
Descontos  
Total  

 
Informações Complementares 
 
 
 
 
Data: __/___/ 
Assinaturas 
 
_______________________________ 
Servidor 
 

 
_________________________________ 
Chefe Imediato 
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PORTARIA (T) Nº 003/2021 – GAB/SEFAZ

Institui Comissão Permanente responsável pela análise 
dos incentivos e benefícios fiscais, na forma do Artigo 
13, §1º, inciso III, da Lei Complementar nº 178/2021 e dá 
outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de 
suas atribuições previstas em lei, e,                                   

Considerando o disposto no art. 13, §1º, inciso III, da Lei 
Complementar nº 178/2021;

Considerando, ainda, os termos do Processo n° 
28730.0044932021-9,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão Permanente responsável 
pelos estudos, análises, elaboração de relatórios e 
proposições para reduções, cortes e adequações dos 
incentivos e benefícios fiscais, conforme o Programa de 
Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de 
Promoção do Equilíbrio Fiscal, objeto do Artigo 13, §1º, 
inciso III, da Lei Complementar nº 178/2021.

Art. 2º A Comissão será composta pelos membros abaixo 
indicados, os quais desenvolverão os trabalhos sem 
prejuízo das demais atividades funcionais, a saber:

I – Benedito Paulo de Souza – Coordenador;

II – Daniel Braz de Araújo – Organizador;

III – Gilson Carlos Rodrigues – Membro;

IV – Inácio Flávio dos Santos Barroso – Membro;

V – Robledo Gregório Trindade – Membro;

VI – Deibson Ferreira da Costa – Membro.

Art. 3º Os procedimentos para a execução dos trabalhos 
serão definidos pela própria comissão, sendo que esta 
deverá interagir com setores internos e externos da 
Secretaria de Estado da Fazenda para obter informações.

Art. 4º A Comissão deverá apresentar relatório a fim de 
subsidiar a tomada de decisão do Secretário de Estado 
da Fazenda quanto à concessão ou prorrogação de 
incentivos e benefícios fiscais.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda, em 
Macapá, 16 de março de 2020.
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2021-0323-0005-3710

Secretaria de Administração

EDITAL N° 104/2021 – RESULTADO DEFINITIVO 
DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAME 
DOCUMENTAL – GRUPO GESTÃO GOVERNAMENTAL

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

Considerando o Edital nº 103/2021 – RESULTADO 
PRELIMINAR DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA 
DE EXAME DOCUMENTAL – GRUPO GESTÃO 
GOVERNAMENTAL;

RESOLVE:

I - Tornar Público no Anexo Único deste Edital o Resultado 
Definitivo da Etapa de Exame Documental, de caráter 
eliminatório dos candidatos aos cargos de Analista Jurídico, 
Analista de Finanças e Controle Nível Superior e Assistente 
Administrativo Nível Médio, os quais foram convocados 
através do Edital n° 102/2021 – CONVOCAÇÃO PARA A 
ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL – GRUPO GESTÃO 
GOVERNAMENTAL, em conformidade com o disposto do 
Capítulo 10 do Edital de Abertura.
 
Macapá/AP, 23 de março de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
Decreto nº 1535/2018

EDITAL N° 104/2021 – RESULTADO DEFINITIVO 
DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAME 
DOCUMENTAL – GRUPO GESTÃO GOVERNAMENTAL
 

ANEXO ÚNICO
 

Cargo/Especialidade: S02 - ANALISTA JURÍDICO
CLAS. NOME RESULTADO

13 RAIANE BAETA NADU* APTO 
CONDICIONAL

  
*Candidata anteriormente convocada através do 
Edital nº 091/2020 - CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA 
DE EXAME DOCUMENTAL – GRUPO GESTÃO 
GOVERNAMENTAL, por força de determinação judicial 
nº 0003985-21.2020.8.03.0000, na qual foi considerada 
APTO CONDICIONAL, conforme Edital nº 093/2021- 
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RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA 
ETAPA DE EXAME MÉDICO – GRUPO GESTÃO 
GOVERNAMENTAL.
 

Cargo/Especialidade: S03 - ANALISTA DE FINANÇAS E 
CONTROLE

CLAS. NOME RESULTADO

30 MAIRLA MAIA JADAO APTO 
CONDICIONAL

 
Cargo/Especialidade: S05 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CLAS. NOME RESULTADO
393 ELLEN CRISTINA BRAGA MIRANDA APTO

394 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUTO 
ALVES APTO

395 CHARLES DIEGO PIRES DIAS APTO
 
HASH: 2021-0323-0005-3683

EDITAL N° 105/2021 – CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA 
DE EXAME MÉDICO – GESTÃO GOVERNAMENTAL

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

Considerando o Edital nº 104/2021 - RESULTADO 
DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE 
EXAME DOCUMENTAL – GESTÃO GOVERNAMENTAL;

RESOLVE:

I - Convocar os candidatos aos cargos de Analista 
Jurídico, Analista de Finanças e Controle Nível Superior e 
Assistente Administrativo Nível Médio, considerados APTO 
e APTO CONDICIONAL na Etapa de Exame Documental, 
constantes no Anexo Único deste Edital, para participarem 
da Etapa de Exame Médico, de caráter eliminatório, nos 
termos do item 11 do Edital nº 01/2018 de Abertura.
 
II – Informar aos candidatos que será obrigatório o uso da 
máscara no local que ocorrerá a etapa, atendendo aos 
Protocolos de Segurança e prevenção da disseminação 
do novo coronavírus (Covid-19).
           
1. DA ETAPA DE EXAME MÉDICO
1.1         No Exame Médico os candidatos serão submetidos 
ao Núcleo de Perícia Médica, onde será avaliada a sua 
condição de saúde com o objetivo de verificar as condições 
médicas e constituição física em relação ao desempenho 
das tarefas inerentes a função pleiteada.

1.2 Ao se apresentar para o Exame Médico o candidato 
deverá obrigatoriamente dispor dos seguintes exames:
a) Eletrocardiograma com laudo;
b) Exame Oftalmológico com laudo completo (inclusive 
com avaliação senso cromática);
c) RX do tórax com laudo;
d) Exame de urina tipo (1);
e) Exame de Fezes – parasitológico;
f) Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia (jejum), 
VDRL, Colesterol total e frações, Triglicerídeos, Lipídios 
totais;
g) Exame de Sangue: PSA para candidatos de sexo 
masculino acima de 40 anos;
h) ABO+RH;
i) PCCU para candidatos de sexo feminino;
j) Audiometria com laudo otorrino;
1.3 A Junta Médica designada poderá exigir outros 
exames ou avaliação especializada além dos previstos no 
item 1.2.
1.4 Quando solicitados outros exames ou avaliação 
especializada, a Junta Médica irá estipular o prazo de 
retorno do candidato para apresentação dos mesmos.
1.5 Os exames médicos previstos no item 1.2, inclusive 
os complementares (caso solicitados), deverão ocorrer a 
expensas do próprio candidato.
1.6 Em todos os exames deverá constar, obrigatoriamente, 
(incluindo-se nos complementares se solicitado), além do 
nome do candidato, a assinatura e o número do registro 
no órgão de classe específico do profissional responsável.
1.7 O candidato que comparecer será avaliado e julgado APTO 
ou INAPTO à função pleiteada, de acordo com o parecer 
devidamente assinado pela Junta Médica Oficial designada.
1.8 O candidato que comparecer e tiver condição médica 
verificada compatível com a função será considerado 
APTO. O candidato INAPTO ou AUSENTE será eliminado.

2. DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1       A Etapa prevista neste Edital é de caráter eliminatório 
e será presencial, não sendo aceito sob nenhuma hipótese 
procurador nomeado para tal finalidade.
2.2 O não comparecimento no dia, local e horários 
previstos neste Edital, seja qual for o motivo alegado, 
ensejarão na eliminação do Candidato.
2.3 Será excluído o candidato que:
a) apresentar-se após o horário ou em horário diferente 
do que fora estabelecido, não se admitindo qualquer 
tolerância;
b) apresentar-se em local e data diferente dos estipulados 
no Item 3.1 e Anexo Único deste Edital;
c) não apresentar documento Oficial que bem o identifique;
d) ausentar-se do local durante a aplicação da Etapa sem 
que tenha sido dispensado;
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido.
2.4 Motivará, ainda, a eliminação do candidato, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste 
Edital, bem como o tratamento indevido e descortês a 
qualquer pessoa envolvida na aplicação.
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2.5 Será oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para interposição de recurso junto ao Protocolo 
Online da Secretaria de Estado da Administração - SEAD 
quanto a Etapa de Exame Médico, após a publicação do 
Resultado Preliminar.

3. DO LOCAL E DATA
3.1 Cada candidato terá um horário de atendimento, 
devendo comparecer com 5 minutos de antecedência 
conforme cronograma disposto no Anexo Único deste 
Edital, com a finalidade de prevenir aglomerações, 
atendendo aos protocolos de combate ao novo coronavírus 
(Covid-19).

LOCAL: NÚCLEO DE PERÍCIA MÉDICA – NPM/SEAD

ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 311 REFERÊNCIA: PROXIMO A 
PRAÇA DO POEIRÃO

BAIRRO: 
SANTA RITA

CIDADE: 
MACAPÁ

ESTADO: 
AMAPÁ

CEP: 68901-
260

DATA: CONFORME ANEXO ÚNICO

HORÁRIO: CONFORME ANEXO ÚNICO
         
Macapá/AP, 23 de março de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
Decreto nº 1535/2018.
 
EDITAL N° 105/2021 – CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA
DE EXAME MÉDICO – GESTÃO GOVERNAMENTAL

ANEXO ÚNICO

DATA: 14/04/2021
Cargo/Especialidade: S02 - ANALISTA JURÍDICO

CLAS. NOME HORÁRIO

13 RAIANE BAETA 
NADU* 08:00 Dispensada*

 
*Candidata anteriormente convocada através do Edital 
nº 096/2021 – CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE 
EXAME MÉDICO – GESTÃO GOVERNAMENTAL, 
por força de determinação judicial nº 0003985-
21.2020.8.03.0000, na qual obteve Aptidão na fase, 
conforme Edital nº 098/2021 – RESULTADO DEFINITIVO 
DA CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAME MÉDICO 
– GESTÃO GOVERNAMENTAL. Portanto, a candidata 
está dispensada de entregar os exames solicitados, em 
conformidade com a Carta de Notificação nº 029/2021-
NDP/CGP/SEAD, de 09 de março de 2021.
 

DATA: 14/04/2021

Cargo/Especialidade: S03 - ANALISTA DE FINANÇAS E 
CONTROLE

CLAS. NOME HORÁRIO

30 MAIRLA MAIA 
JADAO 08:15

DATA: 14/04/2021
Cargo/Especialidade: S05 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CLAS. NOME HORÁRIO
393 ELLEN CRISTINA BRAGA MIRANDA 08:30

394 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUTO 
ALVES 08:45

395 CHARLES DIEGO PIRES DIAS 09:00

 
HASH: 2021-0323-0005-3691

 
EDITAL N° 247/2021 - CONVOCAÇÃO PARA A 3ª 
FASE - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - TESTES DE 
AVALIAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA - TAAF 
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o EDITAL 
Nº 001/2017 DE ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6476, 
de 06 de julho de 2017.

Considerando a determinação judicial constante do 
Mandado de Segurança nº 0003090-60.2020.8.03.0000 – 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá;
 
RESOLVE:
 
I - Convocar a candidata Sub Judice para a 3ª FASE 
- EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - TESTES DE 
AVALIAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA - TAAF, nos termos do 
Capítulo 12 do Edital de Abertura do Concurso Público 
para provimento de vagas ao cargo de Soldado do Quadro 
de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia 
Militar do Estado do Amapá (SD QPPMC), conforme 
relação constante no Anexo I deste edital.
 
II – Informar à candidata que a aplicação da 3ª FASE 
- EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - TESTES DE 
AVALIAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA – TAAF seguirá as 
normas do Anexo II deste Edital, elaborado pela comissão 
designada para execução da fase, encaminhado através 
do Ofício nº 340101.0008.0195.0086/2020 – CMDO/PMAP.
 
1. DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA.
 
1.1 Será convocado para a 3ª Fase - TAAF, o candidato 
Apto, Apto Condicional, Apto Sub Judice e Apto 
Condicional Sub Judice no Exame Documental.
1.2 O TAAF, de presença obrigatória e de caráter 
eliminatório, será realizado no Estádio Milton de Souza 
Correa e Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, por 
subcomissão designada para este fim específico, e visa 
avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, 
física e organicamente, as exigências da prática de 
atividades físicas e demais exigências próprias da função 
policial militar.
1.3 O candidato quando convocado deverá se apresentar 
impreterivelmente nos dias, locais e horários estipulados, 
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com vestimenta apropriada para a prática de educação 
física, munido de documento de identificação oficial com 
foto e atestado médico (original ou cópia autenticada em 
cartório), emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
antes da realização do teste.
1.3.1    No atestado médico deverá constar nome completo, 
n° do RG do candidato e expressamente a afirmação 
de que o candidato está apto a realizar as atividades 
físicas descritas no Anexo III do EDITAL N° 001/2017 DE 
ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP.
1.4 Não será permitida a entrada de pessoas estranhas 
no local de aplicação do teste, sob qualquer justificativa, 
sendo admitido tão somente o candidato relacionado 
nos termos do Anexo I deste edital, nos dias e horários 
estipulados.
1.5 O aquecimento e a preparação para o teste de 
avaliação e aptidão física são de responsabilidade do 
próprio candidato, não podendo interferir no andamento 
do concurso.
1.6 O candidato será considerado Apto ou Inapto em 
razão de seu desempenho no TAAF. De outro modo, 
sendo considerado inapto ou ausente, o candidato 
será eliminado do concurso, não prosseguindo na fase 
subsequente.
1.7 O Candidato que deixar de observar as regras dos 
itens 1.3 e 1.3.1 deste edital, será automaticamente 
eliminado, e se presente, será retirado do local de prova, 
não prosseguindo nas demais fases do Concurso.
1.8 No local e data da aplicação do teste, não será 
disponibilizado ao candidato ‘Vaga de Estacionamento” ou 
“Guarda Volumes” assim, a Polícia Militar do Amapá não 
se responsabilizará pela perda ou extravio de documentos, 
objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de 
realização das provas, nem por danos neles causados, 
ficando o candidato como único responsável pela guarda 
e acondicionamento de seus pertences.
1.9 Será excluído da 3ª Fase - Exame de Capacidade 
Física – Testes de Avaliação e Aptidão Física - TAAF, o 
candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se 
admitindo qualquer tolerância;
b) apresentar-se em local e data diferente daqueles 
constantes na convocação oficial;
c) não comparecer a qualquer dos testes, seja qual for o 
motivo alegado;
d) não apresentar documento Oficial que bem o identifique;
e) ausentar-se do local de aplicação do teste;
f) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo 
porte;
g) lançar mão de meios ilícitos ou implementos para a 
execução dos Testes;
h) não devolver integralmente o material quando recebido;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido.
1.10 Ao ingressar no local de realização dos testes, o 
candidato deverá manter desligado qualquer aparelho 
eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais 
de alarme estejam nos modos de vibração e silencioso.
1.10.1  É aconselhável que o candidato retire a bateria 

do celular, garantindo que nenhum som seja emitido, 
inclusive do despertador caso esteja ativado.
1.11 Motivará, ainda, a eliminação do candidato do 
Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das 
normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao 
Concurso, aos comunicados, às Instruções ao Candidato 
ou às Instruções constantes do teste, bem como o 
tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação das provas.
1.12 Será oportunizado a interposição de recurso 
ao candidato Inapto no Teste de Avaliação Aptidão e 
Avaliação Física - TAAF no prazo até 02 (dois) dias úteis 
após a publicação do resultado preliminar.

2. DOS TESTES DE AVALIAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA – TAAF
2.1 O candidato terá somente 01 (uma) oportunidade para 
realização de cada prova do TAAF, objetivando alcançar 
o índice mínimo previsto nas tabelas de suficiência “A” 
e “B”, constante do inciso IX, excetuando-se o salto 
em altura que poderá ser executado com até 3 (três) 
tentativas, caso não se consiga o índice mínimo nas duas 
primeiras, sendo que a terceira tentativa será executada 
com no mínimo três minutos de descanso.
2.2 As provas componentes do TAAF deverão ser 
realizadas conforme os seguintes protocolos de execução:
2.3 Prova de força para membros superiores e cintura 
escapular:
a) Flexão e extensão de cotovelos na barra fixa e isometria 
em barra fixa, cujos principais músculos envolvidos são: 
bíceps braquial, braquial anterior, bráquio radial, deltóide 
anterior, rombóide, redondo maior, trapézio, latíssimo do 
dorso e peitoral maior;
a.1) Protocolo de execução da prova para candidatos 
masculinos: a barra deve ser instalada a uma altura 
suficiente para que o candidato, mantendo-se em 
suspensão com os cotovelos em extensão não tenha 
contato entre seus pés e o solo. A pegada deve ser feita 
em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), 
com a distância de separação entre as mãos semelhantes 
à distância biacromial (distancia aproximada dos ombros). 
Após assumir essa posição, o candidato deverá elevar 
seu corpo através da flexão de seus cotovelos, até que o 
queixo ultrapasse o nível da barra, retornando em seguida 
à posição inicial, quando completará um movimento. 
Tal movimento deverá ser repetido o maior número de 
vezes possível, sendo computados tão somente aqueles 
executados corretamente. Os cotovelos devem estar em 
extensão total para que seja dado início ao movimento de 
flexão. O teste é dinâmico, não sendo, portanto permitido 
abandonar-se o implemento entre as repetições a título 
de repouso. Não será permitido receber qualquer tipo de 
ajuda física, utilização de luva (s) ou qualquer material 
para proteção das mãos e apoiar o queixo na barra; Não 
será permitido que o candidato utilize o seu queixo para 
conseguir ultrapassar o nível da barra, nem tampouco 
que utilize balanceios, flexões de tronco ou pernas e 
assim consiga impulso para elevar seu corpo e, caso isso 
ocorra, a referida flexão não será computada.
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a.2) Protocolo de execução da prova para candidatas: 
a candidata adotará a posição inicial, com auxílio dos 
avaliadores, para realização do teste de barra fixa em 
suspensão isométrica, em pegada pronada, cujas mãos 
estejam em distância biacromial, com joelhos e quadril 
estendidos, estando o queixo acima do nível da barra, sem 
hiperextensão da cabeça. Ao sinal de início, será retirado 
o auxílio, momento em que a candidata, deverá manter-se 
em suspensão, com o queixo acima do nível da barra, sem 
hiperextensão da cabeça, durante o tempo mínimo de 9 
(nove) segundos. Ao término do tempo decorrido, 9 (nove) 
segundos, o avaliador deverá parar o registro no cronômetro, 
encerrando-se assim o referido teste. Será considerada apta 
a candidata que realizar o teste obedecendo às prescrições 
do protocolo de execução no tempo estabelecido.
2.4       Prova de resistência muscular abdominal: abdominal 
tipo supra: Principais músculos envolvidos: oblíquo externo 
e interno do abdome, reto do abdome, sendo que o 
protocolo de execução para ambos os sexos é o seguinte: 
o (a) candidato (a) se coloca em decúbito dorsal sobre o 
solo, com os pés apoiados, joelhos flexionados, com os 
braços cruzados sobre o peito com os cotovelos colados 
ao tronco. Através de contração da musculatura abdominal, 
o candidato (a) elevará seu tronco até que os cotovelos 
toquem a coxa, sem os descolar de seu tronco. Em 
seguida, o candidato (a) retorna à posição inicial até que 
toque o solo com as costas, completando um movimento, 
quando então poderá dar início a execução de um novo. O 
número de movimentos executados corretamente será o 
resultado obtido em um tempo máximo de 01 (um) minuto.
2.5       Prova de velocidade de deslocamento: corrida de 50 
metros; principais músculos envolvidos: todos os grandes 
grupos musculares, sendo o protocolo de execução para 
ambos os sexos o seguinte; O teste deve ser realizado em 
uma superfície plana, que possua além dos 50 (cinquenta) 
metros uma área de escape. O candidato (a) deve se 
posicionar atrás da linha de largada, preferencialmente 
em afastamento em antero - posterior das pernas, 
devendo o pé da frente estar o mais próximo possível 
da referida linha. Ao ser dado um sinal sonoro, momento 
em que é acionado o cronômetro, o candidato (a) deverá 
percorrer, no menor período possível, a distância prevista. 
O cronômetro deverá ser travado quando o candidato (a) 
ultrapassar a linha de chegada. O resultado da prova 
será indicado pelo tempo utilizado pelo candidato (a) para 
completar o percurso. Não será permitido dar ou receber 
qualquer tipo de ajuda física durante a execução do teste.
2.6       Prova de resistência aeróbia: corrida de 12 minutos - 
teste de Cooper: principais músculos envolvidos: todos os 
grandes grupos musculares, cujo protocolo de execução, 
para ambos os sexos é o seguinte: O candidato (a) deverá 
percorrer, em uma superfície plana e demarcada, a maior 
distância possível, em 12 (doze) minutos, sendo permitido 
andar durante o teste. O início e término da prova será 
através sinal sonoro. Aos 11 (onze) minutos de corrida 
será emitido um sinal sonoro para fins de orientação 
dos candidatos (as). O número de avaliados por bateria 
deverá ser estabelecido de forma a não causar prejuízo 
ao desempenho dos mesmos e não dificultar a contagem 

de voltas dadas. Não será permitido ao candidato (a), 
uma vez iniciado a prova: abandonar a pista antes de ser 
liberado pela banca examinadora, deslocar-se no sentido 
progressivo ou regressivo da pista, depois de finalizados 
os 12 (doze) minutos, sem ter sido liberado pela banca 
examinadora; dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.
2.7 Prova de deslocamento no meio liquido: natação 50 
metros para ambos os sexos.
a) Principais músculos envolvidos: todos os grandes 
grupos musculares, cujo protocolo de execução é o 
seguinte: O candidato (a) deverá nadar a distância prevista 
em nado livre, sem limite de tempo e sem a utilização de 
qualquer equipamento que possa favorecê-lo, tais como: 
nadadeiras, palmares, flutuadores, etc..., podendo ser 
utilizado óculos, toca e tampão de ouvido. O candidato (a) 
deverá estar trajando roupa de banho adequada, sunga 
para o sexo masculino e maio para o sexo feminino. O 
candidato (a) poderá optar por iniciar a prova de fora ou 
dentro da piscina. O candidato (a) não poderá utilizar 
as raias como auxílio, nem se segurar nas bordas e tão 
pouco pisar no fundo da piscina a título de descanso ou 
com o intuito de impulsionar-se. É permitido na virada 
tocar a borda e impulsionar-se na parede. A prova terá 
início com um silvo curto de apito e encerrará quando o 
candidato (a) completar a distância prevista tocando na 
borda da piscina. O teste deverá ser realizado em uma 
piscina com extensão de 25 (vinte e cinco) metros, raiada.
2.8       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) terá direito a 3 (três) tentativas para saltar o 
sarrafo, devendo interrompe-las no salto em que conseguir 
ultrapassá-lo ou no caso de esgotar as 3 (três) tentativas. 
Todas as técnicas de salto em altura são permitidas, 
exceto o mergulho, e desde que o candidato (a) obtenha 
impulso em apenas um dos pés no momento em que 
perder contato com o solo, é vedado ainda que o candidato 
(a) toque o colchão de salto antes de perder contato 
com solo. O candidato (a) que saltar na forma vedada 
indicada acima terá o resultado do salto anulado. Os saltos 
cujos resultados sejam anulados serão contados como 
tentativas. O candidato (a) poderá, para tomar impulsão, 
correr a distância que desejar. O candidato (a) poderá 
interromper a corrida de impulso e reiniciá-la, desde que 
não derrube o sarrafo, pois assim estará configurada uma 
tentativa. O candidato (a) que não ultrapassar o sarrafo na 
altura prevista ou tiver suas 3 (três) tentativas, que lhe são 
facultadas, anuladas, será considerado inapto (a).
2.9 Os índices mínimos para alcance da aptidão nas 
provas do TAAF são os constantes das tabelas seguintes:

TABELA DE SUFICIÊNCIA MASCULINA

DIA PROVAS ÍNDICE

1º

Corrida 12min (doze 
minutos)

2400m (dois mil e 
quatrocentos metros)

Abdominal Supra em 
1 (um) minuto

34 rep. (trinta e 
quatro repetições)
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2º
Flexão na barra fixa 05 repetições

Corrida de 50m 
(cinquenta metros)

Em 08 (oito) 
segundos no máximo

3º
Salto em altura 1,15m (um metro e 

quinze)

Natação 50m (cinquenta 
metros)

TABELA DE SUFICIÊNCIA FEMININA

DIA PROVAS ÍNDICE

1º

Corrida 12min (doze 
minutos)

2100m (dois mil e 
cem metros)

Abdominal Supra em 
1 (um) minuto

30 rep. (trinta 
repetições)

2º

Isometria em Barra 
Fixa

Em 09 (nove) 
segundos no mínimo

Corrida de 50m 
(cinquenta metros)

Em 09 (nove) 
segundos no mínimo

3º
Salto em altura 1,00m (um metro)

Natação 50m (cinquenta 
metros)

3.         DOS LOCAIS E DATAS
Local: Estádio Milton de Souza Correa

Endereço: Jardim Marco Zero

Bairro: Zerão Cidade: 
Macapá Estado: Amapá Cep: 68903-

419

DATA: CONFORME ANEXO I

HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: CONFORME ANEXO I

HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: CONFORME 
ANEXO I

Local: Quartel do Comando Geral da Polícia Militar

Endereço: Rua Jovino Dinoá, 3655.

Bairro: Beirol Cidade: 
Macapá Estado: Amapá Cep: 68902-

030

DATA: CONFORME ANEXO I

HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: CONFORME ANEXO I

HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: CONFORME 
ANEXO I

 
Macapá/AP, 23 de março de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
Decreto nº 1535/2018.
 
EDITAL N° 247/2021 - CONVOCAÇÃO PARA A 3ª 
FASE - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - TESTES DE 
AVALIAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA - TAAF
 

ANEXO I

ESTÁDIO MILTON DE SOUZA 
CORREA DATA: 07/04/2021 ABERTURA DOS PORTÕES: 

06h00min FECHAMENTO DOS 
PORTÕES: 07h00minCOMANDO GERAL DA POLÍCIA 

MILITAR DATA: 08 e 09/04/2021

CLAS. NOME

1342
MARILENE BARBOSA DOS 
SANTOS (M.S nº 0003090-

60.2020.8.03.0000)

     
EDITAL N° 247/2021 - CONVOCAÇÃO PARA A 3ª 
FASE - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - TESTES DE 
AVALIAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA - TAAF
 

ANEXO II
 
PROTOCOLO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS 
RELACIONADOS A SEGURANÇA SANITÁRIA DOS 
CANDIDATOS E MEMBROS DA COMISSÃO DE TAAF
 
1. MEDIDAS INDIVIDUAIS
1.1. Será aferida a temperatura de todos os candidatos;
1.2. Será disponibilizado álcool em gel aos candidatos e 
aos membros da comissão durante os dias de TAAF;
1.3 Todos os candidatos deverão usar máscara durante 
os exercícios, exceto na prova de natação;
1.4 Todos os membros da comissão de TAAF deverão 
estar com seus EPIs durante as provas.
1.5. Cada candidato deverá providenciar a sua própria 
hidratação, e não socializar, nem utilizar recipientes de 
outros candidatos.
1.6 O candidato deverá providenciar uma camiseta 
branca com numeração frontal, estampada, em fonte 
Arial, tamanho 400 e em negrito, para sua identificação 
durante os exercícios. A numeração de prova que deverá 
constar na camiseta do candidato será o da coluna direita 
do Anexo III deste Edital.
2. PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA 
DURANTE OS EXERCÍCIOS
2.1 Corrida
2.1.1. Cada bateria da prova terá no Máximo 25 candidatos;
2.1.2. Os candidatos deverão usar máscara durante o 
exercício.
2.2 Abdominal
2.2.1. Os candidatos aguardarão na arquibancada do 
ginásio para instrução do protocolo do referido exercício 
separados por distância mínima de 02 (dois) metros;
2.2.2 O candidato deverá executar o exercício 
obrigatoriamente com máscara.
2.2.3. Os candidatos realizarão o exercício em local 
devidamente demarcado no piso e separados pela 
distância mínima de 02 (dois) metros entre eles.
2.2.4. Antes e após cada bateria será higienizado o local, 
no qual os candidatos realizarão o exercício.
2.3 Salto em altura
2.3.1. Os candidatos aguardarão na arquibancada do 
ginásio para instrução do protocolo do referido exercício 
separado por distância mínima de 02 (dois) metros.
2.3.2. Os candidatos deverão usar máscara durante o 
exercício.
2.3.3. Antes e após cada candidato executar o exercício, 
será devidamente higienizado o local (sarrafo e colchão), 
no qual os candidatos realizarão o exercício.
2.4 Barra fixa



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

18 de 215

2.4.1. Os candidatos aguardarão para instrução e 
execução do exercício, na área de barra da PMAP 
devidamente separados por distância mínima de 02 (dois) 
metros.
2.4.2. Os candidatos deverão usar máscara durante o 
exercício.
2.4.3 O local das barras será devidamente higienizado 
antes e após a execução de prova de cada candidato.
2.5 Natação
2.5.1. Os candidatos aguardarão na arquibancada da 
área da piscina da PMAP para instrução do protocolo do 
referido exercício separado por distância mínima de 02 
(dois) metros.
2.5.2. Para execução do exercício o candidato realizará 
sem máscara.
2.6 Corrida de 50 metros
2.6.1. Os candidatos aguardarão para instrução e 
execução do exercício, em área de demarcada pela 
comissão de TAAF devidamente separados por distância 
mínima de 02 (dois) metros.
2.6.2. Os candidatos deverão usar máscaras durante os 
exercícios.
 
EDITAL N° 247/2021 - CONVOCAÇÃO PARA A 3ª 
FASE - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - TESTES DE 
AVALIAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA - TAAF
 

ANEXO III

CLAS. NOME

NUMERAÇÃO 
DE PROVA QUE 

DEVERÁ CONSTAR 
NA CAMISETA DO 

CANDIDATO

1342

MARILENE 
BARBOSA DOS 
SANTOS (M.S 
nº 0003090-

60.2020.8.03.0000)

360

 
HASH: 2021-0323-0005-3690

 
PORTARIA Nº 0444/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0028574-74.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3777400/2021 - TUCUJURISDOC .

RESOLVE:
 
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, nos termos do 

art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005:.
 

Efeito Financeiro

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0085936-2
OVIDIA DE 
OLIVEIRA 
FERREIRA

C/09 C/10 23/08/2019

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

Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3693

PORTARIA Nº 0445/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
  
Considerando,           o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0013588-18.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3777440/2021 - TUCUJURISDOC . 
 
RESOLVE:
 
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, nos termos do 
art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005:.
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0110674-0
ROBSON 

VASCONCELOS 
PESSOA

C/04 C/05 08/04/2019

           
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3695
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PORTARIA Nº 0446/2021 - SEAD

A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0014334-80.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3777417/2021 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
 
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, nos termos do 
art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005:.
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C3 -40HS - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0110446-2
ROMULO 

CAMBRAIA 
RIBEIRO

C/04 C/05 04/04/2019

           
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3688

 
PORTARIA Nº 0447/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das  atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº 1497 de   16/10/1992,   
nº   0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de 14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento       da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0026050-07.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3775844/2021 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Conceder  Progressão   Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, nos termos do 
art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005:.
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0110437-3
MARILENE 

PEREIRA DE 
ALMEIDA

C/03 C/04 05/10/2017

C/04 C/05 05/04/2019

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3678

 
PORTARIA Nº 0448/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das  atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº 1497 de   16/10/1992,   
nº   0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de 14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento       da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0025057-61.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3773933/2021 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Conceder  Progressão   Funcional,  ao(s)  
servidor(es)  abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, 
nos termos do art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro 
de 2005:.
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0111174-4 CLEISON 
MEDEIROS LIMA

C/03 C/04 09/10/2017

C/04 C/05 09/04/2019
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
  
Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3679

 
PORTARIA Nº 0449/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das  atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº 1497 de   16/10/1992,   
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nº   0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de 14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento       da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0011830-04.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3775237/2021 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Conceder  Progressão   Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, nos termos do 
art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005:.
  

Cargo: PROFESSOR CLASSE A3-40HS - 2010

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0100390-9 JOANA PESSOA 
SOARES A/06 A/07 07/05/2019

           
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3698

PORTARIA Nº 0450/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020; 
 
Considerando,           o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0030638-57.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3777655/2021 - TUCUJURISDOC . 
 
RESOLVE:
 
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0109880-2 ROSILENE 
GATINHO REIS

3ª/III 3ª/IV 09/07/2017

3ª/IV 3ª/V 09/01/2019

3ª/V 3ª/VI 09/07/2020

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3699

 
PORTARIA Nº 0451/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das  atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº 1497 de   16/10/1992,   
nº   0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de 14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0019284-35.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3775922/2021 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Conceder  Progressão   Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 1995

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para Efeito 
Financeiro

1 0036373-1

IRACENY 
DIANY 

MEDEIROS 
LOBATO

1ª/V 1ª/VI 10/05/2016

1ª/VI ESPECIAL
/I 10/11/2017

ESPECIAL 
/I

ESPECIAL
/II 10/05/2019

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

Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3684

 
PORTARIA Nº 0452/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das  atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº 1497 de   16/10/1992,   
nº   0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de 14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0024561-32.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3775837/2021 - TUCUJURISDOC .
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RESOLVE:
 
Art. 1º - Conceder  Progressão   Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Efeito Financeiro

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0089887-2
LILIANA 

PINHEIRO 
GOMES

3ª/IV 3ª/V Sem Efeito 
Financeiro

3ª/V 3ª/VI 05/08/2015

3ª/VI 2ª/I 21/03/2016

2ª/I 2ª/II 21/09/2017

2ª/II 2ª/III 21/03/2019
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3681

PORTARIA Nº 0453/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020; 
 
Considerando,           o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0032459-96.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3781098/2021 - TUCUJURISDOC . 
 
RESOLVE:
 
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

1 0109769-5 GREYCE KELLY 
ROSA SANTOS 3ª/V 3ª/VI 08/07/2020

     
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3700

 
PORTARIA Nº 0454/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020; 
 
Considerando,           o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0034165-17.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3784164/2021 - TUCUJURISDOC .
  
RESOLVE:
 
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: FISIOTERAPEUTA - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0109436-0
EMILIO 

RODRIGUES 
FILHO

3ª/III 3ª/IV 21/07/2017

3ª/IV 3ª/V 21/01/2019

3ª/V 3ª/VI 21/07/2020
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3702

 
PORTARIA Nº 0455/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das  atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº 1497 de   16/10/1992,   
nº   0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de 14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020; 
 
Considerando,       o       cumprimento       da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0029408-77.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3777531/2021 - TUCUJURISDOC . 
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  -  Conceder   Progressão  Funcional,   ao(s)   
servidor(es)   abaixo   relacionado(s)   do
 
Grupo Penitenciário nos termos do art. 4°, da Lei 0609 de 



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

22 de 215

04 de julho de 2001..
  

Cargo: AGENTE PENITENCIARIO - 2014

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0114948-2 LUIS ANDRE 
AYRES BRITO 3ª/IV 3ª/V 27/06/2020

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

Macapá-AP, 23 de março de 2021 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3703

 
PORTARIA Nº 0456/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das  atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº 1497 de   16/10/1992,   
nº   0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de 14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento       da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0032006-04.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3779974/2021 - TUCUJURISDOC . 
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  -  Conceder   Progressão  Funcional,   ao(s)   
servidor(es)   abaixo   relacionado(s)   do
 
Grupo Penitenciário nos termos do art. 4°, da Lei 0609 de 
04 de julho de 2001..
 

Cargo: AGENTE PENITENCIARIO - 2012

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0106661-7
HELOYANNE 
MAISE MIRA 

TEIXEIRA
3ª/V 3ª/VI 27/10/2019

           
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3704

PORTARIA Nº 0457/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das  atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº 1497 de   16/10/1992,   
nº   0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de 14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento       da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0030908-81.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3781504/2021 - TUCUJURISDOC . 
 
RESOLVE:
 
Art.  1º  -  Conceder   Progressão  Funcional,   ao(s)   
servidor(es)   abaixo   relacionado(s)   do
 
Grupo Penitenciário nos termos do art. 4°, da Lei 0609 de 
04 de julho de 2001..
 

Cargo: AGENTE PENITENCIARIO - 2014

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0114977-6 RAMON MORAES 
DE SOUSA 3ª/IV 3ª/V 01/07/2020

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

Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3705

 
PORTARIA Nº 0458/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
conferem os Decretos   nº   1497 de   16/10/1992,   nº   
0422 de 30/01/2019, o disposto no art. 3º do Decreto nº 
0533 de 12/02/2020 e o Decreto nº 1535 de 14/05/2018;
 
Considerando o      cumprimento     da      Decisão      Judicial,     
referente                                          ao                     Processo 
0032348-15.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3777535/2021 - TUCUJURISDOC.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional  ao  servidor  
abaixo  relacionado  do  Grupo
 
Policia Civil, nos termos do art. 33, da Lei 0883, de 23 de 
março de 2005.
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Cargo: AGENTE DE POLICIA - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0091713-3 WAGNER ANDRE 
SILVA DA SILVA 1ª/V 1ª/VI 30/09/2015

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

Macapá-AP, 23 de março de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3706

PORTARIA Nº 0459/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
conferem os Decretos   nº   1497 de   16/10/1992,   nº   
0422 de 30/01/2019, o disposto no art. 3º do Decreto nº 
0533 de 12/02/2020 e o Decreto nº 1535 de 14/05/2018;
 
Considerando o      cumprimento     da      Decisão      Judicial,     
referente                                          ao                     Processo 
0051769-25.2019.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3777101/2021 - TUCUJURISDOC.
 
RESOLVE:

Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional  ao servidor  
abaixo  relacionado  do  Grupo
 
Policia Civil, nos termos do art. 33, da Lei 0883, de 23 de 
março de 2005.
 

Cargo: AGENTE DE POLICIA – 2009

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0094761-0
ALINE SUZANA 
FIGUEIRA DE 

FARIAS
1ª/V 1ª/VI 06/07/2016

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

Macapá-AP, 23 de março de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3707

 
PORTARIA Nº 0460/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
conferem os Decretos   nº   1497 de   16/10/1992,   nº   
0422 de 30/01/2019, o disposto no art. 3º do Decreto nº 
0533 de 12/02/2020 e o Decreto nº 1535 de 14/05/2018;
 
Considerando o      cumprimento     da      Decisão      Judicial,     
referente                                          ao                     Processo 
0035147-31.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3785204/2021 - TUCUJURISDOC.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional  ao servidor  
abaixo  relacionado  do  Grupo
 
Policia Civil, nos termos do art. 33, da Lei 0883, de 23 de 
março de 2005.
 

Cargo: OFICIAL DE POLICIA CIVIL - 2008

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

1 0091883-0 CELIANE COUTINHO 
DE SOUSA 1ª/V 1ª/VI 20/10/2015

            
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3682

 
PORTARIA Nº 0461/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ,    no uso das atribuições que 
lhe conferem os Decretos   nº   1497 de   16/10/1992,   nº   
0422 de 30/01/2019, o disposto no art. 3º do Decreto nº 
0533 de 12/02/2020 e o Decreto nº 1535 de 14/05/2018;
 
Considerando o      cumprimento     da      Decisão      Judicial,     
referente                                          ao                     Processo 
0034282-42.2019.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3784476/2021 - TUCUJURISDOC.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Conceder Progressão Funcional ao(s) servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Policia Civil, nos termos 
do art. 33, da Lei 0883, de 23 de março de 2005.
 

Cargo: OFICIAL DE POLICIA CIVIL - 2008

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

1 0091618-8 ROSIERI PANTOJA 
SANTOS CAMPOS 1ª/V 1ª/VI 31/01/2020
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3708

PORTARIA N° 0462 /2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, no uso da competência 
que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.497, 16 de 
outubro de 1992 e 0148 de 23/01/98 e tendo em vista 
o contido no Processo nº 130101.0005.0277.0551/2021,
 
RESOLVE:
  
Retificar a Portaria nº 0110/2021-SEAD, publicada no 
Diário Oficial nº 7.337, de 20 de janeiro de 2021, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
 
ONDE LÊ-SE:

Período de 16.01.2021 a 09.02.2021
 
LEIA-SE:
 
Período de 16.01.2021 a 14.02.2021
  
Macapá-AP, 23 de março de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3709

PORTARIA N° 0463/2021 - SEAD
  

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas pelos Decretos nºs 1.497, 16 de outubro de 
1992, 0422, de 30 de janeiro de 2019, 2642, de 18 de junho 
de 2007 e 1535, de 14 de maio de 2018, e tendo em vista 
o contido no Processo nº 0004.0279.0252.0046/2021,
  
RESOLVE:
 
Homologar a designação do servidor CLAUDIO CELIO 
GOES CONRADO para exercer em substituição o 
cargo de Gerente da Gerência de Sistemas/FGS-
3/PRODAP, durante o impedimento do respectivo 
titular ALEX ROGERIO DE ALMEIDA FERNANDES, 
que se encontrava afastado para usufruto de férias 
regulamentares, no período de 02/01/2021 a 01/02/2021.

Macapá-AP, 23 de março de 2021.

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2021-0323-0005-3686

PORTARIA Nº 0464/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das  atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº 1497 de   16/10/1992,   
nº   0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de 14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando, o art. 10 da Lei no 0066 de 03/05/1993, 
que regulamenta a Progressão Funcional como avanço 
do servidor de uma referencia para a seguinte, na mesma 
carreira;
 
Considerando  a  Lei  nº   0618 de   17 de  julho  de   2001,  
que  estabelece  o  interstício  mínimo de 18 (dezoito) 
meses para a concessão da Progressão  Funcional  dos  
Servidores  Públicos  do Quadro de Pessoal Civil do 
Governo do Estado do Amapá;
 
Considerando que para a concessão da   progressão,   o   
servidor   deverá   cumprir   o interstício mínimo de 18 
meses sem que tenha  ausência  injustificada  ao  serviço  
ou  sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Estaduais.
 
Considerando os critérios regulamentados pelos Planos   de   
Cargos,   Carreiras   e   Sal ários dos Servidores Públicos 
Efetivos do Quadro de Pessoal Civil do   Governo   do   
Estado   do Amapá, quanto ao desenvolvimento do servidor 
no cargo em que ocupa, por meio   de progressão funcional;
 
Considerando, ainda, que as Fichas de Avaliação 
de Desempenho, para efeito   de progressão, foram 
encaminhadas à Secretaria de Estado da Administra ção - 
SEAD, conforme registros existentes no NCP/CGP/SEAD;
    
RESOLVE:

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

Cargo: AGENTE DE SAUDE PUBLICA - 1994

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0033204-
6

ALESSANDRO 
MOURA DA SILVA

ESPECIAL
/I

ESPECIAL
/II 21/06/2019

2 0033203-
8

EDINALDA DO 
SOCORRO F DO 

NASCIMENTO
1ª/VI ESPECIAL

/I 21/12/2017
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Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - 1994

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

3 0034189-4
RONISE VALERIA 

BEZERRA 
GUIMARAES

1ª/IV 1ª/V 23/03/2016

           
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

4 0062708-9 LUCIANO MAIA 
BEZERRA 2ª/VI 1ª/I 30/06/2018

           
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - 2015

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

5 0118112-2 MARILETE MORAIS 
DOS SANTOS 3ª/III 3ª/IV 22/07/2019

           
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

6 0062606-6
MARIA LEIA 

ARAUJO MORAES 
NUNES

2ª/VI 1ª/I 06/06/2018

7 0062584-1 PAULO CESAR 
NABOR DE SOUZA 2ª/V 2ª/VI 26/06/2016

 
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

8 0089640-3
MARIA DE 

NAZARETH BRITO 
MACEDO

3ª/VI 2ª/I 23/03/2016

           

Cargo: AUXILIAR OPER SER DIVERSOS / AOSDC - 1994

N° Matrícula Nome Classe Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

9 0034441-
9

MARIA 
JOSE 

PALHETA 
DE 

CARVALHO

1ª/VI ESPECIAL/I 04/10/2018

10 0033321-
2

MARINEIDE 
SILVA DE 
SOUZA

1ª/VI ESPECIAL/I 29/12/2017

 

Cargo: AUXILIAR OPER SER DIVERSOS / AOSDC - 1995

N° Matrícula Nome Classe Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

11 0036353-7
MONICA 

PRISCILA 
LIMA PIRES

1ª/VI ESPECIAL/I 26/04/2019

Cargo: CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA MARITIMO - 
2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

12 0109558-7 ARDENIR LIMA 
MONTE 3ª/V 3ª/VI 11/07/2020

13 0109517-0
NISSIAS 

PALHETA DE 
ALMEIDA

3ª/V 3ª/VI 11/07/2020

 
Cargo: CONDUTOR VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

14 0109518-8

BENONIS 
SANTANA 

CORDEIRO 
FILHO

3ª/IV 3ª/V 11/01/2019

15 0109510-2
BRUNO PEREIRA 
DA CONCEICAO 

DIAS
3ª/V 3ª/VI 11/07/2020

16 0109913-2 ELDER FONSECA 
CARDOSO 3ª/V 3ª/VI 11/07/2020

17 0110076-9 GESSULINO 
BARROS 3ª/V 3ª/VI 11/07/2020

18 0109532-3 IVAN VILHENA 
BATISTA 3ª/IV 3ª/V 15/01/2019

19 0112650-4
JURACY BRITO 
DOS SANTOS 

JUNIOR
3ª/III 3ª/IV 25/01/2018

20 0109536-6
LUIZ HENRIQUE 

PORTUGAL 
CORREA

3ª/V 3ª/VI 11/07/2020

21 0109796-2 NILSON JUNIOR 
GIEHL 3ª/IV 3ª/V 11/01/2019

22 0109546-3
NIXON DOS 

PASSOS 
NASCIMENTO

3ª/IV 3ª/V 11/01/2019

23 0109801-2
REINALDO ALEX 

ALMEIDA DA 
SILVA

3ª/IV 3ª/V 11/01/2019

24 0109516-1 RENATO DA 
CRUZ PALMERIM 3ª/IV 3ª/V 11/01/2019

25 0109515-3 RILDO BRITO 
PAIXAO 3ª/V 3ª/VI 11/07/2020

26 0109939-6
RUI MORAES 
DOS SANTOS 

JUNIOR
3ª/V 3ª/VI 11/01/2019

 
Cargo: CONDUTOR VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA - 2015

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

27 0118235-8
CHARLES 

ALAN DA SILVA 
LAMARAO

3ª/III 3ª/IV 23/07/2019

28 0118086-0
EDINEI 

CARVALHO 
MACIEL

3ª/III 3ª/IV 23/07/2019

29 0118234-0 FABRICIO PIRES 
DOS ANJOS 3ª/III 3ª/IV 23/07/2019
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30 0118093-2 IVANHOE 
PELAES BRAGA 3ª/III 3ª/IV 23/07/2019

31 0118089-4 MÁRCIO GOMES 
DOS SANTOS 3ª/III 3ª/IV 23/07/2019

32 0118091-6
MARCIO 

GONCALVES DA 
SILVA

3ª/III 3ª/IV 23/07/2019

 
Cargo: ENFERMEIRO - 1994

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

33 0033226-7
SILVANA 

RODRIGUES DA 
SILVA

1ª/IV 1ª/V 23/03/2016

           
Cargo: ENFERMEIRO - 1996

N° Matrícula Nome Classe Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

34 0039949-3
ENIRALDO 
CAMBRAIA 

ALVES
1ª/VI ESPECIAL/I 01/12/2020

           
Cargo: ENFERMEIRO - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

35 0062541-8

ALEXNARA 
ANDREA DA 

COSTA SOARES 
CORREA

2ª/VI 1ª/I 21/03/2018

36 0062482-9 EBERENICE 
PAULA FERREIRA 2ª/II 2ª/III 23/03/2016

 
Cargo: ENFERMEIRO - 2005 

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

37 0070797-0
MARU JORGE 

DE PINHO 
BARREIROS

2ª/II 2ª/III 21/03/2017

           
Cargo: ENFERMEIRO - 2006

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

38 0088393-0

ALEXNARA 
ANDREA DA 

COSTA SOARES 
CORREA

2ª/III 2ª/IV 28/01/2020

39 0086805-1 EBERENICE PAULA 
FERREIRA 3ª/VI 2ª/I 23/03/2016

40 0088270-4
HELOISA MARIA 

GAMA DA 
FONSECA

2ª/I 2ª/II 31/01/2017

41 0088547-9 SUELY SOARES 
DE SA 2ª/III 2ª/IV 27/01/2020

 
Cargo: ENFERMEIRO - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

42 0090160-
1

BERTHA DA SILVA 
VIANA DA ROCHA 2ª/III 2ª/IV 28/09/2020

43 0089909-
7

GARDENIA 
MENEZES DE 

ARAUJO
3ª/IV 3ª/V 23/03/2016

44 0090159-
8

MARCIA ELAINE 
DIAS DE 
OLIVEIRA

2ª/II 2ª/III 29/03/2019

45 0089776-
0

MAURO ROBSON 
ALMEIDA XAVIER 2ª/III 2ª/IV 20/09/2020

 
Cargo: ENFERMEIRO - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

46 0114327-1 BERTHA DA SILVA 
VIANA DA ROCHA 3ª/IV 3ª/V 12/12/2019

47 0114341-7 DARIANE MARIA 
FERNANDES 3ª/IV 3ª/V 13/12/2019

48 0109664-8 ELIELSON MOTA 
MEDEIROS 3ª/V 3ª/VI 07/07/2020

49 0108897-1 LUCELIA GAMA DA 
SILVA REIS 3ª/V 3ª/VI 02/07/2020

50 0110176-5 MARIA LUCILA 
SILVA DO AMARAL 3ª/V 3ª/VI 10/07/2020

51 0113564-3
VERA LUCIA 

REZENDE DE 
ALMEIDA

3ª/IV 3ª/V 16/12/2019

 
Cargo: ENFERMEIRO - 2016

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

52 0112646-6
PATRICIA DAS 
GRACAS DOS 
REIS CUNHA

3ª/III 3ª/IV 11/10/2020

           
Cargo: FARMACEUTICO - 1996

N° Matrícula Nome Classe Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

53 0040183-
8

ANTONIO 
JOSE 

PEREIRA 
QUARESMA

1ª/VI ESPECIAL/I 05/12/2020

          
Cargo: FARMACEUTICO - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

54 0113630-
5

PRISCILLA FARIAS 
OZELA 3ª/IV 3ª/V 11/12/2019

55 0109366-
5

VICTOR PAULO 
BARBOSA TAVARES 3ª/IV 3ª/V 04/01/2019

 
Cargo: FARMACEUTICO-BIOQUIMICO - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro
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56 0062330-0 CESAR COSTA 
SOUZA 2ª/III 2ª/IV 23/03/2016

           
Cargo: FARMACEUTICO-BIOQUIMICO - 2005

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

57 0070917-4 CESAR COSTA 
SOUZA 2ª/II 2ª/III 28/03/2017

           
Cargo: FARMACEUTICO-BIOQUIMICO - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

58 0109033-0 KAORI KUBOTA 3ª/III 3ª/IV 04/07/2017

59 0110241-9

ROBSON 
GONCALVES 

SABATH 
FIGUEIREDO

3ª/III 3ª/IV 18/07/2017

 
Cargo: FISIOTERAPEUTA - 2006

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

60 0086800-0 KELEN DE CASSIA 
SOUZA TAVARES 3ª/VI 2ª/I 23/03/2016

           
Cargo: FISIOTERAPEUTA - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

61 0109269-3
JEAN HELCIO 

FEIJAO DE 
CARVALHO

3ª/V 3ª/VI 14/07/2020

62 0109037-2

NIDIA HELENA 
MARECO 

FERNANDES 
DANTAS AMARAL

3ª/V 3ª/VI 04/07/2020

 

Cargo: MEDICO - 2012

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

63 0109092-5
EMILIO DANIEL 
PACHECO DE 

SOUSA
3ª/V 3ª/VI 27/06/2020

       

Cargo: NUTRICIONISTA - 1996 

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

64 0040255-9 EDILUCIA SALES 
DE OLIVEIRA 1ª/IV 1ª/V 01/12/2017

           
Cargo: NUTRICIONISTA - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

65 0108890-4
ITALO 

FERNANDO 
PENHA DA SILVA

3ª/III 3ª/IV 04/07/2017

66 0109002-0
LUIS ARTHUR 

DA CUNHA 
MOREIRA

3ª/III 3ª/IV 04/07/2017

 
Cargo: RADIO OPERADOR DE CENTRAL DE REGULACAO 

MEDICA - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

67 0110078-5
CLEISER RUAN 

SOUZA DOS 
SANTOS

3ª/V 3ª/VI 07/07/2020

68 0109503-0 FRANK SANTOS 
DA SILVA 3ª/V 3ª/VI 07/07/2020

69 0109559-5
JOSE ALAN 
TELES DE 
OLIVEIRA

3ª/V 3ª/VI 07/07/2020

70 0110018-1 MATEUS DE 
ARAUJO BRITO 3ª/V 3ª/VI 07/07/2020

71 0109551-0
MAURO DOS 

SANTOS 
CARDOSO

3ª/V 3ª/VI 07/07/2020

 
Cargo: TEC RADIOLOGIA - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

72 0062426-
8

WALDIR DOS 
SANTOS MOREIRA 2ª/VI 1ª/I 31/03/2018

           
Cargo: TECNICO DE LABORATORIO - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

73 0089695-0 WILMA ALBERTO 
BORGES 3ª/VI 2ª/I 23/03/2016

         
Cargo: TECNICO DE LABORATORIO - 2015

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

74 0118130-0 ANDREIA DE 
SOUZA COSTA 3ª/III 3ª/IV 23/07/2019

75 0118120-3 RENATO DOS 
SANTOS DA SILVA 3ª/III 3ª/IV 23/07/2019

 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 1995

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

76 0036461-4

AGILAELZA 
PESSOA 

DO REGO 
CARVALHO

1ª/VI ESPECIAL
/I 05/05/2019

77 0036264-6

ALBA CELIA 
DA SILVA 

TRINDADE 
DO CARMO

1ª/VI ESPECIAL
/I 10/05/2019
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78 0036379-0

OCIANIA 
ROSA 

MONTEIRO 
CANTIDIO

ESPECIAL
/I

ESPECIAL
/II 26/10/2020

79 0036135-6

SORAIMA 
MARIA 

PEREIRA 
DE SALES 
FRANCA

1ª/VI ESPECIAL
]/I 24/04/2019

 
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

80 0063186-
8

EDGAR MIRANDA 
NUNES 2ª/VI 1ª/I 16/06/2018

81 0063234-
1

ELIZANGELA DE 
ALMEIDA REIS 2ª/VI 1ª/I 17/04/2018

82 0062856-
5

JOAQUIM MARQUES 
DAMASCENO DA 

SILVA
2ª/V 2ª/VI 17/04/2016

83 0063036-
5

JOSE THOMAZ DE 
BRITO 2ª/VI 1ª/I 17/04/2018

84 0063004-
7

JOSINEIDE ANTONIA 
BANDEIRA DA S 

FERREIRA
2ª/V 2ª/VI 18/04/2016

85 0063061-
6

ROSIANE MORAIS 
DE MORAIS DOS 

REIS
2ª/VI 1ª/I 17/04/2018

86 0062906-
5

SHEILA SILVA DE 
SOUZA 2ª/VI 1ª/I 26/06/2018

87 0063095-
0

SUELY SOARES DE 
SA 2ª/V 2ª/VI 13/04/2016

 
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2001

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

88 0062862-
0

NARA SIMONE 
OLIVEIRA 2ª/IV 2ª/V 23/03/2016

           

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2005

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

89 0083892-6 NEUSA DO REGO 
MARQUES 3ª/V 3ª/VI 23/03/2016

           

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

90 0109652-
4

ANDERSON 
AMORAS BARATA 3ª/V 3ª/VI 07/07/2020

91 0109562-
5

AURELIO CARLOS 
SILVA DA SILVA 3ª/V 3ª/VI 07/07/2020

92 0113440-
0

BENEDITO DA 
COSTA SILVA 3ª/IV 3ª/V 17/12/2019

93 0114240-
2

BIANCA DO 
SOCORRO SOUZA 

DE ARAUJO
3ª/IV 3ª/V 17/12/2019

94 0113461-
2

CLEIDMAR 
MENEZES 

DOS SANTOS 
CAMBOIM

3ª/IV 3ª/V 17/12/2019

95 0110099-
8

IVAN DOS SANTOS 
MENEZES 
FERREIRA

3ª/V 3ª/VI 08/07/2020

96 0110085-
8

JACIARA BRITO DA 
SILVA 3ª/IV 3ª/V 08/01/2019

97 0109645-
1

JOAQUIM 
MARQUES 

DAMASCENO DA 
SILVA

3ª/III 3ª/IV 08/07/2017

98 0113676-
3

JORGE VANZELER 
AQUIME 3ª/IV 3ª/V 13/12/2019

99 0113542-
2

JOSIETE BARROS 
LIMA 3ª/III 3ª/IV 17/06/2018

100 0113693-
3

JOSIVALDO DE 
ALMEIDA CORREA 3ª/IV 3ª/V 17/12/2019

101 0109777-
6

KEILA SANTANA 
SANTIAGO 3ª/III 3ª/IV 08/07/2017

102 0109272-
3

LUCICLEA 
SANTANA DOS 

SANTOS
3ª/III 3ª/IV 09/07/2017

103 0113617-
8

MARTA VALERIA 
CAVALCANTE 

BARROS
3ª/IV 3ª/V 16/12/2019

104 0112646-
6

PATRICIA DAS 
GRACAS DOS 
REIS CUNHA

3ª/III 3ª/IV 24/01/2018

105 0109441-
6

PLINIO ALVES 
BRASIL 3ª/V 3ª/VI 09/07/2020

106 0109471-
8

RENATA DE LIMA 
LOIOLA 3ª/III 3ª/IV 09/07/2017

  

Cargo: TECNICO EM NUTRICAO E DIETETICA - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

107 0062405-
5

JOSIELMA 
NASCIMENTO DA 

SILVA
2ª/IV 2ª/V 23/03/2016

  

Cargo: TELEFONISTA AUX. REGULACAO MEDICA - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

108 0109572-
2

ARDILES COSTA 
DE LIMA 3ª/V 3ª/VI 10/07/2020

109 0109714-
8

DELSO SANTANA 
NOBRE JUNIOR 3ª/V 3ª/VI 10/07/2020

110 0109733-
4

EDILSON DE 
SOUZA GIBSON 

JUNIOR
3ª/V 3ª/VI 10/07/2020

111 0110009-
2

JONNY 
EURIPEDES 
MAMEDIO 
SIQUEIRA

3ª/IV 3ª/V 10/01/2019

112 0109531-
5

LUCELI CRUZ 
SEGURA 3ª/V 3ª/VI 10/07/2020
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113 0109523-
4

MAGNO DA SILVA 
AIRES 3ª/V 3ª/VI 10/07/2020

114 0109588-
9

MAURO SERGIO 
ROCHA DE SOUZA 3ª/V 3ª/VI 10/07/2020

115 0109687-
7

RAFAEL DE 
CASTRO 

NASCIMENTO
3ª/V 3ª/VI 10/07/2020

 
Cargo: TELEFONISTA AUX. REGULACAO MEDICA - 2015

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

116 0118341-9 BRUNO SOUZA 
DE OLIVEIRA 3ª/III 3ª/IV 22/07/2019

117 0118220-0
KELLY TAIANNE 
SILVA FERREIRA 

SOEIRO
3ª/III 3ª/IV 22/07/2019

118 0118483-0
MAURICIO 

MENEZES DA 
SILVEIRA

3ª/III 3ª/IV 27/07/2019

119 0118218-8
NATALIA MAYARA 

OLIVEIRA DE 
SOUZA

3ª/III 3ª/IV 22/07/2019

  
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

120 0113612-7
LAIENE 

SOCORRO DE 
LIMA SOUTO

3ª/III 3ª/IV 11/06/2018

            
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 23 de março de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0323-0005-3720

Secretaria de Educação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0078.1299.0003/2021-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratada: OI MÓVEL S/A, “EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL”, CNPJ Nº 05.423.963/0001-11. Objeto: serviços 
técnicos especializados para provimento patrocinado de 
acesso de dados à internet em serviço móvel pessoal 
(processamento de cobrança reversa) para estudantes da 
rede estadual de ensino público do Amapá, Vigência: 12 
(doze) meses; Valor e Dotação Orçamentária: o valor total 
estimado do presente contrato é de R$ 1.464.135,84 (Um 
milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e trinta 
e cinco reais e oitenta e quatro centavos) consignado no 
orçamento sob o Elemento de Despesa: 339039, sob o 

Programa de Trabalho: 12.361.0016.2329; conforme 
Nota de Empenho nº 2021NE00181 de 16/02/2021. 
Fundamento Legal: fundamentado nos termos do caput, 
do artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13 inciso VI, 
da Lei nº 8.666/93, IN nº 5-MPOG e a aplicação subsidiária 
da Lei federal 13.979/2020, com a redação dada pela 
Medida Provisória 926/202, Lei Complementar n.º 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
Lei Complementar Estadual nº 108/2018, Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 - CDC), legislação 
correlata e demais exigências estabelecidas no Edital 
de Credenciamento Público nº 001/2021-CPL/SEED e 
seus anexos e nas demais disposições estabelecidas no 
Processo Administrativo nº 0021.0078.1299.0003/2021 e 
Parecer Jurídico nº 089/2020-PAS/SEED/PGE.

DATA DA ASSINATURA: 15 de março de 2021. 
ASSINARAM: pela SEED, Maria Goreth da Silva e pela 
CONTRATADA Alvaro Carlini e Fagner Nascimento Silva.

MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2021-0323-0005-3644

Secretaria de urismoT

PORTARIA Nº 004/2021 – SETUR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº1550, 
de 10 de abril de 2019.

Atendendo a Adesão da Ata nº095/2019 – CLC/PGE, 
processo nº00022/PGE/2019, Pregão nº057/2019, que tem 
por objeto a Locação de Equipamentos, incluindo Montagem, 
Utilização, Manutenção, Desmontagem e Apoio Logístico, 
com a finalidade de atender às necessidades dos eventos 
culturais, e artísticos realizados e/ou promovidos pelos 
órgãos da Administração Pública do Estado do Amapá.

E considerando os termos dos artigos 66 e 67 da Lei nº 
8.666/93, que exige a designação de agente fiscalizador 
para o fiel cumprimento das cláusulas avençadas e as 
normas desta Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar e designar as servidoras, GLEYCE 
KELLY REGIO DA SILVA (matrícula 0968121-3-01) 
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e MARCELLE 
DE MATOS DIAS BERNARDES (matrícula nº 0085001) 
Assistente Administrativo, ambas desta Secretaria de 
Estado do Turismo do Amapá, para fiscais do 1º Termo 
Aditivo do Contrato nº 001/2020 – SETUR/GEA.

Art. 2º - Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
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Macapá/AP, 23 de março de 2021.
ROSA JANAÍNA DE LACERDA MARCELINO ABDON
SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO
DECRETO Nº 1550/2019-GEA

HASH: 2021-0323-0005-3622

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 001/2020 – 
SETUR.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 
DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DO TURISMO – SETUR E A EMPRESA 
MEIO DO MUNDO EIRELI, SERVIÇOS PRODUÇÃO E 
EVENTOS, PARA OS FINS ABAIXO DECLARADOS..

Pelo presente instrumento, de um lado, O GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO 
DO TURISMO - SETUR, Pessoa Jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ nº 11.762.219/0001-44, com sede 
nesta Capital, na Rua Binga Uchoa , nº 29-Centro, neste 
ato representado por sua Secretária, a Exma. Sra. ROSA 
JANAÍNA DE LACERDA MARCELINO ABDON, brasileira, 
casada, domiciliado na cidade de Macapá, Estado do Amapá, 
residente na Rodovia Juscelino Kubitschek, Rua 03 – n° 4440, 
no Residencial Portal do Sol, portador da carteira de identidade 
nº 099084-SSP, CPF sob o nº 629.099.162-00, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa MEIO 
DO MUNDO, SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI 
inscrita no CNPJ (MF) nº 10.833.108/0001-19, com sede na 
Av. Amapá, nº 160, bairro Área Portuária, CEP  68.925-001 
Santana/AP , neste ato representado por SIZELY CRISTINA 
DA SILVA LOPES, portador da Carteira de Identidade nº 
229.813 SSP/AP e CPF/MF nº 433.028.822-20, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo e 
na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1.      Este Contrato é firmado em observância as disposições 
contidas no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal do 
Brasil de 1988; Lei nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; 
Lei Complementar Estadual nº 108/2018; Decreto 
Federal nº 8.538/2015; Decreto Federal nº 5.450/2005; 
Decreto Estadual nº 2.648/2007; Decreto Estadual n.º 
935/2017; Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 05/2017 e, 
subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666/1993 
e Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas legislações 
correlatas e demais exigências estabelecidas no Edital do 
Pregão Eletrônico nº 057/2019-CLC/PGE e seus anexos, 
constantes nos Processos SIGA nº 00022/PGE/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a Locação de 
Equipamentos, incluindo Montagem, Utilização, 

Manutenção, Desmontagem e Apoio Logístico, com 
a finalidade de atender às necessidades dos eventos 
culturais, e artísticos realizados e/ou promovidos pelos 
órgãos da Administração Pública do Estado do Amapá.

CLÁUSULA TERCEIRA DA DOTACAO ORÇAMENTÁRIA 
E DO PREÇO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta 
da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Gestora 270101; 
Fonte 101 FPE; Ação: 2315 - Programa de Trabalho nº 
27.101.1.23.122.0001 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA/
SETUR; Natureza de Despesa nº 339039; OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; Fonte 101 FPE; 
Ação: 2309 - Programa de Trabalho nº 27.101.1.23.695.0009 
– APOIO A POLÍTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO NO AMAPÁ; Natureza de Despesa nº 339039; 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
e Fonte 101 FPE; Ação: 2511 - Programa de Trabalho nº 
27.101.1.23.695.0009 – DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS 
TURISTICOS DO AMAPÁ; Natureza de Despesa nº 339039; 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

O valor total estimado do presente contrato é de R$ 
524.248,75 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Duzentos e 
Quarenta e Oito reais e Setenta e Cinco Centavos), que 
será pago de acordo com a certificação do serviço.

CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO

5.1.   O pagamento será efetuado por meio do elemento 
de despesa n° 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após 
a regular prestação do serviço, mediante o processamento 
normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros 
pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP).

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogado a vigência 
do contrato por 01 (Um Ano), que inicia em 10 de março 
de 2021 e termina em 10 de março de 2022.

CLAUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o 
presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Macapá – AP, 10 de março de 2021.
ROSA JANAÍNA DE LACERDA MARCELINO ABDON
Secretária De Estado Do Turismo
Decreto nº 1550/2019-GEA

HASH: 2021-0323-0005-3621
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Secretaria de Saúde

ERRATA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 1722, de 13 
de maio de 2020 e considerando o que consta no Prodoc n° 300101.0005.2532.0043/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1° Retificar a Portaria n° 0106/2021-SESA, de 1° de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá n° 7364, de 1° de março de 2021, e a Errata de 3 de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá n° 7366, de 3 de março de 2021, objeto que designou servidora para atuar como fiscal de contrato.
 
ONDE SE LÊ:

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

1 Clínica Uninefro Amapá 
LTDA 06/2020 Empresa especializada para realização de 

serviços de diálise e nefrologia. 08/02/2021 HU COVID IV Leila Nazaré da Silva

 
LEIA-SE:

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

1 Clínica Uninefro Amapá LTDA 06/2020 Empresa especializada para realização de 
serviços de diálise e nefrologia. 09/05/2021 HCAL Leila Nazaré da Silva

 
Art. 2° Esta Errata entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 22 de março de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0323-0005-3617

PORTARIA Nº 0149/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 
13 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e considerando o contido no Prodoc n° 
300101.0077.2532.0011/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar a servidora abaixo indicada para, com observância na legislação vigente, atuar como fiscal de contrato 
celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA e a empresa a seguir enunciada:
 

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

01 Síntese Comercial Hospitalar Eireli 09/2018 Órtese, Prótese e Materiais 
Especiais (OPME)

12/11/2020 a 
12/10/2021 HCAL Danielle dos Santos Morais

 
Art. 2º Fica autorizado, em caráter excepcional o ateste de notas e relatórios de fiscais no período compreendido pela 
vigência contratual, conforme Portaria Normativa nº 001 de 10 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amapá n° 7231 de 11 de agosto de 2020, que padronizou os novos fluxos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 22 de março de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0323-0005-3605
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PORTARIA Nº 0150/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020 e considerando o disposto no Prodoc n° 300101.0005.1714.0040/2021;

RESOLVE:

Art. 1° Conceder Suprimento de Fundo em nome do servidor Pablo Ramon Pereira Nunes, no valor de R$ 8.000,00 
(Oito Mil Reais), destinados a custear despesas do Núcleo Administrativo - NAD.

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

Art. 3° A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de Recursos 107, Ação 2658, Plano Orçamentário 550, 
Elemento de Despesa 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), no valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais).

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

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

Macapá, 22 de março de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0323-0005-3606

PORTARIA Nº 0152/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 
13 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e considerando o contido no Prodoc n° 
300101.0077.2532.0009/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legislação vigente, atuarem como fiscais de 
contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA e a empresa a seguir enunciada:
 

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

01 M.L.T. Costa 02/2018 Prestação de serviços funerários. 07/047/2020 a 
06/04/2021 PTFD Principal: Odileia de Souza Ribeiro Magno 

Substituto: Nadja Maira David Silva
 
Art. 2º Fica autorizado, em caráter excepcional, o ateste de notas e relatórios de fiscais no período compreendido pela 
vigência contratual, conforme Portaria Normativa nº 001 de 10 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amapá n° 7231 de 11 de agosto de 2020, que padronizou os novos fluxos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 22 de março de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0323-0005-3607

PORTARIA Nº 0153/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 
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13 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e considerando o contido no Prodoc n° 
300101.0077.2532.0019/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar as servidoras abaixo indicadas para, com observância na legislação vigente, atuar como fiscais de 
contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA e a empresa a seguir enunciada:
 

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

01 Alfha Comércio e Serviços 
LTDA

07/2020 Limpeza 04/06/2021
HU

Núbia Cristina Mesquita Campos

10/2020 Maqueiro e Carregador 05/06/2021 Leyde Vania Mesquita
 
Art. 2º Fica autorizado, em caráter excepcional, o ateste de notas e relatórios de fiscais no período compreendido pela 
vigência contratual, conforme Portaria Normativa nº 001 de 10 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amapá n° 7231 de 11 de agosto de 2020, que padronizou os novos fluxos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 23 de março de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0323-0005-3603

PORTARIA Nº 0154/2021-SESA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 
13 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e considerando o contido no Prodoc n° 
300101.0077.0049.0002/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legislação vigente, atuarem como fiscais de 
contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA e a empresa a seguir enunciada:
 

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

01 Tratalyx 08/2018

Sistema de coleta, transporte, 
tratamento e disposição 

final de resíduos de serviços 
de saúde (RSS) com 

fornecimento de contêineres.

14/11/2020 a 13/11/2021 CEO Titular: George Costa de Araújo 
Substituto: Aline de Oliveira Lobato Leão

 
Art. 2º Fica autorizado, em caráter excepcional, o ateste de notas e relatórios de fiscais no período compreendido pela 
vigência contratual, conforme Portaria Normativa nº 001 de 10 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amapá n° 7231 de 11 de agosto de 2020, que padronizou os novos fluxos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 23 de março de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0323-0005-3616

PORTARIA Nº 0155/2021-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 13 
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de maio de 2020 e considerando o contido no Prodoc n° 300101.0077.0178.0002/2021;

RESOLVE:

Art. 1º Constituir as Equipes de Pregoeiros e de Apoio nos processos licitatórios para o exercício de 2021, as quais 
serão compostas pelos servidores abaixo relacionados:

Equipe de Pregoeiros:

- Maykon Douglas Rocha Hamilka;

- Gene de Lima Moreira;

- Marcelo Vilhena de Melo;

- Jeruza Amanda Teixeira Barros;

- Pedro Ivan Seabra dos Santos Júnior;

- Amália Ribeiro Cardoso;

- Vanessa Pinto de Macêdo;

- Louise Oliveira Cerqueira da Silva.

Equipe de Apoio:

- Maykon Douglas Rocha Hamilka;

- Gene de Lima Moreira;

- Marcelo Vilhena de Melo;

- Jeruza Amanda Teixeira Barros;

- Pedro Ivan Seabra dos Santos Júnior;

- Amália Ribeiro Cardoso;

- Vanessa Pinto de Macêdo;

- Louise Oliveira Cerqueira da Silva.

Art. 2º Revogar a Portaria n° 0096/2021-SESA, de 22 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá n° 7.359, de 22 de fevereiro de 2021.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 23 de março de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0323-0005-3687

PORTARIA Nº 0156/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 13 
de maio de 2020 e considerando o contido no Prodoc n° 300101.0077.0178.0003/2021;
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RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão Permanente de Licitação - CPL, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos 
licitatórios para o exercício de 2021 de acordo com a relação que segue abaixo:

Comissão Permanente de Licitação:

- Maykon Douglas Rocha Hamilka (Presidente);

- Gene de Lima Moreira (Suplente);

- Marcelo Vilhena de Melo;

- Jeruza Amanda Teixeira Barros;

- Pedro Ivan Seabra dos Santos Júnior;

- Amália Ribeiro Cardoso;

- Vanessa Pinto de Macêdo

 - Louise Oliveira Cerqueira da Silva.

Art. 2º Revogar a Portaria n° 0097/2021-SESA, de 22 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá n° 7.359, de 22 de fevereiro de 2021.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 23 de março de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0323-0005-3689

PORTARIA Nº 0157/2021-SESA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 13 
de maio de 2020;

Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde – OMS, o qual expõe que o mundo vive uma pandemia 
do Novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando a necessidade de orientação acerca das atividades administrativas no âmbito da Secretaria de Estado 
da Saúde - SESA;

Considerando a necessidade de otimização da rede assistencia, bem como de recursos financeiros;

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão encarregada de acompanhar desde a elaboração do Termo de Referência e/ou Projeto 
Básico até a finalização das compras destinadas ao tratamento de pacientes acometidos pelo COVID-19.

Art. 2º A Comissão será composta pelos servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro. São eles:

- Renata de Melo Belarmino (Presidente)

- Maykon Douglas da Rocha Hamilka
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- Jeruza Amanda Teixeira Barros

- Alexsander Ricardino Mira

- Vanessa Pinto de Macêdo

- Ana Keila dos Santos Bittencourt

- Ana Cristina Ramos dos Santos

- Francisco Cardoso Dias Júnior

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 23 de março de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0323-0005-3724

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021-CPL/COGEC/SESA
 
Homologo o Termo de Dispensa de Licitação, com base no art. 26º da Lei nº 8.666/1993:
Juan Mendes da Silva
Secretário de Estado da Saúde do Amapá 
 
TERMO DE DISPENSA Nº 018/2021-CPL/COGEC/SESA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300101.0005.2698.0207/2020 - COVID-19 HU/SESA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO EM FORMA DE AQUISIÇÃO DOS 
EXTINTORES
CONTRATADO: DUCELINA C. BARBOSA - LTDA
CNPJ: 34.865.808/0002-34
VALOR: R$ 9.650,00 (Nove mil, seiscentos e cinquenta reais).
Prazo: 180 (cento e oitenta) Dias.
Fundamentação legal: Art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93.
 
O presente instrumento de justificativa visa cumprir o disposto no art.24, inciso lV, da Lei n.º 8.666/93 como antecedente 
necessário à contratação por dispensa de licitação, a qual objetiva aquisição de equipamentos de proteção individual 
para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (covid-19).
 
Sabe-se que todas as compras e contratações realizadas por entes públicos seguem obrigatoriamente regulamentações 
legais, sendo esta regra fundamentada especialmente no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, 
determinando que obras, serviços, compras e alienações devam ocorrer por meio de licitação.
 
No entanto a Lei nº 8.666/1993 possibilita exceções a esta regra como a dispensa de licitação (art.24). Neste expediente, 
aplica-se a hipótese do art. 24, inciso lV, da mencionada Lei, e no Decreto nº 8.846, de 16 de março 2020, e suas 
alterações, ambas medidas do Governo Federal.
 
O referido texto leciona que a licitação será dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
 
I – DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL
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O doutrinador Marçal Justen Filho, assim define o que seja uma situação de emergência:
 
“No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos 
interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. 
Como a licitação pressupões certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciara 
a concretização do sacrifício a esses valores.” (Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 8ª Edição. Dialética).
 
Nem sempre é possível se instaurar um procedimento licitatório, ou que, ainda que venha a ser instaurado, a sua 
conclusão demandaria tempo, o que não se dispõe a Secretaria de Estado da Saúde em virtude de exiguidade de prazo 
disponível e da urgência de atendimento, além da verificação de entraves que possam vir a ocorrer, como impugnação 
de edital, interposição de recursos, dentre outros.
 
In casu, conforme se extrai da cláusula segunda do Projeto Básico, A necessidade de um processo emergencial no 
estado dá-se pela situação de desabastecimento de equipamentos de proteção individual na rede pública, trazendo 
diversos prejuízos à qualidade da assistência prestada aos pacientes internados nos hospitais e unidades mistas de 
saúde, tanto na capital quanto nos interiores do Estado do Amapá.
 
II - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
 
O delicado contexto da contratação emergencial não autoriza a celebração do ajuste com qualquer fornecedor/prestador 
do serviço. Mesmo nas dispensas por emergência, a rigor, impreterível observar a necessidade de prévia formalização 
do procedimento, instruindo-o, dentre outros elementos, com a justificativa do preço e razão de escolha do fornecedor 
(art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93).
Consta no Projeto Básico o critério objetivo de julgamento e seleção da proposta, na cláusula primeira versando que 
“O referido processo licitatório deverá ser realizado com DISPENSA DE LICITAÇÃO, tendo como critério de julgamento 
os seguintes quesitos: MATERIAL COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO ANEXO I DESTE 
PROJETO BÁSICO; MENOR PREÇO; POSSUIR ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO; APRESENTAÇÃO 
DOCUMENTALMENTE IDÔNEA DA LICITANTE”.
Como a autoridade responsável pela elaboração do Projeto Básico elegeu o critério de julgamento, coube a este 
membro da CPL extrair os vencedores com base na Cotação de Preços elaborado pelo setorial responsável, fls. 93 a 
99 do referido processo.
Esclareço ainda que a empresa atende todas as condições de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, exigidas no 
instrumento convocatório, conforme minudenciado no Relatório Circunstanciado apenso aos autos do processo.
 
Ainda com relação a escolha do fornecedor, com relação as especificações técnicas mínimas e quantidades constantes 
na cláusula quarta do Projeto Básico, por se tratar de assunto estritamente técnico, este membro da comissão de 
licitações julgou-se incompetente para realizar referida tarefa, submetendo a verificação de atendimento da referida 
cláusula ao órgão demandante, qual seja a COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO CAD /SESA - AP.
 
Da análise técnica proferida pelo setorial competente (fls. 111-114), datado de 17/03/2021, tem-se o seguinte resultado: 
A Licitante apresentou as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES Registro 003335/2020 Data Concessão 
29/05/2020 Validade 29/05/2022 na páginas de número 105 e 106 do processo em questão; conforme conta no Projeto 
básico no item 4.1 que diz que os extintores de incêndio devem ser fabricados conforme NBR 15808:2010, e atender as 
especificações técnicas mínimas e quantidades, devidamente instalados. Conforme anexo I- Projeto Básico;  A licitante 
apresentou comprovante de pagamento referente a solicitação de credenciamento no corpo de bombeiros -CBMAP, 
conforme exarado na página nº 107, bem como o comprovante de pagamento nas fls. Nº 108; A Licitante Apresentou 
proposta de preços de acordo com o exigido no Projeto Básico; ver proposta às fls. nº 103 do processo em tela, onde 
a empresa menciona na sua proposta a total garantia dos serviços. Portanto, esta Coordenadoria Administrativa-CAD 
considera que a referida LICITANTE atendeu aos requisitos do Projeto Básico e seus anexos.
 
III – DA ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
 
A justificativa de preço é um dos requisitos indispensáveis a formalização do processo de contratação por dispensa de 
licitação, a teor do inciso lll do Parágrafo Único do artigo 26 da Lei de Licitações, posto que o objetivo dos procedimentos 
aquisitivos é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, considerando o caráter excepcional das 
ressalvas de licitação.
 
No Informativo de Licitações e Contratos nº 377, o Tribunal de Contas da União - TCU concluiu que a legislação, no 
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caso de dispensa de licitação, “não impõe regras objetivas quanto à quantidade e à forma de seleção do contratado”:
 
“No caso de dispensa de licitação, a legislação não impõe regras objetivas quanto à quantidade de empresas chamadas 
a apresentarem propostas e à forma de seleção da contratada, mas determina que essa escolha seja justificada (art. 
26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993)”.
 
 
O Núcleo de Cotação de Preços - NCP, vinculado à Coordenadoria de Gestão de Compras – COGEC, segundo 
o organograma da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, é o setor responsável pelo levantamento da pesquisa 
mercadológica e confecção do Mapa Comparativo de Preços.
 
Nota-se acostado aos autos justificativa do Núcleo de Cotação de Preços – NCP (fls. 94 a 95), pontuando a forma 
utilizada para seleção das empresas, atendendo a recomendação supracitada.
 
Ocorreu que, até a presente data, apenas 01 (um) fornecedor/prestador de serviço remeteu proposta orçamentária 
(DUCELINA C. BARBOSA LTDA-EPP), orçamento no valor de R$ RS 9.650,00 (Nove mil seiscentos e cinquenta reais), 
conforme anexo. Não houve, até o momento, resposta de outros potenciais fornecedores. Sendo assim, e atendendo 
a solicitação requisitada. Restituímos os autos para análise e demais providências necessárias.
 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT Valor Estimado Mensal VALOR TOTAL 
TRIMESTRAL

1
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC6 KG, DE ACORDO 

COM O ITEM 9 DO PROJETO BÁSICO. (9. DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS)

50 R$ 85,00 R$ 4.250,00

     

ITEM DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO QUANT Valor Estimado VALOR TOTAL 
ESTIMADO

1.2 Extintor Pó Abc 6 Kg 20 UND R$ 220,00 R$ 4.400,00

1.3 Suporte De Extintor (Tripé) 20 UND R$ 50,00 R$1.000,00

VALOR TOTAL R$ 9.650,00
 
Nota-se que a Empresa  DULCELINA C. BARBOSA LTDA-EPP apresentou em sua proposta de preços valores dentro 
do estimado pela administração pública conforme cláusula  quinta do Projeto Básico.
 
IV. DA CONCLUSÃO
 
Como a Comissão Permanente de Licitação tem a função de examinar e julgar toda a documentação, não pode 
membro desta comissão omitir-se sob pena de incorrer dolo ou culpa.
 
Dito isto, e de tudo que se pode extrair dos autos do processo, concluo que a empresa apresentou todos os documentos 
de habilitação mínimos exigidos para contratação e foi aprovada pela equipe técnica.
 
Macapá, 22 de março de 2021. 
MARCELO VILHENA DE MELO
Membro da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021-SESA 
MAYKON DOUGLAS ROCHA HAMILKA
Presidente da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021-SESA 
GENE DE LIMA MOREIRA
Membro da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021-SESA 

HASH: 2021-0323-0005-3634

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
TERMO DE DISPENSA Nº 016-C/2021-CPL/COGEC/SESA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300101.0005.2584.0144/2020-SAEC-SESA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA
CONTRATADO: EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 07.329.169-0001-39
VALOR: R$ 5.815.315,20 (Cinco milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos).
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Fundamentação legal: Art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93
 
A contratação em tela justifica-se pela necessidade de atender as demandas dos Hospitais e Unidades Mistas do 
Estado, afim de evitar descontinuidade no abastecimento e consequentes prejuízos à qualidade da assistência prestada 
aos pacientes internados nas casas de saúde.
Sabe-se que todas as compras e contratações realizadas por entes públicos seguem obrigatoriamente regulamentações 
legais, sendo esta regra fundamentada especialmente no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, 
determinando que obras, serviços, compras e alienações devam ocorrer por meio de licitação.
No entanto a Lei nº 8.666/1993 possibilita exceções a esta regra como a dispensa de licitação. Neste expediente, 
aplica-se a hipótese do art. 24, inciso lV, da mencionada Lei.
 
O referido texto leciona que a licitação será dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
 
I – DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL
 
O doutrinador Marçal Justen Filho, assim define o que seja uma situação de emergência:
 
“No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos 
interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. 
Como a licitação pressupões certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciara 
a concretização do sacrifício a esses valores.” (Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 8ª Edição. Dialética).
 
Nem sempre é possível se instaurar um procedimento licitatório, ou que, ainda que venha a ser instaurado, a sua 
conclusão demandaria tempo, o que não se dispõe a Secretaria de Estado da Saúde em virtude de exiguidade de prazo 
disponível e da urgência de atendimento, além da verificação de entraves que possam vir a ocorrer, como impugnação 
de edital, interposição de recursos, dentre outros.
 
In casu, conforme se extrai da cláusula segunda do Projeto Básico, a necessidade de um processo emergencial dar-
se-á em virtude de se tratar de Medicamentos de terapia intensiva. Ressaltamos ainda que os processos regulares 
que viabilizam a aquisição dos itens integrantes desde processos, contemplam somente dispensação para unidades 
hospitalares de atendimento a COVID - 19, assim, pacientes hospitalizados.
 
Portanto, estes itens são imprescindíveis para dar continuidade ao cuidado e assistência aos pacientes em âmbito 
hospitalar.
 
É mister esclarecer que a falta desses itens, estão resultado em danos graves a saúde e a integridade física dos 
pacientes, assim como a perda de vidas. 
 
II – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
O delicado contexto da contratação emergencial não autoriza a celebração do ajuste com qualquer fornecedor/prestador 
do serviço. Mesmo nas dispensas por emergência, a rigor, impreterível observar a necessidade de prévia formalização 
do procedimento, instruindo-o, dentre outros elementos, com a justificativa do preço e razão de escolha do fornecedor 
(art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93).
Consta no Projeto Básico os critérios objetivos de julgamento e seleção da proposta, na cláusula cinco, versando que 
se adotará como um dos critérios de adjudicação o menor valor por item.
Como a autoridade responsável pela elaboração do Projeto Básico elegeu os critérios de julgamento, coube a este 
membro da CPL extrair o vencedor dos itens 05, 09, 10, 14, e 21 com fulcro no despacho elaborado pelo setorial 
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responsável, que indicou a empresa EQUINOCIO HOAPITALAR LTDA, como a proposta mais vantajosa para a 
administração pública e que cumpre os critérios elencados no Projeto Básico fl. 95 e 96 clausula oitava do referido 
processo.
Esclareço ainda que a empresa atende todas as condições de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, exigidas no 
instrumento convocatório, conforme minudenciado no Relatório Circunstanciado apenso aos autos do processo.
 
Ainda com relação a escolha do fornecedor, especificações técnicas mínimas e quantidades constantes no Anexo II 
do Projeto Básico, por se tratar de assunto estritamente técnico, este membro da comissão de licitações julgou-se 
incompetente para realizar referida tarefa, submetendo a verificação e análise ao órgão demandante, qual seja a 
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF.
 
Da análise técnica proferida pelo setor competente no dia 18/02/2021, anexada ao processo e devidamente assinada 
pela senhora MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE SECRETARIA Adjunta de Enfrentamento a 
COVID -19, obteve-se o seguinte resultado: ”A empresa em questão apresentou todos os documentos necessários 
para a análise técnica dos itens arrematados, estando apta para o prosseguimento do processo”.
 
III - JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
 
A justificativa de preço é um dos requisitos indispensáveis a formalização do processo de contratação por dispensa de 
licitação, a teor do inciso lll do Parágrafo Único do artigo 26 da Lei de Licitações, posto que o objetivo dos procedimentos 
aquisitivos é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, considerando o caráter excepcional das 
ressalvas de licitação.
No Informativo de Licitações e Contratos nº 377, o Tribunal de Contas da União - TCU concluiu que a legislação, no 
caso de dispensa de licitação, “não impõe regras objetivas quanto à quantidade e à forma de seleção do contratado”:
 
“No caso de dispensa de licitação, a legislação não impõe regras objetivas quanto à quantidade de empresas chamadas 
a apresentarem propostas e à forma de seleção da contratada, mas determina que essa escolha seja justificada (art. 
26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993)”.
 
O Núcleo de Cotação de Preços - NCP, vinculado à Coordenadoria de Gestão de Compras – COGEC, segundo 
o organograma da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, é o setor responsável pelo levantamento da pesquisa 
mercadológica e confecção do Mapa Comparativo de Preços.
 
Nota-se acostado aos autos justificativa do Núcleo de Cotação de Preços – NCP (fls. 172-173), pontuando a forma 
utilizada para seleção das empresas, atendendo a recomendação supracitada.
 
Extraiu-se do mapa comparativo de preços que 12 (doze) empresas apresentaram proposta para o objeto em questão, 
assim, a empresa EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.329.169/0001-39 sagrou-se vencedora nos itens 
listados abaixo:
 

LOTE DESCRIÇÃO QND VALOR UNIT PROPOSTA VALOR TOTAL 
PROPOSTA

05 TRIDIL 5MG/ML INJ CX 10AMP 10ML 4.050 35,58 144.099,00

09 THIOPENTAX 1,0G PO INJ CX 25F/A (B1) 35.640 38,18 1.360.735,20

10 PROPOVAN 10MG/ML EMU INJ CX 10F/A 20ML (C1) 87.000 20,72 1.802.640,00

14 TRACUR INJ 10MG/ML INJ CX 25AMP 5ML 
(ATRACURIO) 59.400 41,55 2.468.070,00

21 SUCCITRAT 100MG PO INJ CX 10F/A 
(SUXAMETONIO) 1.620 24,55 39.771,00

TOTAL R$ 5.815.315,20
 
IV. DA CONCLUSÃO
Como a Comissão Permanente de Licitação tem a função de examinar e julgar toda a documentação, não pode o 
membro desta comissão omitir-se sob pena de incorrer dolo ou culpa.
 
Dito isto, e de tudo que se pode extrair dos autos do processo, concluo que a empresa apresentou todos os documentos 
de habilitação mínimos exigidos para contratação e foi aprovada pela equipe técnica.
 
Macapá-AP, 18 de março de 2021.
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MARCELO VILHENA DE MELO
Membro da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021 
MAYKON DOUGLAS DA ROCHA HAMILKA
Presidente da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021
GENE DE LIMA MOREIRA
Membro da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021 

HASH: 2021-0323-0005-3659

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 
TERMO DE DISPENSA Nº 016-D/2021-CPL/COGEC/SESA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300101.0005.2584.0144/2020-SAEC-SESA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA
CONTRATADO: MM H MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 21.484.336/0001-47
VALOR: R$ 3.807.283,50 (Três Milhões, oitocentos e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta 
centavos).
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Fundamentação legal: Art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93
 
A contratação em tela justifica-se pela necessidade de atender as demandas dos Hospitais e Unidades Mistas do 
Estado, afim de evitar descontinuidade no abastecimento e consequentes prejuízos à qualidade da assistência prestada 
aos pacientes internados nas casas de saúde.
Sabe-se que todas as compras e contratações realizadas por entes públicos seguem obrigatoriamente regulamentações 
legais, sendo esta regra fundamentada especialmente no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, 
determinando que obras, serviços, compras e alienações devam ocorrer por meio de licitação.
No entanto a Lei nº 8.666/1993 possibilita exceções a esta regra como a dispensa de licitação. Neste expediente, 
aplica-se a hipótese do art. 24, inciso lV, da mencionada Lei.
 
O referido texto leciona que a licitação será dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
 
I – DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL
 
O doutrinador Marçal Justen Filho, assim define o que seja uma situação de emergência:
 
“No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos 
interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. 
Como a licitação pressupões certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciara 
a concretização do sacrifício a esses valores.” (Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 8ª Edição. Dialética).
 
Nem sempre é possível se instaurar um procedimento licitatório, ou que, ainda que venha a ser instaurado, a sua 
conclusão demandaria tempo, o que não se dispõe a Secretaria de Estado da Saúde em virtude de exiguidade de prazo 
disponível e da urgência de atendimento, além da verificação de entraves que possam vir a ocorrer, como impugnação 
de edital, interposição de recursos, dentre outros.
 
In casu, conforme se extrai da cláusula segunda do Projeto Básico, a necessidade de um processo emergencial dar-
se-á em virtude de se tratar de Medicamentos de terapia intensiva. Ressaltamos ainda que os processos regulares 
que viabilizam a aquisição dos itens integrantes desde processos, contemplam somente dispensação para unidades 
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hospitalares de atendimento a COVID - 19, assim, pacientes hospitalizados.
 
Portanto, estes itens são imprescindíveis para dar continuidade ao cuidado e assistência aos pacientes em âmbito 
hospitalar.
 
É mister esclarecer que a falta desses itens, estão resultado em danos graves a saúde e a integridade física dos 
pacientes, assim como a perda de vidas.
 
II – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
O delicado contexto da contratação emergencial não autoriza a celebração do ajuste com qualquer fornecedor/prestador 
do serviço. Mesmo nas dispensas por emergência, a rigor, impreterível observar a necessidade de prévia formalização 
do procedimento, instruindo-o, dentre outros elementos, com a justificativa do preço e razão de escolha do fornecedor 
(art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93).
Consta no Projeto Básico os critérios objetivos de julgamento e seleção da proposta, na cláusula cinco, versando que 
se adotará como um dos critérios de adjudicação o menor valor por item.
Como a autoridade responsável pela elaboração do Projeto Básico elegeu os critérios de julgamento, coube a este 
membro da CPL extrair o vencedor dos itens 04, 12 e 17 com fulcro no despacho elaborado pelo setorial responsável, 
que indicou a empresa MM H MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, como a proposta mais 
vantajosa para a administração pública e que cumpre os critérios elencados no Projeto Básico fl. 95 e 96 clausula oitava 
do referido processo.
Esclareço ainda que a empresa atende todas as condições de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, exigidas no 
instrumento convocatório, conforme minudenciado no Relatório Circunstanciado apenso aos autos do processo.
 
Ainda com relação a escolha do fornecedor, especificações técnicas mínimas e quantidades constantes no Anexo II 
do Projeto Básico, por se tratar de assunto estritamente técnico, este membro da comissão de licitações julgou-se 
incompetente para realizar referida tarefa, submetendo a verificação e análise ao órgão demandante, qual seja a 
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF.
 
Da análise técnica proferida pelo setor competente no dia 18/02/2021, anexada ao processo e devidamente assinada 
pela senhora MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE SECRETARIA Adjunta de Enfrentamento a 
COVID -19, obteve-se o seguinte resultado: “A empresa em questão apresentou todos os documentos necessários 
para a análise técnica dos itens arrematados, estando apta para o prosseguimento do processo”.
 
III - JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
 
A justificativa de preço é um dos requisitos indispensáveis a formalização do processo de contratação por dispensa de 
licitação, a teor do inciso lll do Parágrafo Único do artigo 26 da Lei de Licitações, posto que o objetivo dos procedimentos 
aquisitivos é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, considerando o caráter excepcional das 
ressalvas de licitação.
No Informativo de Licitações e Contratos nº 377, o Tribunal de Contas da União - TCU concluiu que a legislação, no 
caso de dispensa de licitação, “não impõe regras objetivas quanto à quantidade e à forma de seleção do contratado”:
 
“No caso de dispensa de licitação, a legislação não impõe regras objetivas quanto à quantidade de empresas chamadas 
a apresentarem propostas e à forma de seleção da contratada, mas determina que essa escolha seja justificada (art. 
26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993)”.
 
O Núcleo de Cotação de Preços - NCP, vinculado à Coordenadoria de Gestão de Compras – COGEC, segundo 
o organograma da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, é o setor responsável pelo levantamento da pesquisa 
mercadológica e confecção do Mapa Comparativo de Preços.
 
Nota-se acostado aos autos justificativa do Núcleo de Cotação de Preços – NCP (fls. 172-173), pontuando a forma 
utilizada para seleção das empresas, atendendo a recomendação supracitada.
 
Extraiu-se do mapa comparativo de preços que 12 (doze) empresas apresentaram proposta para o objeto em questão, 
assim, a empresa MM H MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 21.484.336/0001-47 
sagrou-se vencedora nos itens listados abaixo:
 

LOTE DESCRIÇÃO QND VALOR UNIT PROPOSTA VALOR TOTAL 
PROPOSTA
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04 DOPAMIN A – 50MG/ 10ML 33.750 3,08 103.950,00

12 KETAMINA 500MG/10 ML 41.580 89,00 3.700.620,00

17 LIDOCAINA 20MG/ML 810 3,35 2.713,50

    

Valor Total R$ 3.807.283,50
 
IV. DA CONCLUSÃO
Como a Comissão Permanente de Licitação tem a função de examinar e julgar toda a documentação, não pode o 
membro desta comissão omitir-se sob pena de incorrer dolo ou culpa.
 
Dito isto, e de tudo que se pode extrair dos autos do processo, concluo que a empresa apresentou todos os documentos 
de habilitação mínimos exigidos para contratação e foi aprovada pela equipe técnica.
         
Macapá-AP, 18 de março de 2021. 
MARCELO VILHENA DE MELO
Membro da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021
MAYKON DOUGLAS DA ROCHA HAMILKA
Presidente da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021
GENE DE LIMA MOREIRA
Membro da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021 

HASH: 2021-0323-0005-3660

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 
TERMO DE DISPENSA Nº 016-E/2021-CPL/COGEC/SESA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300101.0005.2584.0144/2020-SAEC-SESA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA
CONTRATADO: VIA FARMA DO BRASIL EIRELI
CNPJ: 30.949.099/0001-33
VALOR: R$ 1.929.427,20 (Um milhão, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte 
centavos).
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Fundamentação legal: Art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93
 
A contratação em tela justifica-se pela necessidade de atender as demandas dos Hospitais e Unidades Mistas do 
Estado, afim de evitar descontinuidade no abastecimento e consequentes prejuízos à qualidade da assistência prestada 
aos pacientes internados nas casas de saúde.
Sabe-se que todas as compras e contratações realizadas por entes públicos seguem obrigatoriamente regulamentações 
legais, sendo esta regra fundamentada especialmente no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, 
determinando que obras, serviços, compras e alienações devam ocorrer por meio de licitação.
No entanto a Lei nº 8.666/1993 possibilita exceções a esta regra como a dispensa de licitação. Neste expediente, 
aplica-se a hipótese do art. 24, inciso lV, da mencionada Lei.
 
O referido texto leciona que a licitação será dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
 
I – DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL
 
O doutrinador Marçal Justen Filho, assim define o que seja uma situação de emergência:
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“No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos 
interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. 
Como a licitação pressupões certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciara 
a concretização do sacrifício a esses valores.” (Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 8ª Edição. Dialética).
 
Nem sempre é possível se instaurar um procedimento licitatório, ou que, ainda que venha a ser instaurado, a sua 
conclusão demandaria tempo, o que não se dispõe a Secretaria de Estado da Saúde em virtude de exiguidade de prazo 
disponível e da urgência de atendimento, além da verificação de entraves que possam vir a ocorrer, como impugnação 
de edital, interposição de recursos, dentre outros.
 
In casu, conforme se extrai da cláusula segunda do Projeto Básico, a necessidade de um processo emergencial dar-
se-á em virtude de se tratar de Medicamentos de terapia intensiva. Ressaltamos ainda que os processos regulares 
que viabilizam a aquisição dos itens integrantes desde processos, contemplam somente dispensação para unidades 
hospitalares de atendimento a COVID - 19, assim, pacientes hospitalizados.
 
Portanto, estes itens são imprescindíveis para dar continuidade ao cuidado e assistência aos pacientes em âmbito 
hospitalar.
 
É mister esclarecer que a falta desses itens, estão resultado em danos graves a saúde e a integridade física dos 
pacientes, assim como a perda de vidas.
 
II – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

O delicado contexto da contratação emergencial não autoriza a celebração do ajuste com qualquer fornecedor/prestador 
do serviço. Mesmo nas dispensas por emergência, a rigor, impreterível observar a necessidade de prévia formalização 
do procedimento, instruindo-o, dentre outros elementos, com a justificativa do preço e razão de escolha do fornecedor 
(art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93).
Consta no Projeto Básico os critérios objetivos de julgamento e seleção da proposta, na cláusula cinco, versando que 
se adotará como um dos critérios de adjudicação o menor valor por item.
Como a autoridade responsável pela elaboração do Projeto Básico elegeu os critérios de julgamento, coube a este 
membro da CPL extrair o vencedor dos itens 08, 11 e 19 com fulcro no despacho elaborado pelo setorial responsável, 
que indicou a empresa VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI, como a proposta mais vantajosa para a administração 
pública e que cumpre os critérios elencados no Projeto Básico fl. 95 e 96 clausula oitava do referido processo.
Esclareço ainda que a empresa atende todas as condições de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, exigidas no 
instrumento convocatório, conforme minudenciado no Relatório Circunstanciado apenso aos autos do processo.
 
Ainda com relação a escolha do fornecedor, especificações técnicas mínimas e quantidades constantes no Anexo II 
do Projeto Básico, por se tratar de assunto estritamente técnico, este membro da comissão de licitações julgou-se 
incompetente para realizar referida tarefa, submetendo a verificação e análise ao órgão demandante, qual seja a 
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF.
 
Da análise técnica proferida pelo setor competente no dia 18/02/2021, anexada ao processo e devidamente assinada 
pela senhora MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE SECRETARIA Adjunta de Enfrentamento a 
COVID -19, obteve-se o seguinte resultado: “A empresa em questão apresentou todos os documentos necessários 
para a análise técnica dos itens arrematados, estando apta para o prosseguimento do processo”.
 
III - JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
 
A justificativa de preço é um dos requisitos indispensáveis a formalização do processo de contratação por dispensa de 
licitação, a teor do inciso lll do Parágrafo Único do artigo 26 da Lei de Licitações, posto que o objetivo dos procedimentos 
aquisitivos é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, considerando o caráter excepcional das 
ressalvas de licitação.
No Informativo de Licitações e Contratos nº 377, o Tribunal de Contas da União - TCU concluiu que a legislação, no 
caso de dispensa de licitação, “não impõe regras objetivas quanto à quantidade e à forma de seleção do contratado”:
 
“No caso de dispensa de licitação, a legislação não impõe regras objetivas quanto à quantidade de empresas chamadas 
a apresentarem propostas e à forma de seleção da contratada, mas determina que essa escolha seja justificada (art. 
26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993)”.
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O Núcleo de Cotação de Preços - NCP, vinculado à Coordenadoria de Gestão de Compras – COGEC, segundo 
o organograma da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, é o setor responsável pelo levantamento da pesquisa 
mercadológica e confecção do Mapa Comparativo de Preços.
 
Nota-se acostado aos autos justificativa do Núcleo de Cotação de Preços – NCP (fls. 172-173), pontuando a forma 
utilizada para seleção das empresas, atendendo a recomendação supracitada.
 
Extraiu-se do mapa comparativo de preços que 12 (doze) empresas apresentaram proposta para o objeto em questão, 
assim, a empresa CONQUISTA COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTO HOSP. EIRELI, CNPJ: 12.418.191/0001-44 
sagrou-se vencedora nos itens listados abaixo:
 
 

LOTE DESCRIÇÃO QND VALOR UNIT 
PROPOSTA

VALOR TOTAL 
PROPOSTA

08 FENTANIL – 500MCG/ 5ML 63.000 5,57 350.910,00

11 DEXMEDETOMIDINA       100MCG/ML (2ML) 29.700 52,00 1.544.400,00

19 ETOMIDATO 2MG/ML – 10ML 1.620 21,06 34.117,20

Valor Total R$ 1.929.427,20
 
IV. DA CONCLUSÃO
Como a Comissão Permanente de Licitação tem a função de examinar e julgar toda a documentação, não pode o 
membro desta comissão omitir-se sob pena de incorrer dolo ou culpa.
 
Dito isto, e de tudo que se pode extrair dos autos do processo, concluo que a empresa apresentou todos os documentos 
de habilitação mínimos exigidos para contratação e foi aprovada pela equipe técnica.
 
Macapá-AP, 17 de março de 2021.
MARCELO VILHENA DE MELO
Membro da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021
MAYKON DOUGLAS DA ROCHA HAMILKA
Presidente da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021
GENE DE LIMA MOREIRA
Membro da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021
 
HASH: 2021-0323-0005-3650

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 COGEC/SESA

Homologo o Termo de Inexigibilidade de Licitação:
JUAN MENDES  DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde do Amapá
Decreto nº 1.722/2020.
 

AÇÕES DE PROCEDIMENTO

PROCESSO Prodoc nº 300101.0005.2698.0052/2021 - COVID-19 HU/SESA

OBJETO Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de elevadores.

ASSUNTO Inexigibilidade de Licitação

FUNDAMENTAÇÃO O fundamento jurídico para contratação dos serviços da situação em 
questão está no Art. 25 c/c 24, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93.

EMPRESA ADJUDICADA TK ELEVADORES BRASIL LTDA
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CNPJ 90.347.840/0054-20

VALOR DA PROPOSTA R$ 24.720,00(Vinte quatro mil setecentos e vinte reais)
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de serviços DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE ELEVADORES, com fornecimento de mão-de-obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas 
as peças e componentes necessários de primeiro uso e genuínos dos respectivos fabricantes de forma a manter em 
perfeito estado de funcionamento e segurança, os elevadores instalados no prédio do Hospital Universitario, situado na 
Rua Juscelino Kubtschek, s/n – km 2 – Macapá-ap.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. O fundamento jurídico para contratação dos serviços de saúde de manutenção preventiva e corretiva de elevadores 
da situação em questão está no Art 25 c/c 24, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
 
 
Art. 24.  É dispensável a licitação:
(...)
“XVII – para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de 
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal 
condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;”
Com esteio no princípio da legalidade, temos que a dispensa de licitação deve ser empreendida conforme as hipóteses 
prescritas em lei, nos seus estritos termos. Sendo assim, a dispensa em tela somente poderá ocorrer quando a aquisição 
do componente ou peça original for indispensável para a vigência da garantia do produto.
A respeito do referido dispositivo, interessante destacar os comentários do Professor Marçal Justen Filho, conforme 
abaixo transcrito:
“No caso do inc. XVII, a Administração Pública efetiva a compra direta de componentes ou peças, vinculadas a 
equipamentos anteriormente adquiridos. São operações acessórias, não só no sentido de os objetos adquiridos não 
terem utilidade autônoma como também no de que está pressuposto um contrato anterior. Mas as contratações diretas 
apenas estarão autorizadas quando forem condição imposta pelo fornecedor para manter a garantia ao equipamento 
anteriormente fornecido. Essa exigência, obviamente, somente poderá ser respeitada quando expressamente constante 
da proposta originariamente formulada pelo fornecedor, por ocasião da aquisição do equipamento principal.
(...)
“A empresa que subordina uma contratação à realização de outra infringe o postulado da concorrência leal[4]. Há 
modalidade de abuso de poder econômico (em sentido amplo). Somente é viável a exigência do fornecedor quando as 
peças “originais” apresentem alguma qualidade especial, que se relacione direta e causalmente com o funcionamento 
eficiente do equipamento. Ou seja, é válida a restrição imposta pelo fabricante quando a utilização de peças ou 
componentes de outra origem produzir desgaste ou algum tipo de prejuízo ao equipamento. Enfim, o fabricante 
estaria legitimado a recusar a garantia quando o defeito tivesse sido produzido pela utilização de peças inadequadas, 
defeituosas ou incompatíveis com o equipamento. Apenas nesses casos é que a exigência de aquisição de peças e 
componentes originais apresenta fundamento adequado, compatível com o ordenamento jurídico.”
 
Nesse sentido seguem as lições de Joel de Menezes Niebuhr. Senão vejamos:
“Essa hipótese de dispensa é destinada à aquisição de componentes ou peças de vinculadas à garantia técnica. Ou 
seja, se a Administração adquire a peça com terceiros, perde a garantia do produto. No entanto, essa situação precisa 
ser ponderada, dado que qualquer fornecedor, para estabelecer ao seu favor reserva de mercado, poderia passar a 
condicionar a garantia técnica à compra de seus componentes e peças.”
Ressalvamos, todavia, em que pese a previsão de contratação direta com fundamento no inciso XVII do artigo 24 da 
Lei n. 8.666/63 versar sobre dispensa de licitação, em nosso entendimento, esta se configura, de fato, em hipótese 
de inexigibilidade de licitação e não de dispensa. A aquisição nesses casos somente poderá ocorrer por meio de um 
fornecedor exclusivo, havendo, assim, inviabilidade de competição, o que caracteriza hipótese de inexigibilidade de 
licitação nos termos do art. 25 da Lei de Licitações e Contratos. Senão vejamos:
“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:” (destacamos)
Deste modo, sempre que inviável a competição, sucede inexigibilidade de licitação pública. Nesses termos seguem os 
ensinamentos do Professor Jorge Ulisses Jacoby:
“O estudo da inexigibilidade de licitação repousa numa premissa fundamental: a de que é inviável a competição, seja 
porque só um agente é capaz de realizá-la nos termos pretendidos, seja porque só existe um objeto que satisfaça 
o interesse da Administração. Daí porque não se compreende que alguns autores e julgados coloquem lado a lado 
dois conjunto de idéias antagônicos, quando firmam o entendimento de que há singularidade, que o agente é notório 
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especialista, mas que mesmo existindo mais de um agente capaz de realizá-lo a licitação é inexigível, abandonando 
exatamente o requisito fundamental do instituto, constante do caput do art. 25, da Lei 8.666/93”.
Por fim, considerando os argumentos acima expostos, entendemos que o cenário estabelecido para a dispensa na 
aquisição de peças e componentes de fornecedor exclusivo, com a finalidade de assegurar a garantia técnica do 
produto configura-se, mais acertadamente, em inexigibilidade de licitação, em face da inviabilidade de competição.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA
3.1. Considerando que o Hospital Universitário e uma unidade que foi estruturada para atendimento exclusivo de 
pacientes acometidos pela covid-19, com 109 leitos, sendo 32 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e os demais 
clínicos, Além de ser a única unidade de referência no atendimento a pacientes pediátricos e indígenas que desenvolvem 
complicações do novo coronavírus.
3.2. Sendo que os serviços relacionados à saúde pública possuem incontestável relevância junto à sociedade não 
apenas por tratar-se do maior bem tutelado pelo direito, mas também pela delicadeza e sensibilidade que o tema 
requer, sobretudo quando a qualidade dos hospitais públicos é constantemente questionada junto aos seus usuários. 
A Secretaria de Estado da Saúde tem o compromisso de trazer excelência ao atendimento médico-hospitalar e demais 
atividades correlatas, considerando que o HU e um espaço cedido, e que para garantir o funcionamento da unidade, o 
Estado garantiu a segurança e o cuidado das instalações. Nesses termos a emergência aqui se entende como aquela 
situação decorrente de fatos imprevisíveis que exigem imediata providência sob pena de potenciais prejuízos para o 
cidadão, o que justifica para fins de dispensa de licitação. Considerando que a necessidade de contratação não possa 
aguardar os trâmites ordinários do procedimento licitatório. Ou seja, justifica-se a contratação direta deste instrumento 
em razão da necessidade de resposta imediata por parte da Administração, que não pode aguardar o prazo ordinário 
da instrução processual do procedimento licitatório, e que esta contratação será atendida por 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou necessidade.
3.3. Para garantir a segurança dos funcionários e usuários dos elevadores faz-se necessário o início dos serviços de 
Manutenções Preventivas e Corretivas, garantindo não só a manutenibilidade dos equipamentos em questão, bem 
como o aumento da durabilidade e a conservação do patrimônio da Unidade, oferecendo assim maior conforto e 
acessibilidade aos funcionários e pacientes, que muitas vezes apresentam necessidades especiais de locomoção, 
uma vez que para os pacientes esse acesso e de extrema necessidade pois são acometidos de uma doença que 
compromete o sistema respiratório não permitindo que seja feito nenhum tipo de esforço.
3.4. Deste modo, a presente contratação torna-se imprescindível para a perfeita execução das atividades dos serviços de 
saúde, facilitando a acessibilidade no atendimento, mobilidade de insumos diversos, material de descarte, equipamentos 
médicos e mobiliários em geral. Com o uso intensivo dos elevadores torna-se imprescindível a manutenção preventiva 
e corretiva, bem como o fornecimento de peças e acessórios básicos originais. O serviço deverá ser executado por 
empresa que disponha de mão de obra especializada, com a utilização de peças originais e equipamentos específicos, 
visando à realização de um trabalho seguro, confiável e que atenda prontamente às necessidades oriundas do ritmo 
de trabalho a que os elevadores são submetidos.
3.5 A exigência de peças originais faz-se em consonância com os artigos 12 incisos I e II e 15 incisos I da Lei de 
Licitações e em virtude de apresentarem segurança, maior precisão, durabilidade e melhor controle de qualidade, forma 
pela qual o interesse público será atendido satisfatoriamente. A aquisição de peças e componentes de marca diversa 
dos equipamentos a que se destinam pode exigir adequações e adaptações na configuração original do fabricante, 
ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a segurança dos usuários.
3.6. Como se trata de atividade meio e não há funcionários no quadro de pessoal desta unidade para desempenhar o 
mencionado serviço, torna-se necessária a contratação do mesmo na forma preconizada pelo de 21 de setembro de 
2018. O serviço a ser contratado não exige dedicação exclusiva de mão-de-obra dos trabalhadores da contratada, pois 
a manutenção de elevadores possui um plano de manutenção semirrígido com rotinas e periodicidade bem definidas, 
sendo desnecessária a presença contínua de um técnico especializado nas dependências onde se localiza o elevador. 
Desta forma, a contratada será a responsável em prover todos os meios necessários a perfeita consecução dos serviços 
de manutenção.
3.7. Entre as possibilidades de dispensa de licitação em razão do objeto, o legislador tornou dispensável a realização 
de licitação para a aquisição de componentes ou peças de reposição que assegurem a garantia técnica do produto 
adquirido. Nesses termos estabelece o inciso XVII do artigo 24, da Lei n. 8.666/93, in verbis:
 
Art. 24.  É dispensável a licitação:
(...)
“XVII – para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de 
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal 
condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;”
Com esteio no princípio da legalidade, temos que a dispensa de licitação deve ser empreendida conforme as hipóteses 
prescritas em lei, nos seus estritos termos. Sendo assim, a dispensa em tela somente poderá ocorrer quando a aquisição 
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do componente ou peça original for indispensável para a vigência da garantia do produto.
A respeito do referido dispositivo, interessante destacar os comentários do Professor Marçal Justen Filho, conforme 
abaixo transcrito:
“No caso do inc. XVII, a Administração Pública efetiva a compra direta de componentes ou peças, vinculadas a 
equipamentos anteriormente adquiridos. São operações acessórias, não só no sentido de os objetos adquiridos não 
terem utilidade autônoma como também no de que está pressuposto um contrato anterior. Mas as contratações diretas 
apenas estarão autorizadas quando forem condição imposta pelo fornecedor para manter a garantia ao equipamento 
anteriormente fornecido. Essa exigência, obviamente, somente poderá ser respeitada quando expressamente constante 
da proposta originariamente formulada pelo fornecedor, por ocasião da aquisição do equipamento principal.
(...)
“A empresa que subordina uma contratação à realização de outra infringe o postulado da concorrência leal[4]. Há 
modalidade de abuso de poder econômico (em sentido amplo). Somente é viável a exigência do fornecedor quando as 
peças “originais” apresentem alguma qualidade especial, que se relacione direta e causalmente com o funcionamento 
eficiente do equipamento. Ou seja, é válida a restrição imposta pelo fabricante quando a utilização de peças ou 
componentes de outra origem produzir desgaste ou algum tipo de prejuízo ao equipamento. Enfim, o fabricante 
estaria legitimado a recusar a garantia quando o defeito tivesse sido produzido pela utilização de peças inadequadas, 
defeituosas ou incompatíveis com o equipamento. Apenas nesses casos é que a exigência de aquisição de peças e 
componentes originais apresenta fundamento adequado, compatível com o ordenamento jurídico.”
 
Nesse sentido seguem as lições de Joel de Menezes Niebuhr. Senão vejamos:
“Essa hipótese de dispensa é destinada à aquisição de componentes ou peças de vinculadas à garantia técnica. Ou 
seja, se a Administração adquire a peça com terceiros, perde a garantia do produto. No entanto, essa situação precisa 
ser ponderada, dado que qualquer fornecedor, para estabelecer ao seu favor reserva de mercado, poderia passar a 
condicionar a garantia técnica à compra de seus componentes e peças.”
Ressalvamos, todavia, em que pese a previsão de contratação direta com fundamento no inciso XVII do artigo 24 da 
Lei n. 8.666/63 versar sobre dispensa de licitação, em nosso entendimento, esta se configura, de fato, em hipótese 
de inexigibilidade de licitação e não de dispensa. A aquisição nesses casos somente poderá ocorrer por meio de um 
fornecedor exclusivo, havendo, assim, inviabilidade de competição, o que caracteriza hipótese de inexigibilidade de 
licitação nos termos do art. 25 da Lei de Licitações e Contratos. Senão vejamos:
“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:” (destacamos)
Deste modo, sempre que inviável a competição, sucede inexigibilidade de licitação pública. Nesses termos seguem os 
ensinamentos do Professor Jorge Ulisses Jacoby:
“O estudo da inexigibilidade de licitação repousa numa premissa fundamental: a de que é inviável a competição, seja 
porque só um agente é capaz de realizá-la nos termos pretendidos, seja porque só existe um objeto que satisfaça 
o interesse da Administração. Daí porque não se compreende que alguns autores e julgados coloquem lado a lado 
dois conjunto de idéias antagônicos, quando firmam o entendimento de que há singularidade, que o agente é notório 
especialista, mas que mesmo existindo mais de um agente capaz de realizá-lo a licitação é inexigível, abandonando 
exatamente o requisito fundamental do instituto, constante do caput do art. 25, da Lei 8.666/93”.
Por fim, considerando os argumentos acima expostos, entendemos que o cenário estabelecido para a dispensa na 
aquisição de peças e componentes de fornecedor exclusivo, com a finalidade de assegurar a garantia técnica do 
produto configura-se, mais acertadamente, em inexigibilidade de licitação, em face da inviabilidade de competição.
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.1. O custo total da contratação está no valor de R$ 24.720,00 (Vinte quatro mil setecentos e vinte reais)
4.2. As especificações técnicas mínimas, a definição de todas as ações e serviços e das metas qualitativas e 
quantitativas e definição dos recursos financeiros e respectivas fontes envolvidas na contratualização, estão constantes 
no Documento Descritivo que é o instrumento de operacionalização das ações e serviços planejados de gestão 
assistência e avaliação, peça integrante do instrumento formal.
5. CLÁUSULA QUINTA – DA ADJUDICAÇÃO
5.1. A adjudicação com a referida empresa decorre da compatibilidade existente com o ramo de atividade pretendida 
no objeto do Projeto Básico e seu enquadramento em representante exclusiva de serviços e peças do equipamento em 
questão, além de estar em processo de regularização junto as Receitas Federal, Estadual e Municipal.
6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Conforme descrito no Projeto Básico.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Conforme descrito no Projeto Básico.
8. CLAÚSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE
8.1. Será publicado no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado em obediência ao Art. 26 da Lei nº 8.666/93.
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Macapá-AP, 18 de setembro de 2021. 
GENE DE LIMA MOREIRA
Membro CPL/SESA
Portaria 097/2021
MARCOS VILHENA DE MELO
Membro CPL/SESA
Portaria 097/2021 
MAYKON DOUGLAS ROCHA HAMILKA
Presidente da CPL/SESA-AP
Portaria nº 0097/2021-SESA

HASH: 2021-0323-0005-3620

Secretaria de Meio Ambiente

DECISÃO n. 050/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0012.2002.0008/2020 - RDD /
SEMA

INTERESSADO(A): KARINA RICARDINO DE COLLO

ASSUNTO: INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA À ANALISE TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO 
FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Trata-se de processo administrativo instaurado para emissão 
de Autorização Prévia a Análise Técnica de Plano de Manejo 
Florestal Sustentável (APAT) a partir de requerimento 
formulado por KARINA RICARDINO DE COLLO.

Considerando os elementos nos autos, e tendo em vista 
as atribuições a mim conferidas pelos arts. 10, 10-A, 12 e 
12-A, todos da Lei Complementar Estadual nº 0005/1994, 
art. 26 da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) 
e Instrução Normativa MMA nº 04/2006, combinados com 
os art. 56 da Lei Estadual nº 0811/2004, com a redação 
que lhe foi conferida pela Lei Estadual nº 2.426/2019, bem 
assim o art. 5º da Lei Estadual nº 2.426/2019 e art. 3º, 
§ 2º, II, da Lei Estadual nº 0165/1994, adoto o relatório 
e os fundamentos expostos na MANIFESTAÇÃO Nº 
040/2021/ASTECJUR, datado de 05/02/2021, emitido 
pela Assessoria Técnica Jurídica PGE/SEMA, a qual 
passa a fazer parte integrante da presente decisão;

Considerando que o art. 3° da Portaria nº. 082/2020 – 
SEMA disciplina que o Protocolo só poderá abrir novo 
processo caso todos os campos do formulário padrão 
(anexo III), estejam devidamente preenchidos, assim 
como todos os documentos obrigatórios anexados, 
conforme lista do anexo II.

RESOLVO:

INDEFERIR o pedido de AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À 
ANÁLISE TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL (APAT), ante a ausência de:

Documentação fundiária do imóvel, consistente no título 
de propriedade;
Certificado de Cadastramento de Imóvel Rural no 
Cadastro Nacional de Imóvel Rural;
Anuência do Órgão Fundiário, se o imóvel estiver 
localizado em terras públicas;
Mapa territorial da área expedido pelo Órgão Competente;
Imposto Territorial Rural dos últimos 05 (cinco) anos ou 
Certidão Negativa de Débitos;
Notifique-se a interessada, encaminhando-lhe cópia desta 
decisão e informando-lhe sobre a possibilidade de solicitar 
nova APAT, cujo pedido deverá ser instruído em novos 
autos administrativos, contendo todos os documentos e 
elementos previstos na Portaria nº 082/2020-GAB/SEMA.

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

Macapá-Ap, 25 de fevereiro 2021.
Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3661

DECISÃO n. 051/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 4.000.380/2017

INTERESSADO(A): LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA

ASSUNTO: LICENÇA DE OPERAÇÃO

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Licença de Operação (LO), a partir de 
requerimento formulado por LIMA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA.

Considerando os elementos nos autos, e tendo em vista 
as atribuições a mim conferidas pelos arts. 10, 10-A, 12 e 
12-A, todos da Lei Complementar Estadual nº 0005/1994, 
combinados com os art. 56 da Lei Estadual nº 0811/2004, 
com a redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual 
nº 2.426/2019, bem assim o art. 5º da Lei Estadual nº 
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2.426/2019 e art. 3º, § 2º, II, da Lei Estadual nº 0165/1994, 
adoto o relatório e os fundamentos expostos no Memorando 
nº 260101.0005.1993.0035/2021 - CLCA/SEMA;

Considerando que, no bojo do presente processo, foi 
emitida, por Luis Henrique Costa, à época Diretor-
Presidente do extinto IMAP, a LO nº 0048/2017 em nome 
da empresa interessada;

Considerando que, conforme o Parecer Técnico nº 
106 – CGEO/SEMA, datado de 12 de maio de 2020, o 
empreendimento em tela está localizado na faixa de fronteira;

Considerando que o documento o qual foi apresentado no 
intuito de  comprovar que a empresa interessada possui 
a posse a justo título do imóvel em questão, denominado 
como RECIBO DE COMPRA E VENDA, não foi analisado 
pelo setor jurídico para atestar sua idoneidade;

Considerando que não houve, previamente à expedição da 
Licença em voga, análise da Assessoria de Geomáfica do 
extinto IMAP para verificação de possíveis sobreposições 
com áreas de interesse (UCs, Tls, outras propriedades, etc.);

Considerando que não foi emitido parecer técnico sobre os 
estudos ambientais apresentados, quais sejam, o Relatório 
de Controle Ambiental (RCA), o Plano de controle Ambiental 
(PCA) e o Programa de Regulzarização Ambiental (PRA);

Considerando que o Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD) apresentado não está acompanhado 
da Anotatação de Responsabilidade Técnica (ART);

Considerando que a última Licença do DNPM (atual ANM) 
apresentada pela interessada tinha prazo de validade até 
08 de setembro de 2017;

Considerando que a LO em análise foi expedida em 16 
de fevereiro de 2017 e possui a validade de 6 (seis anos), 
é de automática constatação que a Licença do DNPM 
acima referida teria o seu prazo de validade expirado 
poucos meses após a concessão da LO;

Considerando que, apesar do acima exposto, a LO não 
impôs como condicionante a obrigação de apresentação 
de novo registro de licença junto ao DNPM;

Considerando que, de acordo com o teor do Memorando nº 
260101.0005.1993.0035/2021 - CLCA/SEMA, buscando-
se sanar a pendência suprareferida, realizou-se consulta 
no site da ANM no dia 11 de março de 2020, constatando-
se que não foram feitos novos registros de licença para a 
atividade junto ao Órgão Mineral;

Considerando o Princípio Constitucional da Autotutela, 
nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/1999 e das Súmulas 
nº 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal;

RESOLVO:

ANULAR a LO nº 0048/2017, emitida em nome de LIMA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA;

DETERMINAR a realização de vistoria pós-exploratória in 
loco no imóvel em voga.

Em cumprimento à Recomendação nº 138/2018 do 
Ministério Público Federal no Amapá, notifique-se o 
interessado, juntando-se cópia desta decisão e informando-
lhe que o Licenciamento Ambiental da atividade em tela é 
de atribuição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Publique-se esta Decisão no Diário Oficial do Amapá.

Macapá-Ap, 09 de março 2021.
Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3662

DECISÃO n. 052/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 4.000.381/2017

INTERESSADO(A): LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA

ASSUNTO: LICENÇA DE OPERAÇÃO

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Licença de Operação (LO), a partir de 
requerimento formulado por LIMA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA.

Considerando os elementos nos autos, e tendo em vista 
as atribuições a mim conferidas pelos arts. 10, 10-A, 12 e 
12-A, todos da Lei Complementar Estadual nº 0005/1994, 
combinados com os art. 56 da Lei Estadual nº 0811/2004, 
com a redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual 
nº 2.426/2019, bem assim o art. 5º da Lei Estadual nº 
2.426/2019 e art. 3º, § 2º, II, da Lei Estadual nº 0165/1994, 
adoto o relatório e os fundamentos expostos no Memorando 
nº 260101.0005.1993.0035/2021 - CLCA/SEMA;

Considerando que, no bojo do presente processo, foi 
emitida, por Luis Henrique Costa, à época Diretor-
Presidente do extinto IMAP, a LO nº 0049/2017 em nome 
da empresa interessada;

Considerando que, conforme o Parecer Técnico nº 
107 – CGEO/SEMA, datado de 12 de maio de 2020, o 
empreendimento em tela está localizado na faixa de fronteira;

Considerando que o documento o qual foi apresentado no 
intuito de  comprovar que a empresa interessada possui 
a posse a justo título do imóvel em questão, denominado 
como RECIBO DE COMPRA E VENDA, não foi analisado 
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pelo setor jurídico para atestar sua idoneidade;

Considerando que não houve, previamente à expedição da 
Licença em voga, análise da Assessoria de Geomáfica do 
extinto IMAP para verificação de possíveis sobreposições 
com áreas de interesse (UCs, Tls, outras propriedades, etc.);

Considerando que não foi emitido parecer técnico sobre os 
estudos ambientais apresentados, quais sejam, o Relatório 
de Controle Ambiental (RCA), o Plano de controle Ambiental 
(PCA) e o Programa de Regulzarização Ambiental (PRA);

Considerando que o Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD) apresentado não está acompanhado 
da Anotatação de Responsabilidade Técnica (ART);

Considerando que a última Licença do DNPM (atual ANM) 
apresentada pela interessada tinha prazo de validade até 
08 de setembro de 2017;

Considerando que a LO em análise foi expedida em 16 
de fevereiro de 2017 e possui a validade de 6 (seis anos), 
é de automática constatação que a Licença do DNPM 
acima referida teria o seu prazo de validade expirado 
poucos meses após a concessão da LO;

Considerando que, apesar do acima exposto, a LO não 
impôs como condicionante a obrigação de apresentação 
de novo registro de licença junto ao DNPM;

Considerando que, de acordo com o teor do Memorando nº 
260101.0005.1993.0035/2021 - CLCA/SEMA, buscando-
se sanar a pendência suprareferida, realizou-se consulta 
no site da ANM no dia 11 de março de 2020, constatando-
se que não foram feitos novos registros de licença para a 
atividade junto ao Órgão Mineral;

Considerando o Princípio Constitucional da Autotutela, 
nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/1999 e das Súmulas 
nº 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal;

RESOLVO:

ANULAR a LO nº 0049/2017, emitida em nome de LIMA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA;

DETERMINAR a realização de vistoria pós-exploratória in 
loco no imóvel em voga.

Em cumprimento à Recomendação nº 138/2018 do 
Ministério Público Federal no Amapá, notifique-se o 
interessado, juntando-se cópia desta decisão e informando-
lhe que o Licenciamento Ambiental da atividade em tela é 
de atribuição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Publique-se esta Decisão no Diário Oficial do Amapá.

Macapá-Ap, 09 de março 2021.

Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3663

DECISÃO n. 053/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0285.2002.0027/2021 - RDD /
SEMA

INTERESSADO(A): FRIGORÍFICO AMAZÔNIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
apuração da conduta narrada no Auto de Infração 
Ambiental (AIA) nº 012274-Série A, lavrado em desfavor 
de FRIGORÍFICO AMAZÔNIA EMPREENDIMENTOS 
LTDA.

Adoto o relatório e os fundamentos expostos no Parecer 
Jurídico nº 014/2021-PPAM/PGE/AP (fls. 57-68).

Considerando o que consta nos autos, bem como a 
atribuição conferida pela Lei Estadual nº 2.426, de 15 de 
julho de 2019, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual nº 
3.009, de 17 de novembro de 1998;

Considerando que o parecer supramencionado concluiu 
pela impossibilidade do prosseguimento do feito em 
epígrafe em razão da superveniência da pretensão 
punitiva da administração pública, nos termos do Decreto 
nº art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

RESOLVO:

ARQUIVAR o presente processo;
DETERMINAR a instauração de sindicância para apurar 
possíveis faltas funcionais cometidas em razão da demora 
na análise e tramitação do presente processo.
 
Dê-se ciência ao autuado.

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

Macapá-Ap, 10 de março 2021.
Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3651

DECISÃO n. 054/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0285.2002.0067/2020 - RDD /
SEMA
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INTERESSADO(A): JOÃO HENRIQUE SCAPIN

ASSUNTO: LICENÇA DE OPERAÇÃO

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Licença de Operação (LO), a partir de 
requerimento formulado por JOÃO HENRIQUE SCAPIN.

Considerando os elementos nos autos, e tendo em vista 
as atribuições a mim conferidas pelos arts. 10, 10-A, 12 e 
12-A, todos da Lei Complementar Estadual nº 0005/1994, 
combinados com os art. 56 da Lei Estadual nº 0811/2004, 
com a redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual 
nº 2.426/2019, bem assim o art. 5º da Lei Estadual nº 
2.426/2019 e art. 3º, § 2º, II, da Lei Estadual nº 0165/1994;

Considerando a Manifestação nº 151/2020/ASTECJUR-
SEMA/PGE (fls. 40-44), a qual aponta que nestes autos 
não foram juntadas comprovações de posse/propriedade/
titularidade nos moldes do atigo 10-A, § 3º, I da Lei 
Complementar Estadual nº 005/1994, nem mesmo cessão 
de uso ou contrato de parceria, que poderiam servir em 
substituição aos listados na norma, pois estes não se 
apresentam como taxativos;

Considerando que todas as entidades políticas, 
diretamente ou por meio de seus entes integrantes 
da Administração Pública Indireta, possuem o dever 
constitucional de exercer o poder de polícia ambiental, 
por se tratarem de competências materiais comuns a 
proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em 
qualquer de suas formas, ex vi do artigo 23, VI, da CRFB;

Considerando que o exercício do poder de polícia não é 
mera faculdade do Poder Público, e sim dever de ofício, 
pois é preciso evitar o abuso dos direitos individuais em 
prol da coletividade, tendo em conta a transição do Estado 
Liberal ao Social, em que a inércia da Administração 
Pública foi substituída por uma atuação positiva, em 
especial na efetivação dos direitos fundamentais sociais 
(2.ª dimensão) e coletivos (3.ª dimensão), de índole 
prestacional e transindividual, respectivamente;

Considerando que o procedimento para concessão de 
licença ambiental, trata−se de ato vinculado, tendo, então, 
conteúdo declaratório, no sentido de que a lei define tudo 
que o interessado deve cumprir para fazer jus à mesma;

Considerando que, deste modo, no ato da concessão 
de licença ambiental, a Administração Pública não cria o 
direito, apenas reconhece um direito subjetivo preexistente, 
quando se preenchem seus requisitos legais;

Considerando que a autorização ambiental, em contrapartida, 
é um ato discricionário e precário, podendo ser revogada 
ad nutum, razão pela qual, por meio desta, a Administração 
Pública faculta ao administrado a prática de determinado ato;

Considernado que, com base nisso, no caso da autorização 

ambiental, o interessado não é titular de direito subjetivo 
ainda que preencha todos os requisitos legais e, seguindo 
critérios de conveniência e oportunidade, a Administração 
Pública concederá ou não a autorização, podendo−se 
exemplificar como autorização ambiental a fimação de 
Termo de Ajustamento de Conduta (TACA);

Considerando que, no Estado do Amapá, eram cinco as 
licenças/autorizações ambientais possíveis, todas previstas 
no art. 12 da Lei Complementar Estadual n. 0005/1994:

Art. 12. O Poder Executivo, no exercício de sua 
competência, observados os prazos de validade aqui 
dispostos, expedirá a Licença ou Autorização Ambiental 
caracterizada por fases de implantação das atividades 
ou empreendimentos, conforme segue: (alterado pela Lei 
Complementar nº 0070, de 09.012012)

− LICENÇA PRÉVIA (LP) é expedida com validade de 2 
(dois) a 4 (quatro) anos, na fase inicial do planejamento 
da atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo 
os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos 
nas próximas fases da sua implantação. (alterado pela Lei 
Complementar nº 0070, de 09.012012)

− LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) é expedida com 
validade de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, autorizando o início 
da instalação da atividade ou empreendimento, de acordo 
com as especificações constantes dos planos, programas 
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 
motivo determinante. (alterado pela Lei Complementar nº 
0070, de 09.012012)

− LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) é expedida com validade 
de 3 (três) a 6 (seis) anos, após as verificações necessárias, 
autorizando o início da atividade ou empreendimento, 
após a verificação do efetivo cumprimento do que 
consta nas licenças anteriores, com as medidas de 
controle ambiental e condicionantes determinados para 
a operação. (alterado pela Lei Complementar nº 0070, 
de 09.012012) IV − LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) 
é expedida com validade de 4 (quatro) a 6 (seis) anos, 
exclusivamente para as atividades e empreendimentos do 
agronegócios tais como: agricultura, pecuária, avicultura, 
suinocultura, aquicultura, extrativismo     e atividades 
agroindustriais, que poderão ser desenvolvidas em 
separado ou conjuntamente, sendo necessário para tanto 
somente a expedição de uma única licença. (alterado pela 
Lei Complementar nº 0070, de 09.012012)

V − AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (AA) é expedida com 
validade de 3 (três) a 6 (seis) anos para todas as atividades 
e empreendimentos de baixa impactação, definidas pelo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente − COEMA. (alterado 
pela Lei Complementar nº 0070, de 09.012012) (grifo nosso);

Considerando que, conforme se pode extrair da leitura do 
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excerto legal acima, a autorização da atividade em voga 
deve se dar nos termos previstos na Lei;

Considerando que essa, inclusive, foi a conclusão da 
Excelentíssima Ministra Relatora da ADI nº 5475 no STF, Ministra 
Carmem Lúcia, que, ao julgar os Embargos de Declaração 
opostos pelo Estado do Amapá, asseverou, in verbis:

“No caso dos autos, o interesse social recomenda a 
não modulação dos efeitos da decisão. Não se pode 
preservar da eficácia das Licenças Ambientais Únicas 
concedidas pelo Amapá com base na legislação reputada 
inconstitucional por este Supremo Tribunal, em prejuízo à 
proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Declarada a inconstitucionalidade do inc. IV e do § 7º do 
art. 12 da Lei Complementar n. 5/1994 do Amapá, deve o 
estado regularizar as atividades e os empreendimentos 
que operaram com base na Licença Ambiental Única, com 
a adoção dos demais procedimentos de licenciamento 
ambiental previstos em lei.”

Considerando que a Lei competente, isto é, a Lei 
Complementar Estadual nº 005/1994, em seu art. 12, 
V, confere atribuição normativa ao Conselho Estadual 
de Meio Ambiente (COEMA) para definir quais são 
as atividade de baixa impactação, que se sujeitam 
meramente a Autorização Ambiental;

Considerando que, exercendo tal competência 
regulamentar, a Resolução nº 046/2018 do COEMA, em 
seu anexo único, na seção denominada “01 - Agricultura, 
Produção florestal, Comercia e Serviços Relacionados” 
aponta que a que a atividade de Plantio de Culturas 
Anuais e Permantes, à qual é atribuído o código 01.3, 
possui potencial poluidor/grau de utilização alto;

Considerando que, na mesma linha, o Decreto 
Estadual nº 3.009/98, em seu anexo entitulado “D. 
CLASSIFICAÇÃO”, na seção denominada  “29 – 
ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIL, PESCA E 
AQUICULTURA” dispõe que a atividade de Culturas 
Anuais e Permantes, à qual é atribuído o código 2902, é 
de alto potencial poluidor/degradador;

Considerando que é de notório conhecimento público que, 
no ano de 2020, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal 
Federal (STF) acolheu pedido da Procuradoria−Geral 
da República (PGR), no bojo da ADI Nº 5475, ajuizada 
em 2016, e declarou a inconstitucionalidade formal e 
material do inciso IV e do parágrafo 7º do artigo 12 da 
Lei Complementar Nº 0005/1994 (Código Ambiental do 
Estado do Amapá), que permitia a concessão de LAU 
para atividades de agronegócio;

Considerando que se tem como decorrência lógica 
que, excluída a LAU do ordenamento jurídico estadual, 
restaram somente as licenças “clássicas” (trifásico − LP, 
LI e LO) e a autorização ambiental (AA);

Considerando que, portanto, não é possível permitir 
o plantio por LAU, tampouco por mera “autorização 
ambiental”, pois o empreendimento em tela se trata 
de atividade submetida ao necessário licenciamento 
ambiental ordinário, também conhecido como trifásico;

Considerando que tal conclusão também foi registrada no 
recente julgamento da Medida Cautelar na Suspensão de 
Segurança n. 5.469/Amapá, a qual  suspendeu a citada 
decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança 
Coletivo n. 0000190− 70.2021.8.03.0000, in verbis:

“Na medida em que o Plenário deste Supremo Tribunal 
Federal afirmou, também neste julgamento paradigma, a 
competência da União para o estabelecimento de normas 
gerais sobre proteção do meio ambiente, vislumbra-se, 
neste juízo sumário, o desacerto de decisão que torna 
prescindível, no caso concreto, a obtenção das licenças 
prévias de instalação e de operação previstas nas 
resoluções do CONAMA no exercício da competência 
prevista no art. 8º, I, da Lei n. 8.938/1981, de modo 
a restar configurado o fumus boni iuris da alegação do 
Ministério Público Federal no presente incidente.”

Considerando que esse critério lógico, pautado na 
análise sucessiva da atividade potencialmente poluídora  
após  a  emissão  de   cada uma  das  três  licenças 
ambientais,  é  o  que  garante  que  o procedimento de 
licenciamento sirva, efetivamente, à proteção preventiva 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois, caso 
contrário, o licenciamento ambiental tornar−se−á garantia 
meramente formal, desprovida de sentido.

Considerando que, somente após a comprovação do 
cumprimento das condicionantes das licenças emitidas 
em cada uma das fases anteriores e da avaliação dos 
impactos ambientais porventura detectados pelo órgão 
ambiental nesses períodos, é que a licença de operação 
poderá, enfim, ser concedida ao empreendedor.

Considerando que, nesses termos, licença de operação depende, 
em suma, de um procedimento administrativo válido, isto é, da 
sucessão de atos encadeados entre si e interdependentes.

Considerando que a validade da licença de operação − emitida 
somente ao final do procedimento de licenciamento ambiental 
− decorre não do ato administrativo em si mesmo, mas sim 
da observância dos requisitos das fases imediatamente 
anteriores, mediante a aprovação do projeto inicial, do projeto 
de instalação e, enfim, do projeto de operação.

Considerando que, isto posto, à luz da atual legislação do 
Estado do Amapá, os interessados deverão requerer ao 
órgão ambiental competente (a SEMA quando se tratar 
de licenciamento de competência estadual) a expedição 
do licenciamento ordinário (LP – LI – LO), iniciando, pois, 
pelo requerimento de LICENÇA PRÉVIA – LP.

RESOLVO:
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INDEFERIR o requerimento de concessão de LO 
formulado.

Notifique-se o interessado, encaminhando-lhe cópia desta 
Decisão.

Publique-se esta Decisão no Diário Oficial do Amapá.

Macapá-Ap, 16 de março 2021.
Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3664

DECISÃO n. 055/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 4.000.619/2019 – IMAP

INTERESSADO(A): APARECIDO LUCIANETTI

ASSUNTO: LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Licença Ambiental Única (LAU), a partir de 
requerimento formulado por APARECIDO LUCIANETTI.

Considerando as atribuições a mim conferidas pelos arts. 
10, 10-A, 12 e 12-A, todos da Lei Complementar Estadual 
nº 0005/1994, combinados com os art. 56 da Lei Estadual 
nº 0811/2004, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 
Estadual nº 2.426/2019, bem assim o art. 5º da Lei Estadual 
nº 2.426/2019 e art. 3º, § 2º, II, da Lei Estadual nº 0165/1994;

Considerando que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal 
Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade formal 
e material do inciso IV e do parágrafo 7º do artigo 12 da 
Lei Complementar 5/1994 (Código Ambiental do Estado 
do Amapá), que permitia a concessão de LAU para 
atividades de agronegócio;

RESOLVO:

INDEFERIR o pedido de emissão de Licença Ambiental 
Única (LAU), ante a declaração de inconstitucionalidade 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal;
ARQUIVAR o presente processo.

Notifique-se o interessado, juntando-se cópia desta 
decisão, informando-o, na oportunidade, sobre a 
possibilidade de solicitar Licenciamento Ordinário – 
também conhecido como trifásico –, para concessão, 
conforme o caso, de Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, cujo pedido deverá 
ser instruído em novos autos administrativos, contendo 
todos os documentos e elementos previstos na Portaria 
nº 001/2020-SEMA.

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

Macapá-Ap, 16 de março 2021.
Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3652

DECISÃO n. 056/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 4.000.078/2019 - IMAP

INTERESSADO(A): APARECIDO LUCIANETTI

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO NATIVA PARA USO ALTERNATIVO DO 
SOLO (ASV)

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Autorização Para Supressão de Vegetação 
nativa para uso alternativo do solo (ASV) a partir de 
requerimento formulado por APARECIDO LUCIANETTI.

Considerando os elementos nos autos e tendo em vista a 
atribuições a mim conferidas  pelos  arts.  10,  10-A,  12  e  
12-A,  todos  da  Lei  Complementar  Estadual  nº 0005/1994, 
art.26  da  Lei  Federal  nº  12.651/2012  (Código  Florestal)  
e  Instrução  Normativa MMA nº 3/2002, combinados com 
os art. 56 da Lei Estadual nº 0811/2004, com a redação 
que lhe foi conferida pela Lei Estadual nº 2.426/2019, bem 
assim o art. 5º da Lei Estadual nº 2.426/2019 e art. 3º, § 2º, 
II, da Lei Estadual nº 0165/1994;

Considerando o Despacho da DCA/SEMA de fl. 56, o qual 
informa que, conforme o art 3º da Lei nº 12.651/2012, o 
qual reproduz, em essência, a definição exposta no art 10, 
§ 1º do Decreto nº 5.975/2006, a emissão da ASV somente 
se justifica em caso de uso que tenha por objetivo ou 
pressuposto a retirada total ou parcial da cobertura arbórea, 
arbustiva ou outro tipo de vegetação, isto é, a ASV somente 
poderá ser emitida quando a remoção da vegetação for 
necessária à execução de atividade socioeconômica;

Considerando que, com base na situação exposta acima, o 
Despacho da DCA/SEMA de fl. 56 conclui que, não há que 
se falar em expedição de autorização de desmatamento 
sem o licenciamento da atividade, pois, na prática, sem tal 
licenciamento, o interessado iria desmatar por desmatar, 
sem ter nenhuma atividade licenciada para realizar;

Considerando que foi informado meramente que a supressão 
da cobertura vegetal seria necessária a empreendimento de 
agricultura, sem constar nos autos comprovação de que 
exista atividade socioeconômica ambientalmente licenciada 
a qual justifique tal intervenção no Meio Ambiente;

Considerando que, apesar do acima informado, sabe-se que 
o interessado, visando a licenciar a mencionada atividade 
de agricultura, formulou requerimento de Licença Ambiental 
Única (LAU), o qual foi analisado por meio do Processo 
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nº 4.000.619/2019 – IMAP, no bojo do qual foi exarada a 
Decisão nº 055/2021 – GAB/SEMA, presente em anexo, 
que indeferiu o pedido de LAU em face da Declaração de 
Inconstitucionalidade material e formal desta modalidade de 
licença por parte do Supremo Tribunal Federal;

Considerando que, desta forma, não há, no caso em tela, 
atividade socioeconômica que justifique a emissão da ASV;

RESOLVO:

INDEFERIR o pedido de AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PARA USO 
ALTERNATIVO DO SOLO (ASV);
ARQUIVAR o presente processo;
ARQUIVAR em definitivo o registro do empreendimento 
em questão no sistema SINAFLOR.
Notifique-se o interessado, encaminhando-lhe cópia 
desta decisão e informando-lhe sobre a possibilidade de 
solicitar nova ASV.

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

Macapá-Ap, 16 de março 2021.
Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3665

DECISÃO n. 057/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0468.2006.0053/2021 - CMFA /
SEMA

INTERESSADO(A): JOSIAS NUNES DO NASCIMENTO 
JUNIOR

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
apuração da conduta narrada no Auto de Infração 
Ambiental (AIA) nº 0023386, lavrado em desfavor de 
JOSIAS NUNES DO NASCIMENTO JUNIOR.

Considerando a atribuição conferida pela Lei Estadual 
nº 2.426, de 15 de julho de 2019, e artigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual nº 3.009, de 17 de novembro de 1998;

Considerando que houve apreensão de bens nos termos 
do Termo de Apreensão nº 014073;

Considerando que, de acordo com o Boletim de Ocorrência 
nº 019012100436184 (fl. 8) e a Manifestação Técnica 
(fls. 9-10), após a apreensão, o veículo FORD KA de cor 
cinza e de placa NER5316 ficou depositado no pátio do 
Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado do Amapá 
(BPA/PM/AP);

Considerando a Manifestação nº 107/2021/ASTECJUR-
SEMA/PGE (fls. 51-53), a qual opina pela possibilidade 
de se atribuir urgência ao presente processo;

Considerando que o autuado comprovou que reside no bairro 
do Muca, localizado na zona sul de Macapá (fl. 28) e exerce 
suas atividades profissionais no bairro Alvorada, situado 
na zona leste da mesma cidade (fl. 30 e 32), utilizando o 
automóvel apreendido como meio de transporte;

Considerando a Manifestação nº 84/2021/ASTECJUR-
SEMA/PGE (fls. 42-48), que opinou pela possibilidade de 
se confiar os bens à guarda do autuado, na condição de 
fiel depositário;

RESOLVO:

DETERMINAR a atribuição de regime de urgência 
estritamente à análise do requerimento de “devolução” do 
veículo apreendido formulado pelo interessado;
DESIGNAR JOSIEL NUNES DO NASCIMENTO JUNIOR 
como FIEL DEPOSITÁRIO do veículo FORD KA de cor 
cinza e de placa NER5316 que se encontra armazenado 
no Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado do 
Amapá, o qual deve ser retirado sob as expensas e a total 
responsabilidade do autuado;
DETERMINAR que o fiel depositário apresente o 
automóvel nesta Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
a cada 6 (seis) meses, a contar da data da expedição 
dessa Decisão, a fim de que seja constatado se as suas 
obrigações relativas à guarda e à conservação do bem 
estão sendo cumpridas.
 

Dê-se ciência ao autuado.

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

Macapá-Ap, 16 de março 2021.
Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3666

DECISÃO n. 058/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0285.2002.0025/2020 - RDD /
SEMA

INTERESSADO(A): ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL 
VERANA MACAPÁ

ASSUNTO: OUTORGA DE DIREITO DE USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Outorga de Direito de Uso de Recursos 
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Hídricos a partir de requerimento formulado por 
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VERANA MACAPÁ.

Considerando o que consta nos autos, bem como a 
atribuição conferida pela Lei Estadual nº 2.426, de 15 
de julho de 2019, pelo art. 14 da Lei Federal nº 9.433, 
de 08 de janeiro de 1997, pelo art. 19 da Lei Estadual nº 
686, de 07 de julho de 2002, pelo art. 7º da Resolução nº 
008, de 28 de agosto de 2017, do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERH) e pelo art. 10, §2º da Portaria 
nº 073/2020-SEMA/AP;

Considerando o exposto na Nota Técnica nº 023/2021-
CGRH/DDA/SEMA (fls. 72-73);

RESOLVO:

INDEFERIR o requerimento de Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos formulado pelo interessado;
ARQUIVAR o presente processo;
DETERMINAR a extração de cópia dos presentes autos 
para ser encaminhada ao setor de fiscalização a fim de 
que se proceda à apuração de responsabilidade por 
eventuais danos ambientais.
Notifique-se o interessado.

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

Macapá-Ap, 16 de março 2021.
Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3667

DECISÃO n. 059/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 4.001.692/2014 – IMAP

INTERESSADO(A): PABLO JOSE RODOLFO

ASSUNTO: LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Licença Ambiental Única (LAU), a partir de 
requerimento formulado por PABLO JOSE RODOLFO.

Considerando as atribuições a mim conferidas pelos arts. 
10, 10-A, 12 e 12-A, todos da Lei Complementar Estadual 
nº 0005/1994, combinados com os art. 56 da Lei Estadual 
nº 0811/2004, com a redação que lhe foi conferida pela 
Lei Estadual nº 2.426/2019, bem assim o art. 5º da Lei 
Estadual nº 2.426/2019 e art. 3º, § 2º, II, da Lei Estadual 
nº 0165/1994;

Considerando que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal 
Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade formal 
e material do inciso IV e do parágrafo 7º do artigo 12 da 

Lei Complementar 5/1994 (Código Ambiental do Estado 
do Amapá), que permitia a concessão de LAU para 
atividades de agronegócio;

Considerando o Despacho da DCA/SEMA presente à fl. 
58, o qual aponta que não foi apresentado documento 
idôneo para comprovar a posse do imóvel;

RESOLVO:

INDEFERIR o pedido de emissão de Licença Ambiental 
Única (LAU), ante a declaração de inconstitucionalidade 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a falta de 
comprovação de justa posse do imóvel;
ARQUIVAR o presente processo.
Notifique-se o interessado, juntando-se cópia desta 
decisão, informando-o, na oportunidade, sobre a 
possibilidade de solicitar Licenciamento Ordinário – 
também conhecido como trifásico –, para concessão, 
conforme o caso, de Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, cujo pedido deverá 
ser instruído em novos autos administrativos, contendo 
todos os documentos e elementos previstos na Portaria 
nº 001/2020-SEMA.

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

Macapá-Ap, 17 de março 2021.
Robério Aleixo Anselmo Nobre
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3668

NOTIFICAÇÃO Nº. 01/2021-CMFA/DCA/SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3987 
de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Notificar o empreendimento CHEFS BEER, para tomar 
ciência da decisão administrativa 261/2020 GAB/SEMA, 
referente ao processo 4000.586/2019.

Macapá, 11 de março de 2021
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3610

NOTIFICAÇÃO Nº. 02/2021-CMFA/DCA/SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3987 
de 11 de setembro de 2019.
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RESOLVE:

Notificar o empreendimento BAR SAMBA CAFÉ - ME, 
para tomar ciência da decisão administrativa, referente ao 
processo 4001.361/2017

Macapá, 11 de março de 2021
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3611

NOTIFICAÇÃO Nº. 03/2021-CMFA/DCA/SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3987 
de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Notificar o Sr. JOSIVAN PRADO DOS SANTOS, para 
apresentar as alegações finais, no prazo de 05(cinco) 
dias, a contar da publicação desta notificação, referente 
ao processo 0037.0285.2002.0199/2020.        

Macapá, 11 de março de 2021
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3624

NOTIFICAÇÃO Nº. 04/2021-CMFA/DCA/SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3987 
de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Notificar o Sr. JOSIVAN PRADO DOS SANTOS, para tomar 
ciência da decisão interlocutório nº 029/2021 – GAB/SEMA, 
referente ao processo 0037.0285.2002.0199/2020 – RDD/SEMA  

Macapá, 11 de março de 2021
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3612

NOTIFICAÇÃO Nº. 05/2021-CMFA/DCA/SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3987 
de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Notificar o Sr. AURELIO RIBEIRO, para tomar ciência da 
decisão administrativa 015/2021 – GAB/SEMA, referente 
ao processo 0037.0012.2017.0064/2020.        

Macapá, 11 de março de 2021
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3625

NOTIFICAÇÃO Nº. 06/2021-CMFA/DCA/SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3987 
de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Notificar o empreendimento ECO – TOP SERVIÇOS 
LTDA-EPP, para tomar ciência da decisão administrativa, 
referente ao processo 4000.028/2016.  

Macapá, 11 de março de 2021
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3627

NOTIFICAÇÃO Nº. 07/2021-CMFA/DCA/SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3987 
de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Notificar o Sr. EDICLEICE SANTOS FRIAES, para 
apresentar as alegações finais, no prazo de 05(cinco) 
dias, a contar da publicação desta notificação, referente 
ao processo 0037.0468.2006.0079/2021.

Macapá, 11 de março de 2021
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3629

NOTIFICAÇÃO Nº. 08/2021-CMFA/DCA/SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3987 
de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Notificar o Sr. JOSÉ FERREIRA GUEDES, para tomar 
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ciência da decisão administrativa 043/2021, referente ao 
processo 037.0285.2002.0034/2020.

Macapá, 11 de março de 2021
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3615

NOTIFICAÇÃO Nº. 09/2021-CMFA/DCA/SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3987 

de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Notificar o empreendimento TUCUMÃ COMERCIO E 
TRANSPORTE LTDA, para tomar ciência da decisão 
administrativa 211/2020, referente ao processo 
4000.946/2018.

Macapá, 11 de março de 2021
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2021-0323-0005-3630

PUBLICIDADE
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Instituto de Pesquisas Científicas e

Tecnológicas do Estado do Amapá

PORTARIA Nº 027/2021-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. 
nº 0338, de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n º 
0699, de 28 de junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 de 
outubro de 2019.

Considerando: a necessidade urgente de ações de 
recuperação e manutenção da infraestrutura que 
garantam o bom funcionamento do Instituto.

Considerando: a necessidade da realização do diagnóstico 
institucional que apresente a situação atual e que possa 
servir ao planejamento dos próximos 10 anos do Instituto.                                           

RESOLVE:

Instituir a comissão responsável pela preparação de 
documentação e defesa pública visando a captação de 
financiamentos ao Instituto de Pesquisas Cientificas e 
tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA.

Art. 1º - Criar a “Comissão de apoio a atração de recursos”, 
com a finalidade de elaborar o dossiê com os documentos 
necessários ao encaminhamento de solicitação de 
recursos financeiros ao IEPA.

Art. 2º - A comissão de que trata essa Portaria é composta 
pelos seguintes servidores:

I – VALDENIRA FERREIRA DOS SANTOS, Dra. 
– Pesquisadora Núcleo de Pesquisas Aquáticas – 
Coordenação os trabalhos;

II – MARIA APARECIDA CORRÊA DOS SANTOS, Msc – 

Pesquisadora do Núcleo de Plantas Medicinais e Produtos 
Naturais - Secretaria;

III – ALLAN KARDEC RIBEIRO GALARDO, Dr.– Diretor 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico;

IV – CECILE DE SOUSA GAMA Dra. – Pesquisadora do 
Núcleo de Biodiversidade;

V – MARCELO DE JESUS VEIGA CARIM, DR. – 
Coordenador de Desenvolvimento Tecnológico;

VI – PATRICK DE CASTRO CANTUÁRIA, DR. – 
Pesquisador do Núcleo de Biodiversidade;

VII – TEREZINHA DE JESUS SOARES DOS SANTOS, 
Msc. – Pesquisadora do Núcleo de Plantas Medicinais e 
Produtos Naturais.
Art. 3º - Compete à Comissão buscar e reunir documentos 
dos setores; elaborar o diagnóstico institucional; produzir 
documentos e materiais para apresentar formalmente 
a diferentes financiadores; e direcionar a produção de 
materiais para rápida divulgação do IEPA através das 
diversas mídias.

Parágrafo único - A Comissão terá total apoio dos 
diretores, coordenadores ou pessoas por eles destacadas 
para fornecer informações sobre suas unidades.

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

Art. 5º. Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 23 de Março de 2021.
 
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente

HASH: 2021-0323-0005-3601

Instituto de Pesos e Medidas

do Amapá

PORTARIA Nº 007/2021-IPEM/AP

Dispõe sobre o funcionamento durante o regime de teletrabalho e sobreaviso, no período do lockdown estabelecido pelo 
Decreto n º 0907, de 16 de março de 2021, com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID – 19) no âmbito do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO, no exercício da competência 
que lhe foi outorgada atribuições pelo art. 2º da Lei 0048, de 22 de dezembro de 1992, art. 5º da Lei 1.375, de 25 de 
setembro de 2009 e Decreto 2650, de 13 de junho de 2019, e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 0907, de 16 de março de 2021 do Governo do Estado do Amapá, que 
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dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida (Lockdown), com a finalidade de 
reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências;

CONSIDERANDO a prorrogação da vigência dos Decretos Estaduais n.º 1.377, de 17 de março de 2020, e 1.497, de 
03 e abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 24 de março de 2021;

CONSIDERANDO as disposições constantes dos artigos 7º e 8º do Decreto nº. 0907/2021, determinando que: Todos 
os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, 
permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-se aqueles que são essenciais.

CONSIDERANDO que caberá aos titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo definir a força de trabalho 
necessária para o funcionamento de cada órgão do governo, em horário reduzido, das 08 às 14 horas, ficando 
suspensas atividades presenciais.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar que os servidores do Instituto de Pesos e Medida do Amapá - IPEM/AP cumpram suas atividades 
em regime de teletrabalho e sobreaviso.

§1º Para dar efetividade às atividades de rotina:

I – O protocolo de documentos receberá documento escaneados ou fotografados, através dos e-mails constantes do 
anexo único desta Portaria;

II – Denúncias e acionamentos da fiscalização deverão ser enviados à Ouvidoria, através de telefone e e-mail constantes 
do Anexo I.

Art. 2º Os Coordenadores deverão efetuar monitoramento diário das atividades, através de telefones, e-mails e redes 
sociais, fazendo o respectivo registro para eventual necessidade posterior de serviço.

Art. 3º Os servidores que, formalmente, possuam cautela para o uso de notebooks, registrados no SGI, deverão 
efetivar os trabalhos remotos através dos equipamentos e sistemas oficiais.

Art. 4º São deveres do Coordenadores e chefes:

I – designar tarefas específicas do SGI e sistemas utilizados pelo Governo do Estado;

II – orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos;

III – Solicitar relatórios, caso seja necessário, considerando a existência de registros nos sistemas eletrônicos;

Art. 5º Constitui dever de todos os servidores:

I - manter telefones e e-mails atualizados e ativos;

II – consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional e pessoal;

III – manter a chefia informada, por meio de mensagem dirigida à caixa individual de correio eletrônico, acerca da 
evolução do trabalho, bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar o andamento 
do serviço;
IV – informar as respectivas chefias imediatas sobre sintomas ou contaminação pelo Covid-19, nesse período;

Art.6º Os casos omissos e as possíveis dúvidas serão analisados pelo Gabinete da Direção/IPEM/AP.

Art.7º Ficam ratificados os atos formal e legalmente praticados sob a égide dos Decretos números 0132, de 15.01.2021; 
015, de 19.01.2021; 0217, de 25.01.2021; 0313, de 01.02.2021; 0328, 02.02.2021; 0415, de 09.02.2021; 0469, de 
15.02.2021; 0563, de 22.02.2021; 0662, de 01.03.2021 e 0775, de 09.03.2021.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até o dia 24 de março de 2021, possuindo 
efeitos retroativos desde 16 de março de 2021. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

61 de 215

Macapá, 23 de março de 2021.

Neiva Lúcia da Costa Nunes
Diretora-Presidente IPEM/AP
Decreto nº. 2650/2019

ANEXO I

Telefones e e-mails disponíveis ao público:

SETOR TELEFONE E E-MAIL SERVIÇOS OFERTADOS RESPONSÁVEL

OUVIDORIA ouvidoria@ipem.ap.gov.br (96) 
999137-0091

Denúncias, Solicitações Diversas, 
Dúvidas, Esclarecimentos, 

Orientações, Encaminhamentos 
das Demandas aos setores 

Competentes

Ivanilda Santana

GABINETE
presidencia@ipem.ap.gov.br 

direcaoap@rede.inmetro.gov.br 
gab.ipemap@gmail.com

Correspondência Oficial do IPEM/
AP, Dúvidas, Esclarecimentos e 

Orientações Diversas.
Thaysa Rodrigues

PROTOCOLO ouvidoria@ipem.ap.gov.br (96) 
999137-0091

Recebimento de Comunicações 
Diversas ao IPEM/AP Vanessa Vale

ASSEJUR assejuridica@ipem.ap.gov.br

Solicitações Diversas, Dúvidas, 
Esclarecimentos e Orientações 
sobre processos e notificações 

jurídicas.

Thaysa Rodrigues

ASSESSORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL
joao.cezar@ipem.ap.gov.br Dúvidas, Informações Diversas de 

Serviços do IPEM/AP João Cezar Rodrigues

COORDENADORIA cto@ipem.ap.gov.br Dúvidas, Informações Técnicas de 
Serviços realizados pelo IPEM/AP Ronildo Nobre

COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO cplipemlici@gmail.com Dúvidas, Informações Diversas de 

Serviços do IPEM/AP Karolina Vasques

UNIDADE DE PESSOAL up@ipem.ap.gov.br Dúvidas, Informações Sobre 
servidores do IPEM/AP Katiane Oliveira

COORDENADORIA FINANCEIRA caf@ipem.ap.gov.br
Dúvidas, Informações sobre 

pagamentos de prestadores de 
Serviços do IPEM/AP

Katiúcia Favacho

 
HASH: 2021-0323-0005-3628

Instituto de Extensão, Assistência e

Desenvolvimento Rural

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Processo: 00001/2021/RURAP

Partes: O Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP e a Empresa: 
3R COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:  

O Objeto a ser adquirido se fundamenta no inciso II do 
art.24 da Lei 8.666/93 e suas alterações, que dispõe 
sobre a dispensa de licitação para aquisição de material, 

destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Aquisição de Material de Consumo, mediante Dispensa 
de Licitação, visando atender as necessidades do Projeto 
Peixe Popular, que será realizado e administrado pelo 
Instituto de Extensão Assistência e Desenvolvimento 
Rural do Amapá, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes neste instrumento.

CLAÚSULA SEXTA: – DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste 
Termo de Referência correrão por conta dos recursos 
específicos, cuja Fonte, Programa, Ação e Elementos de 
Despesas constarão nos respectivos contratos e notas 
de empenho, conforme, consta no orçamento do RURAP, 
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Fonte: 101/107 - Programa: 2291 – Natureza da despesa: 
339030- Material de Consumo, constantes do exercício 
de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE 
CUSTOS:
A estimativa de custo para a prestação do serviço em 
tela é de R$ 17.556,00 (Dezessete mil quinhentos e 
cinquenta e seis reais), conforme pesquisa de preços 
realizada e em anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:
16.1.  As partes elegem como Foro a Comarca de Macapá-
AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja.

Signatários: Hugo Tibiriçá Paranhos Cunha e a empresa 
3R COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Macapá-AP, 22 de Março de 2021.

HUGO TIBIRIÇA PARANHOS CUNHA
Diretor Presidente do RURAP
CONTRATANTE

HASH: 2021-0323-0005-3626

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
0001/2021-RURAP

PROCESSO: Nº 001/RURAP/2021

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 
8.666/93 ATUALIZADA PELO DECRETO FEDERAL 
9.412/2018.

OBJETO: Contratação de Empresa especializada por meio 
de Dispensa de Licitação, para fornecimento de material 
de consumo para o projeto Peixe Popular, conforme 
detalhamento, em condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no contrato, destinados a atender as 
necessidades do Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Amapá– RURAP, que presta 
serviços de assistência técnica e extensão rural a 
agricultura familiar, extrativistas, ribeirinhos, indígenas, 
quilombolas, dentre outros, visando promover condições 
de sustentabilidade alimentar, social, econômica e 
ambiental em nosso estado.

ADJUDICADO: 3R COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 
EIRELLI

CNPJ: 37.512.032/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.063.277-3

VALOR TOTAL: 17.444,00 (Dezessete mil quatrocentos 
e quarenta e quatro reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTES 101/107- 
PROGRAMA DE TRABALHO: 2291- ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.30- Material de Consumo.

I - DO OBJETO

Contratação de Empresa por meio de Dispensa de 
Licitação, para fornecimento de Material de Consumo 
para execução do Projeto Peixe Popular, conforme 
detalhamento, e condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no contrato, destinados a atender as 
necessidades do Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Amapá– RURAP, que presta 
serviços de assistência técnica e extensão rural a 
agricultura familiar, extrativistas, ribeirinhos, indígenas, 
quilombolas, dentre outros, visando promover condições 
de sustentabilidade alimentar, social, econômica e 
ambiental em nosso estado. 

II - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

2.1 O Presidente efetuará o julgamento da proposta que 
tenha apresentado o menor valor global, e decidir sobre 
sua aceitação.

2.2 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante 
não atender às exigências do Projeto Básico, o 
presidente examinará a proposta subsequente, assim 
sucessivamente na ordem de classificação, até apuração 
de uma proposta que atenda a Dispensa de Licitação.

VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Os recursos financeiros ocorrerão por conta do 
Programa: 2291; Recursos do Tesouro - Fonte: 101-107; 
Elemento de Despesa: 339030 - Material de Consumo.

VII- DO VALOR

7.1 A empresa 3R COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO 
EIRELLI, pessoa de natureza jurídica, inscrita no CNPJ 
sob o nº 37.512.032/00001-86, Insc. Est. nº 03.063.277-3, 
com sede na Rua São Paulo, ,Bairro Pacoval, Macapá-AP, 
Fone: (96) 99100-7724 / 99179-1568,a proposta perfaz 
um valor de R$ 17.444,00 (Dezessete mil quatrocentos 
e quarenta e quatro reais), pelo fornecimento dos 
materiais.

RATIFICO

Hugo Tibiriçá Paranhos Cunha
Diretor Presidente do RURAP

Adailson Fernandes de Santana
Presidente – Comissão de Compras

Antônio Roque Coutinho Pereira
Membro – Comissão de Compras

HASH: 2021-0323-0005-3637
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PORTARIA Nº 025/2021-AGÊNCIA AMAPÁ

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, designado pelo Decreto nº 449 de 26 
de fevereiro de 2018 e no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Agência Amapá - Decreto 
nº 4407/2016, tendo em vista o que consta no Processo nº 
0018.0338.1114.0015/2021-SEPRO/AGÊNCIA AMAPÁ.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
estabelecido na Portaria nº 010/2021-AGÊNCIA AMAPÁ, 
de 22 de janeiro de 2021, a contar de 23 de março de 
2021.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário. Dê–se 
ciência, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, em Macapá-AP, 23 de março de 2021.

Tânia Maria do S. B.M Sousa
Diretora-Presidente da Agência Amapá

HASH: 2021-0323-0005-3645

Instituto de Administração

Penitenciária do Amapá

PORTARIA Nº 085 DE 23 DE MARÇO DE 2021

O Diretor-Presidente do Instituto de Administração 
Penitenciária do Estado do Amapá-Iapen, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 
0840/2017, de 13 de março de 2017,

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 
330202.0077.0602.0013/2021-CORREGEPEN/IAPEN 
subscrito pela Presidente da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº. 09/2020 - CORREGEPEN, 
instaurado pela Portaria nº. 202/2020 - GAB/IAPEN, 
publicada no DOE nº. 7.301 com circulação em 
25.11.2020, que pelos motivos expostos no expediente 
supracitado justificam a não conclusão dos trabalhos do 
referido processo no prazo de prorrogação e solicita a 
redesignação da Comissão Processante para conclusão 
deste,

RESOLVE:

Redesignar AIDA MONTEIRO DA SILVA, Educadora 
Penitenciária N.S, matrícula 654736, ADRIAN COELHO 
LEITE, Educador Penitenciário N.M, matrícula 1146050 
e CLEA OLIVEIRA FERNANDES, Agente Penitenciária, 
matrícula nº. 106521, servidores públicos estáveis do 
quadro funcional do Estado do Amapá, para, sob a 
presidência da primeira, constituírem NOVA COMISSÃO 
para ultimar os trabalhos de apuração do respectivo 
processo, no prazo legal.

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

Cumpre-se,
Dê-se Ciência,
Publique-se.

Macapá-AP, 22 de março de 2021.

Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor-Presidente do IAPEN/AP

HASH: 2021-0323-0005-3604

Departamento Estadual de

Trânsito do Amapá

COMUNICADO Nº. 041/2021 – DETRAN/AP

DEFESA PRÉVIA/SOLUÇÃO

A Comissão de Defesa Prévia – DETRAN/AP, após 
apreciação dos processos abaixo relacionados, nos 
termos do artigo 13 da Resolução nº. 619 de 06 de 
setembro de 2016 - CONTRAN, do Código de Trânsito 
Brasileiro, proferiu as seguintes soluções.

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

NEV0036 AS00034128 10.002.1949/2019 INDEFERIDO

QLQ4352 AS00011088 10.002.1097/2019 INDEFERIDO

QLQ3878 AS00009720 10.001.9083/2019 INDEFERIDO

QLO3943 AS00008546 10.001.8518/2019 INDEFERIDO

NEO9474 AS00010861 10.001.9393/2019 INDEFERIDO

NEX7309 AS00014727 10.002.2043/2019 INDEFERIDO

QLN3835 AS00010110 10.001.8769/2019 INDEFERIDO

QLN3828 AS00015638 10.002.6720/2019 INDEFERIDO

NEQ4187 AS00011952 10.002.2071/2019 INDEFERIDO

QLQ5511 AS00011681 10.002.1576/2019 INDEFERIDO

QLN3022 AJ00058583 10.001.8468/2018 INDEFERIDO

QLN7138 AS00015641 10.002.2067/2019 INDEFERIDO
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NES2065 AS00035134 10.002.6533/2019 INDEFERIDO

NEI3714 AS00012449 10.002.3005/2019 INDEFERIDO

NFB1952 AS00011012 10.001.9690/2019 INDEFERIDO

QLO5812 AS00015568 10.002.6116/2019 INDEFERIDO

QLQ5598 AS00011926 10.002.5037/2019 INDEFERIDO

NEO4907 SE00006501 10.002.4070/2019 INDEFERIDO

QLR4631 AS00035000 10.002.6690/2019 INDEFERIDO

NEM6733 AS00031416 10.002.4031/2019 INDEFERIDO

NEM6733 AS00034415 10.002.4029/2019 INDEFERIDO

NEM6733 AS00034414 10.002.4030/2019 INDEFERIDO

NEY7846 AS00015443 10.002.6137/2019 INDEFERIDO

NET7688 AS00010590 10.001.9247/2019 INDEFERIDO

NEI3579 AS00010552 10.001.8264/2019 INDEFERIDO

NEP5497 AS00009715 10.001.8030/2019 INDEFERIDO

QLQ2139 AS00034503 10.002.1715/2019 INDEFERIDO

QLQ4171 AS00010427 10.001.9437/2019 INDEFERIDO

NER3999 SE00007144 10.002.6173/2019 INDEFERIDO

NER2596 AS00011927 10.002.6758/2019 INDEFERIDO

QLN6252 AS00011737 10.002.1633/2019 INDEFERIDO

NEP9753 AS00012732 10.002.1618/2019 INDEFERIDO

NEO3553 AS00034189 10.002.1766/2019 INDEFERIDO

AUX2382 AS00010473 10.002.1468/2019 INDEFERIDO

NEM3787 AS00011806 10.002.5036/2019 INDEFERIDO

NEO8911 AS00012675 10.002.1863/2019 INDEFERIDO

QLO8424 AS00015385 10.002.6230/2019 INDEFERIDO

NEY0343 AJ00057028 10.001.7012/2018 INDEFERIDO

NEN7048 AS00010467 10.002.2033/2019 INDEFERIDO

QLR0445 SE00006456 10.002.1705/2019 INDEFERIDO

NFA6842 AS00034849 10.002.1920/2019 INDEFERIDO

QLP9634 AS00012593 10.002.3016/2019 INDEFERIDO

NEK5846 SE00007026 10.002.6307/2019 INDEFERIDO

NEO5113 SE00007050 10.002.5054/2019 INDEFERIDO

QDT6329 AS00010173 10.002.5030/2019 INDEFERIDO

NEU9397 AS00011109 10.001.9519/2019 INDEFERIDO

NEV8223 AS00011039 10.001.9113/2019 INDEFERIDO

NEO9474 AS00010622 10.001.9392/2019 INDEFERIDO

NEO8911 AS00012662 10.002.1861/2019 INDEFERIDO

NEQ5651 AS00012738 10.002.1342/2019 INDEFERIDO

QLO7584 AS00007363 10.002.2045/2019 INDEFERIDO

NEU0316 AS00034346 10.002.1413/2019 INDEFERIDO

QLR6218 AS00034927 10.002.1756/2019 INDEFERIDO

NEJ6750 AS00011719 10.002.1308/2019 INDEFERIDO

QLQ8576 AS00011458 10.002.1580/2019 INDEFERIDO

NEI3714 AS00034222 10.002.3003/2019 INDEFERIDO

QLP9306 AS00010623 10.001.9420/2019 INDEFERIDO

NFA6434 AS00012672 10.001.9860/2019 INDEFERIDO

QLT3805 AS00009878 10.002.1299/2019 INDEFERIDO

QLQ0243 SE00006448 10.001.9511/2019 INDEFERIDO

OFS9067 SE00006092 10.002.1840/2019 INDEFERIDO
 
Íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.                                              

Macapá/AP, 23 de Março de 2021.

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

HASH: 2021-0323-0005-3642

COMUNICADO Nº. 042/2021 – DETRAN/AP

DEFESA PRÉVIA/SOLUÇÃO

A Comissão de Defesa Prévia – DETRAN/AP, após 
apreciação dos processos abaixo relacionados, nos 
termos do artigo 13 da Resolução nº. 619 de 06 de 
setembro de 2016 - CONTRAN, do Código de Trânsito 
Brasileiro, proferiu as seguintes soluções.

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

QLP5075 AJ00055528 10.001.3902/2018 INDEFERIDO

JIH1218 AS00007255 10.001.6093/2019 INDEFERIDO

NET6941 AS00007871 10.001.7317/2019 INDEFERIDO

NEV0562 AS00006861 10.001.2693/2019 INDEFERIDO

QLP9254 AS00000389 10.001.8336/2018 DEFERIDO

NEW5607 AS00007011 10.001.7320/2019 INDEFERIDO

NEW5607 AS00007012 10.001.7285/2019 INDEFERIDO

QLO5179 AS00000948 10.000.0632/2019 INDEFERIDO

QLO5179 AS00001102 10.000.0633/2019 INDEFERIDO

NEY2846 AS00001996 10.000.6588/2019 INDEFERIDO

QLO8958 AS00002219 10.000.8604/2019 INDEFERIDO

NFB8747 AS00034822 10.002.3000/2019 INDEFERIDO

QLP2060 AS00015533 10.002.6635/2019 INDEFERIDO

QLQ5511 AS00011682 10.002.1574/2019 INDEFERIDO

QLQ5511 AS00011680 10.002.1575/2019 INDEFERIDO

QLP4753 AS00009228 10.001.2814/2019 DEFERIDO

QLN9979 AS00034289 10.002.1501/2019 INDEFERIDO

NEO1424 AS00008533 10.001.7947/2019 INDEFERIDO

NER9712 AS00005289 10.001.0566/2019 DEFERIDO

QLR0952 AS00031513 10.001.5012/2020 DEFERIDO

QLP7574 AS00009805 10.002.1419/2019 INDEFERIDO

QLR0525 AS00033987 10.002.1729/2019 INDEFERIDO

QLQ9435 AS00008395 10.001.7930/2019 INDEFERIDO

QLO9287 AS00009095 10.001.8226/2019 INDEFERIDO

QLP8093 AS00008175 10.001.7021/2019 INDEFERIDO

QLN7976 AJ00035118 10.000.5373/2018 INDEFERIDO

NEU0008 AJ00057180 10.001.7477/2018 INDEFERIDO

NEU0008 AJ00057202 10.001.7478/2018 INDEFERIDO

QLQ5231 AS00000681 10.000.1432/2019 INDEFERIDO

QLQ5231 AS00000680 10.000.1431/2019 INDEFERIDO

NEJ9988 AJ00035114 10.000.5787/2018 INDEFERIDO

NEW4166 AJ00041226 10.000.5494/2018 INDEFERIDO

NEP4736 AS00001596 10.000.7152/2019 INDEFERIDO
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NEO1942 AS00006017 10.001.5037/2019 INDEFERIDO

NEN1006 AJ00041031 10.000.6215/2018 INDEFERIDO

QLN9636 AJ00042905 10.000.6631/2018 INDEFERIDO

JGU2095 AJ00017628 10.000.9986/2017 INDEFERIDO

JGU2095 AJ00017629 10.000.9987/2017 INDEFERIDO

NET3569 AS00004851 10.000.1439/2019 INDEFERIDO

NET3569 AS00004854 10.000.1441/2019 INDEFERIDO

A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.                                              

Macapá/AP, 23 de março de 2021.

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

HASH: 2021-0323-0005-3643

COMUNICADO Nº. 043/2021 – DETRAN/AP

DEFESA PRÉVIA/SOLUÇÃO

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de 
Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, após apreciação dos 
processos abaixo relacionados, nos termos do artigo 
13 da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 – 
CONTRAN, do Código de Trânsito Brasileiro, proferiu as 
seguintes soluções.

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

NEP8829 AS00015193 10.000.6051/2020 INDEFERIDO

NEK3632 AS00014985 10.000.5772/2020 INDEFERIDO

NER5568 SE00006971 10.000.0132/2020 INDEFERIDO

QLN1283 AS00015819 10.000.0124/2020 INDEFERIDO

QLQ5773 AS00015126 10.000.5634/2020 INDEFERIDO

QLQ2511 SE00006972 10.000.0208/2020 INDEFERIDO

QLQ5773 AS00015127 10.000.5635/2020 INDEFERIDO

NEI9564 AS00033937 10.000.0164/2020 INDEFERIDO

NEW0023 SE00007427 10.000.0244/2020 INDEFERIDO

QLQ0617 AS00015160 10.000.5786/2020 INDEFERIDO

NEV6442 AS00028060 10.001.5131/2020 INDEFERIDO

QLQ3529 AS00016514 10.000.0342/2020 INDEFERIDO

NEM9945 AS00016206 10.000.9030/2020 INDEFERIDO

QKK4739 SE00007530 10.000.5544/2020 INDEFERIDO

NEM2271 AS00014812 10.000.5815/2020 INDEFERIDO

NEN7752 SE00007019 10.000.0309/2020 INDEFERIDO

NEX4704 AS00014477 10.000.0378/2020 INDEFERIDO

NEX4704 AS00014476 10.000.0379/2020 INDEFERIDO

QLP1170 AS00014343 10.000.0112/2020 INDEFERIDO

NEN8132 AS00014700 10.000.8047/2020 INDEFERIDO

NEM5086 SE00006986 10.000.0511/2020 INDEFERIDO

NEU4776 AJ00029115 10.000.7000/2020 INDEFERIDO

QLO8462 AS00014749 10.000.5796/2020 INDEFERIDO

QLR2332 AS00015454 10.001.0075/2020 INDEFERIDO

QLQ5152 AS00014922 10.000.0297/2020 INDEFERIDO

QLQ5152 AS00015061 10.000.0296/2020 INDEFERIDO

QLQ5152 AS00014922 10.000.0297/2020 INDEFERIDO

NEI3151 AS00015654 10.000.0373 /2020 INDEFERIDO

NEI3151 AS00015655 10.000.0375/2020 INDEFERIDO

QLP2447 AS00015053 10.000.0233/2020 INDEFERIDO

NEP5957 AS00015647 10.000.0272/2020 INDEFERIDO

NEP5957 AS00015649 10.000.0273/2020 INDEFERIDO

QLR6436 SE00007407 10.000.8067/2020 INDEFERIDO

QLQ2026 AS00010168 10.000.0234/2020 INDEFERIDO

NFA1512 AS00015101 10.000.9237/2020 INDEFERIDO

NEI1116 SE00007034 10.000.5628/2020 INDEFERIDO

NEO5411 SE00007403 10.000.5832/2020 INDEFERIDO

NEQ0512 AS00035172 10.002.6692/2020 INDEFERIDO

NEN9067 AS00035212 10.000.5974/2020 INDEFERIDO

NEQ5150 AS00015011 10.000.5801/2020 INDEFERIDO

QLO3155 SE00006935 10.000.0236/2020 INDEFERIDO

NEK7065 SE00006870 10.000.0144/2020 INDEFERIDO

NEK7065 SE00006869 10.000.0145/2020 INDEFERIDO

NEO2241 AS00015841 10.000.9179/2020 INDEFERIDO
 
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.

Macapá/AP, 23 de Março de 2021.

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

HASH: 2021-0323-0005-3623

COMUNICADO Nº. 044/2021 – DETRAN/AP

DEFESA PRÉVIA/SOLUÇÃO

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de 
Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, após apreciação dos 
processos abaixo relacionados, nos termos do artigo 
13 da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 – 
CONTRAN, do Código de Trânsito Brasileiro, proferiu as 
seguintes soluções.

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

QLP7109 SE00007386 10.000.9302/2020 INDEFERIDO

NEK7065 SE00006874 10.000.0147/2020 INDEFERIDO

NEQ7291 AS00000831 10.000.1490/2019 INDEFERIDO

QLQ4817 AS00007085 10.001.2153/2019 INDEFERIDO

NEJ9282 AJ00049455 10.000.0172/2019 INDEFERIDO

QLP2447 AS00015052 10.000.0232/2020 INDEFERIDO

QLR3209 AS00014996 10.002.0053/2020 INDEFERIDO
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NEW0953 AS00014578 10.000.0306/2020 INDEFERIDO

NER9226 AS00006361 10.001.2950/2019 INDEFERIDO

NEI8672 AS00011322 10.000.5414/2020 INDEFERIDO

QLP3703 SE00007059 10.000.0284/2020 INDEFERIDO

NEQ9819 SE00007064 10.000.0292/2020 INDEFERIDO

QLR7887 SE00007532 10.000.5642/2020 INDEFERIDO

NEI1899 SE00007042 10.000.0221/2020 INDEFERIDO

NEP5357 AS00014554 10.000.0133/2020 INDEFERIDO

NEM3437 AS00014465 10.000.0169/2020 INDEFERIDO

NEW0953 AS00014601 10.000.5622/2020 INDEFERIDO

QLO4267 AS00014641 10.000.0095/2020 INDEFERIDO

NEQ1842 AS00004730 10.000.0136/2020 INDEFERIDO

QLN0672 SE00006955 10.000.0225/2020 INDEFERIDO

QLR6718 SE00007017 10.000.0166/2020 INDEFERIDO

NER4279 AS00014480 10.000.0260/2020 INDEFERIDO

NEN5211 AS00014503 10.002.0061/2020 INDEFERIDO

NFA0485 AS00015572 10.000.0370/2020 INDEFERIDO

NEM5254 AS00015669 10.000.0159/2020 INDEFERIDO

NFB9058 AS00015691 10.000.0181/2020 INDEFERIDO

NET2939 AS00014988 10.000.0190/2020 INDEFERIDO

QLO9476 AS00014719 10.000.0301/2020 INDEFERIDO

NEQ7982 SE00007114 10.000.0358/2020 INDEFERIDO

EAS0663 AS00015948 10.000.8017/2020 INDEFERIDO

QLO8462 AS00014748 10.000.5795/2020 INDEFERIDO

QLQ6509 AS00015069 10.000.5546/2020 INDEFERIDO

QLR2004 SE00006932 10.000.0237/2020 INDEFERIDO

NEY9575 AS00016395 10.000.5780/2020 INDEFERIDO

NEY6026 AS00015666 10.000.5906/2020 INDEFERIDO

NEV0775 SE00007689 10.000.5976/2020 INDEFERIDO

QLR0763 AS00016199 10.000.5771/2020 INDEFERIDO

JUG1481 AS00016404 10.000.5899/2020 INDEFERIDO

QQC0836 AS00010101 10.000.5618/2020 INDEFERIDO

QLR3196 AS00015297 10.000.5629/2020 INDEFERIDO

NEK4068 AS00016306 10.000.5599/2020 INDEFERIDO

NEU1720 SE00008204 10.000.8062/2020 INDEFERIDO

QLQ0617 AS00015159 10.000.9078/2020 INDEFERIDO

QLQ9497 AS00015362 10.002.6523/2019 INDEFERIDO

NEP5958 AS00014361 10.000.5636/2020 INDEFERIDO

NEM3437 AS00014466 10.000.0170/2020 INDEFERIDO

QLQ3992 AS00015793 10.000.0212/2020 INDEFERIDO

NEP5957 AS00015650 10.000.0271/2020 INDEFERIDO

NEK7065 SE00006871 10.000.0146/2020 INDEFERIDO

NER4279 AS00015435 10.000.0259/2020 INDEFERIDO
 
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.

Macapá/AP, 23 de Março de 2021.

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

HASH: 2021-0323-0005-3599

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 015/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 13 
da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN, notifica os proprietários dos veículos conforme placas 
constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa 
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 NEZ 0905 SE00011175 06/04/2020 5940 1

02 NEO 8780 SE00011625 06/04/2020 6599 2

03 NEO 8780 SE00011641 06/04/2020 5010 0

04 NEW 5732 SE00011633 13/04/2020 6599 2

05 NES 1088 SE00012017 19/04/2020 5118 0

06 NES 3658 SE00012032 25/04/2020 5185 2

07 NES 3658 SE00012031 25/04/2020 6858 0

08 QLN 3611 SE00012162 26/04/2020 6599 2

09 QLO 5921 AS00028996 29/07/2020 5797 0

10 NEY 3741 AS00019376 30/07/2020 5010 0

11 NFB 4749 AS00028462 01/08/2020 6599 2
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12 NFB 4749 AS00028463 01/08/2020 6637 1

13 QLP 5546 AS00029349 01/08/2020 5010 0

14 JWE 9096 AS00028461 01/08/2020 6599 2

15 NEI 0608 AS00029635 01/08/2020 5010 0

16 NES 7132 AS00029358 01/08/2020 6610 2

17 PAN 7226 AS00029014 02/08/2020 7579 0

18 NET 8854 AS00029380 02/08/2020 6599 2

19 QDY 6285 AS00029576 02/08/2020 6050 1

20 EGU 0158 AS00028469 02/08/2020 6599 2

21 NEQ 5076 SE00012972 05/08/2020 6599 2

22 NEV 4779 AS00029432 05/08/2020 5010 0

23 NFB 9076 AS00030105 06/08/2020 6599 2

24 NFB 9076 AS00030106 06/08/2020 5010 0

25 NEQ 2094 AS00029475 07/08/2020 6653 1

26 QLN 8522 AS00029489 07/08/2020 5045 0

27 NEO 3769 AS00029492 07/08/2020 5843 3

28 NEU 8565 AS00029513 08/08/2020 6599 2

29 NEU 8565 AS00029515 08/08/2020 5010 0

30 QLR 2827 AS00029509 08/08/2020 6556 1

31 NEQ 6701 AS00030040 09/08/2020 5010 0

32 QLN 2118 AS00029546 10/08/2020 7340 0

33 NEN 7989 AS00030456 12/08/2020 5045 0

34 NEV 1094 AS00030477 13/08/2020 5045 0

35 QLN 5721 AS00030487 14/08/2020 5010 0

36 NEU 7552 AS00030624 14/08/2020 5118 0

37 NEU 7552 AS00030625 14/08/2020 5010 0

38 HYT 5238 AS00030622 14/08/2020 5010 0

39 HYT 5238 AS00030623 14/08/2020 5118 0

40 NEY 9709 AS00030494 14/08/2020 6599 2

41 NFA 4685 AS00030502 15/08/2020 5045 0

42 NFA 4515 AS00030523 15/08/2020 6599 2

43 NEN 6802 AS00030504 15/08/2020 5010 0

44 NEN 9708 AS00030968 16/08/2020 5835 0

45 NEK 3921 AS00030892 17/08/2020 6599 2

46 OBU 6578 AS00030664 18/08/2020 5010 0

47 QLO 6600 AS00031081 19/08/2020 7366 2

48 NEK 6782 AS00031044 21/08/2020 5185 1

49 QLQ 4345 AS00031183 21/08/2020 5185 1

50 NEX 3626 AS00024039 21/08/2020 6556 4

51 QLQ 0582 AS00024035 21/08/2020 5010 0

52 NEY 3366 AS00024036 21/08/2020 5010 0

53 QLQ 6540 AS00031345 22/08/2020 6076 0

54 NEW 6268 AS00031470 22/08/2020 5169 1

55 QLR 8329 AS00030688 22/08/2020 5207 0

56 NEQ 3720 SE00014158 22/08/2020 5118 0

57 NER 9441 AS00024041 24/08/2020 5010 0

58 QLR 0524 AS00031896 26/08/2020 7340 0

59 QLS 1149 AS00031187 26/08/2020 6653 1

60 QLR 0524 AS00031898 26/08/2020 6637 2

61 NEM 3844 AS00031806 27/08/2020 6599 2

62 OIU 2579 AS00031848 27/08/2020 6599 2
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63 OIU 2579 AS00031850 27/08/2020 7579 0

64 NEX 1389 AS00031236 27/08/2020 5010 0

65 NEM 6131 AS00031214 28/08/2020 5045 0

66 NEM 6131 AS00031214 28/08/2020 5045 0

67 NEU 9588 AS00032195 28/08/2020 5045 0

68 NEU 9588 AS00032201 28/08/2020 6912 0

69 QLO 5279 AS00032229 28/08/2020 5010 0

70 QLR 0801 AS00030710 29/08/2020 5010 0

71 NFA 9142 AS00030639 29/08/2020 5045 0

72 JVI 5017 AS00030641 29/08/2020 6599 2

73 JVI 5017 AS00030642 29/08/2020 5010 0

74 NEZ 0327 AS00031262 30/08/2020 6971 0

75 NEP 4275 AS00031267 30/08/2020 5010 0

76 NEJ 7866 AS00031268 30/08/2020 5169 1

77 NEN 1353 AS00032245 30/08/2020 6599 2

78 NEN 1353 AS00032246 30/08/2020 5177 0

79 QLO 1356 AS00031306 01/09/2020 5045 0

80 QLO 1356 AS00031307 01/09/2020 6599 2

81 NEY 0306 AS00031311 01/09/2020 6599 2

82 NEY 0306 AS00031313 01/09/2020 5010 0

83 NER 8048 SE00014508 02/09/2020 6599 2

84 NER 8048 SE00014510 02/09/2020 5118 0

85 NES 0520 AS00032502 02/09/2020 6599 2

86 QLS 4181 SE00014555 02/09/2020 5169 1

87 NEN 0035 SE00014292 03/09/2020 7340 0

88 NEN 0647 SE00014523 03/09/2020 5010 0

89 NEM 0647 SE00014525 03/09/2020 5118 0

90 NEM 0647 AS00032538 03/09/2020 5010 0

91 NEY 6732 AS00032599 04/09/2020 5118 0

92 NEY 6732 AS00032600 04/09/2020 5010 0

93 QLS1B35 AS00032543 04/09/2020 5010 0

94 NEL 4556 AS00032856 05/09/2020 5185 1

95 QLQ 1156 AS00024046 05/09/2020 5010 0

96 NFB 5249 AS00032864 05/09/2020 6599 2

97 NES 6695 SE00014584 05/09/2020 5142 0

98 NES 6695 AS00032607 05/09/2020 5169 1

99 NEQ 2068 SE00014472 05/09/2020 7579 0

100 NES 6695 AS00032608 05/09/2020 5177 0
 
Macapá, 23 de Março de 2021

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3608

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 016/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 13 
da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN, notifica os proprietários dos veículos conforme placas 
constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa 
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escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 QLO 3027 AS00032810 05/09/2020 7340 0

02 QLN 7990 AS00032852 05/09/2020 5010 0

03 QLN 7990 AS00032853 05/09/2020 6599 2

04 QDM 1776 AS00031966 06/09/2020 6912 0

05 QLQ 0775 AS00032491 06/09/2020 5010 0

06 QLQ 6509 AS00032489 06/09/2020 5169 1

07 NEO 1024 AS00032634 06/09/2020 5282 0

08 NEL 1744 AS00031958 06/09/2020 6599 2

09 NEL 1744 AS00031959 06/09/2020 5010 0

10 NFZ 8332 AS00031972 06/09/2020 6653 1

11 NET 2958 AS00032904 06/09/2020 6599 2

12 NEV 3276 AS00032912 06/09/2020 6599 2

13 QLR 0719 AS00032494 06/09/2020 5835 0

14 NEY 6297 AS00032868 07/09/2020 6599 2

15 NEY 6297 AS00032869 07/09/2020 7579 0

16 NEY 6297 AS00032870 07/09/2020 6912 0

17 QLS3C30 AS00031988 07/09/2020 5010 0

18 QLP 5111 AS00031985 07/09/2020 5010 0

19 NEP 4942 SE00014629 07/09/2020 6599 2

20 NEN 3042 SE00014701 07/09/2020 6653 1

21 QLQ 4844 AS00024048 07/09/2020 7030 1

22 NEP 4025 AS00033003 08/09/2020 5118 0

23 QLO 6558 AS00032013 08/09/2020 5010 0

24 QLO 6558 AS00032014 08/09/2020 6599 2

25 NEQ 1112 SE00014530 08/09/2020 5835 0

26 NEQ 1112 SE00014531 08/09/2020 6068 1

27 NFA 0887 AS00032985 08/09/2020 7340 0

28 NEU 0061 AS00032020 08/09/2020 5010 0

29 NSN 6882 AS00032026 08/09/2020 5010 0

30 NEX 1090 AS00032011 08/09/2020 6599 2

31 NEX 1090 AS00032012 08/09/2020 5010 0

32 NEM 4957 AS00032034 08/09/2020 5045 0

33 NFA 0887 AS00032981 08/09/2020 5010 0

34 NFA 0887 AS00032983 08/09/2020 5118 0

35 PFJ 3752 AS00032988 08/09/2020 6050 1

36 PFJ 3752 AS00032991 08/09/2020 5835 0

37 NFB 8366 AS00032028 08/09/2020 6653 1

38 NFB 8366 AS00032032 08/09/2020 7340 0

39 QLP 2761 AS00032989 08/09/2020 6068 1

40 NSO 2556 AS00031751 09/09/2020 5045 0

41 NSO 2556 AS00032897 09/09/2020 7366 2

42 NOS 2556 AS00032899 09/09/2020 5142 0

43 NET 6041 AS00033029 09/09/2020 6599 2

44 NEM 1572 AS00031747 09/09/2020 5010 0

45 NEX 7865 AS00033052 09/09/2020 6599 2
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46 NEX 7865 AS00033053 09/09/2020 5045 0

47 NEU 7825 AS00032828 09/09/2020 5118 0

48 NEZ 8002 AS00033022 09/09/2020 6599 2

49 NEZ 8002 AS00033023 09/09/2020 5010 0

50 NEL 6749 AS00033119 09/09/2020 6599 2

51 QLS1C61 AS00033058 09/09/2020 5010 0

52 QLS1C61 AS00033073 09/09/2020 6653 1

53 NET 2925 SE00014088 09/09/2020 6599 2

54 NEK 4303 AS00032871 09/09/2020 5010 0

55 NEK 4303 AS00033026 09/09/2020 5118 0

56 QLO 3047 AS00032041 09/09/2020 6599 2

57 NEL 6749 AS00033117 09/09/2020 5215 2

58 QLP 0953 AS00033028 09/09/2020 6653 1

59 NEU 7825 AS00032827 09/09/2020 5010 0

60 QLR 7721 AS00032829 09/09/2020 5967 0

61 PZP 8634 AS00031750 09/09/2020 6700 0

62 NFB 5748 AS00032051 09/09/2020 5274 2

63 QLO 9791 AS00033039 10/09/2020 5010 0

64 NER 9580 AS00033195 10/09/2020 5010 0

65 NER 9580 AS00033196 10/09/2020 5118 0

66 NER 9580 AS00033199 10/09/2020 6599 2

67 NFA 7846 AS00033130 10/09/2020 5010 0

68 NET 3204 SE00014761 11/09/2020 5118 0

69 NEN 4484 AS00033217 11/09/2020 5010 0

70 NEN 4484 AS00033219 11/09/2020 6599 2

71 NEI 0243 AS00033220 11/09/2020 6599 2

72 NEO 9159 AS00024053 11/09/2020 6556 1

73 NEN 6216 AS00033146 11/09/2020 5010 0

74 NEQ 7980 SE00014825 12/09/2020 6599 2

75 NEN 1552 AS00032788 12/09/2020 6599 2

76 NEN 1552 AS00032789 12/09/2020 5010 0

77 NER 2305 AS00031558 12/09/2020 5010 0

78 NER 2305 AS00031559 12/09/2020 6599 2

79 NES 7607 AS00033426 12/09/2020 6599 2

80 NES 7607 AS00033427 12/09/2020 5118 0

81 NES 7607 AS00033428 12/09/2020 6858 0

82 NES 7607 AS00033475 12/09/2020 5010 0

83 NEU 2145 AS00031564 12/09/2020 7340 0

84 NER 2305 AS00031560 12/09/2020 6653 1

85 NER 2305 AS00031561 12/09/2020 7340 0

86 NES 8082 AS00033088 12/09/2020 5835 0

87 NEU 2145 AS00031562 12/09/2020 6599 2

88 NEU 2145 AS00031563 12/09/2020 5010 0

89 NEQ 7980 SE00014827 12/09/2020 6912 0

90 NEM 0189 AS00032355 12/09/2020 5185 1

91 NEQ 6482 AS00032575 13/09/2020 7340 0

92 NEM 4866 AS00033505 13/09/2020 5010 0

93 NEM 4866 AS00033506 13/09/2020 5118 0

94 NEQ 0205 AS00033488 13/09/2020 5010 0

95 NEM 6303 AS00033441 13/09/2020 7579 0

96 NEU 7894 AS00033229 13/09/2020 6559 2
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97 NEU 7894 AS00033235 13/09/2020 5126 1

98 NEU 7894 AS00033243 13/09/2020 5010 0

99 NEQ 0205 AS00033489 13/09/2020 5118 0

100 NEP 1549 AS00033527 14/09/2020 6599 2

Macapá, 23 de Março de 2021.
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3602

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 017/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 13 
da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN, notifica os proprietários dos veículos conforme placas 
constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa 
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 NEN 3936 AS00033569 14/09/2020 5010 0

02 NEN 3936 AS00033570 14/09/2020 6653 1

03 NEN 3936 AS00033574 14/09/2020 5118 0

04 NEM 9518 AS00033571 14/09/2020 6599 2

05 NET 5333 AS00033520 14/09/2020 5010 0

06 NFA 8056 AS00033337 15/09/2020 5010 0

07 NES 3295 AS00033344 15/09/2020 5835 0

08 NFB 4756 AS00033346 15/09/2020 5010 0

09 NEY 7320 AS00033551 15/09/2020 5185 2

10 NEM 9196 AS00033334 15/09/2020 5010 0

11 NSZ 3801 AS00033576 15/09/2020 5010 0

12 NEK 8601 AS00033581 15/09/2020 6610 2

13 NES 4427 AS00033540 15/09/2020 6637 2

14 NSS 3383 AS00033596 15/09/2020 5118 0

15 NSS 3383 AS00033598 15/09/2020 5010 0

16 NSS 3383 AS00033590 15/09/2020 6599 2

17 NFA 6735 AS00033530 16/09/2020 5118 0

18 NEP 0576 AS00033652 16/09/2020 5010 0

19 NEP 0576 AS00033653 16/09/2020 5118 0

20 NEP 0576 AS00033654 16/09/2020 6599 2

21 NEQ 4723 AS00033606 16/09/2020 7366 2

22 QLP 7959 AS00033350 16/09/2020 5010 0

23 QLP 7959 AS00033152 16/09/2020 6912 0

24 NFA 6735 AS00033528 16/09/2020 6599 2

25 NFA 6735 AS00033543 16/09/2020 5010 0

26 NER 5040 AS00033657 17/09/2020 5010 0

27 NER 5040 AS00033659 17/09/2020 5177 0
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28 NER 5040 AS00033661 17/09/2020 6599 2

29 NER 5040 AS00033672 17/09/2020 5169 1

30 QLT 3474 AS00033666 17/09/2020 5142 0

31 QLT 3474 AS00033667 17/09/2020 6599 2

32 NFA 5676 AS00012842 17/09/2020 7340 0

33 QLO 9609 AS00012839 17/09/2020 7340 0

34 QLN 4418 AS00033161 17/09/2020 6599 2

35 NEK 5111 AS00033645 17/09/2020 6599 2

36 PMM 6505 AS00020799 18/09/2020 6556 1

37 NEY 8453 AS00032364 18/09/2020 5010 0

38 NEY 8453 AS00032365 18/09/2020 6653 1

39 NEN 4988 AS00030766 18/09/2020 5010 0

40 NEN 4988 AS00030767 18/09/2020 5118 0

41 NFB 9455 AS00030807 18/09/2020 5037 1

42 NEU 6383 AS00020753 18/09/2020 5118 0

43 NEU 6383 AS00020755 18/09/2020 5010 0

44 NEU 6383 AS00020756 18/09/2020 6599 2

45 NEW 9216 AS00032366 18/09/2020 5010 0

46 NEW 9216 AS00032367 18/09/2020 6653 1

47 QLO 5866 AS00030791 18/09/2020 6653 1

48 NEN 0081 AS00012867 18/09/2020 5010 0

49 NEN 0081 AS00012868 18/09/2020 5118 0

50 NEN 8503 AS00030769 18/09/2020 6076 0

51 QLR 4579 AS00033173 18/09/2020 5010 0

52 NEO 0011 AS00013307 18/09/2020 6599 2

53 NEO 0011 AS00013308 18/09/2020 7340 0

54 NEO 0011 AS00013310 18/09/2020 5142 0

55 QLR 2827 AS00033166 18/09/2020 5010 0

56 NEU 7539 AS00032368 18/09/2020 5010 0

57 NES 9698 AS00033651 18/09/2020 7579 0

58 NEU 7539 AS00032369 18/09/2020 6653 1

59 JUW 8763 AS00033356 19/09/2020 5010 0

60 NEU 4103 AS00013283 19/09/2020 5118 0

61 NET 8048 AS00032393 19/09/2020 5010 0

62 QLN 5232 AS00032390 19/09/2020 5010 0

63 NEQ 6707 AS00033363 19/09/2020 6599 2

64 QLN 3818 AS00012918 19/09/2020 7579 0

65 QLQ 2128 AS00029980 19/09/2020 5010 0

66 NEN 8503 AS00013281 19/09/2020 5010 0

67 NEI 8293 AS00033369 19/09/2020 5010 0

68 NET 0560 AS00033354 19/09/2020 6599 2

69 QLN 0774 AS00029963 19/09/2020 6653 1

70 NEU 8400 AS00012945 19/09/2020 6599 2

71 NEU 4103 AS00013282 19/09/2020 5010 0

72 NES 0577 AS00012985 20/09/2020 5142 0

73 NES 0577 AS00012988 20/09/2020 5045 0

74 NEW 4893 AS00033383 20/09/2020 6599 2

75 NEJ 0045 AS00012927 20/09/2020 5010 0

76 NEJ 0045 AS00012928 20/09/2020 5118 0

77 NEJ 0045 AS00012929 20/09/2020 6599 2

78 JUT 5255 AS00012991 20/09/2020 6599 2
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79 JUT 5255 AS00012992 20/09/2020 5010 0

80 NFA 7370 AS00013000 20/09/2020 5118 0

81 NEL 5836 AS00033384 20/09/2020 5185 2

82 NEN 3042 AS00013009 20/09/2020 6653 1

83 NEK 4262 AS00012981 20/09/2020 7340 0

84 NEK 4262 AS00012982 20/09/2020 6653 1

85 NEK 4262 AS00012983 20/09/2020 5118 0

86 NEK 4262 AS00012990 20/09/2020 5010 0

87 NEN 3042 AS00013010 20/09/2020 5045 0

88 NEU 8022 AS00013091 21/09/2020 6556 1

89 NEU 0559 AS00013198 22/09/2020 5045 0

90 NER 0945 AS00013214 23/09/2020 5045 0

91 NET 8036 AS00028540 23/09/2020 5045 0

92 QLP 8036 AS00033410 23/09/2020 5045 0

93 NFB 6312 AS00013108 24/09/2020 5010 0

94 NEU 4103 AS00013116 24/09/2020 6637 1

95 QLR 7506 AS00033422 24/09/2020 5010 0

96 QLO 1968 AS00033421 24/09/2020 6599 2

97 NEO 0039 SE00015205 24/09/2020 6076 0

98 NEK 5094 AS00012865 24/09/2020 6599 2

99 NEK 5094 AS00012914 24/09/2020 5010 0

100 NEK 5094 AS00012917 24/09/2020 5118 0
 
Macapá, 23 de Março de 2021
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3636

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 018/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 13 
da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN, notifica os proprietários dos veículos conforme placas 
constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa 
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 NFA 0482 SE00011425 05/04/2020 5010 0

02 NFA 2047 SE00011724 10/04/2020 6599 2

03 NFB 9802 SE00011900 15/04/2020 5045 0

04 QLN 2118 SE00011779 15/04/2020 7340 0

05 QLN 3716 SE00012014 20/04/2020 6068 1

06 NEJ 8421 SE00012024 24/04/2020 5967 0

07 QLP 9244 SE00012087 25/04/2020 5045 0

08 NEU 1775 SE00012157 26/04/2020 5010 0

09 NEU 1775 SE00012187 26/04/2020 6599 2
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10 QLP 9049 AS00023069 07/05/2020 7340 0

11 NEP 6762 AS00023847 10/05/2020 6700 0

12 NEV 5042 AS00023848 10/05/2020 5185 1

13 NFB 6533 AS00023846 10/05/2020 6700 0

14 NFA 3831 AS00023895 11/05/2020 7340 0

15 JUA 6645 AS00024577 23/05/2020 7340 0

16 NEZ 5136 AS00025670 27/06/2020 5010 0

17 NEO 8422 AS00026175 29/06/2020 6599 2

18 NES 3432 AS00026829 29/06/2020 5010 0

19 NEP 7796 SE00012817 01/07/2020 5746 2

20 QLN 4184 AS00026889 04/07/2020 5010 0

21 NFA 8954 AS00026899 05/07/2020 6599 2

22 NFA 8954 AS00026900 05/07/2020 5010 0

23 QLR 7505 SE00012822 06/07/2020 5746 2

24 QLR 7505 SE00012823 06/07/2020 6599 2

25 QLR 7505 SE00012824 06/07/2020 5010 0

26 QLR 4557 AS00026929 07/07/2020 5045 0

27 NEX 2936 AS00026381 08/07/2020 6068 1

28 NEX 2936 AS00026382 08/07/2020 5835 0

29 NEN 3613 AS00027218 09/07/2020 6599 2

30 QNZ 9033 AS00027258 12/07/2020 7579 0

31 QNZ 9033 AS00027261 12/07/2020 6912 0

32 QLP 4915 AS00027997 20/07/2020 6912 0

33 QLP 8004 AS00028010 21/07/2020 7340 0

34 NEI 8834 AS00028003 21/07/2020 5010 0

35 NEI 8834 AS00028007 21/07/2020 6599 2

36 NET 1035 AS00028105 21/07/2020 5010 0

37 NFA 7697 AS00028015 21/07/2020 5010 0

38 NER 1672 AS00028102 21/07/2020 6599 2

39 NFA 3651 AS00020713 22/07/2020 5010 0

40 NEI 8611 AS00028106 22/07/2020 5045 0

41 NEI 8611 AS00028107 22/07/2020 6599 2

42 QLP 9952 AS00028213 22/07/2020 5010 0

43 NEU 9068 AS00028032 23/07/2020 5045 0

44 NEM 7355 AS00028053 23/07/2020 7340 0

45 NEO 0933 AS00028138 23/07/2020 5045 0

46 NER 7959 AS00028141 24/07/2020 6599 2

47 QLO 6894 AS00028321 24/07/2020 5045 0

48 NEW 2553 AS00028314 24/07/2020 6599 2

49 NEW 2553 AS00028316 24/07/2020 5010 0

50 NEW 2553 AS00028317 24/07/2020 5118 0

51 QLQ 5711 AS00029089 24/07/2020 6599 2

52 NEV 0824 AS00028303 24/07/2020 5010 0

53 NEN 7364 AS00028115 25/07/2020 7340 0

54 NEN 7364 AS00028116 25/07/2020 7030 1

55 NEJ 5593 AS00028937 25/07/2020 6564 0

56 NFB 4756 AS00029137 25/07/2020 5010 0

57 NER 0861 AS00028902 25/07/2020 6602 0

58 NER 0861 AS00028904 25/07/2020 6599 2

59 QLN 6620 AS00028427 26/07/2020 6599 2

60 NFB 4749 AS00034494 26/07/2020 6599 2
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61 QLN 6620 AS00028428 26/07/2020 5010 0

62 NEW 4016 AS00023321 26/07/2020 5169 1

63 NEN 8324 AS00028647 27/07/2020 5010 0

64 QLQ 9601 AS00028109 27/07/2020 5045 0

65 QLQ 7625 AS00028118 27/07/2020 5045 0

66 NEU 7863 AS00029183 27/07/2020 5010 0

67 QLR 0188 AS00029182 27/07/2020 5045 0

68 NFB 5363 AS00028976 28/07/2020 6599 2

69 NFB 5363 AS00028977 28/07/2020 5010 0

70 NER 7519 SE00013489 29/07/2020 5185 1

71 NEQ 6426 AS00029000 29/07/2020 7340 0

72 QLR 1784 AS00028992 29/07/2020 5010 0

73 QQO 9054 AS00028420 29/07/2020 5720 0

74 NES 0512 AS00028148 29/07/2020 6599 2

75 NFA 8988 AS00029312 29/07/2020 5428 2

76 NFA 8988 AS00029313 29/07/2020 6785 1

77 NEY 5663 AS00029302 29/07/2020 5045 0

78 NEN 6013 AS00029041 29/07/2020 7633 1

79 NES 0512 AS00028147 29/07/2020 5010 0

80 NEU 7118 AS00029315 30/07/2020 6599 2

81 NEU 7118 AS00029316 30/07/2020 6653 1

82 NEY 5141 AS00029229 30/07/2020 6599 2

83 NEX 6573 AS00029319 30/07/2020 5010 0

84 QXV4G38 AS00020738 30/07/2020 5010 0

85 NEQ 2731 AS00029314 30/07/2020 6599 2

86 NFA 2055 AS00029300 31/07/2020 5010 0

87 NFA 2055 AS00029299 31/07/2020 6599 2

88 NET 1523 AS00029644 01/08/2020 7625 1

89 QLN 3860 AS00011905 01/08/2020 7579 0

90 QLN 3860 AS00011906 01/08/2020 6599 2

91 PJY 7566 AS00029641 01/08/2020 5827 0

92 NEM 5069 AS00029840 02/08/2020 5010 0

93 NEM 5069 AS00029841 02/08/2020 6599 2

94 NFA 5645 AS00029364 02/08/2020 6599 2

95 NFA 5645 AS00029365 02/08/2020 5045 0

96 DVO 7132 AS00029373 02/08/2020 5010 0

97 QLN 3206 AS00029705 02/08/2020 5185 2

98 NEI 3975 AS00029694 02/08/2020 7340 0

99 NEI 3975 AS00029697 02/08/2020 5118 0

100 NEI 3975 AS00029725 02/08/2020 5010 0
 
Macapá, 23 de Março de 2021
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3638

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 019/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 13 
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da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN, notifica os proprietários dos veículos conforme placas 
constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa 
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 QLR 5228 AS00029397 03/08/2020 5010 0

02 QLR 5228 AS00029398 03/08/2020 6637 2

03 QLS 0233 AS00028673 05/08/2020 5487 0

04 QLO 4084 AS00029790 05/08/2020 5118 0

05 QLO 4084 AS00029788 05/08/2020 5045 0

06 QLQ 1012 AS00029427 05/08/2020 5010 0

07 NEV 5341 AS00028923 05/08/2020 5045 0

08 QLN 3535 AS00029435 05/08/2020 6599 2

09 NSR 1618 SE00013760 06/08/2020 5010 0

10 NFB 4745 AS00029451 06/08/2020 6645 0

11 QLP 2918 AS00030073 06/08/2020 5045 0

12 JTJ 3502 AS00030143 07/08/2020 5347 0

13 NFB 4728 AS00029486 07/08/2020 5037 1

14 NEO 5078 AS00029468 07/08/2020 6599 2

15 NFA 2396 AS00029479 07/08/2020 6599 2

16 NFA 2396 AS00029480 07/08/2020 5010 0

17 QLN 7436 AS00029458 07/08/2020 5037 1

18 QLN 7436 AS00029459 07/08/2020 6599 2

19 QLN 7436 AS00029460 07/08/2020 6912 0

20 QLN 7436 AS00029461 07/08/2020 6580 0

21 QLN 7436 AS00029462 07/08/2020 5045 0

22 JVO 9603 AS00030196 08/08/2020 6599 2

23 JVO 9603 AS00030199 08/08/2020 5118 0

24 JVO 9603 AS00030200 08/08/2020 5010 0

25 NEU 2814 AS00029519 08/08/2020 6599 2

26 NEO 6284 AS00029505 08/08/2020 5010 0

27 NEO 6284 AS00029506 08/08/2020 6653 1

28 NFA 8033 AS00030183 08/08/2020 7579 0

29 JUL 9274 AS00028558 09/08/2020 5010 0

30 NEN 8692 AS00004802 09/08/2020 6599 2

31 QLR 8839 AS00029900 09/08/2020 7579 0

32 QEE 7732 SE00013434 09/08/2020 7340 0

33 NEZ 2422 SE00013521 10/08/2020 6599 2

34 NEU 3349 AS00030260 10/08/2020 6599 2

35 NEU 3349 AS00030261 10/08/2020 5142 0

36 JXM 8598 AS00030338 10/08/2020 7366 2

37 NEZ 2422 SE00013444 10/08/2020 5185 2

38 NFA 8994 AS00030398 11/08/2020 5045 0

39 QQW 1864 AS00030383 11/08/2020 5185 2

40 NFA 5108 AS00030431 11/08/2020 5835 0

41 NEX 3206 AS00030434 11/08/2020 6912 0

42 QLQ 0822 AS00030452 12/08/2020 5010 0

43 NEY 6473 AS00030454 12/08/2020 5010 0
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44 NEQ 1354 AS00030564 13/08/2020 5010 0

45 NEQ 5227 AS00011907 13/08/2020 5010 0

46 QLO 6085 AS00025483 15/08/2020 5010 0

47 NEN 3173 AS00030926 15/08/2020 5010 0

48 NEN 3173 AS00030927 15/08/2020 6599 2

49 PPV 9259 AS00030514 15/08/2020 6653 1

50 PPV 9259 AS00030515 15/08/2020 6637 2

51 NEU 9741 AS00025486 16/08/2020 5010 0

52 OUL 1698 AS00030971 16/08/2020 6599 2

53 QLP 7254 AS00030950 16/08/2020 5029 2

54 NFA 4436 AS00030960 16/08/2020 5010 0

55 QLR 6140 AS00030879 17/08/2020 5967 0

56 NEM 6433 AS00030883 17/08/2020 5010 0

57 NEM 6433 AS00030907 17/08/2020 5118 0

58 NEM 9076 AS00030886 17/08/2020 6599 2

59 NEL 3039 AS00030323 18/08/2020 5169 1

60 JUD 5391 AS00031021 18/08/2020 6580 0

61 JUD 5391 AS00031024 18/08/2020 5010 0

62 NEN 5371 AS00031138 18/08/2020 5010 0

63 NEN 5371 AS00031143 19/08/2020 5118 0

64 QLO 5028 SE00014071 19/08/2020 5010 0

65 QLO 5028 SE00014077 19/08/2020 6599 2

66 QLR 3640 SE00013964 19/08/2020 7340 0

67 NFB 9347 AS00031030 20/08/2020 5010 0

68 NFB 9347 AS00031031 20/08/2020 6599 2

69 NFA 3173 AS00031039 20/08/2020 5010 0

70 QLO 0915 AS00004745 21/08/2020 5010 0

71 QLQ 8486 AS00031042 21/08/2020 5010 0

72 JXW 6471 AS00031160 21/08/2020 5169 1

73 QLQ 8259 AS00031417 21/08/2020 7340 0

74 NEM 7372 AS00031421 21/08/2020 5010 0

75 NEY 1548 AS00031163 21/08/2020 6599 2

76 NEK 5298 AS00031452 21/08/2020 5045 0

77 NEN 6651 AS00025493 21/08/2020 5010 0

78 NET 9962 AS00031191 21/08/2020 5010 0

79 NET 9962 AS00031192 21/08/2020 6599 2

80 NEP 6561 AS00031467 22/08/2020 6599 2

81 NEP 6561 AS00031469 22/08/2020 5010 0

82 QLO 6145 AS00031363 22/08/2020 5010 0

83 QLP 9456 AS00031446 22/08/2020 5169 1

84 QLP 9458 AS00031447 22/08/2020 5010 0

85 NEU 0225 AS00028510 22/08/2020 6599 2

86 NEU 0225 AS00028511 22/08/2020 5045 0

87 NEY 6073 AS00031372 22/08/2020 5010 0

88 NEY 6073 AS00031373 22/08/2020 5118 0

89 NEY 6073 AS00031374 22/08/2020 6599 2

90 NFB 8453 SE00014234 22/08/2020 5185 1

91 QLN 5349 SE00014155 22/08/2020 5517 2

92 QLR 7559 AS00030801 23/08/2020 5010 0

93 QLR 7559 AS00030875 23/08/2020 5118 0

94 NEK 9377 AS00031358 23/08/2020 5010 0
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95 NEK 4250 AS00031639 23/08/2020 6599 2

96 NES 1890 AS00031691 24/08/2020 5118 0

97 NES 1890 AS00031692 24/08/2020 5010 0

98 NEI 3698 AS00031695 24/08/2020 5959 1

99 NEN 4793 SE00014392 24/08/2020 5118 0

100 QLN 1850 SE00014108 24/08/2020 7340 0

Macapá, 23 de Março de 2021.
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3613

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 020/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 13 
da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN, notifica os proprietários dos veículos conforme placas 
constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa 
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 NES 1542 AS00028104 21/07/2020 5045 0

02 NEI 4925 AS00031667 25/08/2020 5010 0

03 NEI 4925 AS00031668 25/08/2020 5118 0

04 NMH 0566 AS00031685 25/08/2020 5045 0

05 NMH 0566 AS00031686 25/08/2020 6599 2

06 QLR 0815 SE00013930 25/08/2020 7340 0

07 NET 9240 SE00014311 26/08/2020 5010 0

08 NET 9240 SE00014312 26/08/2020 6599 2

09 HYC 5186 SE00014319 26/08/2020 6599 2

10 HYC 5186 SE00014351 26/08/2020 7579 0

11 HYC 5186 SE00014354 26/08/2020 5045 0

12 NFA 9596 AS00031893 26/08/2020 6599 2

13 NFA 9596 AS00031894 26/08/2020 5010 0

14 NFB 3177 AS00031238 27/08/2020 6599 2

15 NFB 3177 AS00031240 27/08/2020 5010 0

16 NEX 9998 AS00031218 27/08/2020 6599 2

17 NEX 9998 AS00031221 27/08/2020 5010 0

18 NET 4692 AS00004806 27/08/2020 5010 0

19 NET 4692 AS00004807 27/08/2020 5274 2

20 NET 4692 AS00004808 27/08/2020 6556 1

21 NEX 6119 AS00031900 27/08/2020 6599 2

22 QLQ 8663 AS00030671 27/08/2020 5010 0

23 QLQ 7279 SE00014053 27/08/2020 6912 0

24 QLQ 7279 SE00014055 27/08/2020 5142 0

25 NEL 6419 AS00031802 27/08/2020 6599 2
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26 NEL 6419 AS00031825 27/08/2020 5118 0

27 NEL 6419 AS00031897 27/08/2020 5010 0

28 QLN 3311 AS00031781 27/08/2020 5010 0

29 QLN 3311 AS00031782 27/08/2020 5118 0

30 QLN 3311 AS00031783 27/08/2020 6599 2

31 QLN 3311 AS00031784 27/08/2020 7340 0

32 QLN 3311 AS00031785 27/08/2020 6637 2

33 NEW 3588 AS00031776 27/08/2020 5010 0

34 NEW 3588 AS00031777 27/08/2020 5118 0

35 NEW 3588 AS00031778 27/08/2020 6599 2

36 NEJ 2995 AS00031879 27/08/2020 6599 2

37 QUG 5780 AS00031849 27/08/2020 5045 0

38 QUG 5780 AS00031851 27/08/2020 5142 0

39 JWA 9934 AS00032218 28/08/2020 5010 0

40 JWA 9934 AS00032219 28/08/2020 5118 0

41 QLN 2406 SE00014194 28/08/2020 7340 0

42 NEL 7326 AS00032225 28/08/2020 5010 0

43 NEL 7326 AS00032226 28/08/2020 5118 0

44 QLO 2948 AS00032200 28/08/2020 5010 0

45 QLS5C78 AS00032185 28/08/2020 5010 0

46 QLS5C78 AS00032186 28/08/2020 5118 0

47 NFA 7237 AS00031246 28/08/2020 5169 1

48 NFA6B15 AS00032199 28/08/2020 5142 0

49 NEW 0610 AS00032190 28/08/2020 5142 0

50 NEW 0610 AS00032191 28/08/2020 5045 0

51 JXG 5761 AS00031594 29/08/2020 6599 2

52 NEY 7991 AS00030714 29/08/2020 5045 0

53 NEO 2948 AS00031598 29/08/2020 7340 0

54 QLO 6393 AS00031259 29/08/2020 5215 2

55 QLP 3635 AS00032101 29/08/2020 6050 2

56 QLP 1055 AS00032082 29/08/2020 6637 2

57 NEN 4967 AS00031714 29/08/2020 5010 0

58 NEN 4967 AS00031715 29/08/2020 5118 0

59 NEJ 7374 AS00031592 29/08/2020 5045 0

60 NEN 1902 AS00029937 29/08/2020 6599 2

61 NET 2995 AS00032090 29/08/2020 6599 2

62 NES 2718 AS00030707 29/08/2020 5010 0

63 NEN 4086 AS00031703 29/08/2020 6599 2

64 NEW 3198 AS00032071 29/08/2020 6599 2

65 NEN 1036 AS00031584 29/08/2020 6599 2

66 NEN 1036 AS00031586 29/08/2020 5010 0

67 NEW 8447 AS00031583 29/08/2020 6599 2

68 NEW 8447 AS00031585 29/08/2020 5010 0

69 RFI1C06 AS00032072 29/08/2020 5193 0

70 NER 0398 AS00030651 29/08/2020 5010 0

71 NEU 7688 AS00031713 29/08/2020 5010 0

72 NEN 4591 SE00014208 29/08/2020 7340 0

73 NFA 8412 AS00031600 29/08/2020 7340 0

74 NET 7606 AS00032067 29/08/2020 6599 2

75 NEY 7991 AS00030713 29/08/2020 6599 2

76 QLR 4375 AS00031277 30/08/2020 5010 0
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77 NEV 5015 AS00031727 30/08/2020 7579 0

78 NEV 5015 AS00031733 30/08/2020 6912 0

79 NEP 4680 AS00031720 30/08/2020 5169 1

80 NEP 4680 AS00031721 30/08/2020 5177 0

81 NEZ 0327 AS00031263 30/08/2020 6599 2

82 NIE 7773 AS00031717 30/08/2020 5177 0

83 NIE 7773 AS00031718 30/08/2020 5169 1

84 NEP 5511 AS00032250 30/08/2020 7579 0

85 NEP 5511 AS00032251 30/08/2020 5010 0

86 NEP 5511 SE00014536 30/08/2020 5118 0

87 NEQ 5998 AS00032477 30/08/2020 5010 0

88 NFA 4427 AS00032480 30/08/2020 5045 0

89 NEK 0524 AS00032476 30/08/2020 5010 0

90 QLR 7810 AS00024059 30/08/2020 5010 0

91 NEP 7972 AS00031729 30/08/2020 5169 1

92 NEP 7972 AS00032063 30/08/2020 5177 0

93 NEQ 2748 AS00024054 30/08/2020 6653 1

94 NES 2567 AS00032108 31/08/2020 5010 0

95 NES 2567 AS00032109 31/08/2020 5118 0

96 NEW 9039 AS00031730 31/08/2020 5169 1

97 QLO 6631 AS00031757 31/08/2020 5967 0

98 QLP 2130 AS00031766 31/08/2020 5207 0

99 QLQ 0117 AS00031756 31/08/2020 5045 0

100 QLR 7756 AS00031753 31/08/2020 5010 0

101 QLR 7756 AS00031755 31/08/2020 5118 0
 
Macapá, 23 de Março de 2021
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3614

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 021/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 13 
da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN, notifica os proprietários dos veículos conforme placas 
constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa 
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 JTT 2745 AS00031091 01/09/2020 6599 2

02 NEN 8774 AS00031093 01/09/2020 5835 0

03 NEN 8774 AS00031094 01/09/2020 6076 0

04 NEN 8774 AS00031098 01/09/2020 5720 0

05 NEN 8774 AS00031099 01/09/2020 6637 2

06 NEU 6841 AS00031084 01/09/2020 6599 2
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07 NEU 6841 AS00031085 01/09/2020 5118 0

08 NEU 6841 AS00031086 01/09/2020 5010 0

09 NES 5676 AS00031304 01/09/2020 5010 0

10 NEN 6864 AS00031087 01/09/2020 5010 0

11 NEN 6864 AS00031088 01/09/2020 6599 2

12 NEN 6864 AS00031089 01/09/2020 5118 0

13 QLQ 8022 AS00032110 01/09/2020 5045 0

14 NEY 3073 AS00031315 01/09/2020 5215 2

15 NEY 3073 AS00031316 01/09/2020 6181 0

16 NEY 3073 AS00031317 01/09/2020 5835 0

17 QLO 4296 AS00031300 01/09/2020 5010 0

18 NEX 8152 AS00031569 01/09/2020 5010 0

19 NEX 8152 AS00031570 01/09/2020 6599 2

20 QLO 1373 AS00032123 01/09/2020 6599 2

21 QLR 8198 AS00032121 01/09/2020 5045 0

22 QLR 5408 AS00032151 01/09/2020 7366 2

23 QLN 5944 AS00032124 01/09/2020 5010 0

24 QLN 5944 AS00032125 01/09/2020 6599 2

25 NES 8588 AS00032503 02/09/2020 5010 0

26 NES 8588 AS00032504 02/09/2020 5118 0

27 QLO 7185 AS00032531 02/09/2020 7340 0

28 NEX 5693 SE00014283 02/09/2020 5010 0

29 NEX 5693 AS00032553 02/09/2020 6599 2

30 QLN 0395 AS00031490 02/09/2020 5010 0

31 QLN 0395 AS00031491 02/09/2020 6599 2

32 NFA 8877 AS00032118 02/09/2020 7579 0

33 NFA 8877 AS00032119 02/09/2020 5010 0

34 NFA 8877 AS00032120 02/09/2020 6653 1

35 QLO 7185 AS00031822 02/09/2020 5045 0

36 QLO 7185 AS00032528 02/09/2020 5142 0

37 QLN 0395 AS00031492 02/09/2020 7340 0

38 NEI 6184 AS00031818 02/09/2020 5010 0

39 NEI 6184 AS00031820 02/09/2020 5118 0

40 NEI 6184 AS00031821 02/09/2020 7340 0

41 NEW 9425 AS00032116 02/09/2020 5010 0

42 NEW 9425 AS00032117 02/09/2020 5118 0

43 NEI 9324 AS00031493 02/09/2020 6599 2

44 NEN 3173 AS00031902 03/09/2020 5045 0

45 NES 1818 AS00032576 03/09/2020 5010 0

46 NFA 4821 AS00031920 03/09/2020 6599 2

47 NSS 9486 AS00024044 03/09/2020 5010 0

48 NFA 4821 AS00031921 03/09/2020 6653 1

49 NFA 4821 AS00031919 03/09/2020 5010 0

50 QEV8F31 SE00014573 03/09/2020 5185 1

51 QWU 6763 AS00031926 04/09/2020 5215 2

52 QLP 0908 AS00032611 05/09/2020 5169 1

53 NER 8812 AS00032588 05/09/2020 5045 0

54 QLN 4134 SE00014627 05/09/2020 6599 2

55 NEV 2518 AS00032584 05/09/2020 5010 0

56 QLR 3856 AS00032630 05/06/2020 6076 0

57 NFB 5249 AS00032862 05/09/2020 5045 0
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58 QLN 6983 AS00032857 05/09/2020 7340 0

59 NET 2958 AS00032903 06/09/2020 5045 0

60 NEW 2946 AS00032778 06/09/2020 6599 2

61 NEW 2946 AS00032780 06/09/2020 5045 0

62 NEN 6438 AS00032819 06/09/2020 5118 0

63 NES 9443 AS00032914 06/09/2020 6599 2

64 NES 9443 AS00032915 06/09/2020 5037 1

65 NES 2983 AS00032777 06/09/2020 6971 0

66 NEN 6438 AS00032818 06/09/2020 5010 0

67 NEN 6438 AS00032821 06/09/2020 6599 2

68 NEW 5230 AS00032781 06/09/2020 5010 0

69 NEL 7419 AS00031954 06/09/2020 6556 1

70 NEL 7419 AS00031955 06/09/2020 6653 1

71 NFA 2775 AS00032064 07/09/2020 5045 0

72 NFA 2775 AS00032065 07/09/2020 6653 1

73 NFA 2775 AS00032926 07/09/2020 6637 1

74 NFA 2775 AS00032927 07/09/2020 5118 0

75 NEO 7791 AS00032946 07/09/2020 5010 0

76 NEO 7791 AS00032949 07/09/2020 6599 2

77 NEO 7791 AS00032950 07/09/2020 5118 0

78 NEO 7791 AS00032951 07/09/2020 5185 1

79 NEK 6742 AS00032929 07/09/2020 5045 0

80 NEK 6742 AS00032931 07/09/2020 6599 2

81 NEU 7390 AS00032168 07/09/2020 5045 0

82 NEU 4827 AS00032066 07/09/2020 6599 2

83 NEU 4827 AS00032517 07/09/2020 5010 0

84 NEN 1928 AS00032172 07/09/2020 5010 0

85 OTV 1492 AS00032936 07/09/2020 5010 0

86 OTV 1492 AS00032937 07/09/2020 5118 0

87 NET 1006 AS00032944 07/09/2020 5010 0

88 NET 1006 AS00032945 07/09/2020 6599 2

89 NET 1006 AS00032948 07/09/2020 5118 0

90 NFA 3882 AS00032919 07/09/2020 5010 0

91 NFA 3882 AS00032920 07/09/2020 5118 0

92 NFA 3882 AS00032821 07/09/2020 6599 2

93 NES 5926 AS00032752 07/09/2020 6599 2

94 NEU 7390 AS00032169 07/09/2020 6599 2

95 NEU 7390 AS00032170 07/09/2020 5185 2

96 NEV 2050 AS00032999 08/09/2020 5118 0

97 NEV 2050 AS00033000 08/09/2020 6599 2

98 NEV 2050 AS00033001 08/09/2020 5010 0

99 NFA 2476 SE00014457 08/09/2020 6599 2

100 NFB 5808 AS00032518 08/09/2020 5010 0

Macapá, 23 de Março de 2021.
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3639
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 022/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 13 
da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN, notifica os proprietários dos veículos conforme placas 
constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa 
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 NFB 5808 AS00032519 08/09/2020 5118 0

02 QLR 6383 AS00032992 08/09/2020 6050 1

03 OTG 2569 AS00032035 08/09/2020 6653 1

04 NEP 3030 AS00032978 08/09/2020 5010 0

05 NEP 3030 AS00032979 08/09/2020 5118 0

06 NEP 3030 AS00032980 08/09/2020 7030 1

07 QLO 0004 AS00032956 08/09/2020 5967 0

08 NEM 7497 AS00032015 08/09/2020 6599 2

09 NEN 4578 AS00032753 08/09/2020 5010 0

10 NET 6428 AS00031748 09/09/2020 6726 1

11 NEI 3329 AS00004816 10/09/2020 5010 0

12 QLQ 1246 AS00033121 10/09/2020 5010 0

13 PNH 5704 AS00033040 10/09/2020 5010 0

14 HMO9B02 AS00033188 10/09/2020 5118 0

15 HMO9B02 AS00033189 10/09/2020 5010 0

16 NEW 2698 AS00033191 10/09/2020 5010 0

17 NEW 2698 AS00033192 10/09/2020 6599 2

18 NET 0819 AS00033132 10/09/2020 6599 2

19 NFA 1721 AS00033185 10/09/2020 5010 0

20 NET 5234 AS00033133 10/09/2020 6599 2

21 NFA 2054 AS00033237 11/09/2020 5118 0

22 NFA 2054 AS00033238 11/09/2020 6653 1

23 NEQ 8901 AS00031535 11/09/2020 5010 0

24 NEQ 8901 AS00031536 11/09/2020 6599 2

25 NEQ 8901 AS00031538 11/09/2020 5169 1

26 NEN 6795 AS00032756 11/09/2020 7366 2

27 NEN 6795 AS00032758 11/09/2020 6599 2

28 QLN 6061 SE00014819 11/09/2020 6912 0

29 QLN 6061 SE00014821 11/09/2020 7579 0

30 JVO 1658 AS00032785 11/09/2020 7579 0

31 NEU 1306 AS00033140 11/09/2020 6653 1

32 NEJ 8052 AS00033141 11/09/2020 5010 0

33 NFA 2054 AS00033236 11/09/2020 5010 0

34 NEV 9610 SE00014672 12/09/2020 7633 1

35 NFA 6831 AS00031566 12/09/2020 6653 1

36 NET 6974 AS00032326 12/09/2020 6599 2

37 NEQ 3757 AS00024050 12/09/2020 5169 1

38 NEM 2076 AS00033257 12/09/2020 7366 2

39 NEQ 7484 SE00014824 12/09/2020 6912 0

40 QQI 7889 SE00014718 12/09/2020 7633 1
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41 NFB 2028 AS00033430 12/09/2020 5428 2

42 NER 0866 AS00033466 13/09/2020 7579 0

43 QLR 8746 AS00033248 13/09/2020 5010 0

44 QLR 8746 AS00033249 13/09/2020 5118 0

45 QLR 8746 AS00033250 13/09/2020 5177 0

46 QLR 8746 AS00033259 13/09/2020 5169 1

47 NEQ 6402 AS00024061 13/09/2020 5010 0

48 NET 4386 AS00033093 13/09/2020 5169 1

49 NET 4386 AS00033094 13/09/2020 6599 2

50 QLP 9678 AS00033255 13/09/2020 7579 0

51 NEX 5404 AS00032770 14/09/2020 6599 2

52 NEO 9881 AS00004818 14/09/2020 5010 0

53 NEU 6172 AS00033538 14/09/2020 6653 1

54 NEU 6172 AS00033539 14/09/2020 6599 2

55 NEJ 0196 AS00033493 14/09/2020 5045 0

56 NEX 5117 AS00031842 15/09/2020 6637 1

57 NEX 5117 AS00033593 15/09/2020 5010 0

58 NEX 5117 AS00033594 15/09/2020 5118 0

59 NEX 5117 AS00033595 15/09/2020 5185 1

60 QLP 9383 AS00033544 15/09/2020 6599 2

61 QLP 9383 AS00033546 15/09/2020 7340 0

62 QXA 2725 SE00014766 15/09/2020 7366 2

63 NEX 3700 SE00014767 15/09/2020 7366 2

64 NEW 2149 SE00014475 15/09/2020 5010 0

65 NFA 3275 SE00014931 16/09/2020 6599 2

66 NEV 5424 AS00033605 16/09/2020 5185 1

67 QLR 8669 AS00033648 17/09/2020 7579 0

68 DDV 4189 AS00033360 17/09/2020 6556 1

69 GOZ 8001 AS00013304 18/09/2020 5185 1

70 NFA 8434 AS00028538 18/09/2020 5045 0

71 QLP 8350 SE00014968 18/09/2020 5908 0

72 NEO 0011 AS00013306 18/09/2020 5045 0

73 QXV 4153 AS00013302 18/09/2020 7633 2

74 QLS0E53 AS00012869 18/09/2020 7579 0

75 NFA 2775 SE00014894 18/09/2020 7340 0

76 NEP 8220 AS00028535 18/09/2020 5010 0

77 NEU 0197 AS00030802 18/09/2020 5045 0

78 QLN 2826 AS00029995 19/09/2020 6599 2

79 QLP 7001 SE00014774 19/09/2020 5061 0

80 NEZ 9539 AS00029959 19/09/2020 7366 2

81 QMR 4729 SE00014979 19/09/2020 6599 2

82 KRM 8813 AS00012940 19/09/2020 5142 0

83 JVM 1416 AS00029990 19/09/2020 6599 2

84 DDV 4189 AS00033357 19/09/2020 6599 2

85 NES 1467 AS00012972 20/09/2020 5169 1

86 NEY 9212 SE00015127 20/09/2020 5118 0

87 NFA 7370 AS00012979 20/09/2020 7579 0

88 NFA 7370 AS00013001 20/09/2020 5727 0

89 NEY 1817 AS00033381 20/09/2020 6599 2

90 NEY 9212 SE00015125 20/09/2020 5010 0

91 NEY 9212 SE00015126 20/09/2020 6599 2
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92 NEO 7791 AS00013036 21/09/2020 5010 0

93 NEO 7791 AS00013037 21/09/2020 7579 0

94 NEO 7791 AS00013040 21/09/2020 5118 0

95 NEO 7791 AS00013041 21/09/2020 6599 2

96 NEN 0737 AS00013031 21/09/2020 5118 0

97 NEN 0737 AS00013033 21/09/2020 6599 2

98 NEN 0737 AS00013034 21/09/2020 5010 0

99 NEN 0737 AS00013035 21/09/2020 7340 0

100 QLQ 8422 AS00033279 21/09/2020 5010 0

Macapá, 23 de Março de 2021.
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3640

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 023/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 13 
da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN, notifica os proprietários dos veículos conforme placas 
constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa 
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 QLP 6772 AS00013176 22/09/2020 6599 2

02 NEX 8276 AS00033286 22/09/2020 5010 0

03 NEX 8276 AS00033287 22/09/2020 6599 2

04 NEM 6047 AS00013187 22/09/2020 6599 2

05 NEM 6047 AS00013190 22/09/2020 7340 0

06 NFB 7151 AS00028547 22/09/2020 6599 2

07 NET 8036 AS00028545 23/09/2020 6599 2

08 QQI 7889 AS00012932 23/09/2020 5185 2

09 NEW 7637 AS00013202 23/09/2020 6599 2

10 QLN 6370 AS00013126 23/09/2020 6599 2

11 QLP 6002 AS00033299 23/09/2020 6599 2

12 NEQ 2125 AS00012896 23/09/2020 6564 0

13 QLP 2877 AS00013120 24/09/2020 6041 2

14 NEU 4103 AS00013117 24/09/2020 6556 1

15 QLP 4767 AS00013078 24/09/2020 5045 0

16 QLP 4767 AS00013079 24/09/2020 6912 0

17 NEZ 1719 AS00032252 24/09/2020 5010 0

18 NEZ 1719 AS00032253 24/09/2020 6599 2

19 NEU 4103 AS00013315 24/09/2020 5010 0

20 QLO 3421 AS00013319 25/09/2020 6270 0

21 QLO 3421 AS00033214 25/09/2020 5835 0

22 QLO 3421 AS00033215 25/09/2020 6075 0
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23 QLP 2498 AS00013331 25/09/2020 5010 0

24 NRR 1247 AS00013239 25/09/2020 5045 0

25 LVR 2964 SE00015084 26/09/2020 5452 3

26 NES 5069 AS00030722 26/09/2020 5010 0

27 QLP 5067 AS00013806 26/09/2020 5010 0

28 QLP 5067 AS00013807 26/09/2020 7340 0

29 NEX 1593 AS00013816 26/09/2020 6599 2

30 NEX 1593 AS00013817 26/09/2020 5118 0

31 NES 6712 AS00013247 26/09/2020 5045 0

32 JVA 3322 AS00013288 26/09/2020 5010 0

33 JVA 3322 AS00013289 26/09/2020 5118 0

34 QXG 5662 SE00015032 26/09/2020 6181 0

35 NEW 2490 SE00014953 26/09/2020 5452 3

36 OBE 8145 AS00013065 26/09/2020 5428 2

37 NEW 4128 AS00013976 27/09/2020 5010 0

38 NEW 4128 AS00013977 27/09/2020 5118 0

39 NEW 4128 AS00013978 27/09/2020 6599 2

40 NFA 7278 AS00013873 27/09/2020 5010 0

41 NFA 7278 AS00013874 27/09/2020 5118 0

42 NER 6304 AS00013845 27/09/2020 7579 0

43 ODX 1904 AS00013971 27/09/2020 5037 1

44 OFW 0077 AS00013940 28/09/2020 6076 0

45 OFW 0077 AS00013941 28/09/2020 5185 1

46 OFW 0077 AS00013942 28/09/2020 5835 0

47 OFW 0077 AS00013943 28/09/2020 5274 1

48 NEI 7459 AS00013925 28/09/2020 7579 0

49 NFB 5197 SE00015192 29/09/2020 5118 0

50 QLQ 1006 AS00013718 29/09/2020 6653 1

51 NEN 7596 AS00013719 29/09/2020 6599 2

52 NEN 7596 AS00013720 29/09/2020 7340 0

53 NET 2889 SE00015229 30/09/2020 5185 1

54 NEO 6412 AS00032323 30/09/2020 6045 0

55 NER 2038 SE00015277 30/09/2020 5835 0

56 QQX 4593 AS00033455 30/09/2020 7633 2

57 NEU 2165 AS00014198 04/10/2020 5045 0

58 KCZ 8177 AS00014239 04/10/2020 6637 2

59 KCZ 8177 AS00014241 04/10/2020 6599 2

60 QXC 8716 AS00035354 12/10/2020 6050 1

61 QXG 1615 AS00035810 16/10/2020 5967 0

62 QUV 4386 AS00035734 17/10/2020 5185 1

63 QUT 3059 SE00014974 19/10/2020 5193 0

64 QXM 0118 AS00035904 19/10/2020 6700 0

65 RFI4H55 AS00036222 20/10/2020 5614 2

66 RFF8F20 SE00015614 24/10/2020 5010 0

Macapá, 23 de Março de 2021
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3641
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 024/2021

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 c/c o artigo 
13 da Resolução nº. 619 de 06 de setembro de 2016 do CONTRAN,  notifica os proprietários dos veículos conforme 
placas constantes na relação abaixo para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data desta publicação apresentar 
defesa escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos §§ 7º e 8º do Art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito.

Nº. PLACA
AUTO DE 

INFRAÇÃO
DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB.

01 QLR 1341 AS00023806 10/05/2020 7633 2

02 NEU 4053 AS00028421 29/07/2020 6599 2

03 NFA 4022 AS00029236 30/07/2020 5010 0

04 NCK 7909 AS00029914 02/08//2020 5207 0

05 NES 5393 AS00029250 04/08/2020 6599 2

06 QLR 2898 AS00029525 08/08/2020 5304 0

07 QLR 2827 AS00029508 08/08/2020 5010 0

08 NEX 1632 AS00029510 08/08/2020 6866 1

09 NFA 4261 SE00013483 10/08/2020 6726 1

10 QLP 2686 AS00030295 10/08/2020 5231 1

11 NEM 3518 AS00030411 11/08/2020 5738 0

12 QLR 2364 AS00030537 12/08/2020 5738 0

13 NEW 3033 AS00030736 14/08/2020 5568 0

14 QLN 3044 AS00030749 16/08/2020 6599 2

15 NER 5189 AS00030798 16/08/2020 5169 1

16 QLN 3044 AS00030748 16/08/2020 5010 0

17 NET 1161 AS00028524 19/08/2020 5304 0

18 NES 3465 SE00014168 20/08/2020 5738 0

19 NET 7514 SE00014047 21/08/2020 6912 0

20 NFA 1104 AS00025498 22/08/2020 6599 2

21 NEO 3998 AS00031607 23/08/2020 5010 0

22 NEO 3998 AS00031608 23/08/2020 7579 0

23 QLQ 6650 SE00014399 26/08/2020 7340 0

24 GBI 9319 AS00031186 26/08/2020 5207 0

25 QLP 6569 AS00031576 29/08/2020 6599 2

26 QLP 6569 AS00031577 29/08/2020 5010 0

27 NEQ 7136 AS00030648 29/08/2020 5010 0

28 NEM 8512 AS00031480 29/08/2020 6599 2

29 NEI 2687 AS00032092 29/08/2020 5835 0

30 NEJ 7374 AS00031552 29/08/2020 6599 2

31 QLN 5118 AS00031515 29/08/2020 6599 2

32 NEX 8576 SE00014493 29/08/2020 5444 0

33 NEM  5452 AS00031591 29/08/2020 6637 1

34 NFB 8544 AS00031296 01/09/2020 6599 2

35 NFB 8544 AS00031298 01/09/2020 5010 0

36 NEU 7242 SE00014360 03/09/2020 7340 0

37 NEU 9199 SE00014362 03/09/2020 7340 0
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38 QLQ 0399 AS00032838 05/09/2020 5010 0

39 QLQ 0399 AS00032839 05/09/2020 5118 0

40 NEO 3698 AS00032492 06/09/2020 5010 0

41 QLR 7505 AS00031976 06/09/2020 5045 0

42 QLR 7505 AS00031977 06/09/2020 6599 2

43 NES 3389 AS00032925 06/09/2020 6700 0

44 NEV 3280 AS00032939 07/09/2020 5010 0

45 NEV 3280 AS00032940 07/09/2020 5118 0

46 NEW 2837 AS00032893 07/09/2020 6599 2

47 NFA 4903 AS00033111 09/09/2020 6599 2

48 NFA 4903 AS00033113 09/09/2020 5010 0

49 NEN 9892 AS00033027 09/09/2020 7340 0

50 NFA 2505 AS00033060 09/09/2020 5010 0

51 QLP 7249 AS00032525 09/09/2020 6599 2

52 QLP 7485 AS00032874 10/09/2020 6653 1

53 NEQ 7458 AS00032353 12/09/2020 7340 0

54 NEO 6052 SE00014320 12/09/2020 5193 0

55 NEI 9497 AS00024060 13/09/2020 5010 0

56 JXW 6218 AS00032376 13/09/2020 6556 1

57 QLO 4259 AS00033230 13/09/2020 6599 2

58 QLO 4259 AS00033231 13/09/2020 5010 0

59 QLO 4259 AS00033232 13/09/2020 5118 0

60 QLO 4259 AS00033264 13/09/2020 5177 0

61 QLO 4259 AS00033526 13/09/2020 7579 0

62 OSY 9034 AS00033753 13/09/2020 6653 1

63 QLQ 3672 AS00033752 13/09/2020 6653 1

64 NER 5584 AS00033769 13/09/2020 5169 1

65 NEV 9057 AS00033313 14/09/2020 6599 2

66 NEV 9057 AS00033314 14/09/2020 6637 2

67 NEP 3698 AS00033339 15/09/2020 6599 2

68 NEP 3698 AS00033340 15/09/2020 5010 0

69 QLT 3474 AS00033665 17/09/2020 5045 0

70 NEW 2614 AS00033155 17/09/2020 6599 2

71 NEW 2614 AS00033156 17/09/2020 5010 0

72 NFA 8434 AS00028537 18/09/2020 5010 0

73 NFB 7335 AS00033370 19/09/2020 6599 2

74 NFB 7335 AS00033371 19/09/2020 5045 0

75 NFA 7370 AS00012978 20/09/2020 5010 0

76 QLN 9852 AS00033285 22/09/2020 5010 0

77 NEX 9020 AS00013118 23/09/2020 7579 0

78 NEU 4103 AS00013115 24/09/2020 5010 0

79 NET 3935 AS00032801 25/09/2020 5010 0

80 NEX 9367 AS00013853 27/09/2020 5010 0

81 QLS0F27 AS00032321 30/092020 5169 1

Macapá, 23 de Março de 2021.
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN

HASH: 2021-0323-0005-3631
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EXTRATO DO CONTRATO N.º 001/2021 – DETRAN/AP 
X J.B DA COSTA & CIA.LTDA

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa 
Especializada para Locação de Equipamentos (novos 
de primeiro uso), tipo I - impressora com tecnologia laser 
monocromática; tipo II - impressora laser multifuncional 
monocromática, com recursos de impressão, cópia, 
fax e digitalização; tipo III - impressora com tecnologia 
laser colorida; tipo IV - impressora multifuncional 
com impressão até papel A3 colorida, para suprir as 
necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do 
Amapá – DETRAN/AP.

PROCESSO: 014.000577/2019.

CONTRATANTE: Departamento Estadual de Trânsito do 
Amapá- CNPJ n° 11.633.713/0001-09.

CONTRATADA: J.B ARAUJO & CIA LTDA- CNPJ n° 
03.626.202/0001-31.

NOTAS DE EMPENHO: 2021NE00055.

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 
211.159,92 (Duzentos e onze mil cento e cinquenta e 
nove e noventa reais e dois centavos)

VIGÊNCIA: 18 de Março de 2021 a 17 de Março de 2022.

DATA DA ASSINATURA: 18 de Março de 2021.

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: o Sr. Inácio 
Monteiro Maciel- Diretor Presidente do DETRAN/AP; 
e pela Contratada: A Srª. Glenda Costa do Santos de 
Araújo – Representante Legal da Empresa J.B ARAUJO 
& CIA LTDA.

Macapá, 23 de Março de 2021.

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente DETRAN/AP

HASH: 2021-0323-0005-3632

PORTARIA Nº 303/2021 – DETRAN/AP, 23 DE MARÇO 
DE 2021.

O DIRETOR – PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições legais, conferida pelo Decreto 
Estadual n.º 0054 de 02 de janeiro de 2015.

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 58, inciso III; 66 
e 67 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que 
dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, 
bem como suas alterações posteriores e Portaria nº 

170/2013, de 05 de julho de 2013;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e 
fiscalização do Contrato nº 001/2021 – DETRAN/AP x J B 
DA COSTA E CIA LTDA, por servidores visando subsidiar 
e garantir o fiel cumprimento das cláusulas nele previstas 
e da Lei nº 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores FRANCISCO 
EDNARDO DE SOUSA, Gerente de Núcleo/ Núcleo de 
Desenvolvimento/Coordenadoria de Tecnologia para 
atuar como Fiscal Titular e HEMERSON BARROS DA 
COSTA, Coordenador/Coordenadoria de Tecnologia, para 
atuar como Fiscal Substituto no âmbito do Departamento 
Estadual de Trânsito do Amapá, do CONTRATO 
Nº001/2021, estabelecido com a  empresa J B DA COSTA 
E CIA LTDA. CNPJ (MF) N° 03.626.202/0001-31.

Art. 2º - O Fiscal designado deverá anotar em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados na 
prestação do serviço.

Art. 3º - Notificar a contratada quando a ocorrência de 
qualquer fato que gere o descumprimento das clausulas 
contratuais, juntando o respectivo documento ao processo 
de contratação da Empresa.

Art. 4º - Zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo 
no que concerne a qualidade dos materiais utilizados e 
dos serviços prestados.

Art. 5º - Manter o fiscal substituto informado sobre a 
execução contratual, para que o mesmo tenha condições 
de acompanhar, controlar e fiscalizar o instrumento 
contratual de sua responsabilidade, nos eventuais 
impedimentos do titular.

Art. 6º - Transferir ao novo fiscal, quando for o caso, 
documentos relativos à fiscalização do contrato.

Art. 7º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do fiscal deverão ser solicitadas ao Diretor – 
Presidente desta Autarquia em tempo hábil para adoção 
das medidas convenientes.

Art. 8° - Os Fiscais do Contrato poderão ser substituídos 
a qualquer tempo, a critério do gestor do contrato.

Art. 9° - Que seja encaminhado cópia do relatório mensal 
a Unidade de Contratos e Convênios – UCC/DETRAN-
AP, para acompanhamento do Contrato, conforme Art. 77 
do Estatuto do DETRAN/AP.

Art. 10° - Que a Coordenadoria Administrativa Financeira 
seja comunicada sobre o Fiscal nomeado para o 
acompanhamento do Contrato e tome providências que 
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julgar necessário.

Art. 11° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Policia Civil
Diretor – Presidente do DETRAN/AP

HASH: 2021-0323-0005-3692

Agência de Defesa e Inspeção

Agropecuária do Estado do Amapá

TITULO DE REGISTRO DEFINITIVO SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO ESTADUAL – SIE S.I.E. 018

O Diretor Presidente da Agencia de Defesa e Inspeção 
Agropecuária do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 42, capitulo VII, inciso 
XVI, do Decreto Estadual nº 2418 de 12 de junho de 
2012, expede o presente Título de Registro no Serviço de 
Inspeção Estadual – SIE, que autoriza a:

EMPRESA: W & V LTDA - ME

ATIVIDADE: PROCESSAMENTO E ENVASE DE GOMA

CNPJ:07.640.307/0001-04

IE: 03.028.799-5

ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO LAMARÃO, Nº 1524; NOVO 
HORIZONTE

MUNICÍPIO: MACAPÁ ESTADO: AMAPÁ

Nº DO REGISTRO: SIE INDUSTRIAL 018

Ao funcionamento, através do Registro no Serviço de 
Inspeção Estadual-SIE, estando em conformidade com a 
Lei Estadual nº 0869/2004.

Este Registro é de caráter Definitivo.

Válido até o dia 31 de março de 2022, sendo obrigatória sua 
regularização ao fim do prazo aqui estabelecido, conforme 
Processo Nº 230.204.153/2018-DIAGRO, observadas as 
condições deste documento e seus anexos, que embora 
não transcritos são partes integrantes do mesmo.

Macapá, 17 de março de 2021

Alvaro Renato Cavalcante da Silva
Diretor-Presidente da DIAGRO

HASH: 2021-0323-0005-3658

Instituto de Terras

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021 – UCCC/
AMAPÁ TERRAS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0035.0388.1961. 
0003/2021 - NAF/APTERRAS. ARP Nº 076/2020 - CLC/
PGE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020-CLC/PGE.

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO 
AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio do INSTITUTOS DE TERRAS DO ESTADO 
DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS, inscrita no CNPJ nº 
36.247.306/0001-94, situada na Av. Almirante Barroso, nº 
619, bairro Central, cep 68.900-041 – Macapá - AP, neste 
ato representado por seu Diretor Presidente JULHIANO 
CESAR AVELAR, brasileiro, casado, CPF nº 603.225.781-
91, nomeado pelo Decreto nº 3974/2019, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 
PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI, inscrita 
no CNPJ nº 04.668.730/0001-16, com sede na Avenida 
Cora de Carvalho, nº 608, bairro Centro, CEP 68900-
040 – Macapá/AP, neste ato representado por AGNER 
MANOEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, portador da 
Carteira de Identidade nº 146384-POLITEC/ AP e CPF 
532.251.552-68, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito 
celebrar o presente CONTRATO em regime de execução 
indireta, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1. O presente contrato tem por objeto Registro de 
Preços para Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Manutenção em Computadores 
e Impressoras, a fim de atender as necessidades do 
Instituto de Terras do Estado do Amapá – AMAPÁ 
TERRAS.

2.2. O regime de execução do objeto deste contrato será 
de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
E DO PREÇO:

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por 
conta da seguinte Dotação Orçamentária:

- Unidade Gestora 230207;

- Fonte 101 – Recurso de Transferência da União – RTU 
(FPE, IPI, ISSO, ICMS, EX, CFRM E outros);

- Ação: 2116 -  MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA

- Programa de Trabalho nº 0001 – GERENCIAMENTO 
ADMINISTRATIVO – EIXO ECONÔMICO;

- Natureza de Despesa nº 33.90.39 – Outros Serviços 
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de Terceiros – Pessoa Jurídica, Nota de Empenho nº 
2021NE00007, de 10/02/21, no valor global de R$ 
32.930,00 (trinta e dois mil, novecentos e trinta reais);

- Natureza de Despesa nº 3390.30 – Material de Consumo, 
Nota de Empenho nº 2021NE00036 de 16/03/21, no 
valor estimativo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo 
empenhado inicialmente R$ 4.166,66 (quatro mil, cento 
e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) 
para sua devida execução no exercício de 2021.

4.2. O valor mensal da presente contratação será de R$ 
3.160,83 (três mil, cento e sessenta reais e oitenta e 
três centavos), perfazendo o valor anual de R$ 37.930,00 
(trinta e sete mil, novecentos e trinta reais), que será 
pago de acordo com a certificação do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA

18.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será 
de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
mediante a celebração de Termos Aditivos, limitado a 60 
(sessenta) meses e já computados os iniciais, conforme 
disposto no Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93, caso sejam 
preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma 
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade 
competente:

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) A contratada não tenha sofrido qualquer punição de 
natureza pecuniária;

c) O contrato permaneça economicamente vantajoso 
para a administração;

d) A administração ainda tenha interesse na realização 
do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de 
Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro que   
seja invocável.

Macapá-AP, 23 de março de 2021.

Julhiano Cesar Avelar  
Diretor-Presidente do AMAPÁ TERRAS
Decreto nº 3974/2019

HASH: 2021-0323-0005-3647

PORTARIA (P) N° 23/2021- GAB/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
de 2019.

Considerando OFÍCIO Nº 230202.0077.1948.0020/2021 
GAB – APTERRAS datado em 22/03/2021, referente ao 
Plano de Viagem nº 06/2021 – GAB/AMAPÁ TERRAS.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR o deslocamento do Servidor 
ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA, 
Coordenador de Cartografia e Geoprocessamento 
Fundiário – CCGEO, FGS/3, da Sede de suas atribuições 
em Macapá/AP para a cidade de Brasília/DF, onde irá 
participar de reunião de trabalho com o Senador Davi 
Alcolumbre e com o Coordenador de Cartografia/
INCRA/BRASÍLIA, dando continuidade nas tratativas da 
transferência de terras da União para o Estado do Amapá. 
No período de 29 de março a 01 de abril de 2021.

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

Art. 3º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 22 de março de 2021.

JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2021-0323-0005-3648

Fundação Tumucumaque

PORTARIA N° 005/2021 – FAPEAP 

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Coronavírus (COVID-19), em cumprimento 
ao Decreto nº 0907/2021 que estabelece medidas de 
restrições de aglomerações de pessoas, em todo o Estado 
do Amapá, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá 
– FAPEAP. Suspende todo e qualquer atendimento 
presencial de pesquisadores, Coordenadores de projetos, 
Acadêmicos, Bolsistas e cidadão em geral, pelo período 
16 de março de 2021, até a data de 24 de março de 2021

A Diretora Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amapá – Fundação Tumucumaque, 
nomeada pelo Decreto 5866 de 31 de dezembro de 2015 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas o artigo 
11, inciso XII da lei 1438 de 30 de dezembro de 2009, 
instituída através do Decreto nº. 3903 de 16 de setembro 
de 2010. 

CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
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Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e 
profissionais da área de saúde para o combate à 
contaminação comunitária pelo Coronavírus (COVID-19), 
especialmente no tocante à necessidade de isolamento e 
restrição de aglomerações e circulação de pessoas para 
evitar a cadeia de transmissão;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 0907 de 16 
de março de 2021, que dispõe sobre novas restrições 
de aglomerações de pessoas de forma mais rígida 
(LOCKDOWN), com a finalidade de reduzir os riscos de 
transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), em todo o 
território do Estado do Amapá. 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto nº 0907/2021, que 
delega aos Gestores titulares da Administração Pública 
Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Amapá a 
competência para organizar e definir o funcionamento de 
cada órgão público e seus serviços essenciais;

CONSIDERANDO que outros órgãos de atendimento 
direto ao cidadão no Estado do Amapá vêm restringindo 
suas atividades prestadas de forma pessoal, 
disponibilizando ferramentas de autoatendimento digital 
pela internet para acesso aos seus principais serviços;

CONSIDERANDO que a natureza pública da FAEPAP 
é atender os acadêmicos, bolsistas, coordenadores 
de projetos, pesquisadores e todo e qualquer cidadãos 
de forma direta por meio do contato físico com seus 
servidores em suas unidades, potencializando a cadeia 
de transmissão comunitária de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19), colocando em risco a saúde 
de servidores, usuários e, consequentemente, o combate 
pela preservação da saúde pública amapaense; 

CONSIDERANDO que impera aos agentes públicos o 
poder-dever de cautela, optando por atos que preservem 
a supremacia do interesse público, bem como a 
preservação da segurança e saúde individual e coletiva.

CONSIDERANDO que cabe a Diretora Presidente da 
FAPEAP resguardar e proteger o interesse e a finalidade 
pública desta Fundação, especialmente dos seus 
servidores, colaboradores e usuários que devem ser 

protegidos da possibilidade de contágio pelo Coronavírus 
(COVID-19), resguardando, assim, a saúde e o bem-estar 
daqueles que garantem a prestação dos serviços e dos 
que circulam pelas nossas dependências em busca de 
atendimentos ofertados;

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender as atividades pelo período de 9 
(nove) dias, a contar de 16 até 24 de março de 2021, 
os atendimentos presenciais da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amapá – FAPEAP, como forma 
de prevenir aglomerações e a circulação de pessoas, 
evitando com isso que aumente a cadeia de transmissão 
e o contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19) aos seus 
servidores e usuários.

Art. 2º - Os eventuais pedidos de informação ao cidadão 
e a terceiros podem ser encaminhados pelo endereço 
eletrônico fapeap@fapeap.ap.gov.br, ou genivaldo2004@
yahoo.com.br

§ 1°. Todas as atividades de Gabinete da Diretora 
Presidente, da Coordenadora Científica e Tecnológica 
– CCT, bem como da Coordenadoria Administrativa e 
Financeira – CAF da FAPEAP, enquanto incidir a suspensão 
do art. 1º, deverão atuar sob o regime de teletrabalho, 
tendo suas tramitações essenciais obrigatoriamente 
realizadas por meio dos sistemas, digitais SIGA, SIGdoc, 
PRODOC, SIAFE, SIPLAG, ESIC, sem prejuízo de outros 
serviços prestados pelas instituições por meio da internet.  

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 16 de 
março de 2021, cumpra-se e publique-se

Gabinete da Diretora Presidente da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amapá.

Macapá, AP, 22 de março de 2021.

Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente da FAPEAP
Decreto nº. 5866/20215

HASH: 2021-0323-0005-3575

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 013/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43 
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PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Dr. Allan Kardec Ribeiro Galardo

CPF: 901.763.597-53 R.G:                                             06774813-7 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/RJ

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.: 5929-3 C.C.: 1.252-1

INSTITUIÇÃO: Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA

CNPJ: 34.927.285/0001-22 ENDEREÇO: Avenida Feliciano Coelho, 1.509, Bairro do 
Trem, CEP: 68.900-260

TÍTULO DO 
PROJETO: Identificação taxonômica e distribuição de triatomíneos vetores da Doença de Chagas no Estado do Amapá

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início: 16 de março/2021 Término: 16 de março de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 46.400,00 (100,00%)
Capital: R$ 0,00 (0,00%)

Total: R$ 46.400,00 (100,00%)

1ª Parcela: R$ – 23.200,00 (50,00%) 2ª 
Parcela: R$ – 23.200,00 (50,00%)  

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

                  
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Identificação taxonômica 
e distribuição de triatomíneos vetores da Doença de Chagas no Estado do Amapá”, aprovado na Chamada Pública nº. 
003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), que 
visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação da área de 
saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), contribuindo para o desenvolvimento 
da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
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sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 46.400,00 
(quarenta e seis mil e quatrocentos reais), em conta especifica para este fim através de duas parcelas iguais de 
50%, sendo a primeira no valor de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), composta por 100% de recurso 
de custeio, repassada ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda no mesmo 
valor de acordo com a disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da PRIMEIRA 
PARCELA será utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 23.200,00 (100,00%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 0,00 (0,00%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído na rubrica de 
custeio.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada Pública nº. 
003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.
II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que 
o exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação de cota é 
fechado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer 
transferência ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
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obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.
II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;

X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
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justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e
VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;
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III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 12º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.
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Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 
Art. 13º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 14o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 15o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
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e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

Art. 16o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Quinta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 17o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 18o. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.
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Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 19o. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DO FORO:

Art. 20. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021.

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP 
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015                                                                  

Sr. Jorge Elson Silva de Souza
Diretor Presidente do IEPA
Instituição Executora

Dr. Allan Kardec Ribeiro Galardo
Outorgado                                                                            

HASH: 2021-0323-0005-3589

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 001/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Nelma Nunes da Silva

CPF: 636605982/91 R.G:                                             59.031789-1 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

DADOS BANCÁRIOS BANCO: BANCO DO BRASIL Ag.: 5929-3 C.C.: 1249-1
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INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

CNPJ: 34.868.257/0001-81 ENDEREÇO:
Rod. Juscelino Kubitscheck, km 02, S/N, 

bairro Jardim Marco Zero, Macapá/AP, CEP: 
68.902-280

TÍTULO DO 
PROJETO: Mapeamento e caracterização da violência de gênero no contexto das comunidades ribeirinhas e rurais do Amapá

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início:16 de março de 2021 Término: 16 de março 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 46.872,00
Capital: R$ 3.128,00
Total: R$ 50.000,00  

1ª Parcela: R$ – 25.000,00 
2ª Parcela: R$ – 25.000,00

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

                 
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Mapeamento e 
caracterização da violência de gênero no contexto das comunidades ribeirinhas e rurais do Amapá”, aprovado na 
Chamada Pública nº. 003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em 
Saúde (PPSUS), que visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de 
inovação da área de saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), contribuindo para 
o desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 50.000,00 
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(cinquenta mil), em conta especifica para este fim através de duas parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no 
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado com 
recurso de custeio,   repassada ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda 
no mesmo valor de acordo com a disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da 
PRIMEIRA PARCELA será utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 21.872,00 (12,51%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 3.128,00 (100%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;
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III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

104 de 215

mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.
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Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.
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Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

107 de 215

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:
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I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.
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Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021.

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos                   
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015                                          

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dr. Júlio Cesar Sá  de Oliveira                                                  
Reitor da UNIFAP
Instituição Executora                                        

Dra. Nelma Nunes da Silva
Outorgada

HASH: 2021-0323-0005-3576

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 004/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Francisco Fábio Oliveira de Sousa

CPF: 929.238.443-00 R.G:                                             990.100.452-19 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/CE

DADOS BANCÁRIOS BANCO:  Ag.: C.C.:
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INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

CNPJ: 34.868.257/0001-81 ENDEREÇO:
Rod. Juscelino Kubitscheck, km 02, S/N, 

bairro Jardim Marco Zero, Macapá/AP, CEP: 
68.902-280

TÍTULO DO 
PROJETO: Avaliação do perfil metabolômico plasmático de pacientes hipertensos e a sua correlação com a COVID-19

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início: 16 de março de 2021 Término: 16 de março de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 42.500,00
Capital: R$ 7.500,00
Total: R$ 50.000,00

  

1ª Parcela: R$ – 25.000,00 
2ª Parcela: R$ – 25.000,00

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

              
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Avaliação do perfil 
metabolômico plasmático de pacientes hipertensos e a sua correlação com a COVID-19”, aprovado na Chamada 
Pública nº. 003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde 
(PPSUS), que visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação 
da área de saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), contribuindo para o 
desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
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Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), em conta especifica para este fim através de duas parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no 
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado 
com recurso de custeio,   repassada ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda 
no mesmo valor de acordo com a disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da 
PRIMEIRA PARCELA será utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 17.500 (30%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 7.500,00 (100%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, o 
OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
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administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
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de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
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encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
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conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.
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Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

117 de 215

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;
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Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021.

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/201

DR. Júlio Cesar Sá  de Oliveira
Reitor da  UNIFAP
Instituição Executora

Dr. Francisco Fábio Oliveira de Sousa
Outorgado

HASH: 2021-0323-0005-3579

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 002/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao 
Pesquisador



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

119 de 215

OUTORGADO: Francineide Pereira da Silva Pena

CPF: 296.910.522-53 R.G:                                             281912 ÓRGÃO EMISSOR: PTC-AP

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.: 5929-3 C.C.:1.261-0

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

CNPJ: 34.868.257/0001-81 ENDEREÇO:
Rod. Juscelino Kubitscheck, km 02, S/N, 

bairro Jardim Marco Zero, Macapá/AP, CEP: 
68.902-280

TÍTULO DO 
PROJETO:

Rastreamento de neuropatia diabética e doença arterial periférica em pessoas com Diabetes Mellitus para prevenção do 
pé diabético no estado do Amapá.

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início:16 de março de 2021 Término: 16 de março de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 36.918,00 Capital: R$ 7.496,98 Total: R$ 44.414,98
  

1ª Parcela: R$ – 22.207,49 2ª Parcela: R$ – 
22.207,49

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

                   
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Rastreamento de 
neuropatia diabética e doença arterial periférica em pessoas com Diabetes Mellitus para prevenção do pé diabético no 
estado do Amapá.”, aprovado na Chamada Pública nº. 003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o 
SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), que visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento 
científico, tecnológico ou de inovação da área de saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde 
(SUS-AP), contribuindo para o desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
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Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 44.414,98 
(quarenta e quatro mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), em conta especifica para este 
fim através de duas parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor de R$ 22.207,49 (vinte e dois mil duzentos e 
sete reais e quarenta e nove centavos), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado com 
recurso de custeio,   repassada ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda 
no mesmo valor de acordo com a disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da 
PRIMEIRA PARCELA será utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 14.710,51 (33,76%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 7.496,98 ( 100%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
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computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
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de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
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encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:

a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n° 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).
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Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
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adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
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Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;
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Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021.

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dr. Júlio Cesar Sá de Oliveira
Reitor da UNIFAP
Instituição Executora 
                                       
Dra. Francineide Pereira da Silva Pena
Outorgada

HASH: 2021-0323-0005-3580

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 003/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao 
Pesquisador
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OUTORGADO: Gabriel Araujo da Silva

CPF: 008859385-18 R.G:                                             10089350-34 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/BA

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.: 5929-3 C.C.:1251-3

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ

CNPJ: 08.186.2777/0001-2 ENDEREÇO: Av. Pres. Vargas, 650 - Central, Macapá - AP, 
CEP: 68900-070

TÍTULO DO 
PROJETO:

Avaliação da interação alimento-fármaco: efeitos do açaí (Euterpe oleraceaMart.) sobre a farmacocinética dos 
medicamentos da classe das estatinas metabolizados por CYP3A4 em coelhos e humanos

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início: 16 de março de 2021 Término: 16 de março de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 42.500,00 
Capital: R$ 7.500,00
Total: R$ 50.000,00

 

1ª Parcela: R$ – 25.000,00 
2ª Parcela: R$ – 25.000,00

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

                 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Avaliação da interação 
alimento-fármaco: efeitos do açaí (Euterpe oleraceaMart.) sobre a farmacocinética dos medicamentos da classe das 
estatinas metabolizados por CYP3A4 em coelhos e humanos”, aprovado na Chamada Pública nº. 003/2020, em 
consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), que visa apoiar 
a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação da área de saúde em 
temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), contribuindo para o desenvolvimento da CT&I 
no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
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sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), em conta especifica para este fim através de duas parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no 
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado 
com recurso de custeio,   repassada ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda 
no mesmo valor de acordo com a disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da 
PRIMEIRA PARCELA será utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 17.500,00 (30%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 7.500,00 ( 100%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:
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I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:
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I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
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em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

133 de 215

Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.
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Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

135 de 215

execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;
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Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021.

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dra. Kátia Paulino dos Santos
Reitora da UEAP 
Instituição Executora                                        

Dr. Gabriel Araújo da Silva
Outorgado                                                                            

HASH: 2021-0323-0005-3582

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 005/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)
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CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Emerson Augusto Castilho Martins

CPF: 261.213.728/93 R.G:                                             27.003.464-X ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.: C.C.:

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

CNPJ: 34.868.257/0001-81 ENDEREÇO:
Rod. Juscelino Kubitscheck, km 02, S/N, 

bairro Jardim Marco Zero, Macapá/AP, CEP: 
68.902-280

TÍTULO DO 
PROJETO:

Testes “randomizados” de COVID-19: uma alternativa ao teste em massa para monitorar infecções por SARS-COV-2 na 
população do Amapá, Brasil

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início: 16 de março de 2021 Término: 16 de março de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 41.803,00
Capital: R$ 7.500,00
Total: R$ 49.303,00

1ª Parcela: R$ – 24.651,50
2ª Parcela: R$ – 24.651,50 

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

                      
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Testes “randomizados” 
de COVID-19: uma alternativa ao teste em massa para monitorar infecções por SARS-COV-2 na população do Amapá, 
Brasil”, aprovado na Chamada Pública nº. 003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão 
Compartilhada em Saúde (PPSUS), que visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, 
tecnológico ou de inovação da área de saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), 
contribuindo para o desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
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sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 49.303,00 
(quarenta e nove mil trezentos e três reais), em conta especifica para este fim através de duas parcelas iguais de 
50%, sendo a primeira no valor de R$ 24.651,50 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta 
centavos ), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado com recurso de custeio,   repassada 
ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda no mesmo valor de acordo com a 
disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da PRIMEIRA PARCELA será utilizado 
da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 17.151,50 (41,03%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 7.500,00 (100%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:
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I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:
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I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
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em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
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Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.
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Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

144 de 215

execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

145 de 215

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021.

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dr. Júlio Cesar Sá de Oliveira
Reitor da UNIFAP
Instituição Executora                                        

Dr. Emerson Augusto Castilho Martins
Outorgado                                                                            

HASH: 2021-0323-0005-3581

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 006/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO:

Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal 
da UNIFAP, Jardim Marco Zero, Fone: (96) 

991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, 
Macapá – AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43
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PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Samea Marine Pimentel Verga

CPF: 728.333.272-34 R.G:                                             729.110 ÓRGÃO EMISSOR: POLITEC/AP

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.: 8123-X C.C.: 13.268-3

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

CNPJ: 34.868.257/0001-81 ENDEREÇO:
Rod. Juscelino Kubitscheck, km 02, S/N, 

bairro Jardim Marco Zero, Macapá/AP, CEP: 
68.902-280

TÍTULO DO 
PROJETO:

Resiliência de famílias de crianças com necessidades especiais no contexto da pandemia COVID-19 no Estado do 
Amapá

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início: 16 de março de 2021 Término: 16 de março de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 16.557,00 Capital: R$ 4.817,10 Total: R$ 21.374,10
  

1ª Parcela: R$ – 10.687,05 2ª Parcela: R$ – 
10.687,05

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

                           
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Resiliência de famílias 
de crianças com necessidades especiais no contexto da pandemia COVID-19 no Estado do Amapá”, aprovado na 
Chamada Pública nº. 003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em 
Saúde (PPSUS), que visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de 
inovação da área de saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), contribuindo para 
o desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
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sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 21.374,10 
(vinte e um mil trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos), em conta especifica para este fim através de 
duas parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor de R$ 10.687,05 (dez mil seiscentos e oitenta e sete reais 
e cinco centavos), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado com recurso de custeio,   
repassada ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda no mesmo valor de 
acordo com a disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da PRIMEIRA PARCELA 
será utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 5.869,95 (45,08%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 4.817,10 (100%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:
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I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:
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I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
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em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
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Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.
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Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
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execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e expressa 
comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as 
obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

154 de 215

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021. 

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015  

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dr. Júlio Cesar Sá de Oliveira
Reitor da UNIFAP
Instituição Executora 

Ms. Samea Marine Pimentel Verga
Outorgado                                                                            

HASH: 2021-0323-0005-3587

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 007/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.
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ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Cecília Rafaela Salles Ferreira

CPF: 529.290.782-00 R.G:                                             327.122 ÓRGÃO EMISSOR: PTC/AP

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.:8123-X C.C.: 13.220-9

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

CNPJ: 34.868.257/0001-81 ENDEREÇO: Rod. Juscelino Kubitscheck, km 02, S/N, bairro Jardim Marco Zero, 
Macapá/AP, CEP: 68.902-280

TÍTULO DO 
PROJETO:

Feridas complexas e o segmento de uma linha de cuidado: da capacitação da equipe à investigação dos determinantes 
sociais de saúde

DURAÇÃO DO 
PROJETO

Início: 16 de março 
de 2021

Término: 16 de março 
de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 26.187,10 Capital: R$ 7.006,22 Total: R$ 33.193,32
  

1ª Parcela: R$ – 16.596,66 2ª Parcela: R$ – 
16.596,66

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

                     
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Feridas complexas 
e o segmento de uma linha de cuidado: da capacitação da equipe à investigação dos determinantes sociais de 
saúde”, aprovado na Chamada Pública nº. 003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão 
Compartilhada em Saúde (PPSUS), que visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, 
tecnológico ou de inovação da área de saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), 
contribuindo para o desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no Convênio 
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registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e custeio (na 
proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sendo: Boriundos 
do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes 
do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 33.193,32 
(trinta e três mil cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos), em conta especifica para este fim através de 
duas parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor de R$ 16.596,66 (dezesseis mil reais quinhentos e noventa 
e seis reais e sessenta e seis centavos), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado com 
recurso de custeio,  repassada ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda 
no mesmo valor de acordo com a disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da 
PRIMEIRA PARCELA será utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 9.590,44 (42,20%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 7.006,22 (100%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, o 
OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:
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Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
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Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:
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I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
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OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
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da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
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de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
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prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021.

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dr. Júlio Cesar Sá de Oliveira
Reitor da UNIFAP

Ms. Cecília Rafaela Salles Ferreira
Outorgada                                                                            

HASH: 2021-0323-0005-3578

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 008/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS
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OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Antonio Carlos Freitas Souza

CPF: 947.675.302-10 R.G:                                             102130 ÓRGÃO EMISSOR: POLITEC-AP

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.:3346-4 C.C.: 67.398-6

INSTITUIÇÃO: Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA

CNPJ: 34.927.285/0001-22 ENDEREÇO: Avenida Feliciano Coelho, 1.509, Bairro do Trem, CEP: 68.900-260

TÍTULO DO 
PROJETO:

Biocontrole de patógenos resistentes a antibióticos em produtos de origem animal através de bacteriófagos e bactérias 
ácido-láticas

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início: 16 de março de 2021 Término: 16 de março de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO: Custeio: R$ 23.886,13 Capital: R$ 9.238,94 Total: R$ 33.125,07 1ª Parcela: R$ – 16.562,55 2ª Parcela: R$ – 

16.562,52  

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

              
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Biocontrole de patógenos 
resistentes a antibióticos em produtos de origem animal através de bacteriófagos e bactérias ácido-láticas”, aprovado 
na Chamada Pública nº. 003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em 
Saúde (PPSUS), que visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de 
inovação da área de saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), contribuindo para 
o desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
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Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 33.125,07 
(Trinta e três mil cento e vinte e cinco reais e sete centavos), em conta especifica para este fim através de duas 
parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor de R$ 16.562,53 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e dois 
reais e cinquenta e três centavos), composta por 50% do Capital aprovado e 50% com recurso de custeio,   repassada 
ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda no mesmo valor de acordo com a 
disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da PRIMEIRA PARCELA será utilizado 
da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 11.943,08(50%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 4.619,47 (50%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:
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Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
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Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
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da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
OUTORGADO.
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Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

170 de 215

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;
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III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e expressa 
comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as 
obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;
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Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021.

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dr. Jorge Sousa
Diretor Presidente do IEPA
Instituição Executora                                        

Ms. Antonio Carlos Freitas Souza
Outorgado                                                                            

HASH: 2021-0323-0005-3585

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 009/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.
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ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Maria Aparecida Correa dos Santos

CPF: 236.794.332-04 R.G:                                             564459 ÓRGÃO EMISSOR: POLITEC-AP

DADOS BANCÁRIOS BANCO:  Ag.: 8123-X C.C.: 13.234-9

INSTITUIÇÃO: Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA

CNPJ: 34.927.285/0001-22 ENDEREÇO: Avenida Feliciano Coelho, 1.509, Bairro do Trem, CEP: 68.900-260

TÍTULO DO 
PROJETO: Validação etnobotânica e farmacognóstica de espécies de plantas medicinais extraídas das savanas do Amapá

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início: 16 de março de 2021 Término: 16 de março de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO: Custeio: R$ 26.255,64 Capital: R$ 6.780,00 Total: R$ 33.035,64 1ª Parcela: R$ – 16.517,82 2ª Parcela: R$ – 

16.517,82

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

              
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Validação etnobotânica e 
farmacognóstica de espécies de plantas medicinais extraídas das savanas do Amapá”, aprovado na Chamada Pública 
nº. 003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), que 
visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação da área de 
saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), contribuindo para o desenvolvimento 
da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
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custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 33.035,64 
(trinta e três mil trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) em conta especifica para este fim através de 
duas parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor de R$ 16.517,82 (dezesseis mil quinhentos e dezessete 
reais e oitenta e dois centavos), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado com recurso 
de custeio, repassada ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda no mesmo 
valor de acordo com a disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da PRIMEIRA 
PARCELA será utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 9.737,82 (42,26%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 6.780,00 (100%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, o 
OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
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investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
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Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:
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I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
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OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
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da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
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de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.      

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
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prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021. 

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP 
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade          
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dr. Jorge Sousa
Diretor Presidente do IEPA
Instituição Executora

Ms. Maria Aparecida Correa dos Santos
Outorgada                                                                            

HASH: 2021-0323-0005-3586

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 010/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

182 de 215

ENDEREÇO:

Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal 
da UNIFAP, Jardim Marco Zero, Fone: (96) 

991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, 
Macapá – AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Mayara Amoras Teles Fujishima

CPF: 618.973.882-68 R.G:                                             295362 ÓRGÃO EMISSOR: IFP

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.: 8123-X C.C.: 13.266-7

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

CNPJ: 34.868.257/0001-81 ENDEREÇO: Rod. Juscelino Kubitscheck, km 02, S/N, bairro Jardim Marco Zero, 
Macapá/AP, CEP: 68.902-280

TÍTULO DO 
PROJETO:

Prevalência de hipertensão arterial e fatores associados em comunidades quilombolas: uma análise socioeconômicas, 
comportamental e genética

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início:16 de março de 2021 Término: 16 de março de 2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 7.477,00 Capital: R$ 10.055,32 Total: R$ 17.532,32
 

1ª Parcela: R$ – 8.766,16 2ª Parcela: R$ – 
8.766,16

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Prevalência de 
hipertensão arterial e fatores associados em comunidades quilombolas: uma análise socioeconômicas, comportamental 
e genética”, aprovado na Chamada Pública nº. 003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: 
Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), que visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento 
científico, tecnológico ou de inovação da área de saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde 
(SUS-AP), contribuindo para o desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
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Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 17.532,32 
(dezessete mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), em conta especifica para este fim através 
de duas parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor de R$ 8.766,16 (oito mil setecentos e sessenta e seis 
reais e dezesseis centavos), composta por 50% do Capital aprovado e 50% com recurso de custeio, repassada ao 
OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda no mesmo valor de acordo com a 
disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da PRIMEIRA PARCELA será utilizado 
da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 3.738,50 (50%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 5.027,66 (50%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:
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Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

 IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
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Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:
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I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:

a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
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OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
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da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
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de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vinculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;



Segunda-feira, 23 de Março de 2021Seção 02• Nº 7.380Diário Oficial

190 de 215

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo os originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021.

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dr.. Júlio Cesar Sá de Oliveira                                              
Reitor da UNIFAP

Dra. Mayara Amoras Teles Fujishima
Outorgada

HASH: 2021-0323-0005-3583

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 011/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS
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OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO: Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco 
Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá – AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Dra. Daniela Gonçalves Ohara

CPF: 059.638.916-71 R.G:                                              14113562 ÓRGÃO EMISSOR: SEGUP/MT

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.: 8123-X C.C.: 13.214-4

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

CNPJ: 34.868.257/0001-81 ENDEREÇO: Rod. Juscelino Kubitscheck, km 02, S/N, bairro Jardim Marco Zero, 
Macapá/AP, CEP: 68.902-280

TÍTULO DO 
PROJETO:

Prevalência e fatores associados a experiências de violência doméstica no curso de vida e sua interface com a mobilidade 
funcional, sarcopenia e fragilidade em idosos comunitários de Macapá-AP.

DURAÇÃO DO 
PROJETO

Início: 16 de março/2021 Término: 16 de março/2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 14.189,40 (74,18%) Capital: R$ 4.940,00 (25,82%) Total: 
R$ 19.129,40 (100,00%)

1ª Parcela: R$ 9.564,70 (50,00%) 2ª Parcela: 
R$ 9.564,70 (50,00%)

PRAZO DE 
VIGÊNCIA:

24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

R E L A T Ó R I O 
C I E N T Í F I C O 
PARCIAL E 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

R E L A T Ó R I O 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

    
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Prevalência e fatores 
associados a experiências de violência doméstica no curso de vida e sua interface com a mobilidade funcional, 
sarcopenia e fragilidade em idosos comunitários de Macapá-AP”, aprovado na Chamada Pública nº. 003/2020, em 
consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), que visa apoiar 
a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação da área de saúde em 
temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), contribuindo para o desenvolvimento da CT&I 
no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
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Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 19.129,40  
(dezenove mil e cento e vinte e nove reais e quarenta centavos), em conta especifica para este fim através de duas 
parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor de R$ 9.564,70 (nove mil e quinhentos e sessenta e quatro reais 
e setenta centavos), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado com recurso de custeio, 
repassada ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda no mesmo valor de 
acordo com a disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da PRIMEIRA PARCELA 
será utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 4.624,70 (32,60%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 4.940,00 (100,00%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.
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CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
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Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n° 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
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de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
OUTORGADO.

Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
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resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer informação 
restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação expressa da 
FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
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Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vínculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;
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Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo as originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021. 

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Dr. Júlio César Sá de Oliveira
Reitor da UNIFAP 
Instituição Executora                                        

Dra. Dra. Daniela Gonçalves Ohara
Outorgado                                                                            

HASH: 2021-0323-0005-3591

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO No 012/2021

CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS
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OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ – FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE.

ENDEREÇO:
Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim 

Marco Zero, Fone: (96) 991615459– E-mail: Fapeap.ap.gov.br, Macapá 
– AP.

CNPJ 12.598.171/0001-43

PROGRAMA: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS)

CHAMADA: CHAMADA PÚBLICA No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq

TIPO DE BENEFÍCIO: Auxílio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: Dra. Silvia Cristina da Silva Pedroso Magalhães

CPF: 512.662.532-20 R.G:                                              3536296 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/PA

DADOS BANCÁRIOS BANCO: Banco do Brasil Ag.: C.C.:

INSTITUIÇÃO: Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá– SVS/AP

CNPJ: 28.332.262/0001-72 ENDEREÇO: Av. 13 de Setembro, 1889 - Buritizal, Macapá - AP, CEP: 68.902-865

TÍTULO DO 
PROJETO:

Detecção de Trypanossoma cruzi em polpas de Açaí (Euterpe oleracea) comercializadas nos municípios de Macapá e 
Santana – AP: Apoio as ações de vigilância epidemiológica no controle da transmissão oral da doença de Chagas.

DURAÇÃO DO 
PROJETO Início: 16 de março/2021 Término: 16 de março/2023

VALOR TOTAL DO 
AUXÍLIO:

Custeio: R$ 31.224,16 (70,95%) Capital: R$ 12.784,43 (29,05%) Total: 
R$ 44.008,59 (100,00%)

1ª Parcela: R$ 22.004,29 2ª Parcela: R$ 
22.004,29 

PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Termo.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO 
PARCIAL E 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL:

Ao término dos 12 primeiros meses de execução do Projeto.

RELATÓRIO 
CIENTÍFICO FINAL 
E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS FINAL:

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Projeto.

         
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de 
dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução 
nº 001/2012, concede o auxílio financeiro, aos projetos aprovados na Chamada Pública nº. 003/2020 – FAPEAP/Decit/
SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq, Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), mediante as 
cláusulas e condições seguintes do Termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1º. Este Instrumento tem por objetivo o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado: “Detecção de Trypanossoma 
cruzi em polpas de Açaí (Euterpe oleracea) comercializadas nos municípios de Macapá e Santana – AP: Apoio as ações 
de vigilância epidemiológica no controle da transmissão oral da doença de Chagas”, aprovado na Chamada Pública nº. 
003/2020, em consonância com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), que 
visa apoiar a execução de projetos e promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação da área de 
saúde em temas prioritários, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS-AP), contribuindo para o desenvolvimento 
da CT&I no Estado do Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro – TOAF, tem como base legal o artigo 9-A da Lei 13.243/2016, 
artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. 
Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao 
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o acordo com o Conselho 
Nacional Registro SICONV Nº 900395/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

Art. 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento dos projetos, aprovados na Chamada 
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Pública No 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq serão financiadas, conforme estabelecido no 
Convênio registrado no SICONV n° 900395/2020, firmado entre o CNPq e a FAPEAP, com recursos de capital e 
custeio (na proporção respectivamente de 15% e 85%), no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
sendo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) oriundos do Decit/SCTIE/MS a serem repassados por meio do CNPq e 
R$ 200.000,00 da FAPEAP e SESA-AP, provenientes do Tesouro do Estado de Amapá.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4º: A FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de R$ 44.008,59 
(quarenta e quatro mil e oito reais e cinquenta e nove centavos), em conta especifica para este fim através de duas 
parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor de R$ 22.004,29 (vinte e dois mil e quatro reais e vinte e nove 
centavos), composta por 100% do Capital aprovado e o restante complementado com recurso de custeio, repassada 
ao OUTORGADO após a assinatura e publicação do presente Termo, e a segunda no mesmo valor de acordo com a 
disponibilidade orçamentária da FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. O recurso total da PRIMEIRA PARCELA será utilizado 
da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 9.219,86 (29,53%)

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 12.784,43 (100,00%)

Parágrafo Primeiro: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento aprovado distribuído nas rubricas 
de custeio e capital.

Parágrafo Segundo: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas e aprovadas nas Etapas 
avaliativas consolidadas na elaboração do orçamento, custeio e capital, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada 
Pública nº. 003/2020 FAPEAP/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5º. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio, Financeiro – TOAF, será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), não podendo 
ultrapassar o prazo de vigência do convenio.

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data prevista de vigência, 
o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico Final em até 30 (trinta) dias após a 
comunicação de finalização à FAPEAP.    

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP:

Art. 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa e os resultados alcançados através das análises dos 
Relatórios Parcial e Final:

I. Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e 
execução.

II. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-se pelo pagamento da 
parcela do projeto através do SICONV;

III. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento das atividades do projeto. 

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho insatisfatório, não execução das 
atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono ou desistência do projeto e por motivos de força maior.

V. Suspender o pagamento do auxílio quando não existir disponibilidade orçamentária e/ou financeira, uma vez que o 
exercício financeiro da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de processamento de liberação cota é fechado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAN, não podendo com isso ser efetuado qualquer transferência 
ou pagamento até que a SEPLAN libere o Sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:
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Art. 7º. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto, integrando-o às atividades de 
investigação e pesquisa da instituição:

I. Adotar todas as medidas necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo responsável solidária pelas 
obrigações contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a permissão de uso de todas as instalações (laboratórios, rede de 
computação, biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos os serviços técnicos (de laboratório, de oficinas, 
administrativo, de compras e importações etc.) disponíveis na Instituição Executora, vinculada ao projeto de forma a 
garantir as obrigações do Outorgado;

III. A INSTITUIÇÃO a que está vinculado o OUTORGADO assume o compromisso com a equipe do projeto, na 
manutenção e proteção dos equipamentos e materiais durante a vigência do projeto ou pelo período especificado 
neste Termo de Outorga.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:

Art. 8º. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPEAP, a qualquer tempo, possa 
confirmar a veracidade das informações prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatório Técnico e Prestação de contas parcial após 12 meses e Relatório Técnico Final e 
Prestação de Contas Final dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 
(trinta) dias após o término da vigência do projeto.

II. Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer alteração que necessite no projeto com o 
objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto inalterado. 

III. Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto em eventos científicos 
promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de fomento à pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Não utilizar saldos dos recursos aprovados após o término da vigência do projeto;

VII. Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, 
o apoio prestado pela FAPEAP/Decit/SCTIE/MS CNPq/SESA, utilizando à identidade visual das instituições juntamente 
com a do Governo do Estado do Amapá. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito 
unilateral de cancelamento e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da 
FAPEAP por 2 (dois) anos após o término do projeto.

VIII. A produção científica resultante dos projetos apoiados (capítulo de livros publicados, textos em jornais ou revistas, 
trabalhos publicados em anais de congresso e demais tipos de produção técnica ou bibliográfica) deverá ser enviada 
para os seguintes endereços eletrônicos: ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br. E no prazo de 30 (trinta) 
dias deverá também ser comunicado à FAPEAP sobre as defesas de dissertação e tese nos casos de mestrado e 
doutorado, respectivamente. Deverá ser informada no Relatório Parcial ou Final de pesquisa a produção científica 
resultante dos projetos apoiados. Os Relatórios deverão ser elaborados conforme as Normas da ABNT e entregues 
à FAPEAP. Na conclusão do projeto, o Coordenador/Beneficiário deverá produzir obrigatoriamente um artigo sobre 
os principais resultados do estudo com foco na sua aplicabilidade ao SUS, para público-alvo composto por gestores 
de saúde. O texto deverá ter até 3.000 caracteres e ser inserido no Sistema Gerencial do DECIT: Pesquisa Saúde, 
disponível em http:\\pesquisasaude.saude.gov.br.

 IX. Garantir a Participação dos membros da equipe nos eventos específicos realizados pela FAPEAP para apresentação 
de resultados referentes à execução do projeto aprovado, sempre que convocado;
X. Devolver à FAPEAP, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, o auxílio recebido, caso descumpra 
as condições e cláusulas do presente Termo de outorga.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
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Art. 9º. Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias antes do pedido;

II. Ao término dos 12 (doze) primeiros meses de execução do projeto o outorgado entregará o Relatório e Prestação 
de Contas Parcial, como requisito condicionante a liberação da segunda parcela do recurso referente a 50% do valor 
global da proposta, devendo ter executado 80% da primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisição de bens, materiais ou consumo, o outorgado deverá realizar no mínimo três pesquisas 
mercadológicas, cabendo a seleção do menor preço para aquisição, salvo quando devidamente justificado pelo 
outorgado a compra de maior valor considerando a necessidade de aquisição pelo projeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e compreenderá:

I - Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter:

a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e

c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes 
ao período de execução do projeto;

II – Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado 
das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

III – Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no mercado nos termos da Lei 
nº 8.666/93

IV - Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - Conciliação bancária mensal, em formulário próprio da FAPEAP; e

VI – Planilha orçamentária atualizada das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos 
efetuados, quando houver.

Parágrafo Primeiro: Apresentar, Relatório Parcial das atividades desenvolvidas após 50% da vigência do projeto a 
contar da data de assinatura e publicação do Termo de Outorga e Relatório Técnico Final até 30 dias após o término 
da vigência do projeto.

Parágrafo Segundo: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto de pesquisa até a aprovação da 
prestação de contas final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução da proposta a FAPEAP poderá designar um comitê de avaliação das atividades 
incluindo visitas técnicas in loco e solicitar informações adicionais ao OUTORGADO. Decorridos até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do projeto, o coordenador deverá apresentar, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 
normas da FAPEAP, a Prestação de Contas Final, com apresentação dos comprovantes de despesas e o Relatório 
Técnico Final.

Parágrafo Quarto: Para o cumprimento de condições a fim de recebimento dos respectivos créditos, o Proponente 
comprovará mediante apresentação das seguintes certidões, obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei 
Complementar nº. 101/2000 e Instrução Normativa 0001 de 1º de junho de 2016 da Controladoria Geral do Estado do 
Amapá:

I – Em se tratando de Bens ou materiais - Certidão da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Estado da Fazenda, 
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da Procuradoria do Estado;

II – Em se tratando de Prestação de serviços, obras e serviços de engenharia – Certidão do Fisco Municipal no local 
em que ocorreu a obra ou a prestação dos serviços;

III – Em se tratando da Contratação de serviços de locação de mão de obra – A quitação dos respectivos tributos e 
encargos sociais;

IV – A não Apresentação das certidões ou documentos pertinentes a execução do projeto é fato impeditivo para a 
regular liquidação da despesa, bem como da emissão da Ordem bancária ao Proponente.

Parágrafo Quinto: O não atendimento injustificado das disposições nas leis mencionadas poderá ensejar a 
responsabilidade administrativa dos servidores e gestores envolvidos sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais decorrentes da não observância dessas legislações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:

Art. 11º. Os recursos do projeto contratado serão destinados ao financiamento de itens de custeio e capital:

O OUTORGADO poderá contratar e/ou adquirir itens de custeio:
 
a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, nacionais ou importados (itens de 
pouca durabilidade ou de consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto);

b) Despesas acessórias com importação de materiais de consumo e/ou capital deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, na razão de até 15% do montante previsto para o total do projeto, indicando a taxa de 
conversão utilizada para o cálculo;

c) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem, destinadas exclusivamente para trabalho de campo;

d) Instalação de equipamentos;

e) Manutenção de equipamentos;

f) Outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do projeto, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor do 
Programa;

g) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de pessoa física ou 
jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação 
vigente, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPEAP, com a SESA-AP, com o DECIT/SCTIE/MS e com o CNPq e 
destes não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do proponente e 
da instituição executora do projeto.

O OUTORGADO poderá adquirir itens de capital:
Material bibliográfico;
Equipamentos;
Material permanente.
PARÁGRAFO 1º: Todo comprovante de despesa relativa a capital deverá ser emitido em nome do BENEFICIÁRIO/
FAPEAP contendo, obrigatoriamente, data de emissão; descrição detalhada dos bens adquiridos; número do processo, 
e do Convênio CNPq/ FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE/Registro n° 250.203.001/2021, SINCONV Nº 900395/2020. Não 
serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou 
data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DOS BENS:

Art. 12º. Todos os bens patrimoniais adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarão na posse da INSTITUIÇÃO 
de execução do projeto, que deverá assinar o “Termo de Depósito” que será firmado entre FAPEAP, INSTITUIÇÃO e 
OUTORGADO.
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Parágrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir os bens, deverá imediatamente encaminhar cópia autenticada 
da nota fiscal ao setor de patrimônio da INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto, que os registrará como “Bens de 
Terceiros – FAPEAP”, e ao Material da FAPEAP, que emitirá o Termo de Depósito a ser assinado pelo OUTORGADO 
(1º depositário) e INSTITUIÇÃO EXECUTORA (2º depositário).

Parágrafo Segundo: Os depositários responderão solidariamente pela manutenção do bem em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, devendo ocorrer a expensas da INSTITUIÇÃO EXECUTORA (Segundo Depositário) 
todos os custos com seguro e prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, para 
os bens adquiridos para o projeto até a restituição dos mesmos à FAPEAP.

Parágrafo Terceiro: É vedada a transferência dos bens para outro local ou estabelecimento, sem prévia e expressa 
autorização da FAPEAP. Se houver autorização, todas as despesas decorrentes da transferência dos bens e os 
eventuais danos causados correrão por conta e risco exclusivo das Instituições executoras.

Parágrafo Quarto: A INSTITUIÇÃO EXECUTORA do projeto deverá fazer e manter, com seguradoras idôneas, seguros 
nos valores que forem compatíveis com as práticas comerciais usuais, que cubram riscos da aquisição, transporte e 
remessa dos bens financiados com recursos do Convênio Registro SINCONV n° 900395/2020 /CNPq/FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, até o local da instalação e utilização destes, devendo qualquer indenização pelos mesmos ser paga 
em moeda corrente nacional para substituir ou reparar os referidos bens.

Parágrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO ou a INSTITUIÇÃO, 
após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediatamente o fato à FAPEAP, por escrito, juntamente com 
a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia da Ocorrência Policial, ficando o Outorgado/proponente a 
restituir o bem ou valor correspondente, sem prejuízo ao erário público, sob pena de responsabilização.

Parágrafo Sexto: A publicação do extrato do “Termo de Depósito” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciada 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo: O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA comprometem-se a fornecer à FAPEAP, sempre 
que solicitado, as informações necessárias à verificação do uso dos bens e da sua localização, bem como do seu 
estado de conservação e funcionamento, facultadas, ainda, inspeções locais.

Parágrafo Oitavo: O OUTORGADO deverá informar à FAPEAP quando os bens em seu poder serão devolvidos em 
razão de conclusão do Projeto ou da sua não utilização.

Parágrafo Nono: Após a aprovação da prestação de contas do OUTORGADO referente ao projeto de pesquisa e a 
instrução de processo específico, a FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos durante a execução do projeto, 
conforme a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”.

Parágrafo Décimo: A publicação do extrato do “Termo de Doação” no Diário Oficial do Estado deverá ser providenciado 
pela FAPEAP, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art. 13º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações 
tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e 
propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de 
recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP terá direito de no mínimo 5% e no máximo de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos 
auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros 
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes 
da propriedade intelectual.

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, a 
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remuneração ou salário do pesquisador público.

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento ou nele 
previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis.

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 
informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação 
expressa da FAPEAP.

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, sistemas, software, equipamentos, 
fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade do 
Coordenador/Instituição até que ocorra liberação pelas partes envolvidas.

Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o CNPq reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo ou em parte, na divulgação 
dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e estratégias empregados, respeitadas as disposições 
referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) autor (es).

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes envolvidas, deverão ser 
citadas, bem como afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica, 
independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para a aplicação, a FAPEAP deverá aprovar o layout 
antes da produção do material. Os Coordenadores do projeto classificado na Etapa III da chamada pública não podem 
usar as logomarcas fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado ou individualmente, sob pena de apuração 
de responsabilidade e penalidade.

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem contemplar a 
extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados para as ações de implantação e divulgação 
pela FAPEAP e pelo Governo do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE ASSESSORIA EM TEMPO 
HÁBIL: 

Art. 14º. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete a emitir pareceres técnicos 
e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do 
prazo estipulado pela FAPEAP.

Parágrafo Primeiro: A não observância do disposto nesta Cláusula, poderá acarretar bloqueio parcial ou total de 
recursos de Auxílios e Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento devido compromisso assumido 
com a OUTORGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À 
PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA, UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS, MANIPULAÇÃO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE, PESQUISA EM TERRAS INDÍGENAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS: 

Art. 15o. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA a qual está vinculado que é de sua exclusiva 
responsabilidade adotar todas as medidas e providências que se fizerem necessário para as permissões e autorizações 
especiais de caráter ético, moral ou legal, necessário para a execução do projeto:

I. Quando da apresentação dos Relatórios Técnicos, estes deverão vir instruídos com as devidas autorizações e 
permissões legais para o fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes à natureza da pesquisa quando assim for 
exigido;

II. As declarações a que se refere o inciso acima, incluem, mas podem não se limitar, àquelas emitidas por: Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO, Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBIO e outras no caso em que a natureza do projeto exigir;

III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO de vínculo, possuir os certificados exigidos pela Legislação de 
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Biossegurança, estando apta a manipular organismos geneticamente modificados e seus derivados, na hipótese de 
execução de projetos dessa natureza, podendo comprovar mediante declaração que o ateste, quando solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16o. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos atualizados monetariamente 
e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as datas dos repasses efetivamente realizados, nos 
casos em que:

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste Termo e após tomada de 
contas especial;

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear recursos da 
FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) 
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica obrigada a Instituição Executora e demais pesquisadores membros 
da equipe do projeto a devolver a FAPEAP o valor remanescente constante em conta corrente específica do Banco 
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá 
oficializar a FAPEAP indicando um novo Coordenador, através da Instituição Executora, para assinatura de um novo 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro - TOAF.     

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima Sexta será precedida do devido 
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Art. 17o. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades 
previstas na Cláusula, Décima Sexta quando cabíveis.

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante prévia e 
expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas 
as obrigações assumidas com terceiros e desde que cessadas as obrigações aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Art 18o. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do Amapá é condição indispensável 
para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19o.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo de Outorga implicará 
na impossibilidade do OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas 
e acordadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão devolvidos 
à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados;

Parágrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação da veracidade das informações 
prestadas;

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao OUTORGADO 
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ou a terceiros decorrente da execução do projeto;

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado 
a ressarcir à Fundação toda e quaisquer despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa 
ou judicial;

Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada Pública 003/2020, de modo 
algum, caracterizarão vínculo empregatício com a FAPEAP/CNPq, sendo mera doação.

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela Diretora-Presidente 
da FAPEAP, juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT.

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido em qualquer 
tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) dias por escrito da parte interessada.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que tem ciência de todas as cláusulas e aceitam, 
sem restrições, o presente apoio como está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas 
e condições do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo de Outorga, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes administrativamente.

Parágrafo Único: Assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, cujo as originais 
ficarão de posse da FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente via e-mail do OUTORGADO correspondente ao 
projeto, para que produza os efeitos de direito, perante terceiros e as testemunhas seguintes.

Macapá/AP, 16 março de 2021

Dra. Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto nº. 5866/2015

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Científica e Tecnológica/FAPEAP
Decreto nº. 5867/2015

Ms. Dorinaldo Barbosa Malafaia
Superintendente da SVS-AP
Instituição Executora                                        

Dra. Silvia Cristina da Silva Pedroso Magalhães
Outorgado                                                                            

HASH: 2021-0323-0005-3592

Agência de Fomento do Amapá

EXTRATO DO CONTRATO N° 001/2021 - AFAP

PROCESSO Nº 1816/2020-AFAP

Espécie: Contrato que entre si celebram a Agência de 

Fomento do Amapá S/A - AFAP e a Empresa IDEALLIZE 
EIRELLI;

Objeto: Contratação de serviços de agenciamento de 
viagens para a aquisição de passagens aéreas nacionais 
e internacionais, compreendendo os serviços de cotação, 
reserva, marcação, cancelamento, remarcação, emissão 
e fornecimento de passagens, e demais serviços 
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correlatos, para atender às necessidades da Agência de 
Fomento do Amapá S/A.

Fundamento legal: Processo nº. 1816/2020 – 
AFAP, ADESÃO de Ata de Registro de Preços nº 
005/2020-MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO 
BRASILEIRO – 28º BATALHÃO LOGÍSTICO, resultado 
do pregão eletrônico nº.005/2020, nas disposições da Lei 
nº 10.520/2002, e demais disposições legais aplicáveis.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da 
presente licitação correrão à conta de recursos próprios, 
junto ao Banco do Brasil S/A, Agência Setor Público 
nº 3575/0, conta corrente nº 5978/1 AFAP – Despesa 
Administrativa, constantes do orçamento da AFAP.

Valor Global: 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil 
Reais)

Signatários: Pela Contratante, Francisco de Assis Souza 
Costa, e, pela Contratada, Daniela Silva Mendes.

Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos do Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

Macapá-AP, 15 de Março de 2021.

Francisco de Assis Souza Costa
Diretor Presidente AFAP

HASH: 2021-0315-0005-3083

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

DECLARO, para os devidos fins, que a Agência de 
Fomento do Amapá S/A - AFAP, adere à Ata de Registro 
de Preço Nº 005/2020 - Ministério da Defesa – Exército 
Brasileiro – 28º Batalhão Logístico, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 005/2020, onde foi qualificada a Empresa: 
IDEALLIZE EIRELLI, CNPJ Nº 15.177.131/0001-16, 
Passagens Aéreas:

  OBJETO/ESPECICAÇÃO UND QUANT VALOR 
ANUAL R$

Contratação de serviços de 
agenciamento de viagens para a 
aquisição de passagens aéreas 

nacionais e internacionais, 
compreendendo os serviços 

de cotação, reserva marcação, 
cancelamento, remarcação, 
emissão e fornecimento de 

passagens, e demais serviços 
correlatos.

UND 01 125.000,00

VALOR ANUAL: R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco 
Mil Reais)

Macapá-AP, 15 de Março de 2021

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente AFAP

HASH: 2021-0315-0005-3084

Companhia de Eletricidade do Amapá

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
029/2019– PRL/CEA.
 
PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
– CEA E A EMPRESA PONTO DO CARTUCHO LTDA - 
ME.                                                                                       

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do Contrato nº 029/2019, nos termos do 
art. 71 da Lei nº 13.303/2016, pelo período de 12 (doze) 
meses, tendo seu termo inicial em 21/02/2021 e seu prazo 
final em 21/02/2022.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

2.1- O valor deste termo aditivo será de R$ 327.240,00 
(trezentos e vinte e sete mil e duzentos e quarenta 
reais).

2.2- O valor total do Contrato que era de R$ 654.480,00 
(seiscentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e 
oitenta reais), passará para R$ 981.720,00 (novecentos 
e oitenta e um mil e setecentos e vinte reais).

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO:

3.1- As despesas decorrentes deste TERMO ADITIVO 
correrão por conta da Dotação Orçamentária prevista 
no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 
01-Recursos Próprios, Unidade Orçamentária nº 5541 
– Gabinete do Departamento de Tecnologia - 352770 
e Elemento de Despesa nº 21309101 – Serviços de 
Impressão, Cópias e Gráfica - 185025, através da Nota 
de Empenho nº 072941/2021, de 18 de fevereiro de 2021, 
estando o montante do dispêndio a ser efetuado por 
conta deste Contrato limitado ao valor global pactuado na 
Cláusula Segunda do presente termo.

DATA DE ASSINATURA: 19/02/2021.

SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: MARCOS DO 
NASCIMENTO PEREIRA, ARNALDO SANTOS FILHO e 
RAIMUNDO NONATO NUNES DO NASCIMENTO.

Contratada: EZEDIMO MUNIZ DOS SANTOS.

Macapá (AP), 22 de fevereiro de 2021.
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Marcos do Nascimento Pereira
Presidente da CEA

HASH: 2021-0323-0005-3677

PORTARIA Nº 048 / 2021– PR/CEA

A Diretoria Executiva da Companhia de Eletricidade do 
Amapá – CEA, no exercício das atribuições regimentais, 
em conformidade com Estatuto Social e Ato da Presidência 
nº. 001/2017 de 02/10/2017 e,

CONSIDERANDO os Extratos de Termos de Cooperação 
Técnico - Operacional Nºs. 001/2021- PARCELAMOS 
TUDO PONTO COM SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS 
LTDA; 002/2021- ICONE TECNOLOGIA E PAGAMENTO 
LTDA; 003/2021- INFOCUSWEB – TECNOLOGIA 
E NEGOCIOS S.A; 004- /2021- ALN COBRANÇAS 
ATENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI firmados com a 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA, que 
tem como objeto viabilizar o credenciamento de empresas 
do segmento financeiro, especializadas na securitização 
de arrecadações das faturas de energia elétrica da CEA, 
conforme clausulas contida nos Termos em questão,
          
CONSIDERANDO que se deve zelar pelo efetivo 
cumprimento das obrigações assumidas nos referidos 
Termos e pela qualidade dos serviços prestados,
 
R E S O L V E
 
- DESIGNAR as servidoras abaixo relacionadas para 
acompanhamentos do cumprimento das cláusulas 
dos Termos de Cooperação Técnico - Operacional nºs. 
001/2021- Parcelamos Tudo Ponto Com Soluções 
em Pagamentos LTDA; 002/2021- Icone Tecnologia 
e Pagamento LTDA; 003/2021- INFOCUSWEB 
– Tecnologia e Negócios S.A; 004- /2021- ALN 
Cobranças Atendimentos e Serviços EIRELI, firmados 
com a Companhia de Eletricidade do Amapá- CEA

- Joaline Pamela do Carmo Nascimento/DCGC – Fiscal;
I- Chiara Nalony Tomaz do Carmo/DCR – Fiscal.
 
- ESTA PORTARIA tem vigência a partir desta data.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
Macapá, 09 de março de 2021.

Arnaldo Santos Filho
Diretor de Gestão
 
HASH: 2021-0323-0005-3618

PORTARIA Nº 049 / 2021– PR/CEA

A Diretoria Executiva da Companhia de Eletricidade do 

Amapá – CEA, no exercício das atribuições regimentais, 
em conformidade com Estatuto Social e,

CONSIDERANDO o Contrato nº 010/2021 firmado entre 
a empresa 3C SERVICES S.A e a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA, que tem como objeto 
Laboratório Acreditado pelo CGCRE para execução de 
serviço de avaliação e verificação técnica de medidores 
eletromecânicos e eletrônicos de energia elétrica ativa e 
reativa, para atendimento da CEA, conforme condições 
descritas no contrato em questão,
         
CONSIDERANDO a Cláusula oitava que dispõe sobre o 
acompanhamento e a fiscalização, do referido Contrato,
CONSIDERANDO que se deve zelar pelo efetivo 
cumprimento das obrigações contratuais assumidas e 
pela qualidade dos serviços prestados,
 
R E S O L V E
 
DESIGNAR ARMANDO JEFFERSON VAZ PANTOJA 
para Fiscal do Contrato Nº 010/2021 firmado entre 
empresa 3C Services S.A e a Companhia de Eletricidade 
do Amapá- CEA.
 
- ESTA PORTARIA tem vigência a partir desta data.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
Macapá, 08 de março de 2021.

Arnaldo Santos Filho
Diretor de Gestão

HASH: 2021-0323-0005-3619

PORTARIA Nº 46 / 2021– PR/CEA

A Diretoria Executiva da Companhia de Eletricidade do 
Amapá – CEA, no exercício das atribuições regimentais, 
em conformidade com Estatuto Social e Ato da Presidência 
nº. 001/2017 de 02/10/2017 e,

CONSIDERANDO as Atas de Registros de Preços nº 
003/2021 e nº. 004/2021; Pregão Eletrônico nº 002/2021 
– PRL/CEA, referente à aquisição de materiais para 
manutenção preventiva e corretiva da rede de distribuição 
aérea da CEA, que é parte integrante das referidas Atas, 
assim como as propostas vencedoras.          
 
CONSIDERANDO que se deve zelar pelo efetivo 
cumprimento das obrigações assumidas nas referidas 
Atas e pela qualidade dos serviços prestados,
 
R E S O L V E
 
DESIGNAR PATRICK NASCIMENTO MATOS, para 
Fiscal das Atas de Registros de Preços nº 003/2021 e nº. 
004/2021; Pregão Eletrônico nº 002/2021 – PRL/CEA, 
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conforme especificações contidas nas referidas Atas.
 
ESTA PORTARIA tem vigência a partir desta data.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
Macapá, 05 de março de 2021.

Arnaldo Santos Filho
Diretor de Gestão

HASH: 2021-0323-0005-3598

PORTARIA Nº  41 / 2021– PR/CEA

A Diretoria Executiva da Companhia de Eletricidade do 
Amapá – CEA, no exercício das atribuições regimentais, 
em conformidade com Estatuto Social e Ato da Presidência 
nº. 001/2017 de 02/10/2017 e,

CONSIDERANDO as Atas de Registros de Preços nº 005, 
006 e 007/2021; Pregão Eletrônico nº 001/2021 – PRL/
CEA, referente à aquisição de Material de Expediente e 
Suprimentos, com a finalidade de atender as necessidades 

da Companhia de Eletricidade do Amapá- CEA, que 
é parte integrante das referidas Atas, assim como as 
propostas vencedoras.          
 
CONSIDERANDO que se deve zelar pelo efetivo 
cumprimento das obrigações assumidas nas referidas 
Atas e pela qualidade dos serviços prestados,
 
R E S O L V E
 
DESIGNAR CHARLES JOSE FERREIRA MONTEIRO, 
para Fiscal das Atas de Registros de Preços nº 005, 006 
e 007/2021; Pregão Eletrônico nº 001/2021 – PRL/CEA, 
conforme especificações contidas nas referidas Atas.
 
ESTA PORTARIA tem vigência a partir desta data.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
Macapá, 01 de março de 2021.

Arnaldo Santos Filho
Diretor de Gestão

HASH: 2021-0323-0005-3609

PUBLICIDADE
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Ministério Público

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO. Nº 006/2021

O Ministério Público do Estado do Amapá, através 
do seu Pregoeiro, comunica aos interessados a 
realização do Pregão Eletrônico n° 006/2021 que tem por 
objeto(resumo): Contratação de empresa especializada 
em serviços de monitoramento, gravação e fornecimento 
de clipping de mídia impressa, áudio e eletrônica, 
incluindo internet, compreendendo a seleção, compilação 
em banco de dados, sinopse diária com transcrição, ou 
não, de trechos de programas, matérias e/ou entrevistas, 
avaliação e disponibilização para acesso das matérias 
jornalísticas relativas ao Ministério Público do Amapá 
e assuntos de interesse da instituição, veiculadas nos 
principais meios de comunicação do Estado, conforme 
especificações e quantitativos constantes no Termo de 
Referência e anexos do Edital, referente ao processo 
nº 0000636/2021-60-MPAP. O edital poderá ser obtido  
a   partir   da  publicação   deste   aviso   no D.O.E. 
no seguinte endereço:  www.gov.br/compras ou www.
mpap.mp.br . Dados para dúvidas e esclarecimentos: 
e-mail  cpl@mpap.mp.br ,  Prédio da Procuradoria Geral 
de Justiça – Promotor Haroldo Franco, Rua do Araxá, 
s/n, bairro Araxá, Macapá-AP, Cep 68.903-883, sala do 
Pregoeiro/CPL - Fone-Fax: (96) 3198-1652.

Início do acolhimento das Propostas e Documentação:   
Dia 23/03/2021 às 10:00h.

Fim do acolhimento das Propostas e Documentação: 
Dia 08/04/2021 às 10:00h.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA : Dia 
08/04/2021 às 10:00h. (Horário de Brasília), no sítio 
eletrônico www.gov.br/compras, UASG: 925037, Pregão 
Eletrônico: 0062021

Todos os horários são referentes ao de Brasília-DF. 

Macapá-AP, 22/03/2021
ANTONIO PEREIRA DA COSTA NETO
Pregoeiro/MPAP

HASH: 2021-0323-0005-3656

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Errata do AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO. Nº 003/2021

No Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 003/2021 
publicado no DOE(nº 7377) do dia 18/03/2021, seção 3 e 
página 44:

Onde se lê: “DOU”

Leia-se: “DOE-Diário Oficial do Estado”.

Macapá-AP, 22/03/2021
ANTONIO PEREIRA DA COSTA NETO
Pregoeiro/MPAP

HASH: 2021-0323-0005-3654

TERMO DE JUSTIFICATIVA Nº 008/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
TERMO DE JUSTIFICATIVA Nº 008/2021

Homologo na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, com base na Portaria nº 246/2001-GAB/PGJ, 
em: 17/03/2021.

Dr. Alexandre Flavio Medeiros Monteiro
Promotor de Justiça
Secretário-Geral/MP-AP

Processo nº  :   20.06.0000.0000160/2021-11/MP-AP.
Assunto        :    INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
Fundamento :   Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93.
Favorecido : GMAES TELECOM LTDA CNPJ: 
15.644.251/0001-86.

Objeto: Contratação de empresa especializada em 
Telecomunicações para prestação de serviço de acesso 
à internet, incluindo circuito de comunicação de dados, 
instalação de equipamentos, gerenciamento e suporte 
pró-ativo, pelo período de 12 (doze) meses, na Promotoria 
de Justiça de Oiapoque/AP.  

Valor Total  : R$ 223.200,00 (duzentos e vinte e três mil 
e duzentos reais).

Recurso: Programa 03.062.0055.2.361 - 
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Operacionalização Técnico Administrativa do MP-AP, 
Elemento de Despesa 3390.40 – Comunicação de 
Dados, Fonte 101 - Recursos do Tesouro consignado no 
orçamento deste Ministério Público.

Senhor Secretário –Geral

Justifica-se a presente despesa em favor da empresa 
GMAES TELECOM LTDA, no valor acima, referente a 
prestação de serviço de acesso à internet, incluindo circuito 
de comunicação de dados, instalação de equipamentos, 
gerenciamento e suporte pró-ativo, pelo período de 12 
(doze) meses.  Tendo em vista, que o serviço pretendido 
somente pode ser realizado pela empresa em questão, 
que é a única que pode realizar os serviços, conforme 
apresentado nos autos, não havendo possibilidade 
de realizar licitação para o objeto que se pretende 
contratar. Este procedimento encontra amparo legal no 
Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
caracterizando INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o Art. 
26 da Lei de Licitações e suas alterações, submetemos 
a presente justificativa a Vossa Excelência, para fins de 
homologação e posterior publicação.

Macapá-AP, 17 de março de 2021.
Marcos Ravel Magalhães de Abreu
Portaria nº 225-2020/GAB-PGJ/MP-AP
Presidente da CPL/MP-AP

HASH: 2021-0323-0005-3646

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº208 DE 22 DE MARÇO DE 2021.
 
Dá publicidade aos dias de folga de Defensora 
Pública e designa a Defensora Pública que acumulará 
extraordinariamente suas atribuições durante o período 
de usufruto, na 1ª Defensoria Pública de Execução Penal 
de Macapá.
 
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de 
dezembro de 2019,
 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo 
nº200000266/2021 – DPE/AP,
 
CONSIDERANDO o art. 4º da Resolução nº022/2020 do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá, e
 
CONSIDERANDO o art. 94 da Lei Complementar Estadual 

nº121/2019,
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º. Publicizar 02 (dois) dias de folga da Defensora 
Pública JULIANA RODRIGUES RISCADO, que exerce 
suas atividades na 1ª Defensoria Pública de Execução 
Penal de Macapá, nos dias 13/05/2021 e 14/05/2021.
 
Art. 2º. A Defensora Pública LUCIANA MONTENEGRO 
MATOS acumulará extraordinariamente o exercício das 
atribuições da Defensora Pública JULIANA RODRIGUES 
RISCADO, na 1ª Defensoria Pública de Execução Penal 
de Macapá, nos dias 13/05/2021 e 14/05/2021.
 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.
 
Publique-se e cumpra-se.
Macapá, em 22 de março de 2021.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2021-0323-0005-3701

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº209 DE 22 DE MARÇO DE 2021.
 
Dá publicidade ao período de férias de Defensora 
Pública e designa a Defensora Pública que acumulará 
extraordinariamente suas atribuições durante o período 
de usufruto, na 1ª Defensoria Pública de Execução Penal 
de Macapá.
 
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de 
dezembro de 2019,
 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo 
nº200000267/2021 – DPE/AP,
 
CONSIDERANDO o art. 4º da Resolução nº022/2020 do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá, e
 
CONSIDERANDO o art. 94 da Lei Complementar Estadual 
nº121/2019,
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º. Publicizar 15 (quinze) dias de férias da Defensora 
Pública JULIANA RODRIGUES RISCADO, que exerce 
suas atividades na 1ª Defensoria Pública de Execução 
Penal de Macapá, no período de 17/05/2021 a 31/05/2021.
 
Art. 2º. A Defensora Pública LUCIANA MONTENEGRO 
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MATOS acumulará extraordinariamente o exercício das 
atribuições da Defensora Pública JULIANA RODRIGUES 
RISCADO, na 1ª Defensoria Pública de Execução Penal 
de Macapá, no período de 17/05/2021 a 31/05/2021.
 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.
 
Publique-se e cumpra-se.
Macapá, em 22 de março de 2021.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2021-0323-0005-3711

Prefeitura Municipal

De Macapá

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 011/2020- CPL/SEGOV/
PMM

O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, por intermédio da 
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES, 
órgão integrante da estrutura administrativa da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, por meio 
da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos 
interessados na licitação modalidade Concorrência 
Publica nº 011/2020 - Processo Administrativo nº 
3401.0563/2020-SEMOB, objeto: Contratação de 
empresa na área de engenharia para executar a construção 
do Centro de Controle de Zoonoses, Contrato de Repasse 
1048824-91 OGU MS Convenio SICONV nº 863755 foi 
considerada FRACASSADA, em razão da inabilitação e 
desclassificação, de todas as licitantes, por não atender 
as exigências contidas no edital. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93, e na ATA da sessão constante nos 
autos do processo.

Macapá-AP, 14 de janeiro de 2021.
RAUL BELTRÃO BRITO DA SILVA
Presidente CPL/SEGOV

HASH: 2021-0323-0005-3680

Prefeitura Municipal

De Oiapoque

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CENTRAL DE COMPRAS DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021

Processo administrativo nº 17.208.01.09.2021 – 
SEMAD/PMO, a presente licitação tem por objetivo o 
registro de preços para futura e eventual Aquisição de 
MATERIAL PERMANENTE, para atender as unidades 
desta PMO, constituída pelas secretarias do município 
e coordenadorias, institutos, fundações, no exercício de 
2021, conforme especificações técnicas e quantitativas 
estabelecidas no termo de referência, anexo I do edital. 
Início do acolhimento da proposta dia 22/03/2021 as 
17h00min, Abertura das propostas dia 01/04/2021, a partir 
das 08h00min, no site www.licitaçoes-e.com.br (horário 
de Brasília). Início da disputa de preços dia 01/04/2021 
as 11h00min, no site www.licitaçoes-e.com.br, (horário de 
Brasília). O edital do pregão se encontram disponível na 
íntegra no site www.licitaçoes-e.com.br. Nº da licitação no 
sistema: 860561.

Oiapoque-AP, 17 de março de 2021.
DENILSO TRINDADE DO NASCIMENTO
Pregoeiro
Portaria nº 08/2021-PMO

HASH: 2021-0320-0005-3413

Publicações Diversas

MINA TUCANO LTDA

Torna público que REQUEREU da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente- SEMA, a renovação da Licença de 
Operação nº0223/2015 (processo nº32.000-0274/2004), 
para as atividades de lavra a céu aberto e beneficiamento 
de minério de ouro, lavra a céu aberto sem beneficiamento 
de minério de ferro, e detalhamento dos corpos 
mineralizados (sondagem, amostragem e análise) e 
extração de mineral classe II sem beneficiamento (granito), 
e o funcionamento do Projeto Tucano Gold, incluindo 
a mina Duck Head, Processo ANM n° 858.079/2014, 
Barragem de Rejeito North Pond, West Pond e Tap D e a 
Pedreira, processo ANM 851.676/92, com seus sistemas 
auxiliares, localizada na Estrada do Tapeberá, Km 15, s/n, 
Fazenda Urucum, Município de Pedra Branca do Amapari, 
Estado do Amapá.

HASH: 2021-0322-0005-3510

ALUNOS FORMADOS NO IFOPE EJA/EAD. 

O INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
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EMPREGO-IFOPE - Credenciamento da Instituição 
de Ensino Portaria nº 64/2017 - CEE-AP, Termo de 
Expansão EJA EaD / Resolução nº 53/2019-CEE/AP 
CNPJ nº 25.114.233/0001-46, Através do seu diretor 
Geral, vem tornar público a lista de formados no ensino 
médio na modalidade de educação jovens e adultos desta 
instituição escolar.

Jurandir Jose Paulino, Jussara Zagonel, Karla Samantha 
Bessa Costa, Keila Brandino Lopes, Kelly Cristina dos 
Santos Caetano Brito, Kelly Hipólito Silva, Kethury 
Raynara do Carmo Oliveira, Larissa da Silva Alexandre, 
Lázaro Igor de Oliveira, Leandro Antonio de Alcantara, 
Leandro Cabral de Araujo, Leandro Costa Domingues, 
Leide Dayana de Oliveira Paiva da Silva, Leidimira 
Crispe Guimarães, Leonardo Kendy Fernandes, Leonice 
Aparecida da Silva, Liete Ferreira Gonçalves, Lizandra 
Teixeira Moráles, Lucas de Melo Silva, Lucas Pereira 
Martins, Lucas Rodrigo Rosa, Lucas Sousa Costa, Lúcia 
Mara Alves Pereira, Luciana da Silva Melo, Luciano 
Ferreira de Carvalho, Lucilene de Arruda, Lucilene Silva 
do Nascimento Ghirado, Lucimara Correa Pontes, Lucinei 
Scherer de Chaves, Lucinéia Moreira de Souza, Luis 
Carlos Zili.

Ass: Vandério da Conceição Pantoja 

Macapá-AP, 16 de Março de 2021.

HASH: 2021-0318-0005-3354

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVOCAÇÃO 
N.001/2021

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS ARRUMADORES 
E TRABALHADORES EM MOVIMENTAÇÃO DE 
MERCADORIAS EM GERAIS, NOS PORTOS E 
COMÉRCIO ARMAZENADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
NO ALTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS 
PELO ESTATUTO, CONVOCA SENHORES MEMBROS 
ASSOCIADOS, DESTE SINDICATO, PARA REUNIREM-
SE EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , A 
REALIZAR-SE NO DIA 05.04.2021 (SEGUNDA-FEIRA), 
ÀS 9:30HS EM PRIMEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, 
NA SUA SEDE SOCIAL, SITO NA  AV. WALTER DA 
SILVA PACHECO, N. 455, JARDIM MARCO ZERO, NO 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP ESTADO DO AMAPÁ, PARA 
DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

A) ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ENTIDADE;

B) MUDANÇA NO ESTATUTO PARA ATUALIZAÇÃO DO 
ENDEREÇO DESTA ENTIDADE.

MACAPÁ, 23 DE MARÇO DE 2021.
ALDENIR PEREIRA GOMES
PRESIDENTE

HASH: 2021-0323-0005-3573
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