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Art. 1° Fica extinto 01 (um) cargo de Gcrcnte Setorial de
Articulagao Institucional, em nivel de CDS-2, da Gerencia do Projeto
"Articulag2o Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gest2o", do
Departamento Estadual de Transito.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
Macapd, 3^ de julho de 2017

DECRETOS
DECRETO N° 2$% DE DE JULHO DE 2017

m
ANTONIO N/ ALDEZ &ms

O SOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigdes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com
os Decretos n°s 0025, de 04/01/16 e 0001, de 02/01/17,

R E S O L V E :

Exonerar o Cap PM RR Domingos Oliveira da Paixdo do cargo em
comissao de Gerente Setorial de Articulagao Institucional do Projeto
"Articulagdo Institucional de Desenvolvimento Setorial da SestSo", Codigo
CDS-2, do Departamento Estadual de Transito.

Macapd, de julho de 2017
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I I Sovemadoj

DECRETO N° 28^ DE 3 i DE JULHO DE 2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigdes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com
os Decretos n°s 0025, de 04/01/16 e 0001, de 02/01/17,

D E C R E T A :

/ 1 SovemadoJ
DECRETO N° DE 11 DE JULHO DE 2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigdes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com
os Decretos n°s 2648, de 19/05/15 e 0001, de 02/01/17,

D E C R E T A :

Art. 1 ° Fica acrescida a Gerencia do Projeto ’Tntegragao",
subordinada ao Gabinete do Govemador, 01 (uma) Gerencia de Subgrupo de
Atividades, em nivel de CDS-2.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
Macapd, 3^ de julho de 2017
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11 Governado)*

DECRETO N° ZSSH DE 1 i DE JULHO DE 2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigdes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituig&o do Estado do
Amapa, c/c o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 0
Decreto n° 2$^? , d e3i /07/17,
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•Maria Mercedes Castro dos Santos -NIOE/CODNOPE
•Sergio Mendes Amoedo - NIOE/CODNOPE
•Lucicleide Ramos de Oliveira-NIOE/CODNOPE
•Izabel da Rocha Soares - NEES/CEESP
•Solange Pereira do Livramento - NEES/CEESP
•Maria Emeida da Silva Abreu -NEJA/CEESP
•Katia Maria Melo da Silva - NEJA/CEESP

Art. 2° - A Coordenagao das atividades de
Mediagao de Conflitos enquanto acompanhamento da
Secretaria de Estado da Educagao sera desenvolvido pelo
Nucleo de Ouvidoria e Atendimento - NOA/SEED;

Art. 3° • A ComissSo de Monitoramento as
Escolas, sera responsavel pela realizagao de vistoriar o
quantitative de professores, carga horaria, carencias e
redistribuigao de professores;

Art. 4° * A Coordenagao das atividades de
Monitoramento as Escolas enquanto acompanhamento
da execugdo do pleito, e desenvolvida pela Secretaria de
Estado da Educagao- SEED;

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura e publicagao no Diario Oficial do Estado
do Amapa;

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa/AP, 26 de julho de

2417.
Terezinha de J^sus NUJnteiro Ferreira

Secretaria de Es\ado da^ucagao, em exercicio
Decrero n°248//2017 •GEA

Brasilia)
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/08/2017, AS
08:30
INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREQOS:
16/08/2017, AS 08:30 (hordrio de Brasilia)
Enderego: www.licitacoes-e.com.br

r

Saran RosasMaciel Brasil
Pr^goetfa/SEMA

Saude
Cel. PM. RR Gastao Valente Calandrini de Azevedo

PORTARIA N° 0088/2017- SAGEP/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO, em
exercicio usando das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 2487/2017 - GEA, de 04 de
Julho de 2017, com fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de
maio de 2008, que organiza a Secretaria de Estado da
Educagdo, e tendo em vista o teor do Memo. 46/2017
COREF/SEED, Protocolo n° 164.56161/2017.

CONSIDERAQAO, a continuidade das agdes para
atender as necessidades do Distrito do Bailique,
referente ao fendmeno de "Terras Caidas”.

RESOLVE:
Art. 1° • Homologar o deslocamento dos

servidores MANOEL FERNANDES SANCHES GOMES -
COREF/SEED, RUI WAGNER DUARTE RODRIGUES -
COREF/SEED, da sede de suas atribuigoes em ',05 . devidamente registrado. dispondo sobre:
Macapa/AP ate o Distrito de Bailique •AP, no periodo de e' n

24 a 29 de Margo de 2017, para realizar visita tecnicas
nas escolas da rede Estadual de Ensino encontram em
risco, motivo o fendmeno das “Terras Caidas”.

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

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa/AP, 26 de julho de

2017.

EDITAL N° 002/2017 DE CONVOCAQAO PUBLICA PARAQUALIFICAQAO DE ORGANIZACOES SOCIAIS NA AREA DA
SAUDE NO ESTADO DO AMAPA

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, por meio da
SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE DO AMAPA-SESA/AP,
pessoa juridica de direito publico interno. com sede e foro na
Cidade de Macapa, atraves da Secretaria Estadual de Saude,
inscrita no CNPJ, sob o n° 23.086.176/0001-03, em
conformidade com a Lei Estadualn°0599 de 25 de abril de 2001
e do decreto n° 1024 de 27 de margo 2017, torna publico que
esta realizando processo de Qualificagao de Organizagdes
Sociais n°. 002/2017, com o objetivo de receber os
requerimentos das pessoas juridicas de direito privado, sem fins
lucrativos, que estiverem interessadas em obter a qualificagao
como Organizagao Social de Saude no ESTADO DO AMAPA,
conforme as normas legais supracitadas e mediante o
atendimento das seguintes disposigoes:
O Requerimento contendo os documentos necessarios para a
analise do pedido de qualificagao como Organizagao Social de
Saude no Estado do Amapa devera ser encaminhado ao
Protocolo Geral da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DOAMAPA - SESA/AP, aos cuidados do senhor Secretario de
Estado da Saude GASTAO VALENTE CALANDRINI DE
AZEVEDO no enderego situado na Av. FAB, n° 69, Centro, CEP
68900-073, Macapa-AP, fone (096) 2101-8550, no horario de
08h00 as 13h00.

1. DA QUALIFICAQAO
Para fins de obtengao da qualificagao como Organizagao Social
de Saude, no ambito do Estado do Amapa, as entidades
privadas , sem fins lucrativos deverao apresentar, por meio de
requerimento dirigido ao Secretario de Estado da Saude do
Amapa, os documentos que comprovem a capacidade de atuar
em conformidade a legislagao Estadual, com a apresentag§o de
cbpias autenticadas dos seguintes documentos:

Terezinha de Jesp^oMeiroFerreira
Secretaria de EstadoxU.Edycagatf; em exercicio

Decretfr n° 248>#n7

Meio-Ambiente
Marcelo Ivan Pantoja Creao

AVISO DE LICITAQAO

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente -
SEMA, por interm£dio de sua Pregoeira, torna
publico aos interessados, que estard
realizando licitagSo na modalidade Pregdo
Eletronica, no dia e horario a seguir
relacionados com base no que dispde a Lei n°10.520/02, com aplicagdes subsidiaria pela Lei
n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

PREGAO ELETRONICO N° 006/2017-CPUSEMA

PROCESSO N° 32000.0208/2017
OBJETO: Aquisigao de toner, mediante
Sistema de Registro de Prego, em regime de
execugdo indireta por menor prego por ITEM a
serem entregues na unidade administrate da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
conforme anexo I do edital.
TIPO DE LICITAQAO: menor prego por item
INiCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:
01/08/2017, AS 08:00 (hordrio de Brasilia)
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: 15/08/2017, AS 08:00 (hordrio de

a) Natureza social de seus objetivos relativos a respectiva area
de atuag§o;
b) Finalidade nao-lucrativa, com a obrigatoriedade de
investimento de seus excedentes financeiros no
desenvolvimento das proprias atividades;
c) Previsao expressa de ter a entidade, como orgaos de
deliberagfio superior e de diregao, urn Conselho de
Administragao e uma Diretoria, definidos nos termos do Estatuto,
assegurado aquela composigao e atribuigdes normativas e de
controle basicos previstos na Lei 0599/2001.
d) Previsao de participagao, no orgSo colegiado de deliberagao
superior, de representantes do poder publico, de notoria
capacidade profissional e idoneidade moral;
e) ComposigSo e atribuigoes da Diretoria da Organizagao Social;
f) Obrigatoriedade de publicagao anual, no Diario Oficial doEstado, dos relatorios financeiros e do relatorio de execugao do
contrato de gestao;
g) Em caso de associagao civil, a aceitagao de novos
associados, na forma do Estatuto;
h) Proibigao de distribuigao de bens ou de parcela do patrimSnio
liquido em qualquer hipotese, inclusive em raz3o de
desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro
da entidade;
i) Previsao de incorporagao integral do patrimonio, dos legados
ou das doagoes que Ihe forem destinados, bem como, dos
excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso
de extingao ou desqualificagao ao patrimdnio do Estado
1.2. O Conselho de Administragao deve estar estruturado nos
termos que dispuser o respectivo estatuto, ob^ervados os
seguintes critbrios basicos: (art 5° da lei n° 0599/^)01).
1.2.1 Ser composto por:
a) 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) de seus
membros natos, representantes do Poder Publico, definidos pelo
estatuto da entidade;
b) 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) de seus
membros natos, representantes de entidades da sociedade civil,
definidos pelo estatuto;
c) ate 10% (dez por cento), no caso de associagSo civil, de
membros eleitos dentre os membros ou os associados;
d) 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) de membros
eleitos, pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas
de notoria capacidade profissional e reconhecida idoneidade
moral;
e) ate 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na
forma estabelecida pelo estatuto.
1.2.2. Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho
devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondugao;
1.2.3. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critbrios estabelecidos
no estatuto;
1.2.4. O dirigente maximo da entidade deve participar das
reunioes do Conselho, sem direito a voto;
1.2.5. O Conselho deve reunir-se, ordinariamente, uma vez no
mes e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu
presidente;
1.2.6. Os Conselheiros nao devem receber remuneragao pelos

servigos que, nesta condig§o, prestarem a organizagao social;
1.2.7. Os representantes, previstos nas alineas “a" e “b", do item
1.2.1. devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento)
do Conselho de Administragao;
1.3 - Devem ser atribuigoes privativas do Conselho de
Administragao, dentre outras: (art. 6° da lei n° 0599/2001)
a) Fixar o ambito de atuag§o da entidade para consecugSo do
seu objeto;
b) Aprovar a proposta de contrato de gestao da entidade;
c) Aprovar a proposta de orgamento da entidade e o programa
de investimentos;
d) Designar e dispensar os membros da diretoria;
e) Fixar a remuneragao dos membros da diretoria, respeitados
os valores praticados pelo mercado, na regiao e setor
correspondentes a sua area de atuagSo;
f) Aprovar e dispor sobre a alterag§o dos estatutos e a extingao
da entidade por maioria, no minimo, de dois tergos de seus
membros;
g) Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no
minimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e
respectivas competences;
h) Aprovar por maioria, no minimo, de dois tergos de seus
membros, o regulamento proprio, contendo os procedimentos
que devem ser adotados para a contratagSo de obras, servigos,
compras e alienagoes, e o piano de cargos, saiarios e beneficios
dos empregados da entidade;
i) Aprovar e encaminhar, ao org3o supervisor da execugSo do
contrato de gestao, os relatorios gerenciais e de atividades da
entidade, elaborados pela diretoria;
j) Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e
aprovar os demonstratives financeiros e contabeis e as contas
anuais da entidade.
1.4. A documentagSo prevista nos itens acima devera ser
entregue em envelope lacrado dirigido a COMISSAO
PERMANENTE DE QUALIFICAQAO - COPERQOS, aos
cuidados do Senhor Secretario de Estado da Saude GASTAO
VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, no enderego situado na
Av. FAB. n° 69, Centro. CEP 68900-073, Macapa-AP. fone (096)
2101-8555.
1.5. Eventuais duvidas poderao ser esclarecidas por meio do e-
mail: coperqos_sesa@saude.ap.gov.br

2 - CONDIQOES PARA PARTICIPAQAO
2.1. Podera participar do processo qualquer entidade legalmente
constituida, que tenha, obrigatoriamente, como objeto social de
seu estatuto, atividade compativel com a agao a ser
desenvolvida constante do preambulo deste edital, possuindo
conhecimento e experience na administragao de
estabelecimento ou projetos na area de saude publica. com
capacidade de prestar os servigos requeridos e os requisites
exigidos pela legislagSo, para fins de sua qualificagao.
2.2. A analise e decisao sobre o pedido de qualificagao sera
realizada em ate 30 (trinta) dias pela Comissao Permanente de
Qualificagao de Organizagao Social - COPERQOS, contados da
data em que foi protocolado o requerimento, em seguida, o
processo sera encaminhado para a Procuradoria Geral do
Estado para homologagao.
2.3. O pedido de qualificagao sera indeferido quando a
requerente nao se enquadrar nas atividades dirigidas a saude,
objeto deste chamamento; nao atender aos requisitos do item 1
desta chamada, bem como a documentagao apresentada estiver
incorreta, ou incompleta.
2.4. A entidade que tiver seu pedido de qualificagao indeferido,
podera requerer novamente a qualificagao, a qualquer tempo,
desde que supridos os requisitos que inviabilizaram a
qualificagao anterior.
2.5. Em caso de deferimento do pedido de qualificagao, o
processo sera encaminhado para a emissao do Decreto de
Qualificagao, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de
homologagao do processo pela Procuradoria Geral do Estado.
3 - DAS DISPOSIQdES FINAIS

3.1 A qualificagao como organizagao social, no ambito do Estado
do Amapa, por ato do poder Executivo, nao vincula a contratagao
por meio de contrato de gestao. As entidades qualificadas como
organizagao social no Estado do Amapa e que manifestarem
interesse em firmar contrato de gestao para o programa a ser
desenvolvido no preambulo deste chamamento, participarao de
Processo Publico de Selegao para fins de escolha do melhor
programa de trabalho, nos termos definidos posteriormente em
edital, onde serao obedecidos os principios gerais que regem a
Administragao Publica para o recebimento, julgamento e
classificagao dos programas de trabalho propostos.
3.2 Fica revogada o Edital n°001/2017 de Chamada Publica para
Qualificagao de Organizagao Social de Saude para o Estado do
Amapa, publicado em DOE n° 6386 de 20 de Fevereiro de 2017.

Macapa/AP, 31 de Julho de 2017.
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urn
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
AVISO DE REPUBLICACAO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO SRP N° 010/2017 - SESA/AP
PROCESSO N° 304.15556/2017
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO SRP
TIPO DE UCITAQAO: MENOR PREQO POR ITEM
OBJETO: AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE, O QUAL CONTEMPLARA 0 HOSPITAL DE
CLiNICAS DR. ALBERTO LIMA - HCAL, conforme
Proposta n° 23086.176000/1120-08, do Fundo Nacional de


