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conforme planilha Anexa ao processo. 

DESPESA: Os recursos orçamentários, serão custeados 
com recursos no Programa de Trabalho 15.451.0030.1042 
- Construções de Equipamento Público, Natureza de 
Despesa:  44.90.51 - Obras e Instalações, Fonte De 
Recurso 101 - Recursos do Tesouro, conforme Nota de 
Empenho nº 2022NE00433, emitida em 16/12/2022.

GARANTIA: Em razão do presente Apostilamento, a 
CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 10 dias úteis, contado da data 
de recebimento de via assinada deste termo de 
Apostilamento, garantia complementar, a fim de manter o 
montante total da garantia prestada, correspondendo ao 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do 
contrato, consoante o disposto na Cláusula Oitavado do 
CONTRATO Nº 014/2021 – SEINF/GEA. 

Macapá, 16 de dezembro de 2022.
ALCIR FIGUEIRA MATOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Dec. Nº 0790/2018

HASH: 2022-1216-0011-5313

TERMO DE APOSTILAMENTO AO Nº 014/2021 – 
SEINF/GEA

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 
014/2021 – SEINF/GEA, VISANDO A REPACTUAÇÃO 
DO VALOR. 

CONTRATANTE O Governo de Estado do Amapá, inscrita 
no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda, sob o nº 00.394.577/0001-25 por intermédio 
da  Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, 
situada à Avenida FAB nº. 1276 Centro, em Macapá/AP, 
neste ato representada pelo seu Secretário Sr. ALCIR 
FIGUEIRA MATOS, brasileiro, arquiteto, portador do CPF 
nº 370.640.372-20 e RG nº 223.1951-SSP-AP, residente e 
domiciliado em Macapá/AP, conforme atribuição constante 
do DECRETO nº 0790/2018, de 26 de março de 2018.

CONTRATADA, G. C. CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ 
(MF) 08.953.673/0001-78, com sede em Macapá-AP, sito 
a Av. Irineu de Lima Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco 
Zero, neste ato representado pelo seu Procurador Sr. 
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JÚNIOR, R.G. nº 677-D 
CREA PA-AP, CPF nº 132.938.002-97.

AUTORIZO o Apostilamento do Contrato nº 014/2021 – 
SEINF/GEA, referente a 10º medição do dia 28/10/2022. 
Processo nº 0038.0428.2030.1009/2022- PROTOCOLO/
SEINF, para a repactuação nos seguintes termos: 

OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por fim 
repactuar o Contrato nº 014/2021 – SEINF/GEA, que trata 

da obra de OBRA DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO 
DO CANAL DA AVENIDA MENDONÇA JUNIOR, NO 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, com fundamento: no art. 
40, inciso XI c/c art.65, § 8o, ambos da Lei no 8.666/93 e 
na cláusula sexta do contrato.

VALOR: O valor do presente Apostilamento é de R$ 
44.786,17 (quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta 
e seis reais e dezessete centavos), conforme planilha 
Anexa ao processo. 

DESPESA: Os recursos orçamentários, serão custeados 
com recursos no Programa de Trabalho 15.451.0030.1042 
- Construções de Equipamento Público, Natureza de 
Despesa:  44.90.51 - Obras e Instalações, Fonte De 
Recurso 101 - Recursos do Tesouro, conforme Nota de 
Empenho nº 2022NE00435, emitida em 16/12/2022.

GARANTIA: Em razão do presente Apostilamento, a 
CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 10 dias úteis, contado da data 
de recebimento de via assinada deste termo de 
Apostilamento, garantia complementar, a fim de manter o 
montante total da garantia prestada, correspondendo ao 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do 
contrato, consoante o disposto na Cláusula Oitavado do 
CONTRATO Nº 014/2021 – SEINF/GEA. 

Macapá, 16 de dezembro de 2022.
ALCIR FIGUEIRA MATOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Dec. Nº 0790/2018

HASH: 2022-1216-0011-5327

Secretaria de Mobilização Social

PORTARIA Nº 392/2022-SIMS

A SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso das atribuições que lhe 
confere no art. 73 da Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 
2004, regulamentada pelo Decreto nº 0029, de 03 de 
janeiro de 2005, e Considerando o Decreto nº 0934, de 
20 de março de 2017, que dispõe sobre a transferência 
de recursos financeiros, a serem repassados do Fundo 
Estadual de Assistência Social (FEAS) para os Fundos 
Municipais de Assistência Social (FMAS).

Considerando a Portaria nº 124 – SNAS, de 29 de junho 
de 2017, que regulamenta os procedimentos a serem 
adotados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
atinentes à guarda e ao arquivamento dos processos e 
documentos comprobatórios das despesas realizadas 
com recursos federais.

Considerando a Portaria nº 113, de 10 de dezembro 
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de 2015, do Ministério do Desenvolvimento Social, que 
regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) e a transferência de recursos 
na modalidade fundo a fundo e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 2678, de 30 de julho de 2021, 
que dispõe sobre as normas relativas às transferências 
voluntárias de recursos do Governo do Estado do Amapá 
para municípios ou consórcios públicos intermunicipais, 
mediante convênios e outros instrumentos congêneres, e 
dá outras providências.

Considerando o Artigo 4º da Resolução nº 021 – CEAS/
AP, de 14 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial 
nº 7.689.

RESOLVE

Art. 1º – Estabelecer abertura do preenchimento do 
Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Financeira, 
referente aos repasses ordinários do FEAS aos FMAS, 
no exercício 2022, no período de 02 de janeiro de 2023 
a 03 de março de 2023, conforme resolução deliberada 
pelo CEAS/AP.

Parágrafo 1°. O Município que não recebeu recurso 
no exercício 2022, mas com saldo remanescente de 
exercícios anteriores, obrigatoriamente deverá realizar a 
prestação de contas do referido recurso.

Art. 2º – Os recursos financeiros repassados pelo FEAS 
aos FMAS, existente em 31 de dezembro de 2022, 
poderão ser reprogramados para o exercício seguinte, 
desde que o órgão gestor municipal de assistência social, 
tenha assegurado à população, a prestação dos serviços 
socioassistenciais cofinanciados sem descontinuidade 
durante o exercício fiscal.

Parágrafo 1°. Os recursos deverão ser reprogramados 
para utilização no serviço a que pertence, conforme Plano 
de Ação apresentado à gestão estadual.

Parágrafo 2°. O Plano de Reprogramação dos recursos 
reprogramados deverá, obrigatoriamente, ser submetido 
ao CMAS para deliberação e encaminhado à SIMS, junto 
ao processo de Prestação de contas.

Art. 3º – A Unidade de Contratos e Convênio (UCC) 
da SIMS, será osetor responsável pelo recebimento e 
análise documental do processo de prestação de conta – 
ano 2022, emitindo declaração da situação do Município 
para Gerência do Fundo Estadual de Assistência Social 
(GFEAS).

Art. 4º –Para composição de cada processo de prestação 
de conta (FEAS e CREAS-PAEFI), consideram-se 
documentos obrigatórios:

Ofício para SIMS – encaminhando prestação de conta ano 

2022 (FEAS E CREAS – PAEFI processos separados);
Demonstrativo Sintético (FEAS E CREAS – PAEFI – 
processos separados);
Cópia da ata de reunião do CMAS, aprovando a prestação 
de contas, (FEAS E CREAS - PAEFI – processos 
separados);
Resolução de aprovação da prestação de contas ano 
2022, emitida pelo CMAS (FEAS E CREAS – PAEFI – 
processos separados);
Resolução de aprovação da reprogramação de saldos 
existente em 31/12/2022, emitida pelo CMAS (FEAS E 
CREAS – PAEFI – processos separados);
Plano de Reprogramação de Saldo, aprovado pelo 
Conselho Municipal;
Extrato bancário dos 12 meses da conta e Aplicação do 
exercício de 2022;
Comprovante de depósito da tarifa bancária ano 2022;
Relatório de Execução Físico-Financeiro ano 2022; (FEAS 
E CREAS - PAEFI - processos separados);
Comprovante de entrega do Relatório de Gestão 
correspondente ao exercício anterior;
Parecer do CMAS sobre a execução dos recursos e a 
prestação dos serviços aos usuários (art. 8ª do Decreto 
0934/2017);
Demonstrativo de Rendimentos – anexo 01;
Execução da Receita e Despesa – anexo 02;
Relação de pagamentos – anexo 03;
Cópias notas fiscais; e
Cópias de cheques, ordens bancárias ou comprovante de 
transferência.

Parágrafo Único: Os documentos à qual se refere o artigo 
3º, deverão ser protocolados em meio físico na sede da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, 
situado à Av. Rio Vila Nova, nº 06 Centro – CEP: 68900-
092 – Macapá-AP.

Art. 5º –Da gestão e da guarda processual e documental:

I – Compete à gestão municipal que zele pela boa e regular 
utilização dos recursos transferidos pelo Estado, bem 
como pela boa ordem e conservação dos documentos 
comprobatórios das despesas realizadas com recurso 
estaduais transferido na modalidade fundo a fundo.

II – A guarda dos documentos comprobatórios da 
execução dos recursos transferidos na modalidade fundo 
a fundo, destinados ao cofinanciamento da Gestão, 
Serviços Socioassistenciais e Benefícios Eventuais e dos 
demais documentos eventualmente existentes, será de 
responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social 
ou, na impossibilidade, da unidade administrativa responsável 
pela coordenação da Política de Assistência Social.

III – Os processos e documentos deverão ser mantidos 
arquivados pelo prazo mínimo de dez anos, a contar do 
exercício de aprovação das contas.

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

ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Inclusão e Mobilização Social – SIMS
Dec. 4423/2022

HASH: 2022-1216-0011-5321

PORTARIA Nº390/2022-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de 
janeiro de 2005. Tendo em vista o contido no Ofício Nº 
310103.0077.2640.0028/2022 - NAF/SIMS.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a designação do Servidor Elvis Piter 
de Castro Santos, Secretário Adjunto de Gestão, para 
responder em caráter temporário, pela Gerente do 
Núcleo Administrativo Financeiro- NAF/SIMS, durante 
o impedimento do respectivo titular, Ivelise do Socorro 
Silva do Nascimento, que entrará em gozo de férias no 
período de 15 a 24 de dezembro de 2022, bem como, no 
recesso do Dia Mundial da Paz de 26 a 30/12/2022.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

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

Macapá/AP 15 de dezembro de 2022.
Alba Nize Colares Caldas
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº 4423/2022

HASH: 2022-1216-0011-5275

Secretaria de Saúde

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA

PRODOC Nº: 300101.0077.1852.0147/2022

ASSUNTO: FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

Fundamento: art. 31 da Lei Federal nº 13.019/14.

Em cumprimento ao art. 32, §1º, da Lei Federal nº 
13.019/14; faço publicar o seguinte EXTRATO DE 
JUSTIFICATIVA para a ausência de realização de 
chamamento público cujo objeto: Termo de Fomento 

para realização de Cirurgias de Correção de Fissuras 
Labiopalatinas, mediante a conjugação de esforços dos 
partícipes, nos termos da legislação de regência.

Macapá-AP, 16 de dezembro de 2022.
Juan Mendes da Silva
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-1216-0011-5323

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL N° 15/2022 
- NGC/SESA

PROCESSO Nº 300101.0077.0179.0310/2022

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE - SESA. Contratado: BIOMÉDICA BELEM 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA; 
Objeto: O presente contrato tem por objeto contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de Reagentes e 
Insumos Laboratoriais vinculada à cessão temporária de 
Equipamentos de automação e acessórios necessários 
visando atender as necessidades dos Órgãos e 
Entidades que integram a Administração Pública do 
Estado do Amapá, conforme organização, nomenclatura 
e valores previstos na Tabela de Procedimentos do 
Sistema Único de Saúde – Tabela SUS vigente (http://
sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp 
) para as unidades laboratoriais do Hospital da Criança 
e do Adolescente, Hospital e Maternidade Mãe Luzia, 
Hospital Estadual de Laranjal do Jari e Unidade de Pronto 
Atendimento da Zona Norte; Fundamentação legal: 
Processo no 300101.0077.0179.0310/2022 e Parecer 
Jurídico n° 128/2022 e em observância às disposições da 
Lei 14.133/21,, Vigência: mais 12 (doze) meses a contar 
de 03/03/2022 a 02/03/2023. Dotação Orçamentária: 
Ação 2109 e 2110, Fonte 101 e 216, Natureza 33.90.39; 
Valor Global do Contrato: R$ 1.728.973,20 (Um milhão e 
setecentos e vinte e oito mil e novecentos e setenta e 
três reais e vinte centavos); Signatários: JUAN MENDES 
DA SILVA, Secretário de Estado da Saúde, nomeado pelo 
Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, pela contratante 
e ANTONIO CESAR BAPTISTA, pela contratada.

Macapá-AP, 15 de dezembro de 2022
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
Contratante

HASH: 2022-1216-0011-5324

PORTARIA Nº 0851/2022-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 
de 13 de maio de 2020 e considerando o que consta no 
Prodoc nº 300101.0077.1857.0355/2022;


