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DECRETOS
DECRETO N0

”^0^ DE Z £> DE 5ETEMBRO DE 2017

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPA, usando das atribui^desque lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constitui?ao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 1120/2017-PRESI/CAESA ,

Homologar o deslocamento de Suelem Amoras Tavora Furtado,
Secretaria de Estado da Administrate, da sede de suas atribui^oes,
Macapa-AP, ate a cidade de Curitiba-PR, afimde participar do 104° Forum
Nacional de Secretarios de Estado da Administrate, no periodo de 13 a 15 de
setembro de 2017.

Macapa, 5- jr0 de setembro de 2017

Mfi
ANTONJKj VALDEZ SIES]0A SILVA

I Govemadop

DECRETO N° 3^05 DE Q & DE SETEMBRO DE 2017

R E S O L V E :

Retificar o Decreto n° 3608, de 15 de setembro de 2017,
publicado no Didrio Oficial do Estado do Amapa n° 6424, de 15 de setembro
de 2017, que passa a vigorar com a seguinte alteragao:

Onde se le:

“ a realizar-se no dia 19/09/17, as 15h00”

Leia-se:

“ a realizar-se no dia 26/09/17, ds 15K00”

Macapa, 2^ de setembro de 2017

ANTONfo
m

MLDEZ Gd
Governado

SILVA

DECRETO N° 3^04 DE DE SETEMBRO DE 2017

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribui^bes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constitute do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 5213/2017-GAB/SEAD,

R E S O L V E :

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constitute do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 5213/2017-GAB/SEAD,

R E S O L V E :

Homologar a designate de Regina Maria de Oliveira Duarte,
Secretaria Adjunta de Gest&o de Pessoas, pelo exercicio, em substitute, do
cargo de Secretario de Estado da Administrate, durante o impedimento da
titular, no periodo de 13 a 15 de setembro de 2017.

Macapa, de setembro de 2017

m
ANTONlq/WALDEZ G^BS DA SILVA

Governac

DECRETO N° 3^0(2. DE DE SETEMBRO DE 2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constitute do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 4736/2017-GAB/SEED,
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 Antônio Waldez Góes da Silva
Governador

João Bosco Papaléo Paes
Vice-Governador 

Secretarias Extraordinárias

Secretaria Extraordinária em Brasília:  Wandermilson de Jesus Garcêz de Azevedo

Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas: Eclemilda Macial Silva
Secretaria  Extraord. de Pol.  para a Juven.: Joelma de Moraes Santos
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Aline Paranhos Varonil Gurgel
Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes: Núbia Cristina S. de Souza     

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Marcelo Ignacio da Roza
Gabinete de Segurança Institucional: Ten Cel .PM. Huelton Corrêa Medeiros 
Controladoria Geral: Otni Miranda de Alencar Júnior 
Procuradoria Geral: Narson de Sá Galeno
Defensoria Pública: Horácio Maurien Ferreira de Magalhães
Polícia Militar: Cel. QOPMC Rodolfo Pereira de Oliveira Júnior
Polícia Civil: Del. Maria de Lourdes Sousa
Corpo de Bombeiros: Cel. BM. Wagner Coelho Pereira
Polícia Técnico-Científica: Salatiel Guimarães

Secretarias de Estado

Administração: Suelem Amoras Távoras Furtado
Desenvolvimento Rural: Robério Aleixo Anselmo Nobre
Cultura: Giodilson Pinheiro Borges
Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues
Ciência e Tecnologia: Rafael Pontes Lima
Desporto e Lazer: Alberto Cavalcante Maciel Júnior
Educação: Maria Goreth Silva e Sousa
Fazenda: Josenildo Santos Abrantes 
Infraestrutura: João Henrique Rodrigues Pimentel
Meio Ambiente: Marcelo Ivan Pantoja Creão
Planejamento: Antônio Pinheiro Teles Júnior
SDC:Alcir Figueira Matos
Saúde: Cel PM RR Gastão Valente Calandrini de Azevêdo
Segurança: Ericlaudio Alencar Rocha
Setrap: Jorge Emanoel Amanajás Cardoso
Trabalho e Empreendedorismo: Luciana Araújo da Silva Miranda
Turismo: Vicente da Silva Cruz
Mobilização Social: Maria de Nazaré Farias do Nascimento

              Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados
Amprev: Sebastião Cristovam Fortes Magalhães
Agência Amapá: Eliezir Viterbino da Silva 
SIAC -– Super Fácil: Luzia Brito Grunho
EAP: Cristiane Vilhena de Souza
Iapen: Lucivaldo Monteiro da Costa
Detran: Inácio Monteiro Maciel
Diagro: José Renato Ribeiro
Hemoap: Domingos  Sávio de Souza Guerreiro
IEPA: Wagner José Pinheiro Costa
IPEM: Gabrielly Barbosa Silva Favacho
Jucap: Gilberto Laurindo
Pescap: Clésio de Lima Cardoso
Procon: Eliton Chaves Franco
Prodap: José Lutiano Costa da Silva
RDM: Roberto Coelho do Nascimento
Rurap: Osvaldo Hélio Dantas Soares
IMAP: Bertholdo Dewes Neto
IEF: Marcos da Silva Tenório
UEAP: Perseu da Silva Aparício
ARSAP: Robson de Castro Teixeira
CREAP: Amaury Barros Silva
                                         

          Fundações Estadual

Tumucumaque: Mary de Fátima Guedes dos Santos
Fcria: Natália Façanha da Silva

Sociedades de Economia Mista

AFAP: Francisco de Assis Souza Costa
Caesa: Valdinei Santana Amanajás
CEA: Marcelino da Cunha Machado Neto
Gasap: Odmir Barriga Dias

Superintendência de Vigilância em Saúde

Dorinaldo Barbosa Malafaia

C )

R E S O L V E :

Autorizar Maria Goreth da Silva e Sousa, Secretaria de Estado da
Educagao, para viajar da sede de suas atribuigdes, Macapa-AP, ate a cidade de
Brasflia-DF, a fim de participar do Langamento do Relatorio Nacional de
Desenvolvimento Humano do Brasil; de Reuniao sobre o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagao e do Seminario Intemacional sobre o Ensino
Fundamental Anos Finais, no periodo de 25 a 28 de setembro de 2017.

Macapa, &LQ, de setembro de 2017

ANTONIOl IVALDEZ GotB DA SILVA
Governadorl

DECRETO N°3^03 DE DE SETEMBRO DE 2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Of fcio n° 4736/2017-GAB/SEED,

R E S O L V E :

Designar Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira, Chefe de
Gabinete, para exercer, acumulativamente e em substituigao, o cargo de
Secretario de Estado da Educagao, durante o impedimento da titular, no
periodo de 25 a 28 de setembro de 2017.

Macapa, de setembro de 2017

m
ANTONldiVALDEZ GOES

Govemade
SILVA

DECRETO N° 3^0? DE 2 > DE SETEMBRO DE 2017

Aprova o Estatuto da Superintendencia
de Vigilancia em Saude do Estado do
Amapa - SVS, e da outras
providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c a Lei n° 2.210, de 14 de julho de 2017, e tendo em vista o contido
noProcesso n° 163.244128/2017,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aprovado o Estatuto da Superintendencia de
Vigilancia em Saude do Amapa - SVS, na forma deste Decreto.

CAPITULO I
DA NATUREZA, SEDE E FORO

Art. 2° A Superintendencia de Vigilancia em Saude do Estado do
Amapa - SVS, autarquia estadual com personalidade juridica de direito
publico, vinculada a Secret.'iria de Estado da Saude, com patrimonio e receitas
proprias, dotada de autonomia orgamentaria, financeira e administrativa, com
sede e foro na Capital do Estado do Amapd.

CAPITULO II
DA FINAUDADE E DA ORGANIZA^/fo ADMINISTRATIVA

Segao I
DA FINAUDADE

Art. 3° A Superintendencia de Vigilancia em Saude do Estado do
Amapa - SVS tern por finalidade a promogao e protegao a saude, mediante
agdes de vigilancia epidemiologica, sanitaria, ambiental, vigilancia de saude do
trabalhador e controle de doengas, incluindo educagao, capacitagao, pesquisa
e a vigilancia laboratorial para a melhoria da qualidade de vida da populagao
amaoaense.
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Pág.  0DIÁRIO OFICIALMacapá, 26.09.2017 C )

Seedo II
DA ESTRUTURA OR6ANIZACIONAL

Art. 4° A estrutura organizacional basica da Superintendencia
de Vigilancia em Saude do Estado do Amapa - SVS compreende:

I - DIREQAO SUPERIOR
1. Deliberagao Colegiada

1.1. Consclho Diretor
1.2. Conselho Fiscal

2. Deliberag&o Singular
2.1. Superintendente

II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO
3. Gabinete
4. Assessoria de Desenvolvimento Institucional
5. Assessoria Juridica
6. Assessoria de Comunicagao
7. Controle Intemo

III - UNIDADES DE EXECUQAO PROGRAMATICA
8. Diretoria Executiva de Vigilancia em Saude

8.1. Centro de Informagoes Estrategicas em Vigilancia em
Saude - CIEVS '

8.2. Centro de Informagoes e Analise da Situagao de Saude
8.3. Nucleo de Vigilancia Epidemiologica

8.3.1. Unidade de Doengas Transmissiveis
8.3.2. Unidade de Doengas N&o Transmissiveis
8.3.3. Unidade de Imunobiologicos

8.4. Nucleo de Vigilancia Sanitaria
8.4.1. Unidade de Fiscalizagao e Inspegao de Produtos

Sujeitos a Regulagao Sanitaria
8.4.2. Unidade de Fiscalizagao e Inspegao de Servigos de

Saude Sujeitos a Regulagao Sanitaria
8.4.3. Unidade de Fiscalizagao e Inspeg&o de Tecnologias

Ambientes Sujeitos a Regulagao Sanitaria
8.5. Nucleo de Vigilancia Ambiental

8.5.1. Unidade de Controle de Doengas Transmitidas por
Vetores

8.5.2. Unidade de Controle de Risco Ambiental
8.5.3. Unidade de Controle de Zoonoses

8.6. Nucleo de Vigilancia da Saude do Trabalhador
8.6.1. Unidade de Vigilancia dos Agravos a Saude do

Trabalhador
8.6.2. Unidade de Vigilancia dos Ambientes e Processo de

Trabalho
8.6.3. Unidade de Articulagao e Desenvolvimento da

Politica de Saude do Trabalhador
9. Diretoria Executiva de Vigilancia Laboratorial

9.1. Centro dc Conhecimento, Inovag&o e Tecnologia
9.2. Centro de Qualidade Laboratorial
9.3. Nucleo de Gestao da Rede de Laboratories

9.3.1. Unidade Laboratorial de Fronteira
9.3.2. Unidade de Controle de Qualidade Laboratorial
9.3.3. Unidade de Produgao de Insumos
9.3.4. Unidade de Avaliagao e Monitoramento da Rede de

Laboratories
9.4. Nucleo de Analises de Produtos Regulados

9.4.1. Laboratorio de Microbiologia de Produtos
Regulados

9.4.2. Laborat6rio de Fisico-quimica de Produtos
Regulados

9.4.3. Laboratorio de Microscopia de Produtos Regulados
9.4.4. Laboratorio de Analises de Cosmeticos e Saneantes
9.4.5. Laboratorio de Analises de Medicamentos

9.5. Nucleo de Analises Ambientais
9.5.1. . Laboratorio de Analises Fisico-quimicas

Ambientais
9.5.2. Laboratorio de Toxicologia
9.5.3. Laboratorio de Microbiologia Ambiental
9.5.4. Laboratorio de Residuos Organicos e Inorganicos

9.6. Nucleo de Analises Laboratoriais de Doengas de
Notificagao Compulsoria

9.6.1. Laboratorio de Parasitologia
9.6.2. Laboratorio de Vetores
9.6.3. Laboratorio de Micologia
9.6.4. Laboratorio de Virologia
9.6.5. Laboratorio de Bacteriologia
9.6.6. Laboratorio de Biologia Molecular

10. Diretoria Executiva Administrativa
10.1. Nucleo de Planejamento Orgamentario e Financeiro

10.1.1. Unidade de Planejamento e Orgamento
10.1.2. Unidade de Finangas
10.1.3. Unidade de Contabilidade

10.2. Nucleo de GestAo Logistica
10.2.1. Unidade de Transportes
10.2.2. Unidade de Compras e Contratos
10.2.3. Unidade de Patrimdnio e Almoxarifado

10.3. Nucleo de Informatica
10.3.1. Unidade de Suportc Tecnico
10.3.2. Unidade de Desenvolvimento de Tecnologias

10.4. Nucleo de Gest&o de Pessoas
10.4.1. Unidade de Folha de Pagamento
10.4.2. Unidade de Controle e Avaliagao de Pessoas
10.4.3. Unidade de Educagao Permanente

10.5. Nucleo de Licitagoes

Paragrafo unico. A representag&o grafica da presente estrutura,
consta no Anexo II deste Decreto.

Art. 5° A Superintendencia de Vigilancia em Saude do Estado do
Amapa - SVS sera dirigida pelo Superintendente, o Gabinete por Chefe de
Gabinete, as Diretorias por Diretores, as Assessorias por Assessores, os
Nucleos por Gerentes, os Centros, Laboratorios e Unidades por Chefes, cujos
cargos ser&o providos na forma da legislag&o pertinente.

Art. 6° Os ocupantes das fungoes previstas no artigo anterior
serao substituidos, em suas faltas ou impedimentos por servidores, por eles
indicados e previamente designados na forma da legislag&o especifica.

CAPITULO m
Segao I

DO PATRIM6NIO E DA RECEITA

Art. 7° Constituem patrimonio da Superintendencia de
Vigilancia em Saude do Estado do Amapa -SVS:

I - As doagdes, legados e contribuigoes;

II - os bens mdveis e imbveis pertencentes ao Govemo do Estado
que no momento da vigencia desta Lei estejam sendo utilizados pelo
Laboratorio Central de Saude Publica do Amapa - LACEN, pela Coordenadoria
de Vigilancia em Saude;

III - outros bens que lhe forem destinados e dos que venha a
adquirir;

IV - dotagoes que forem atribuidas pelo Govemo do Estado ou
Govemo Federal em seus orgamentos anuais;

V - dotagoes estaduais oriundas de cr^ditos adicionais;
VI - recursos originarios de convenios e afim ou de subvengoes

de orgaos, esferas publicas, privados ou organizagoes intemacionais;

VII - receitas oriundas da alienagao de equipamentos, bens
moveis e imoveis, materiais inserviveis e;

VIII - outras rendas eventuais ou extraordinarias.
Art. 8° Constituem recursos da Superintendencia de Vigilancia

em Saude do Estado do Amapa - SVS:
I - dotagoes que lhe forem atribuidas pelo Govemo do Estado ou

Govemo Federal em seus orgamentos anuais;

II - dotagoes estaduais oriundas de creditos adicionais;

III - recursos originarios de convenios e afim ou de subvengoes
de orgaos, esferas publicas, privados ou organizagoes nacionais ou
intemacionais;

IV - receitas oriundas da alienag&o de equipamentos, bens

&;
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moveis e imoveis, materials inserviveis e;
V - outras rendas eventuais ou extraordinarias.

CAPITULO IV
DA GESTAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Art. 9° O exercicio financeiro coincidira com o ano civil e, ao
termino de cada exercicio, a entidade apresentara prestag^o de contas,
contendo as seguintes demonstragoes financeiras:

I - Balango Orgamentario;
II - Balango Financeiro;
III - Balango Patrimonial;
IV - Demonstragao das variagoes patrimoniais, conforme art. 101

da Lei n° 4.310, de 17 de margo de 1964.
§ 1° A prestag&o de contas devera ser apresentada pelo

Superintendente da SVS, com manifestagoes do Conselho Fiscal e do Conselho
Diretor para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, dentro do
prazo previsto por Lei.

§ 2° A proposta orgamentaria para o exercicio seguinte devera ser
submetida ao Conselho Diretor, nos prazos legais.

CAPITULO V
DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 10. Os Recursos Humanos da Superintendencia de
Vigilancia em Saude do Estado do Amapa -SVS serao constituidos de:

I - Fungao gratificada;
II - Cargo de provimento efetivo.
§ 1° As fungoes gratificadas previstas no Inciso I deste artigo e

descritas no Anexo I deste Decreto, serao de livre nomeagao e exonerag&o pelo
Governador do Estado.

§ 2° Os cargos previstos no inciso II compdem o quadro de
servidores efetivos da Superintendencia de Vigilancia em Saude do Estado do
Amapa - SVS que sera instituido por Lei especifica e serao providos mediante
concurso publico, conforme Regime Juridico dos Servidores Civis do Estado,
das Autarquias e Fundagdes Publicas Estaduais, instituido pela Lei n° 0066,
de 03 de maio de 1993, e demais normas pertinentes.

§ 3° Servidores do quadro efetivo do Estado e servidores do ex-
Territorio Federal do Amapa a disposigao do Estado poder&o ser designados
para Fungoes Gratificadas ou colocados a disposigao da Superintendencia
Estadual de Vigilancia em Saude do Amapa - SVS.

CAPITULO VI
DAS COMPETENCES DAS UNIDADES

Segao I
DO CONSELHO DIRETOR

Art. 11. O Conselho Diretor, orgao deliberativo, consultivo,
presidido pelo Superintendente da SVS, composto por representantes de
entidades govemamentais e nao govemamentais, e sua competencia defmida
no Estatuto da Autarquia.

§ 1° O Conselho Diretor sera integrado pelos seguintes membros:
I - o Superintendente de Vigilancia em Saude do Estado do

Amapa - SVS;

II - um representante da Secretaria Estadual de Saude;
III - um representante dos servidores efetivos do Govemo do

Estado na area de Vigilancia em Saude;
IV - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento;
V - um representante do Conselho Estadual de Saude;
VI - um representante da Secretaria de Estado da Educagao; e,
VII - um representante do Instituto de Estudos e Pesquisas

Cientificas do Estado do Amapa - IEPA.
§ 2° O mandato de cada Conselheiro e seus suplentes, excetuado

o inciso I deste artigo, serao de dois anos, podendo ser renovado uma unica
vez;

§ 3° As fungoes dos membros do Conselho Diretor e seus
suplentes nao serao remuneradas, sendo considerada prestagAo de servigo
publico relevante ao Estado do Amapa, para todos os efeitos legais;

§ 4° O Regimento Intemo do Conselho Diretor, aprovado pelo
plenario, dispora sobre o funcionamento do colegiado;

§ 5° O Conselho Diretor reunir-se-a com a presenga minima de
dois tergos dos seus membros, deliberando por maioria simples (50% mais
um), ordinariamente uma vez por mes e extraordinariamente sempre que
convocado por seu Presidente.

Art. 12. Ao Conselho Diretor compete:

I - estabelecer a orientagao geral da politica de atuagao da SVS;

II - analisar e aprovar o orgamento anual e o Programa Anual de
Trabalho, compativel com o Programa de Govemo;

III - analisar e aprovar os relatorios, balancetes e balango
financeiro da Superintendencia Vigilancia em Saude do Estado do Amapa -
SVS;

IV - homologar a celebragao e fiscalizar a execugao de contratos,
convenios, acordos e ajustes com Entidades Publicas e Privadas, nacionais e
internacionais, que envolvam materia de relevante interesse para a entidade,
manifestando-se previamente;

V - deliberar sobre relatorio anual e as prestagdes de contas da
Superintendencia Vigilancia em Saude do Estado do Amapa -SVS, emitindo

parecer sobre as demonstrates financeiras;
VI - aprovar e analisar os demonstratives financeiros;
VII - deliberar sobre relatorios e as contas anuais, ate o ultimo

dia do mes de janeiro do ano seguinte do exercicio vencido;
VIII - apreciar e decidir sobre propostas de aquisigao, alienagao,

cessao, hipoteca e permuta de bens, na forma da legislagAo que rege a especie;

IX - aprovar as propostas que versam sobre as alteragdes
organizacionais e administrativas, de que tratam o Estatuto, submetendo-as,
posteriormente, a Secretaria de Estado do Planejamento para apreciagao e
posterior aprovagao pelo Governador do Estado;

X - aprovar a proposta de tomada de emprestimo por parte da
SVS, mediante analise dos projetos a serem financiados para apreciagao e
aprovag&o final do governador do estado;

XI - deliberar sobre o contrato de aquisigao de bens ou servigos
de consultoria, assessoria, assistencia tecnica ou auditoria;

XII - homologar as alteragdes no quadro de pessoal e piano de
cargos de salarios a serem submetidas ao chefe do poder executivo.

Segao II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 13. O Conselho Fiscal, orgao de fiscalizagAo administrativa,
contabil e fmanceira, tera sua competencia definida no Estatuto da Autarquia.

Paragrafo unico. O Conselho Fiscal sera integrado por 03 (tres)
membros titulares e igual numero de suplentes, diplomados em nivel superior,
devendo pelo menos um deles e respectivo suplente, possuir graduagao em
Ciencias Contabeis, para um mandato de quatro (04) anos indicados pelas
seguintes instituigdes:

I - 01 (um) representante da Controladoria-Geral do Estado do
Amapa e seu respectivo suplente;

II - 01 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado do
Amapa e seu respectivo suplente;

III - 01 (um) representante da Superintendencia de Vigilancia em
Saude do Estado do Amapa - SVS.

Art. 14. Ao Conselho Fiscal compete:
I - exercer fiscalizagao administrativa, contabil e fmanceira da

Superintendencia de Vigilancia em Saude do Estado do Amapa - SVS,
podendo examinar livros e quaisquer outros documentos, bem como,
requisitar informagoes, verificando cumprimento dos deveres legais e
estatutarios;

II - emitir parecer sobre prestagao de contas, analisando-as sob
os aspectos economico-financeiros e patrimoniais;

III - opinar sobre assuntos de contabilidade, administragao e
outros de interesses economicos da SVS quando solicitado pelo
Superintendente ou pelo Conselho Diretor;

IV - apresentar ao Superintendente da SVS e ao Conselho
Diretor, parecer sob as atividades economicas e financeiras da
superintendencia, indicando as medidas necessarias;

V - analisar trimestralmente os balancetes e demais
demonstragoes contabeis elaboradas pela Superintendencia;

VI - examinar as demonstrates contabeis do exercicio social e
sobre elas opinar.

Seg3o HI
DO GABINETE

Art. 15. Ao Gabinete da Superintendencia de Vigilancia em
Saude do Estado do Amapa- SVS, unidade responsavel pelo suporte ao titular
da pasta, compete:

I - supervisionar o recebimento, a redagao a tramitagao, a
expedigao e o controle da correspondencia oficial a instituigao, bem como a
organizagao, a manutengao e a atualizagao do arquivo de correspondencia;

II - preparar e avaliar a agenda diaria do titular e coordenar o
roteiro de suas audiencias;

III - promover contatos com as entidades publicas e privadas e
esclarecer sobre as atividades desenvolvidas pela SVS;

IV - exercer a supervisao sobre o controle dos processos e atos
administrativos;

V - dar encaminhamento, transmitir ordens e mensagens
emanadas do Superintendente, bem como divulgar atos, portarias, circulares,
ordens de servigos e instrugoes baixadas pelo titular dos 6rg&os;

VI - acompanhar as materias de interesse da instituigao
divulgadas nos meios de comunicagao e organiza-las em arquivos;

VII - executar em conjunto com o orgao central de comunicagao
do govemo, as estrategias de comunicagao com publico extemo, assessorando
a instituigao junto aos Orgaos de imprensa;

VIII - coordenar a promogao de eventos e organiza-los elaborando
as apresentagoes institucionais a serem realizadas pelo Superintendente, nos
diversos eventos;

IX - desempenhar quaisquer outras tarefas ou atribuigoes, que
direta ou indiretamente, concorram para a regularidade e eficiencia dos
servigos do gabinete.

Segao IV
DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Art. 16. A Assessoria de Desenvolvimento Institucional compete
coordenar e consolidar o planejamento, a elaboragSo da proposta
orgamentaria, o controle orgamentario, promover o desenvolvimento de
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competencias e habilidades das pessoas e da modemizag&o da gest&o, no
ambito da SVS e:

I - observar e fazer cumprir as diretrizes e metodologias
estabelecidas pelo 6rgao Central do Sistema Estadual de Planejamento,
Gestao Orgamentaria e Modemizagao Administrativa do Govemo do Estado;

II - desenvolver programas, coordenar projetos e equipes na
implementagcio de metodologias, tecnicas e ferramentas no aperfeigoamento
dos processos, disseminando os conceitos de gestao por resultados e aplicag&o
de tecnologias inovadoras necessarias a eficiencia e a eficacia da
admmistragao;

III - articular parcerias com orgaos e instituigoes para
compartilhar informagoes, experiencias, conhecimento, participando de
grupos de estudos de interesse da SVS;

IV - prestar assessoramento tecnico as demais unidades da SVS
na elaboragao e na execugao dos pianos e atividades;

V - coordenar a elaboragao de relatorios trimestrais e de relatorio
anual de atividades;

VI - coletar, tratar e fornecer ao Orgao Central as informagoes
necessarias a composig&o das estatisticas estaduais do Sistema de
Planejamento;

VII - gerar informagoes gerenciais para subsidiar o processo
decisorio da SVS;

VIII - promover a utilizagao de novos modelos, metodos e tecnicas
de gestao, objetivando o aperfeigoamento da administragao da instituigao,
buscando a efetividade das agdes govemamentais e a qualidade dos servigos
prestados;

IX - Coordenar, desenvolver projetos e/ou programas de
monitoramento da qualidade, de acordo com a legislagao pertinente;

X - elaborar estudos em conjunto com o Nucleo de Gestao de
Pessoas e fornecer informagoes a Secretaria de Estado da Administragao,
necessarios a formulag&o da politica de recursos humanos da SVS;

XI - promover o desenvolvimento dos servidores em conjunto com
o Nucleo de Gestao de Pessoas, priorizando e identificando oportunidades de
capacitagao e qualificagao, articulando a execug&o com a instituigao
respons&vel;

XIV - coordenar o processo de elaborag&o e implementagao do
planejamento estrategico e orgamentario da SVS em conjunto com o Nucleo de
Planejamento Orgamentario e Financeiro;

XV - propor estrategias e procedimentos necessarios a otimizagao
dos recursos publicos utilizados pela SVS, para o cumprimento de sua miss&o
e melhoria dos servigos prestados;

XVI - executar o acompanhamento e o controle orgamentario em
conjunto com o Nucleo de Planejamento Orgamentario e Financeiro;

XVII - receber e dar encaminhamento as demandas da
Controladoria-Geral do Estado.

Segao V
DA ASSESSORIA JURIDICA

Art. 17. A Assessoria Juridica compete:
I - assessorar o titular nos assuntos de ordem juridica da SVS;

II - formular, revisar, examinar Projetos de Lei, Decretos,
Convenios, Regulamentos, Estatutos, Regimentos e emitir pareceres dos
demais atos de interesse da SVS;

III - pesquisar, divulgar, organizar e manter atualizado o
ementario da legislagao federal, estadual e municipal de interesse da SVS;

IV - analisar o aspecto juridico e legal nos processos
administrativos no ambito da SVS;

V - diligenciar sobre assuntos de natureza juridica que lhes
forem submetidos pelo titular da SVS;

VI - analisar e solicitar aplicagao das normas que regulamentam
atos da administragSo publica;

VII - propor ao titular da SVS a adogao de medidas de carater
juridico que visem proteger o patrimonio da SVS;

VIII - prestar orientagao nas questoes judiciais, emitindo
pareceres e informagbes em materia juridica e tecnica de interesse da pasta,
ressalvados aqueles inseridos na esfera de competencia da Procuradoria-Geral
do Estado;

IX - observar fielmente o contido nos incisos I, II, V, XVII, XVIII,
XIX e XX do artigo 4° da Lei Complementar n° 0089/2015;

X - executar outras atividades correlatas que lhes sejam
atribuidas.

Segao VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAGAO

Art. 18. A Assessoria de Comunicagao compete:
I - planejar e estabelecer criterios para a veiculagao de noticias

de modo a assegurar a divulgagao de agoes e eventos, dando maior visibilidade
interna e externa aos trabalhos da SVS;

II - apoiar o Superintendente, Diretores e demais Unidades no
relacionamento com os veiculos de comunicagao;

III - elaborar e coordenar a politica de comunicagao da SVS
interagindo com as demais unidades e com a Secretaria de Estado da
Comunicagao;

IV - definir e elaborar as estrategias de divulgagao interna e
externa das agoes institucionais da SVS;

V - coordenar as atividades de produgao de informes sobre as
atividades realizadas pela SVS como releases, sugestao de pauta e agenda

periodica de assuntos para divulgag&o;
VI - realizar cobertura jomalistica e fotografica dos eventos

intemos e extemos da SVS;
VII - elaborar e manter mensalmente o clipping eletronico;

VIII - prestar apoio de divulgagao e de organizag&o de eventos
promovidos pela SVS;

IX - manter arquivo e banco de dados com as materias,
reportagens e informagoes publicadas na imprensa;

X - supervisionar o desenvolvimento da publicidade institutional
da SVS;

XI - coordenar o site institutional e atualizar diariamente a
intranet e a pagina eletronica da SVS;

XII - executar outras atividades correlatas que lhes sejam
atribuidas.

Seg2o VII
DO CONTROLE INTERNO

Art. 19. Ao Controle Intemo compete;

I - orientar os administradores de bens e recursos publicos da
SVS nos assuntos pertinentes a area de competencia do controle intemo,
inclusive sobre a forma de prestar contas;

II - auxiliar os trabalhos de elaboragao da prestagao de contas da
SVS;

III - acompanhar a implementagao pelas Unidades pertencentes a
estrutura da SVS, das recomendagoes da Controladoria-Geral da Uniao,
Tribunal de Contas do Estado e demais Org&os de controle;

IV - fomentar, junto as Unidades intemas, iniciativas e boas
praticas relacionadas ao aprimoramento dos controles intemos
administrativos, ao gerenciamento de riscos e a transparency;

V - participar em conjunto com as demais unidades, da
elaboragao e atualizagao de entendimentos e orientagdes preventivas quanto
as praticas de gestao relativas aos programas e as agoes desenvolvidos no
ambito da SVS;

VI - acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orgamentarias;

VII - avaliar a execugao dos programas e dos orgamentos quanto
ao cumprimento das metas fisicas e fmanceira;

VIII - comprovar a legalidade dos atos de gest&o da SVS e avaliar
os resultados quanto k eficAcia, eficiencia e efetividade da gestao
orgamentaria, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular aplicagao
dos recursos publicos;

IX - acompanhar as operag&es de credito, avais, garantias,
direitos, haveres e inscrigao de despesas em restos a pagar;

X - verificar a fidelidade funcional dos agentes da SVS
responsaveis por bens e valores publicos;

XI - fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas para o
retomo das despesas de pessoal e montante da divida aos limites
estabelecidos no regramento juridico;

XII - acompanhar o cumprimento da destinag&o vinculada de
recursos de alienagao de ativos;

XIII - acompanhar o cumprimento dos limites de gastos da SVS;
XIV - acompanhar o equilibrio de caixa em cada uma das fontes

de recurso;
XV - realizar auditorias preventivas intemas, anualmente, no

ambito da SVS, em parceria com a Controladoria-Geral do Estado;
XVI - fiscalizar os convenios e recursos repassados (subvengoes,

auxilios e contribuigoes);
XVII - avaliar a legalidade dos atos administrativos;
XVIII - executar outras atividades correlatas de sua competencia

que lhes sejam atribuidas.

Segao vm
DA DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE

Art. 20. A Diretoria Executiva de Vigilancia em Saude compete:
I - planejar, coordenar, avaliar os atos da Vigilancia em Saude no

ambito do Estado do Amap&, prestar assessoramento a Superintendentia de
Vigilancia em Saude nas atividades relativas ao gerenciamento das ag6es da
sua area de atuagao, analisar e julgar processos administrativos sanitarios em
segunda instantia e outros documentos, alem de emitir pareceres tecnicos.

Art. 21. Ao Centro de Informagoes Estrategicas em Vigilancia em
Saude - CIEVS compete:

I - coletar informagdes e identificar emergencias epidemiologicas,
de modo contlnuo e sistematico, por meio de notificagao telefonica, eletronica,
de rotina e busca de informagoes nos principals meios de comunicagfio
(Clipping);

II - analisar, monitorar, sistematizar, pesquisar e responder, de
forma oportuna, a emergencias epidemiologicas e outras demandas de forma
continua e sistematica;

III - disponibilizar os meios de comunicagao para notificagao
(0800, e-mail. FORMSUS) ao centro;

IV - monitorar e avaliar a implementagao dos pianos de respostas
as emergencias epidemiologicas, para os eventos de relevancia estadual e
national, pelos seguintes meios de comunicagao: Disque Notifica, E-notifica,
Forum Cievs, Sinan Surtos, Fax e instrumentos de avaliagao desenvolvidos
pelo CIEVS/AP;
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V - cooperar com as areas tecnicas da Coordenadoria de
Vigilancia em Saude e Secretarias Municipals de Satide na formulagao de
Pianos de Respostas as emergencias epidemiologicas, por meio de informagdes
epidemiologicas oportunas, dentre outras agoes;

VI - estabelecer articulagao interinstitucional para otimizar a
resposta as emergencias epidemiologicas;

VII - monitorar e avaliar o comportamento epidemioldgico das
doengas e agravos endemicos, junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude,
visando a detecgao dos fatores determinantes, condicionantes e de risco, e
assim subsidiar a tomada de decisao;

VIII - realizar a gestao do Nucleo de Resposta Rapida (NRR) e do
Centro de RecepgAo de Informagao de Interesse a Saude (CRIIS), partes
integrantes do CIEVS/AP.

Art . 22. Ao Centro de Informagdes e Analise da Situagao de
Saude - CIAS compete:

I - gerenciar, no ambito estadual, o Sistema de Informagao de
mortalidade - SIM, o Sistema de Informagao de Agravos de Notificagao - SINAN
e o Sistema de Informagao de Nascidos Vivos - SINASC, em carater
complementar a atuagao a nivel federal;

II - estabelecer fluxos e prazos para o envio de dados pelo nivel
municipal;

III - retroalimentar os dados para as secretarias municipals de
saude;

IV * produzir Analise dos principals Indicadores de Saude do
Estado;

V - produzir Analise dos principals Indicadores por Regiao de
Saude;

VI - produzir Analise dos principals Indicadores da Situagao da
Mortalidade matema/fetal/ infantil;

VII - produzir Relatorio de Informagao da Mortalidade por Causas
Basicas definidas e mal Definidas;

VIII - avaliar os indicadores de qualidade dos sistemas
SIM /SINAN/SINASC (cobertura, oportunidade, regularidade, completitude,
consistencia, duplicidade, mal definida) e emitir relatorios ao Ministerio da
Saude e Municipios do Estado;

IX - gerenciar a distribuigao das Declaragdes de Obito e
Declaragoes de Nascidos Vivos para os municipios e estabelecimentos de
saude da capital;

X - disponibilizar copia da 1“ via de DN de nascimento ocorrido
do Estado no periodo de 1991 a 1998;

XI - realizar Supervisao acerca da operacionalizagao dos sistemas
SIM /SINAN/SINASC nos municipios;

XII - oferecer qualificagao tecnica aos profissionais de saude das
vigilancias municipals, envolvidos com o monitoramento da vigilancia do obito;

XIII - oferecer Capacitagao aos digitadores dos sistemas de
informagao (SIM /SINAN/SINASC) e profissionais de saude que emitem
Declaragoes de Obito e Declaragdes de Nascidos Vivos;

XIV - emitir normas tecnicas complementares as do Ministerio da
Saude;

XV - realizar atualizagao dos Sistemas SIM/SINAN/SINASC;
XVI - fomecer dados epidemiologicos oriundos dos sistemas

SIM /SINAN/SINASC;

XVII - prestar apoio tecnico na operacionalizag&o da investigagao
de obitos atraves de reunides tecnicos ou treinamento em servigo,
contemplando desde o monitoramento no sistema, execugao das tarefas de
investigagao, analise, conclusSo e insergao da ficha no sistema;

XVIII - fortalecer a cooperagao e o intercambio tecnico cientifico,
subsidiando com dados epidemiologicos, os organismos govemamentais e nao
govemamentais, no ambito: municipal, estadual, nacional e intemacional.

SubsegSo I
DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Art. 23. Ao Nucleo de Vigilancia Epidemioldgica compete:

I - participar do planejamento, coordenagao e avaliagao das agdes
de vigilancia epidemioldgica de doengas transmissiveis e nao transmissiveis;

II - coordenar a pactuagao, monitoramento e avaliagao dos
indicadores e metas de vigilancia de doengas transmissiveis e nao
transmissiveis, agravos e fatores de risco;

III - detectar de forma oportuna e adotar medidas adequadas
para a resposta as emergencias de saude publica;

IV - a vigilancia, prevengao e controle das doengas
transmissiveis;

V - a vigilancia das doengas crdnicas nao transmissiveis, dos
acidentes e violencias e dos seus fatores de risco;

VI - consolidar, analisar e divulgar informagdes relativas ao
controle das doengas, agravos, fatores de risco e obitos, no ambito do Estado;

VII - coordenar e supervisionar as agoes de prevengao e controle
com enfase naquelas que exigem simultaneidade estadual ou microrregional;

VIII - executar as ag6es de vigilancia epidemiologica de forma
suplementar e/ou complementar quando constatada insuficiencia da agao
municipal;

IX - assessorar e cooperar tecnicamente com os municipios na
execugao das agoes de vigilancia epidemiologica de doengas transmissiveis e
nao transmissiveis, agravos e fatores de risco;

X - realizar a gestao dos insumos estrategicos incluindo o
abastecimento dos municipios, pactuados na comissao gestora tripartite e
bipartite, tais como: medicamentos especificos, aquisigao de equipamentos de
protegao individual, imunobiologicos, preservativos, testes para diagnostico do

HIV, sifilis, Hepatite B e C;
XI - executar as atividades de informagao, educagao e

comunicagao de abrangencia estadual;
XII - participar dos processos de desenvolvimento e qualificagao

de profissionais de saude do Estado e dos Municipios em sua area de atuagao;
XIII - normatizagao tecnica complementar do nivel federal para o

nivel Estadual;
XIV - coordenar a pactuagao, monitoramento e avaliagao dos

indicadores e metas de vigilancia de doengas transmissiveis e nao
transmissiveis, agravos e fatores de risco;

XV - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas para
aperfeigoamento cientifico e tecnologico da vigilancia epidemiologica de
doengas transmissiveis e nao transmissiveis;

XVI - realizar a avaliagdo sistematica das agoes de saude,
medindo impactos e resultados;

XVII - coordenagao do componente estadual do programa
nacional de imunizag&o;

XVIII - participar da programagao e subsidiar a execugao de
agoes de educagao em saude e elaboragao de material educativo, em conjunto
com outras areas da Superintendencia, destinados a populagao;

XIX - coordenar a articulagao intersetorial e a mobilizagao dos
recursos necessarios na ocorrencia de agravos a saude decorrentes de
interesse epidemiologico e calamidades publicas.

Art. 24. A Unidade de Doengas Transmissiveis compete:
I - coordenar os programas de prevengao e controle de doengas

transmissiveis de relevancia nacional, como HIV/AIDS, hepatites virais,
hanseniase, tuberculose, doengas de veiculagao hidrica, alimentar, solo,
Paralisia Flacida Aguda, doengas exantemAticas, tracoma, meningite,
coqueluche, influenza, dentre outras;

II - participar do planejamento, coordenagao e avaliagao das
agoes de vigilancia das doengas transmissiveis;

III - coordenar e executar, em carater complementar, a vigilancia
epidemiologica de doengas transmissiveis e fatores de risco, monitorando e
avaliando seu comportamento epidemiologico para o desenvolvimento de agdes
de prevengao e controle;

IV - assessorar e cooperar tecnicamente com os municipios na
execugao das agoes de vigilancia epidemiologica de doengas transmissiveis;

V - coordenar a pactuagao, monitoramento e avaliagao dos
indicadores e metas de vigilancia de doengas transmissiveis;

VI - consolidar, analisar e divulgar informagdes relativas ao
controle das doengas transmissiveis;

VII - participar dos processos de desenvolvimento e qualificagao
de profissionais de saude do Estado e dos Municipios relacionados as doengas
transmissiveis;

VIII - promover e subsidiar a execugao de agoes de educagao em
saude, campanhas e elaborar material educativo para profissionais e
populagao;

IX - gerenciar a logistica de insumos, medicamentos e testes
rapido para diagndsticos especificos dos programas das doengas
transmissiveis;

X - contribuir na articulagao intersetorial e formagao de comites
necessarios para complementar a investigagao das doengas transmissiveis que
afetam a populagao vulneravel;

XI - executar outras atividades afins.

Art. 25. A Unidade de Doengas Nao Transmissiveis compete:
I - coordenar, apoiar, monitorar, supervisionar e consolidar as

agdes de Vigilancia de Doengas e Agravos Nao Transmissiveis e Promogao da
Saude no Estado do Amapa em consonancia com a Politica Nacional de
PromogAo da Saude assessorando tecnicamente os municipios para a
implantagao e implementagao das agdes de vigilancia das doengas crdnicas e
seus fatores de risco, dos agravos e fatores extemos e promogao da saude;

II - implantar e implementar as agdes de vigilancia das doengas e
agravos nao transmissiveis-DANT e promogao da saude no ambito da
Secretaria de Estado da Saude em parceria com a Atengao Basica;

III - implantar e implementar o Plano de Agdes Estrategicas para
o Enfrentamento das Doengas e Agravos Nao transmissiveis no Estado; da
Saude em parceria com os Municipios do Estado;

IV - implementar as diretrizes da Politica Nacional de Redugao da
Morbirrr'ortalidade por Acidentes e Violencias, no Estado;

V - coordenar, planejar, monitorar, avaliar, supervisionar as
agdes de vigilancia das DANT e promogao da saude no Estado;

VI - monitorar os sistemas de informagdes em vigilancia das
DANT por meio de fontes secundarias;

VII - coordenar a realizag&o de pesquisas populacionais sobre
fatores de risco e proteg&o para doengas e agravos nao-transmissiveis, que
subsidiem as agdes de promogao, vigilancia e prevengao no Estado;

VIII - produzir analise da situagao de saude relacionada as
doengas e agravos nao transmissiveis e seus fatores de risco e protegao para
as DCNT e Acidentes e Violencia;

IX - capacitar profissionais de saude e instituigoes afins nas
agdes de DCNT, Promogao da Saude e Acidentes e Violencias de acordo com as
realidades locais;

X - buscar parcerias govemamentais e nao-govemamentais para
potencializar a implementagao das agdes de DANT e Promogao da Saude;

XI - realizar articulagao intersetorial para o desenvolvimento das
agdes de DCNT, Promogao da Saude e Acidentes e violencias;

XII - acompanhamento e monitoramento de projetos de
Municipios contemplados com financiamento de incentivo a agdes de
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Vigilancia, Prcven^ao das DANT e Promo94o da Saude em integral de a?6es
da Vigilancia em Saude e Aten^ao Basica, incluindo a^oes relativas ao
Programa Academia da Saude;

XIII - realizar a elaboragao de materiais de divulga^ao para a
socializagao da informa^ao e divulgagao das a9oes realizadas;

XIV - disseminar informa^oes atraves da divulga9ao das a9des de
promo9ao da saude, de vigilancia e preven9ao das DCNT e Acidentes e
violencias.

Art. 26. A Unidade de Imunobiologicos compete:
I - coordenar o componente estadual do Programa Nacional de

Imuniza9ao;

II - participar do planejamento, coordena9ao e avalia9ao das
a9oes de imuniza9ao e rede de frio;

III - participar da elabora9ao dos programas e protocolos de
vigilancia epidemiologica;

IV - coordenar e monitorar as coberturas vacinais do Programa
Nacional de Imunizae&o no ambito do Estado;

V - coordenar tecnicamente a Rede Estadual de Armazenagem e
Distribui9ao de Imunobiologicos;

VI - coordenar a politica de imunobiologicos especiais no ambito
do Estado;

VII - monitorar e avaliar a Vigilancia dos Eventos Adversos Pos-
vacinal;

VIII - coordenar a realiza9ao das Campanhas Nacionais de
Vacina9ao no ambito do Estado;

IX - prover os insumos estrategicos do componente estadual do
Programa Nacional de Imuniza9ao, com abastecimento das Secretarias
Municipals de Saude de vacinas, soros, imunoglobulinas, dentre outros,
conforme pactua9ao na tripartite;

X - coordenar a atualiza9ao dos Sistemas de Informa9ao do
Programa Nacional de Imuniza9ao, com observancia das normas e prazos
estabelecidos pelo Ministerio da Saude;

XI - assessorar e cooperar tecnicamente com os municipios na
execu9ao das a9oes do componente estadual do Programa Nacional de
Imuniza9ao;

XII - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas para
aperfei9oamento cientifico e tecnologico das a9des de imuniza9ao;

XIII - participar dos processos de desenvolvimento e qualifica9ao
de profissionais de saude do Estado e dos Municipios em sua area de atua9ao;

XIV - participar da programa9&o e subsidiar a execu9ao de a9des
de educa9ao em saude e elabora9ao de material educativo, em conjunto com
outras areas da Superintendencia, destinados a popula9ao;

XV - assessorar, apoiar e avaliar tecnicamente as a9oes do
componente estadual do Programa Nacional de Imuniza9ao realizadas pelas
Regionais de Saude e Municipios;

XVI - executar outras atividades afms.

Subsegao U
DO NUCLEO DE VI6ILANCIA SANITARIA

Art. 27. Ao Nucleo de Vigilancia Sanitaria compete:
I - planejar, normatizar, organizar , coordenar, dirigir, controlar e

avaliar os atos de vigilancia sanitaria no Estado do Amapa e em carater
complementar executar a9des de orienta9ao e fiscaliza9ao, inspe9ao e emissao
de alvara de funcionamento de estabelecimentos, considerados de media e alta
complexidade de produtos e servigos de saude, da saude ambiental, e de
hemo, farmaco e toxicovigilancia e de interesse a saude;

II - estabelecer mecanismos que visem a promo9ao e prote9ao da
saude coletiva, da saude do trabalhador e de outros segmentos sociais, bem
como a saude ambiental, no ambito da Vigilancia Sanitaria;

III - manter intercambio com orgaos do Govemo Federal, dos
Estados, Municipios e outros, objetivando a troca de informa9oes que
viabilizem as a9oes de Vigilancia Sanitaria;

IV - propor a celebra9ao de convenios, acordos e protocolo com
organiza9des publicas e privadas, nacionais e intemacionais relativos a
Vigilancia Sanitaria;

V - definir as instancias e mecanismos de controle de
fiscaliza9ao, inerentes ao poder de policia Sanitaria;

VI - articular-se com orgaos de seguran9a publica, objetivando
atua9ao conjunta para a execu9ao de a9oes de fiscaliza9ao;

VII - analisar e julgar os recursos interpostos contra a decisao de
custos de infra9So e de impos^ao de penalidades;

VIII - manter sistema de informa94o que identilique os
estabelecimentos que desenvolvem atividades relacionadas a saude da
popula9ao;

IX - promover assessoria as prefeituras municipals, nos assuntos
inerentes a Vigilancia Sanitaria;

X - planejar e implementar programas e projetos estrategicos
para atendimento emergencial;

XI - coordenar e executar, de forma suplementar, as a96es
inerentes a orienta9ao e fiscaliza9ao de substancias radioativas e seus
respectivos equipamentos especificos;

XII - elaborar e propor normas, orientar e controlar, de forma
suplementar, a instala9ao e o funcionamento dos estabelecimentos de saude e
de interesse da saude;

XIII - estabelecer normas e padroes, em carater complementar,
para procedimentos de inspe9ao sobre controle de qualidade de produtos, bem
como sua libera9ao para comercializa9ao e consumo em ambito nacional;

XIV - prestar apoio as atividades de fiscaliza9ao em saude, a nivel
federal em portos, aeroportos e fronteiras;

XV - auditar e supervisionar as a9des de vigilancia em saude,
desenvolvidas nos municipios;

XVI - elaborar e propor normas para garantir a qualidade de
produtos alimenticios e medicamentosos de consumo humano;

XVII - elaborar e propor normas visando proteger a saude da
popula9ao de a9oes do meio ambiente, dos equipamentos de saude, dos
estabelecimentos de saude e do uso de medicamentos;

XVIII - exercer, em instancia superior, as fun9oes de “ Autoridade
de Saude” em Vigilancia em Saude;

XIX - prestar informa9oes sobre os mandados de seguran9a
impetrado contra a vigilancia sanitaria na esfera estadual;

XX - acompanhar as a9oes de penalidades aplicadas pela
Diretoria de Vigilancia em Saude;

XXI - analisar e expedir alvara sanitario em saude;

XXII - analisar e julgar os processos administrativos na area da
vigilancia em saude;

XXIII - desenvolver outras atribui9des previstas em lei ou
regulamento.

Art. 28. A Unidade de Fiscaliza9ao e Inspe9ao de Produtos
Sujeitos a Regula9ao Sanitaria compete:

I - planejar, coordenar, orientar, controlar, supervisionar, avaliar,
propor e elaborar normas e executar, em carater complementar, as a9oes de
Vigilancia em Saude, relacionadas com a orienta9ao e fiscaliza9ao de produtos
alimenticios e medicamentosos destinados ao consumo humano e de
saneantes domissanit&rios, cosmeticos, perfumes, produtos de higiene
corporal, produtos para a saude e servi9os em saude sujeitos a Vigilancia em
Saude;

II - articular-se com orgaos de fiscaliza9ao do exercicio
profissional com interface com a saude, visando estabelecer politicas de a9ao
profissional sustentada em padroes eticos;

III - assessorar, supervisionar e prestar apoio tecnico e
operacional aos org4os de saude nas a9oes de orienta9&o e fiscaliza9ao de
produtos;

IV - auditar e supervisionar as a9oes de Vigilancia em Saude;
V - executar projetos estrategicos de orienta9ao e fiscaliza9ao de

produtos;

VI - manter atualizado o sistema de informa9ao dos processos
administrativo-sanitario relativo 4 sua gerencia e decidir em primeira instancia
as san9oes previstas na legisla9ao vigente;

VII - prestar assessoramento tecnico e operacional 4 Dire94o do
Nucleo de Vigilancia Sanitaria nas questdes relativas 4 Unidade;

VIII - analisar e avaliar riscos na expedi9ao de Alvara Sanitario;
IX - interagir com as demais unidades do Nucleo de Vigilancia

Sanit4ria, objetivando a integra9ao dos serv^os de Vigilancia Sanit4ria;
X - participar do processo de capacita9ao de recursos humanos;
XI - desenvolver estudos, pesquisas e avalia9ao dos riscos e

agravos potenciais 4 saude, inerentes 4 area de produtos alimenticios,
medicamentosos, saneantes e correlatos;

XII - desenvolver estudos, pesquisas e avalia9ao dos riscos e
agravos potenciais 4 saude;

XIII - elaborar e divulgar normas e procedimentos que
possibilitam maior controle dos produtos bem como assegure qualidade dos
mesmos;

XIV - inspecionar em carater complementar industrias usuarias
de radia9ao ionizante;

XV - proporcionar atendimento a situa9des de emergencias
radiologicas envolvendo fontes de material radioativo;

XVI - realizar inspe9des, em carater complementar, em
estabelecimentos de produ94o, comercio, transporte, armazenamento,
distribui9ao, manipula9ao de medicamentos insumos farmaceuticos, unidades
hemoterapicas, unidades de terapia renal substitutiva, bancos de tecidos e
org4os, transplantes e unidades de nutri94o enteral e parenteral;

XVII - participar da elabora9ao e divulga9ao das diretrizes e
normas tecnicas - operacionais relacionadas com a inspe9ao de
estabelecimentos de produ9ao, fabrica9ao, comercializa9ao, armazenamento,
distribui9ao e transporte de medicamentos e insumos farmaceutico, de
hemoterapia, de hemodi41ise e de nutri94o enteral e parenteral;

XVIII - executar programas para monitoramento dos
estabelecimentos que desenvolvem atividades de hemoterapia, terapia renal
substitutiva e de nutri94o enteral e parenteral;

XIX - supervisionar, e em carater complementar, fiscalizar a
qualidade das aguas utilizadas no preparo das solu9oes dialiticas;

XX - monitorar em carater complementar, os programas de coleta
das 4guas utilizadas no preparo das solu9des dialiticas;

XXI - inspecionar em carater complementar as aguas de
abastecimento dos estabelecimentos que realizam Terapia Renal Substitutiva;

XXII - acompanhar os laudos analiticos comprobatorios da
eficacia do funcionamento dos equipamentos utilizados no preparo das
solu9oes hemodialiticas;

XXIII - analisar e emitir parecer tecnico para os fluxogramas dos
estabelecimentos fabricantes de produtos de saude e de interesse da saude;

XXIV - desenvolver campanhas de esclarecimentos a popula9ao
sobre os estabelecimentos de saude;

XXV - analisar projetos de constru9ao, amplia9ao e reforma, bem
como as instala9des dos estabelecimentos de saude;
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XXVI - estabelecer relagoes tecnico-cientificas com os
estabelecimentos de saude;

XXVII - realizar inspegdes, em carater complementar, em
estabelecimentos produtores de alimentos, medicamentos, cosmeticos,
perfumes, produtos de higiene corporal, saneantes e produtos para a saude
para fins de Autorizagao de Funcionamento de Empresa junto a ANVISA -
Agenda Nacional de vigilancia Sanitaria;

XXVIII - analisar processos de registro de produtos sujeitos a
vigilanda em saude junto ANVISA-Agenda Nacional de Vigilanda Sanitaria;

XXIX - assessorar as agoes de orientagAo e fiscalizagao de
produtos alimenticios, medicamentosos, saneantes domissanitarios,
cosmeticos, perfumes, produtos de higiene corporal e produtos para a saude,
nos niveis regional e local;

XXX - monitorar os programas especiais de coleta de alimentos;
XXXI - executar projetos estrategicos de orientagao e fiscalizagao

de produtos alimenticios, medicamentosos, saneantes domissanitarios,
cosmeticos, perfumes, produtos de higiene corporal e produtos para a saude,
em situates especiais e emergendais;

XXXII - monitorar os programas espedais de coleta de saneantes,
cosmeticos, perfumes, produtos de higiene corporal e produtos para a saude;

XXXIII - participar na elaboragao de normas relativas a
onentagao e fiscalizagao, controle da produgao, comercializagao,
armazenamento, transporte e distribuigao de alimentos cuja composigao e/ou
processamento sofreram modificagoes;

XXXIV - assessorar e em carater complementar, operacionalizar
as agdes de orientagao e fiscalizagAo, nos niveis regional e local, para fins de
diagnostico, avaliagao e verificagao da regularidade em saude das novas
tecnologias em alimentos;

XXXV - supervisionar, prestar apoio tecnico e operacional as
regionais de saude e municipios relativos a analise de processos de registro de
produtos, normas e procedimentos observados para os produtos dispensados
de registro e vigilanda dos produtos para a saude;

XXXVI - estabelecer e operar sistemas de informagoes visando
fomecer aos orgaos competentes as informagdes necessarias ao controle e
avaliagao de produtos sujeitos a vigilancia em saude;

XXXVII - elaborar e manter atualizado o cadastro dos produtos,
servigos e vigilancia em saude;

XXXVIII - implantar, implemcntar, e supervisionar Programas de
Produtos Dispensados de Registro - PRODIR na area de alimentos e outros
programas nas areas de cosmeticos, perfumes de higiene corporal e saneantes;

XXXIX - analisar, emitir parecer tecnico e aprovar processos de
registro, junto ao Ministerio da Saude, compreendendo os equipamentos,
aparelhos e utensilios utilizados para fins de diagnostico e corregao estdtica;

XL - analisar e emitir parecer para fluxogramas de instalagdes
dos estabelecimentos fabricantes de produtos sujeitos a fiscalizagao da
vigilancia em saude;

XLI - executar, em carater complementar, a fiscalizagao das
prescrigoes de receitas de medicamentos e outras terapias, a habilitagao legal,
as quantidades e outras especificagoes previstas em Lei;

XLII - executar, em carater complementar, o controle e
fiscalizagao das substancias e produtos entregues ao consumo, sujeitos a
regime especial de controle, que envolvam atividades de professional
legalmente habilitado;

XLIII - analisar, autorizar e supervisionar os programas
informatizados de registro das movimentagoes de compra e venda de produtos
sujeitos a regime de controle especial, em estabelecimentos comerciais
farmaceuticos;

XLIV - programar, controlar, executar, avaliar e fiscalizar, em
carater complementar, os estabelecimentos que desenvolvem atividades de
manipulagao e dispensagao de medicamentos;

XLV - executar o controle e fiscalizagao, em carater
complementar, das prescrigdes de fdrmulas magistrals e oficinais de
medicamentos manipulados;

XLVI - executar projetos estrategicos de orientagao e fiscalizagao
em estabelecimentos que manipulam medicamentos, em situagoes especiais e
emergendais;

XLVII - emitir parecer tecnico nas questdes de sua unidade;
XLVIII - representar a Unidade junto a outros orgaos;

XLIX - desenvolver outras atividades previstas em lei ou
regulamentos;

L - participar no programa de fiscalizagao do transporte de cargas
perigosas com incumbencia de fiscalizagao/avaliagao do transporte de carga
radioativa.

Art. 29. A Unidade de Fiscalizagao e Inspegao de Servigo de
Saude Sujeitos a Regulagao Sanitaria compete:

I - planejar, coordenar e desenvolver agoes na identificagao e
avaliagao dos efeitos do uso, agudo e cronico, dos tratamentos farmacologicos
e utilizagao de substancias quimicas no conjunto da populagao ou em
subgrupos de pacientes expostos;

II - gerenciar os sistemas de informagoes de eventos
toxicologicos, controle de acidentes por animais pegonhentos, reagdes
adversas e queixas tecnicas de produtos para a saude, a fim de subsidiar
medidas de prevengao e controle, necessarios a eliminagao ou minimizagao
dos riscos;

III - organizar e manter atualizados, registros e controles das
agoes, tendo em vista a sistematica do acompanhamento, analise, avaliagao e
controle estabelecidos pela Diregao do Nucleo de Vigilancia Sanitaria;

IV - divulgar as informagdes produzidas, disponibilizando-as a
populagdo em geral;

V - propor convenios e mecanismos de intercambio tecnico-
cientifico com instituigdes de ensino e pesquisa;

VI - planejar, coordenar e desenvolver agoes de capacitagAo de
recursos humanos em hemo, farmaco e toxicovigilancia, radiagao ionizante e
nao ionizante, de produtos de saude, pos-comercializagao;

VII - responder junto ao nivel federal pelos Sistemas Estaduais de
hemo, farmaco e toxicovigilancia de Produtos de Saude, Pos-Comercializagao;

VIII - propor normas gerais complementares a elaboragao de
pianos, programas e projetos, em consonancia com as diretrizes estabelecidas
pelos Govemos Federal e Estadual;

IX - desenvolver outras agdes relacionadas As intoxicagdes,
envenenamentos, contaminagoes quimicas, queixas tecnicas e reagoes
adversas a produtos para a saude.

Art. 30. A Unidade de Fiscalizagao e Inspegao de Tecnologias e
Ambientes Sujeitos a Regulagao Sanitaria compete:

I - programar, organizar, coordenar, dirigir, avaliar e controlar as
agoes de Vigilancia Sanitaria relacionada com a orientagao e fiscalizagao da
saude ambiental, no Ambito da vigilancia sanitaria;

II - executar, de forma complementar, agoes de vigilancia
sanitaria de orientagao e fiscalizagao da saude ambiental;

III - proporcionar assessoramento tecnico e operacional a
Diretoria de Vigilancia Sanitaria, nas questoes relativas a area de abrangencia
da unidade;

IV - interagir com as demais unidades da Diretoria de Vigilancia
Sanitaria, objetivando a integragao dos servigos de Vigilancia Sanitaria;

V - analisar e avaliar risco para expedir Alvara Sanitario na area
de abrangencia da unidade;

VI - promover intercambio tecnico-cientifico, com orgAos
govemamentais e nao govemamentais, nacionais, intemacionais e afins;

VII - auditar e supervisionar as agdes de vigilancia sanitaria de
orientagao e fiscalizagao da saude ambiental junto aos municipios;

VIII - analisar fatores de risco a saude advindos do meio
ambiente e propor agdes, conjuntamente com o Nucleo de Vigilancia
Epidemiologica, de Centros de Referenda em Vigilancia Ambiental;

IX - coletar Agua, analise da qualidade da Agua dos servigos de
saude, da climatizagao de ambientes, do solo, de efluentes sanitArios, de
residuos solidos e ionizantes;

i
X - estabelecer normas e procedimentos para fatores ambientais

que produzem riscos A saude da populagAo;

XI - manter atualizado o sistema de informagao dos processos
administrativo-sanitario relativo a sua gerencia e deddir em primeira instancia
as sangdes previstas na legislagAo vigente;

XII - proporcionar atendimento e garantir o repasse das
informagdes na Area de fiscalizagdo do meio ambiente;

XIII - supervisionar e prestar apoio tecnico e operacional aos
orgdos de saude relativos As Areas do meio ambiente;

XIV - desenvolver projetos estrategicos em situagoes especiais e
emergendais, nas areas do meio ambiente;

XV - realizar estudos, pesquisas e avaliag&o dos riscos e agravos
potenciais a saude, provenientes do meio ambiente;

XVI - participar do processo de capacitagAo de recursos humanos
para area do meio ambiente;

XVII - monitorar, de forma complementar, os fatores biologicos e
nao biologicos que ocasionem riscos a saude da populagAo, observados os
padrdes maximos de exposigAo aceitaveis e permitidos;

XVIII - controlar os criterios de identidade e qualidade sanitaria
para licenga de identificagao e funcionamento de estabelecimentos industrial,
comerdais e prestadores de servigos de interesse da saude;

XIX - controlar e fiscalizar de forma suplementar, o transporte e
guarda de substancias e produtos toxicos;

XX - participar na elaboragao de normas relativas a orientagao e
fiscalizagao dos estabelecimentos prestadores de servigos de limpeza e
sanitizagao;

XXI - analise e emissao de pareceres tecnicos de projetos basicos
arquitetonicos de servigos de saude;

XXII - desenvolver outras atribuigdes previstas em lei ou
regulanjento.

Subsegdo HI
DO NUCLEO DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Art. 31. Ao Nucleo de Vigilanda Ambiental compete:
I - atuar como componente laboratorial da vigilancia ambiental,

visando minimizar os riscos e danos a saude da populagao por intermedio da
deteegao e monitoramento da presenga de residuos e contaminantes em
amostras ambientais;

II - elaborar em conjunto com os laboratdrios o cronograma
anual de atividades;

III - discutir em conjunto com os laboratoriais, a implantagAo de
novos ensaios laboratoriais, analises, diagnosticos, metodos etc, nos nucleos
de analises ambientais, sanitarias e de epidemiologia;

IV - monitorar a presenga de residuos e contaminantes em
amostras ambientais;

V - aprimorar as agoes de vigilancia em saude, referentes a
analise de amostras ambientais, no ambito local e dos municipios;
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VI - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
setor de Informagao c Analise de Saude da SVS;

VII - proporcionar as condigoes necess&rias para a execugao das
analises referentes as amostras ambicntais;

VIII - receber e consolidar planilha com a produg&o das analises e
atividades mensais;

IX - coordenar as atividades do laboratorio de microbiologia
ambiental;

X - coordenar as atividades do Laboratorio de fisico-quimica
ambiental;

XI - coordenar as atividades do Laboratorio de toxicologia
ocupacional e ambiental;

XII - coordenar as atividades do Laboratorio de organicos volateis
e nao-volatcis.

Art. 32. A Unidade de Controle de Doengas Transmitidas por
Vetores compete:

I - elaborar e coordenar projetos de Pesquisa afins;
II - emitir laudos dos procedimentos realizados;
III - emitir relatorios tecnicos;
IV - enviar amostras para centros de referencias quando forcm os

casos;

V - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execugao das analises;

VI - manter atualizado os dados especificos das atividades;
VII - organizar os processos que contem os laudos e relatorios

tecnicos e encaminha-los aos setores de referenda;

VIII - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

IX - orientar tecnicamente equipes dos municipios;
X - soliritar compra de material permanente e de consumo para o

servigo;

XI - solicitar manuteng^o preventiva e corretiva dos
equipamentos do servigo;

XII - supervisionar as analises entomologicas e de outros vetores
dos municipios;

XIII - supervisionar diariamente todas as atividades
desenvolvidas no servigo;

XIV - treinar os tecnicos na realizagao das atividades de coleta e
diagnostico;

XV - validar laudos;
XVI - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga

durante o desempenho das atividades;
XVII - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema

da Qualidade;

XVIII - cumprir e fazer cumprir as normas de Gercnciamento de
Residuos.

Art. 33. A Unidade de Controle de Risco Ambiental compete:

I - executar analises de colinesterase sanguinea, indicadores
biologicos, ALA urina, de metais pesados, de residuos de pesticidas e
agrotoxicos, e outros ensaios de acordo com a demanda;

II - supervisionar as analises das amostras de toxicologia
ocupacional e ambiental;

III - emitir laudos parciais;

IV - elaborar em conjunto com os analistas e tecnicos o
cronograma anual de atividades do setor;

V - discutir em conjunto com os analistas e tecnicos a
implantagao de novos ensaios laboratoriais, analises, diagndsticos, metodos
etc, referente ao setor;

VI - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execug&o das analises;

VII - elaborar e coordenar projetos de Pesquisa inerentes ao setor;

VIII - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informag&o e Analise de Saude;

IX - solicitar manuteng&o preventiva, corretiva e calibrag&o para
os equipamentos do setor;

X - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas
no servigo.

XI - participagao em programas de ensaios de proficiencia e inter-
laboratoriais;

XII - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XIII - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 34. A Unidade de Controle de Zoonoses compete:

I - planejar, organizar, orientar, normatizar , coordenar e
supervisionar as atividades relativas a agravos sob vigilancia a nivel estadual;

II - estabelecer o perfil epidemiologico das zoonoses no ambito do
Estado, bem como sua dinamica temporal e espacial;

III - adequar as normas dos programas de vigilancia de zoonoses,
estabelecidas pelo Ministerio da Saude a realidade epidemiologica do Estado;

IV - coordenar os programas de vigilancia de zoonoses no ambito
do Estado;

V - buscar integragao com outros servigos de saude, instituigoes
e orgaos afins para o desenvolvimento de agoes conjuntas que visem o controle
das zoonoses sob vigilancia;

VI - promover capacitagao de recursos humanos integrantes do
sistema de vigilancia de zoonoses;

VII - acompanhar, avaliar e assessorar as atividades de vigilancia
epidemiologica das doengas transmitidas por vetores, reservatdrios e outros
hospedeiros desenvolvidos pelos niveis regionais e municipais, nos aspectos
relacionados aos agentes e meio ambientes;

VIII - participar de estudos, pesquisas e projetos especiais
relacionados as doengas transmitidas por vetores, reservatorios e outros
hospedeiros, no que se rcfere aos aspectos relacionados aos agentes e meio
ambiente.

SubsegSo IV
DO NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR

Art. 35. Ao Nucleo de Vigilancia em Saude do Trabalhador
compete:

I - coordenar a elaboragao de normas tecnicas e rotinas das
agoes de saude do trabalhador;

II - colaborar na definig&o de criterios tecnicos e parametros para
a avaliag&o do impacto das agoes de vigilancia da Saude do Trabalhador;

III - adotar as providendas indispensaveis ao resguardo do
interesse publico e a probidade na aplicagao dos recursos ou na utilizagao dos
bens pubhcos, caso sejam constatadas irregularidades;

IV - identificar, desenvolver e sugerir agoes de preveng&o da
ocorrencia de condigoes desfavoraveis a saude do trabalhador;

V - proceder, de forma conjunta, com base nas informagdes e
estudos, as analises visando a identificagao de riscos e as agoes adequadas de
intervengao, formulando os respectivos pianos de agao;

VI - elaborar e idealizar agoes inovadoras direcionadas a agoes de
intervengao no risco a saude, para serem executadas pelas areas competentes
da SVS.

Art. 36. A Unidade de Vigilancia dos Agravos a Saude do
Trabalhador compete:

I - planejar, organizar, coordenar, orientar, controlar, avaliar,
propor e elaborar normas as agdes de Vigilancia relacionada a fiscalizagao dos
ambientes de trabalho e dos agravos a saude do trabalhador;

II - proporcionar assessoria tecnica e operacional diretamente a
Diretoria Executiva de Vigilancia Sanitaria/DEVS, nas questoes relativas a
area de abrangencia deste Nucleo;

III - manter interrelagoes com os demais nucleos de vigilancia,
objetivando maior integragao dos servigos;

IV - promover intercambio tecnico e cientifico com outros Org&os;
V - orientar, controlar, avaliar as agoes municipalizadas e

regionalizadas, relativo a implantagao e implementagao das agdes na area de
vigilancia em saude do trabalhador;

VI - atuar junto a Coordenagao Nacional em Saude do
Trabalhador/ Ministerio da Saude na implementagao das politicas publicas em
saude do trabalhador no territorio amapaense;

VII - atuar junto aos Orgaos Competentes e a Agenda Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) na implementagao das politicas publicas em
saude do trabalhador no territorio amapaense;

VIII - credenciar junto a Area Tecnica de Saude do Trabalhador
do Ministerio da Saude os Centros de Referenda, Munidpais, conforme as
determinagoes do Plano Estadual de Saude do Trabalhador;

IX - gerendar os sistemas de informagao relativos a vigilancia em
saude do trabalhador;

X - definir normas e procedimentos tecnicos e diretrizes
operacionais, no que diz respeito a vigilancia em saude do trabalhador;

XI - decidir em primeira instancia processo administrativo-
sanitario e aplicar sangoes previstas na legislagao vigente, quando
identificadas irregularidades;

XII - definir agoes de capadtagoes e/ou qualificag&o para
profissiohais que atuam na area de saude do trabalhador;

XIII - articular as agoes assistenciais em saude do trabalhador;
XIV - promover a articulagdo intersetorial entre os diversos

servigos publicos com interface em saude do trabalhador;
XV - auditar e supervisionar as agdes de orientagao e fiscalizagao

da saude do trabalhador junto aos municipios;
XVI - assessorar as regionais de saude e os munidpios nas agoes

de vigilancia sanitaria referentes a saude do trabalhador;
XVII - desenvolver outras atribuigoes previstas em Lei ou

estatuto.
Art. 37. A Unidade de Vigilancia dos Ambientes e Processo de

Trabalho compete:
I - programar, organizar, coordenar, dirigir, avaliar e controlar as

agoes de Vigilancia Sanitaria relacionada com a orientagao e fiscalizagao da
saude ambiental, no ambito da vigilancia sanitaria;

II - executar, de forma complementar, agoes de vigilancia
sanitaria de orientagao e fiscalizagao da saude ambiental;

III - propordonar assessoramento tecnico e operacional a
Diretoria de Vigilanda Sanitaria, nas questoes relativas a area de abrangencia
da unidade;
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IV - interagir com as demais unidades da Diretoria de Vigilancia

Sanitaria, objetivando a integragao dos servigos de Vigilancia Sanitaria;

V - analisar e avaliar risco para expedir Alvara Sanitario na area
de abrangencia da unidade;

VI - promover intercambio tecnico-cientifico, com orgaos
govemamentais e nao govemamentais, nacionais, intemacionais e afins;

VII - auditar e supervisionar as agoes de vigilancia sanitaria de
orientagao e fiscalizagao da saude ambiental junto aos municipios;

VIII - analisar fatores de risco a saude advindos do meio
ambiente e propor agoes, conjuntamente com o Nucleo de Vigilancia
Epidemiologica, de Centros de Referencia em Vigilancia Ambiental;

IX - coletar agua analise da qualidade da agua dos servigos de
saude, da climatizagao de ambientes, do solo, de efluentes sanitarios, de
residuos solidos e ionizantes;

X - estabelecer normas e procedimentos para fatores ambientais
que produzem riscos k saude da populagao;

XI - manter atualizado o sistema de informagao dos processos
administrative-sanitario relativo a sua gerencia e decidir em primeira instancia
as sangoes previstas na legislag&o vigente;

XII - proporcionar atendimento e garantir o repasse das
informagbes na area de fiscalizagao do meio ambiente;

XIII - supervisionar e prestar apoio tecnico e operacional aos
orgaos de saude relativos as areas do meio ambiente;

XIV - desenvolver projetos estrategicos em situagbes especiais e
emergenciais, nas areas do meio ambiente;

XV - realizar estudos, pesquisas e avaliagao dos riscos e agravos
potenciais a saude, provenientes do meio ambiente;

XVI - participar do processo de capacitagao de recursos humanos
para area do meio ambiente;

XVII - monitorar, de forma complementar, os fatores biologicos e
nao biologicos que ocasionem riscos a saude da populagao, observados os
padroes maximos de exposigao aceitaveis e permitidos;

XVIII - controlar os criterios de identidade e qualidade sanitaria
para licenga de identificagao e funcionamento de estabelecimentos industriais,
comerciais e prestadores de servigos de interesse da saude;

XIX - controlar e fiscalizar de forma suplementar, o transporte e
guarda de substancias e produtos toxicos;

XX - participar na elaboragao de normas relativas a orientagao e
fiscalizagao dos estabelecimentos prestadores de servigos de limpeza e
sanitizagao;

XXI - realizar analise e emissao de pareceres tecnicos de projetos
basicos arquitetonicos de servigos de saude;

XXII - desenvolver outras atribuigoes previstas em lei ou
estatuto.

Art. 38. A Unidade de Articulag&o e Desenvolvimento da Politica
de Saude do Trabalhador compete:

I - planejar, organizar, coordenar, orientar, controlar, avaliar,
propor e elaborar normas as agoes de Vigilancia relacionada a fiscalizagao dos
ambientes de trabalho e dos agravos a saude do trabalhador;

II - proporcionar assessoria tecnica e operacional diretamente a
Diretoria Executiva de Vigilancia Sanitaria/ DEVS, nas questbes relativas a
area de abrangencia deste Nucleo;

III - manter inter-relagoes com os demais Nucleos de vigilancia,
objetivando maior integragao dos servigos;

IV - promover intercambio tecnico e cientifico com outros Orgaos;
V - orientar, controlar, avaliar as agoes municipalizadas e

regionalizadas, relativo a implantagao/implementagao das agoes na area de
vigilancia em saude do trabalhador;

VI - atuar junto a Coordenagao Nacional em Saude do
Trabalhador/ Ministerio da Saude e Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) , na implementagao das politicas publicas em saude do trabalhador
no territorio amapaense;

VII - credenciar junto a Area Tecnica de Saude do Trabalhador do
Ministerio da Saude os Centros de Referencia, Munidpais, conforme as
determinagoes do Plano Estadual de Saude do Trabalhador;

VIII - gerenciar os sistemas de informagao relativos k vigilancia
em saude do trabalhador;

IX - definir normas e procedimentos tecnicos e diretrizes
operacionais, no que diz respeito a vigilancia em saude do trabalhador;

X - decidir em primeira instbneia processo administrativo-
sanitario e aplicar sangoes previstas na legislagao vigente, quando
identificadas irregularidades;

XI - definir agoes de capacitagbes e/ou qualificagao para
profissionais que atuam na area de saude do trabalhador;

XII - articular as agoes assistenciais em saude do trabalhador;

XIII - promover a articulagao intersetorial entre os diversos
servigos publicos com interface em saude do trabalhador;

XIV - auditar e supervisionar as agoes de orientagao e
fiscalizagao da saude do trabalhador junto aos municipios;

XV - assessorar as regionais de saude e os municipios nas agoes
de vigilancia sanitaria referentes a saude do trabalhador;

XVI - desenvolver outras atribuigoes previstas em lei ou estatuto.

Segao IX
DA DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA LABORATORIAL

Art. 39. A Diretoria Executiva de Vigilancia Laboratorial compete

coordenar, planejar e supervisionar as atividades de gestao tecnico-
operacionais dos Centros, Nucleos e Unidades sob a responsabilidade desta
Diretoria Executiva e prestar assessoramento ao Superintendente de
Vigilancia em Saude nas atividades relativas ao gerenciamento das agoes da
sua area de atuagAo, alem de analisar processos e outros documentos e emitir
pareceres tecnicos.

Art. 40. Ao centro de Conhecimento, Inovagao e Tecnologia
compete:

I - promover o desenvolvimento institucional por meio do
conhecimento, da inovagao e pesquisa cientifica;

II - articular parcerias com orgaos e instituigoes para
compartilhar informagoes, experiencias, conhecimento, participando de
grupos de estudos de interesse da instituigao;

III - elaborar relatorios tecnicos;
IV - elaborar projetos, coordenar, executar e prestar contas

(carater tecnico) de projetos de pesquisas;
V - orientar tecnicamente na elaboragao, execugao e prestagao de

contas de projetos de pesquisas;

VI - participar como representante da Instituig&o em eventos
cientificos e tecnologjcos;

VII - participar das atividades da Gerencia de Gestao da
Qualidade;

VIII - elaborar editais intemos de pesquisa;

IX - identificar potenciais parceiros para celebrag£o de
Cooperagoes Tecnicas;

X - identificar canais de financiamento de projetos;
XI - representar a Instituigao junto a RIPAP - Rede Integrada de

Pesquisa do Estado do Amapa e as Comissbes Organizadoras de Eventos
Cientificos;

XII - representar a Instituigao junto as Comissbes Organizadoras
de Eventos Cientificos;

XIII - cumprir as normas de Biosseguranga durante o
desempenho das atividades;

XIV - cumprir as normas do sistema da qualidade.
XV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de

Residuos.
Art. 41. Ao Centro de Qualidade Laboratorial compete:
I - coordenar as atividades decorrentes dos trabalhos de

consultoria;
II - prestar apoio tecnico aos setores na implementagao do

Programa da Qualidade;
III - controlar a distribuigao dos padroes da SVS;
IV - coordenar as auditorias intemas da SVS;
V - divulgar as agoes do Programa da Qualidade;
VI - monitorar o cumprimento das normas e procedimentos de

biosseguranga, durante a execugao das atividades;
VII - coordenar agoes de Biosseguranga da SVS;
VIII - coordenar o controle de qualidade interlaboratorial e

programas de proficiencia;
IX - conduzir reunioes de analise critica dos indicadores;
X - cumprir as normas de Biosseguranga no desempenho das

atividades;
XI - cumprir as normas do sistema da qualidade;
XII - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas

na gerencia;

XIII - cumprir e fazer cumprir as normas do sistema da
qualidade;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Subsegdo I
DO NUCLEO DE GESTAO DA REDE DE LABORATORIOS

Art. 42. Ao Nucleo de Gestao da Rede de Laboratories compete:
I - coordenar as atividades de gestao rede de Laboratories do

estado visando a melhoria da qualidade do diagnostico;
II - coordenar a produg&o e distribuigao de insumos para

laboratories da rede publica;

III - coordenar agbes de Biosseguranga da rede de laboratbrios
em sua area de abrangencia;

IV - coordenar o cadastramento de toda a rede de laboratbrios
publicos, conveniados e privados que realizam exames de interesse da saude
publica;

V - coordenar as agoes de supervisao da rede de laboratbrios
cadastrados;

VI - coordenar as agbes de controle de qualidade no diagnostico
laboratbrios que realizam diagnosticos de interesse em saude publica em sua
area de abrangencia;

VII - coordenar o fluxo de recebimento de informagao de
produgao de exames das redes cadastradas;

VIII - elaborar e Coordenar Projetos;

IX - coordenar a elaboragao e execugao do cronograma de
capacitagao da rede de laboratbrios publicos em sua area de abrangencia;
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X - emitir relatorios tecnicos;
XI - manter atualizado os dados especificos das atividades fins

deste Nucleo;
XII - solicitar compra de material permanente e de consumo para

as Unidades vinculadas a este Nucleo;
XIII - solicitar manutengao preventiva e corretiva para os

equipamentos das Unidades vinculadas a este Nucleo;
XIV - supervisionar diariamente todas as atividades

desenvolvidas no Nucleo;
XV - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga

durante o desempenho das atividades;
XVI - cumprir e fazer cumprir as normas do sistema da

qualidade;
XVII - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de

Residuos.

Art . 43. A Unidade Laboratorial de Fronteira compete:
I - colaborar com acordos intemacionais na prevengao e controle

de doengas, produtos e servigos em area de fronteira, fortalecendo as agoes de
vigilancia em Saude;

II - realizar analises laboratoriais de interesse da vigilancia em
saude da fronteira;

III - confeccionar relatorio de estatistica e encaminhar ao setor de
referenda;

IV - elaborar e Coordenar Projetos;
V - emitir e validar laudos;
VI - emitir relatorios tecnicos;
VII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para

execugAo das analises;
VIII - manter atualizado os dados especificos da Unidade;
IX - monitorar o cumprimento das normas de biosseguranga,

durante o desempenho das atividades;

X - orientagao tecnica da equipe;

XI - solicitar compra de material permanente e consumo;

XII - soliritar manutengAo preventiva e corretiva dos
equipamentos;

XIII - supervisionar diariamente todas as atividades
desenvolvidas no servigo;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga no
desempenho das atividades;

XV - cumprir e fazer cumprir as normas do sistema da qualidade;
XVI - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de

Residuos.
Art . 44. A Unidade de Controle da Qualidade Laboratorial

compete:
I - realizar Controle da Qualidade do diagnostico dos Laboratories

de sua area de abrangencia;
II - executar as atividades de Controle de Qualidade dos

laboratories que realizam exames de interesse em saude publica;

III - orientar os Revisores do Servigo de Controle de Qualidade na
realizagao de suas atividades de avaliagao do diagnostico das endemias da
rede;

IV - supervisionar o servigo de triagem de laminas para o controle
de qualidade de endemias;

V - detectar divergences no diagnostico das endemias;

VI - realizar supervisao dos laboratories da rede realizando
corregao de divergences diagnosticas;

VII - participar das atividades de supervisao e treinamento da
Rede de laboratories, dentro de sua competencia;

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

IX - cumprir e fazer cumprir as normas do sistema da qualidade;

X - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 45. A Unidade de ProdugAo de Insumos compete:
I - produzir e distribuir insumos com qualidade e confiabilidade;

II - confeccionar relatorio de estatistica e encaminhar aos setores
competentes;

III - controlar o estoque de rotina dos produtos quimicos e meio
de cultura da Unidade, solicitando a reposigao quando o estoque entrar em
alerta;

IV - elaborar e Coordenar Projetos;
V - emitir relatorios tecnicos;
VI - informar atraves de mapas mensais o estoque e utilizagao

dos produtos quimicos controlados pela Policia Federal;
VII - manter atualizado os dados especificos das atividades;
VIII - orientar tecnicamente a equipe;

IX - solicitar compra de material permanente e de consumo para
a unidade;

X - solicitar manutengao preventiva e corretiva para os
equipamentos da unidade;

XI - supervisionar as atividades desenvolvidas;

XII - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga,
durante o desempenho das atividades;

XIII - cumprir e fazer cumprir as normas do sistema da
qualidade;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 46. A Unidade de AvaliagAo e Monitoramento da Rede de
Laboratories compete:

I - cadastrar, Acompanhar e Avaliar a Rede de Laboratories;
II - emitir relatorios tecnicos;

III - confeccionar relatorio de estatistica de produgao e
encaminhar ao setor de referenda;

IV - realizar supervisao da rede de laboratories, dos modulos de
revisao do estado e efetuar corregao de laminas com diagnostico divergente
junto ao revisor e microscopista;

V - cadastrar a Rede de Laboratories e emitir os respectivos
relatorios;

VI - auxiliar o Coordenador do Nucleo na elaboragAo e execugao
do cronograma de capacitagao da rede de laboratories.

VII - monitorar o cumprimento das normas de biosseguranga;

VIII - monitorar o cumprimento das normas do sistema da
qualidade;

IX - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

SubsegSo II
DO NUCLEO DE ANAUSES DE PRODUTOS REGULADOS

Art. 47. Ao nucleo de Analises de Produtos Regulados compete:
I - contribuir com a promogAo de saude e prevengAo de doengas

atraves das analises de controle de qualidade dos produtos vinculados as
agoes de Vigilancia SanitAria;

II - emitir e assinar laudos finais referentes a analises de
produtos;

III - fazer pedido de material permanente e de consumo de todos
os setores ligados ao Nucleo;

IV - verificar e solicitar junto a Diregao Executive do SVS a
manutengao preventiva e corretiva e calibragAo dos equipamentos dos setores
do Nucleo;

V - elaborar em conjunto com a Diretoria Executiva de Vigilancia
em Saude cronograma de atividades a serem executadas anualmente;

VI - comunicar a Diretoria Executiva do SVS sobre as
necessidades do Nucleo;

VII - solicitar capacitagAo e/ou atualizagAo necessArios para a
execugAo e implantagAo de novas tecnicas;

VIII - enviar amostras para centros de referenda quando for o
caso;

IX - viabilizar a participagAo das unidades laboratoriais
vinculadas ao Nucleo em programa de ensaios de proficienda e inter-
laboratoriais;

X - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga durante
o desempenho das atividades;

XI - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XII - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 48. Ao Laboratorio de Microbiologia de Produtos Regulados
compete:

I - monitorar e avaliar a qualidade microbiologica de agua para
consumo humano e alimentos disponibilizados a populagAo;

II - elaborar e coordenar projetos de pesquisa afins;
III - emitir laudos parciais de analises de produtos;
IV - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a

Gerencia de InformagAo e AnAlise de Saude;
V - emitir relatorios tecnicos pertinentes;
VI - enviar amostras para centros de references quando forem os

casos;

VII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessArios para
execugAo das anAlises;

VIII - manter atualizado os dados especificos das atividades;
IX - monitorar a obediencia das normas de biosseguranga,

durante o desempenho das atividades;
X - orientar tecnicamente a equipe;
XI - solicitar compra de material permanente e de consumo para

o setor;

XII - solicitar manutengao preventiva e corretiva e calibragAo dos
equipamentos;

XIII - participagao em programas de ensaios de proficienda e
inter-laboratoriais;

XIV - supervisionar as anAlises microbiologicas de Agua para
consumo humano e alimentos;

XV - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas
no servigo;
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XVI - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga

durante o desempenho das atividades;
XVII - cumprir e fazei cumprir as normas e padroes do Sistema

da Qualidade;
XVIII - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de

Residuos. -Art. 49. Ao Laboratory de Fisico-Quimica de Produtos
Regulados compete:

I - avaliar a qualidade de produtos disponibilizados a populagao,
por meio de analises fisico-quimica;

II - elaborar e coordenar projetos de Pesquisa afins;
III - emitir laudos parciais de analise de produtos;
IV - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a

Gerencia de Informagao e Analise de Saude;
V - emitir relatorios tecnicos;
VI - enviar amostras para centros de referencias quando forem os

casos;
VII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necess&rios para

execugao das analises;
VIII - manter atualizado os dados especificos das atividades;

IX - monitorar a obediencia das normas de biosseguranga,
durante o desempenho das atividades;

X - orientar tecnicamente a equipe;
XI - solicitar compra de material permanente e de consumo para

o setor;

XII - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos do setor;

XIII - supervisionar diariamente todas as atividades
desenvolvidas no servigo;

XIV - participagao em programas de ensaios de proficiencia e
inter-laboratoriais;

XV - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XVI - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XVII - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art . 50. Ao Laboratory de Microscopia de Produtos Regulados
compete:

I - verificar a integridade do alimento a partir da identificagao de
seus elementos histologicos;

II - elaborar e coordenar projetos afins;
III - emitir laudos parciais das analises microscopicas de

produtos;

IV - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

V - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execugao das analises;

VI - manter atualizado os dados especificos das atividades;

VII - monitorar a obediencia das normas de biosseguranga,
durante o desempenho das atividades;

VIII - organizar os processos que contem os laudos e encaminha-
los ao Chefe do Nucleo de Analise Sanitaria;

IX - orientar tecnicamente a equipe;
X - solicitar compra de material permanente e de consumo para o

nucleo;

XI - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos do setor;

XII - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas
no servigo;

XIII - participagao em programas de ensaios de proficiencia e
inter-laboratoriais;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XV - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XVI - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 51. Ao Laboratory de Analises de Cosmeticos e Saneantes
compete:

I - assegurar a qualidade de cosmeticos para consumo humano e
saneantes;

II - elaborar e Coordenar Projetos afins;

III - emitir laudos parciais das analises realizadas;

IV - enviar amostras para centros de referencias quando forem os
casos;

V - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execugao das analises;

VI - manter atualizado os dados especificos das atividades;

VII - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

VIII - orientar tecnicamente a equipe;

)

IX - solicitar compra de material permanente e de consumo para
o Laboratory;

X - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos do setor;

XI - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas
no servigo;

XII - participagao em programas de ensaios de proficiencia e
inter-laboratoriais;

XIII - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade; ^XV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 52. Ao Laboratory de Analises de Medicamentos compete:

I - assegurar a qualidade do medicamento para consumo
humano;

II - elaborar e Coordenar Projetos afins;

III - emitir laudos parciais das analises realizadas;
IV - enviar amostras para centros de referencias quando forem os

casos;
V - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para

execugao das analises;
VI - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a

Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

VII - manter atualizado os dados especificos das atividades;
VIII - orientar tecnicamente a equipe;

IX - solicitar compra de material permanente e de consumo para
o Laboratory;

X - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos do setor;

XI - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas
no servigo.

XII - participagao em programas de ensaios de proficiencia e
inter-laboratoriais;

XIII - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Subsegdo III
DO NUCLEO DE ANALISES AMBIENTAIS

Apt. 53. Ao Nucleo de Analises Ambientais compete:
I - atuar como componente laboratorial da vigilancia ambiental,

visando minimizar os riscos e danos a saude da populagao por intermedio da
detecgao e monitoramento da presenga de residuos e contaminantes em
amostras ambientais;

II - elaborar em conjunto com os laboratories o cronograma
anual de atividades;

III - discutir em conjunto com os laboratoriais, a implantagao de
novos ensaios laboratoriais, analises, diagnostics, metodos etc, nos nucleos
de analises ambientais, sanitarias e de epidemiologia;

IV - monitorar a presenga de residuos e contaminantes em
amostras ambientais;

V - aprimorar as agoes de vigilancia cm saude, referentes a
analise de amostras ambientais, no ambito local e dos municipios;

VI - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informagao e Analise de Saiide;

VII - proporcionar as condigoes necessarias para a execugao das
analises referentes as amostras ambientais;

VIII - receber e consolidar planilha com a produgao das analises e
atividades mensais;

• IX - coordenar as atividades do laboratory de microbiologia
ambiental;

X - coordenar as atividades do Laboratory de fisico-quimica
ambiental;

XI - coordenar as atividades do Laboratory de toxicologia
ocupacional e ambiental;

XII - coordenar as atividades do Laboratory de organicos volateis
e nao-volateis.

Art. 54. Ao Laboratory de Analises Fisico-Quimicas Ambientais
compete:

I - avaliar a qualidade fisico-quimica da agua, solo e ar, visando
monitorar a presenga de residuos e contaminantes que possam produzir riscos
e danos a saude da populagao;

II - executar analise fisico-quimica em agua solo e ar, e outros
ensaios de acordo com a demanda;

III - supervisionar as analises de amostras fisico-quimicas
ambientais;

IV - emitir laudos parciais;
V - elaborar em conjunto com os analistas e tecnicos o

cronograma anual de atividades do setor;
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VI - discutir em conjunto com os analistas e tecnicos a

implantagao de novos ensaios laboratoriais, analises, diagnosticos, metodos
etc, referente ao setor;

VII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execugao das analises;

VIII - elaborar e coordenar projetos de Pesquisa inerentes ao
setor;

IX - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

X - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos do setor;

XI - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas
no servigo;

XII - participagao em programas de ensaios de proficiencia e
inter-laboratoriais;

XIII - cumprir e fazer cumpnr as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 55. Ao Laboratorio de Toxicologia compete:
I - avaliar a presenga de residuos toxicos em amostras de origem

ocupacional ou ambiental que possam produzir riscos e danos a saude;
II - executar analises de colinesterase sanguinea, indicadores

biologicos, ALA urina, de metais pesados, de residuos de pesticidas e
agrotoxicos, e outros ensaios de acordo com a demanda;

III - supervisionar as analises das amostras de toxicologia
ocupacional e ambiental;

IV - emitir laudos parciais;
V - elaborar em conjunto com os analistas e tecnicos o

cronograma anual de atividades do setor;
VI - discutir em conjunto com os analistas e tecnicos a

implantagao de novos ensaios laboratoriais, analises, diagnosticos, metodos
etc, referente ao setor;

VII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execugao das analises;

VIII - elaborar e coordenar projetos de Pesquisa inerentes ao
setor;

IX - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

X - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos do setor;

XI - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas
no servigo;

XII - participagao em programas de ensaios de proficiencia e
inter-laboratoriais;

XIII - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 56. Ao Laboratono de Microbiologia Ambiental compete:
I - avaliar a qualidade microbiologica da agua, solo e ar, visando

monitorar os riscos e danos ambientais a saude da populagao;

II - executar analises microbiologicas de amostras de agua, solo,
ar, e outros ensaios de acordo com a demanda;

III - supervisionar as analises de amostras microbiologicas
ambientais;

IV - emitir laudos parciais;
V - elaborar em conjunto com os analistas e tecnicos o

cronograma anual de atividades do setor;
VI - discutir em conjunto com os analistas e tecnicos a

implantagao de novos ensaios laboratoriais, analises, diagnosticos, metodos
etc, referente ao setor;

VII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execugao das analises;

VIII - elaborar e coordenar projetos de Pesquisa inerentes ao
setor;

IX - elaborar e encaminhar planilha com produgao das analises e
atividades mensais;

X - Solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos do setor;

XI - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas
no servigo;

XII - participagao em programas de ensaios de proficiencia e
inter-laboratoriais;

XIII - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

)

Art. 57. Ao Laboratorio de Residuos Organicos e Inorganicos:

I - avaliar a presenga de residuos e contaminantes organicos
volateis e n&o-volateis, em agua, solo, ar e alimentos que possam produzir
riscos e danos a saude da populagao;

II - executar an&lise de residuos e contaminantes organicos
volateis e nao-volateis, em agua, ar, solo e alimentos e outros ensaios de
acordo com a demanda;

III - supervisionar as analises de amostras de residuos organicos
volateis e nao-volateis organicos;

IV - emitir laudos parciais;

V - elaborar em conjunto com os analistas e tecnicos o
cronograma anual de atividades do setor;

VI - discutir em conjunto com os analistas e tecnicos a
implantagao de novos ensaios laboratoriais, analises, diagnosticos, metodos
etc, referente ao setor;

VII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execugao das analises;

VIII - elaborar e coordenar projetos de Pesquisa inerentes ao
setor;

IX - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

X - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos do setor;

XI - supervisionar diariamente todas as atividades desenvolvidas
no servigo;

XII - participagao em programas de ensaios de proficiencia e
inter-laboratoriais;

XIII - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XIV - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XV - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

SubsegSo IV
DO NUCLEO DE ANALISES LABOftATORIAS DE DOEN£AS DE

NOTIFICACAO COMPUISORIA

Art. 58. Ao Nucleo de Analises Laboratoriais de Doengas de
Notificagao Compulsoria compete:

I - coordenar supervisionar e implementar e avaliar as atividades
e/ou agoes dos Laboratories de Parasitologia, Virologia, Bacteriologia,
Micologia, Biologia Molecular e Bioterio, necessarias a elucidagao de agravos
da saude publica de acordo com as normas padronizadas pelo Ministerio da
Saude;

II - manter intercambio tecnico-cientifico com os laboratories de
referenda;

III - enviar amostras biologicas para processamento de exames
que ncio sao realizados na SVS, bem como os exames confirmatdrios;

IV - prestar apoio tecnico necessario ao Servigo de Coordenagao
de Laboratories regionais e locais para o bom desempenho de suas atividades;

V - desenvolver estudos e pesquisas dentificas, visando melhorar
as atividades executadas, obedecendo sempre as diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas que envolvem seres humanos;

VI - manter atualizado o banco de dados especifico das atividades
de cada servigo.

Art. 59. Ao Laboratorio de Parasitologia compete:

I - coordenar, avaliar e dar apoio tecnico-diagnostico a rede
estadual com qualidade e confiabilidade;

II - elaborar e Coordenar Projetos afms;
III - emitir laudos das analises parasitologicas;
IV - emitir planilha com resultados da demanda mensal para o

Setor de Epidemiologia;
V - emitir relatorios tecnicos;
VI - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para

execugap das analises;
f

VII - manter atualizado os dados especificos as atividades;
VIII - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a

Gerencia de Informagao e Analise de Saude;
IX - orientar tecnicamente a equipe;
X - solicitar compra de material permanente e de consumo para o

Laboratorio;
XI - solicitar manutengao preventiva e corretiva para os

equipamentos utilizados no Laboratorio;

XII - supervisionar as analises microbiologicas;

XIII - supervisionar diariamente todas as atividades
desenvolvidas no servigo;

XIV - treinar os tecnicos na realizagao das atividades de coleta e
diagnostico;

XV - validar laudos;
XVI - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga

durante o desempenho das atividades;
XVII - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema

da Qualidade;
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XVIII - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamcnto de

Residuos.
Art . 60. Ao Laboratorio de Vetores compete:
I - estudar os vetores transmissores de doengas ao homem para

lmplementar agoes de controle;

II - elaborar e coordenar projetos de Pesquisa afms;
III - emitir laudos dos procedimentos realizados;
IV - emitir relatorios tecnicos;
V - enviar amostras para centros de referencias quando forem os

casos;

VI - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execugao das analises;

VII - manter atualizado os dados especificos das atividades;
VIII - organizar os processos que contem os laudos e relatorios

tecnicos e encaminh^-los aos setores de referenda;

IX - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

X - orientar tecnicamente equipes dos municipios;
XI - solicitar compra de material permanente e de consumo para

o servigo;
XII - solicitar manutengao preventiva e corretiva dos

equipamentos do servigo;
XIII - supervisionar as analises entomologicas e de outros vetores

dos municipios;
XIV - supervisionar diariamente todas as atividades

desenvolvidas no servigo;

XV - treinar os tecnicos na realizagao das atividades de coleta e
diagnostico;

XVI - validar laudos;

XVII - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XVIII - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema
da Qualidade;

XIX - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 61. Ao Laboratorio de Micologia compete:
^

I - realizar exames micologicos para a elucidag&o diagnostica;

II - organizar e conservar colegoes de cultura tipica de bacterias;
III - manter o registro de exames realizados diariamente na

Segao, onde devem constar, obrigatoriamente, numero de registro, amostras,
tipo de exame e resultado;

IV - promover a aplicagao de aspectos eticos, bem como de
clareza na divulgagao do resultado de exames ao destinatario;

V - promover a realizagao de investigagoes cientificas na area de
sua competencia, propondo, a divulgagao dos resultados;

VI - exercer outras competencias necessarias a operacionalizagao
dos servigos de saude, no ambito de sua area de atuagao.

Art. 62. Ao Laboratorio de Virologia compete:

I - coordenar, avaliar e dar apoio na realizagao do diagnostico
laboratorial de agravos cometidos por virus;

II - realizar o diagnostico laboratorial de agravos cometidos por
virus;

III - participar de programas de Controle de Qualidade extemo;

IV - elaborar e Coordenar Projetos afms;
V - emitir laudos;

VI - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informag&o e Analise de Saude;

VII - emitir relatorios tecnicos;
VIII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para

execugao das analises;
IX - manter atualizado os dados especificos das atividades;
X - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a

Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

XI - orientar tecnicamente a equipe;
XII - fazer recomendagoes gerais para coleta, armazenamento e

transporte de amostras biologicas destinadas ao servigo de bacteriologia;

XIII - solicitar compra de material permanente e de consumo
para o laboratorio;

XIV - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos utilizados no Laboratorio;

XV - supervisionar as analises microbiologicas;

XVI - supervisionar diariamente todas as atividades
desenvolvidas no servigo;

XVI - treinar os tecnicos na realizagao das atividades de coleta e
diagnostico;

XVIII - validar laudos;

XIX - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga
durante o desempenho das atividades;

XX - cumprir e fazer cumprir as normas e padr&es do Sistema da
Qualidade;

XXI - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 63. Ao laboratorio de Bacteriologia compete:
I - coordenar, avaliar e dar apoio na realizagao do diagnostico

laboratorial microbiologico clinico do Estado;

II - fazer Controle de Qualidade extemo (Controllab);

III - elaborar e Coordenar Projetos;

IV - emitir laudos;
V - emitir planilha com resultados da demanda mensal para o

Nucleo;

VI - emitir relatorios tecnicos;

VII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para
execug&o das analises;

VIII - manter atualizado os dados especificos das atividades;

IX - organizar os processos que contem os laudos e encaminha-
los ao Chefe do nucleo;

X - orientar tecnicamente a equipe;

XI - fazer recomendagoes gerais para coleta, armazenamento e
transporte de amostras biologicas destinadas ao servigo de bacteriologia;

XII - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a
Gerencia de Informagao e Analise de Saude;

XIII - solicitar compra de material permanente e de consumo
para o laboratorio;

XIV - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos utilizados no Laboratorio;

XV - supervisionar as analises microbiologicas;

XVI - supervisionar diariamente todas as atividades
desenvolvidas no servigo;

XVII - treinar os tecnicos na realizagao das atividades de coleta e
diagnostico;

XVIII - validar laudos;
XIX - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga

durante o desempenho das atividades;

XX - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema da
Qualidade;

XXI - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Art. 64. Ao Laboratorio de Biologia Molecular compete:

I - coordenar, avaliar e dar apoio na realizagao do diagnostico
laboratorial microbiologico clinico do Estado;

II - participar de programas de Controle de Qualidade extemo;

III - elaborar e Coordenar Projetos afms;
IV - realizar procedimentos tecnicos relacionados ao diagnostico

molecular de agravos de interesse em saude publica;

V - emitir laudos dos diagnostics moleculares;
VI - emitir planilha com resultados da demanda mensal para a

Gerencia de Informagao e Analise de Saude;
VII - emitir relatorios tecnicos;
VIII - fazer pedidos de insumos e equipamentos necessarios para

execugao das analises;
IX - manter atualizado os dados especificos das atividades;
X - organizar os processos que contem os laudos e encaminha-los

ao Chefe do nucleo;
XI - orientar tecnicamente a equipe;

XII - fazer recomendagoes gerais para coleta, armazenamento e
transporte de amostras biologicas destinadas ao servigo de bacteriologia;

XIII - solicitar compra de material permanente e de consumo
para o laboratorio;

XIV - solicitar manutengao preventiva e corretiva para os
equipamentos utilizados na rotina;

XV - solicitar o envio de amostras para centros de referencias
quando forem os casos;

' XVI - solicitar manutengao preventiva, corretiva e calibragao para
os equipamentos utilizados no Laboratorio;

XVII - supervisionar diariamente todas as atividades
desenvolvidas no servigo;

XVIII - treinar os tecnicos na realizagao das atividades de coleta e
diagnostico;

XIX - validar laudos;
XX - cumprir e fazer cumprir as normas de biosseguranga

durante o desempenho das atividades;
XXI - cumprir e fazer cumprir as normas e padroes do Sistema

da Qualidade;

XXII - cumprir e fazer cumprir as normas de Gerenciamento de
Residuos.

Seg2o X
DA DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA

Art. 65. A Diretoria Executiva Administrativa compete:

I - Assessorar o superintendente na definigao de diretrizes e na
implementagao das agoes da SVS, coordenar, programar, orientar e controlar
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a execugao das atividades relacionadas a administrag&o de pessoal,
planejamento, orgamento, finangas e contabilidade, de informatica, de
Logistica de transporte, compras material e patrimonio, de licitagoes,
comunicagdes Administrativas, de acordo com as normas estabelecidas pelos
sistemas organizados, movimentar os recursos financeiros da
superintendencia, assinando os documentos pertinentes, conjuntamente com
o superintendente, assim como contratos, convenios e demais documentos
necessarios; exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas
atribuigoes e as que lhe forem determinadas pelo gestor da SVS.

Subsegao I
DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO ORfAMENTARIO E FINANCEIRO

Art. 66. Ao Nucleo de Planejamento Orgamentario e Financeiro
compete:

I - manter sob guarda e controle todas as informagoes
pertinentes ao orgamento, disponibilizando-as as demais areas quando
solicitadas, dentro dos parametros de sigilo e seguranga proprios da atividade,
visando resguardar a imagem e o bom andamento das agoes administrativas
da SVS;

II - laborar, manter sob controle e disponibilizar, relatorios
parciais e consolidados das posigoes orgamentarias;

III - Administrar corretamente a aplicagao dos recursos, dentro
da algada deste nucleo, prestando conta a Superior;

IV - prestar informagdes, quando solicitado, ou via controladoria
e aos orgaos competentes, conforme legislagao vigente;

V - manter controle permanente da dotagao orgamentaria e da
aplicagao dos recursos financeiros destinados a SVS, dentro das algadas de
sua competencia;

VI - subsidiar a unidade na elaboragao do planejamento
orgamentario da SVS;

VII - fomecer ao Superintendente, todas as informagoes
necessarias ao desempenho de suas atividades;

VIII - administrar a aplicagao orgamentaria dos recursos
repassados aos programas especiais de responsabilidade da SVS;

IX - interagir junto aos orgaos demais, responsaveis pela
administragao dos recursos, visando agilizar os processos da SVS;

X - assegurar a SVS a utilizagao de ferramentas e metodologias
para analise de cenarios e elaboragao de estrategias corporativas e de riscos a
saude;

XI - participar na definigao e utilizagao do Sistema de
Informagdes de Risco - SIR.

Art. 67. A Unidade de Planejamento e Orgamento compete:
I - coordenar a elaboragao do Planejamento Estrategico da SVS;
II - desenvolver as atividades de programagao, orientagao,

coordenagao, execugao, avaliagao e elaboragao de pianos, programas e
projetos de desenvolvimento da SVS;

III - coordenar e supervisionar o processo de elaboragao dos
instrumentos de planejamento orgamentario, tais como: PPA, LDO, LOA;

IV - coordenar e supervisionar a instrugao dos instrumentos de
planejamento orgamentario;

V - propor e coordenar tecnicas e metodos de aperfeigoamento
para elaboragao e execugao dos instrumentos de planejamento orgamentario;

VI - propor e coordenar a operacionalizag&o de sistemas de
informagoes sobre o acompanhamento da realizagao das receitas e despesas
orgamentarias;

VII - observar na elaboragao e execugao da LOA a garantia
minima e maxima dos dispendios por setores, definidos em legislagao
pertinente;

VIII - propor e coordenar regras gerais e setoriais, no tocante a
alteragdes nos instrumentos de planejamento e orgamento;

IX - minutar mensagens de encaminhamento do PPA, LDO e
LOA;

X - minutar projetos de leis e decretos sobre PPA, LDO, LOA, e
creditos adicionais;

XI * executar atividades correlatas.
Art. 68. A Unidade de Finangas compete:
I - administrar e acompanhar a aplicagao dos recursos, bem

como sua prestagao de contas, garantindo o bom funcionamento da SVS;
II - coordenar e programar as despesas de manutengao e os

investimentos da SVS;
III - elaborar relatorio semestral das atividades realizadas;

IV - compatibilizar os relatorios periodicos dos diversos setores e
organizar o relatorio geral de SVS;

V - elaborar o relatorio estatistico de despesas com agua, energia
eletrica, combustivel, diarias, telefones fixos e celulares;

VI - elaborar, acompanhar e informar atraves de relatorio
semestral o andamento dos convenios firmados entre a prefeitura e orgaos da
administragao direta e indireta e entidades diversas com recursos oriundos do
proprio orgamento;

VII - manter registro atualizado dos convenios, contratos e outros
instrumentos congeneres celebrados;

VIII - monitorar a tramitagao de processos de formalizag&o de
convenios junto aos orgaos responsaveis por sua execugao;

IX - preparar e encaminhar aos orgaos competentes, o balancete
mensal da Superintendencia;

X - executar outras atividades correlatas.

Art. 69. A Unidade de Contabilidade compete gerir e executar as
atividades de natureza contabil e inclusive aquelas relativas a prestag&o de
contas, e especificamente:

I - realizar contabilidade analitica e acompanhar a execug&o
orgamentaria, observando as normas sistemicas;

II - preparar os langamentos de despesas, de acordo com a
documentagao que lhe for remetida, verificando a observancia das normas
vigentes, especialmente quanto a dedugao de credito proprio e os preceitos
relativos a licitag&o;

III - preparar, para remessa, segundo frequencia e periodicidade,
os balancetes e os demonstratives mensais, bem como, outras informagoes
similares;

IV - colaborar, sob a forma de interagao, com a Unidade
Orgamentaria e Financeira, registrando as responsabilidades apuradas e as
suas regularidades;

V - contabilizar os bens moveis e imoveis, bem como os estoques,
de acordo com as normas vigentes;

VI - promover tomadas de contas, quando n&o forem obedecidos
os prazos concedidos aos agentes pagadores, para prestagao de contas, ou
ainda, por desfalque e ou desvio de dinheiro, valores e bens;

VII - verificar a existencia de dinheiro, bens e valores, quando for
a caso;

VIII - apresentar relatorios circunstanciados das auditagens
realizadas;

IX - elaborar e prestar contas referentes as receitas e despesas
orgamentarias, extra-orgamentarias e a de dotagao propriamente dita,
inclusive a advinda de convenios, contratos, acordos, ajustes e termos
aditivos;

X - manter o controle atualizado das contas referidas, segundo
frequencia e periodicidade de datas, natureza e origem das receitas e
despesas.

Subsegao II
DO NUCLEO DE GESTAO LOGISTIC A

Art. 70. Ao Nucleo de Gestao de Logistica compete
supervisionar, controlar, acompanhar, executar e propor procedimentos e
normas tecnicas/operacionais visando assegurar o desenvolvimento de agoes
relacionadas com a gestao e pessoas, gestao documental, patrimonio,
materiais, servigos gerais, logistica, engenharia e manutengao predial, assim
como:

I - planejar, coordenar, acompanhar, controlar as atividades de
conservagao, manutengao, vigilancia, limpeza, transportes, reprografia,
protocolo, arquivo, portaria, recepgao, locagao de imoveis e engenharia;

II - prover e manter as instalagoes fisicas do orgao;
III - receber e analisar os pedidos de compras de materiais e

servigos das unidades da SVS;
IV - planejar a contratagao de servigos logisticos e administrar a

sua prestagao;

V - gerenciar os servigos de protocolo e arquivo setorial do orgao;
VI - gerenciar a utilizagao, a manutengao, o abastecimento da

frota de veiculos e os servigos de transporte;
VII - coordenar o registro e a manutengao dos bens patrimoniais,

moveis e imoveis, ficando excetuados os equipamentos de informatica;
VIII - apoiar tecnicamente a Superintendencia de Gest&o,

Planejamento e Finangas na formulagao da politica de administragao e
transportes;

IX - planejar, coordenar e gerenciar a aquisigao de recursos
materiais, recebimento, guarda, distribuigao e a previs&o de gastos mensais e
anuais;

X - acompanhar e fiscalizar a execugao de obras, servigos e
instalagoes no ambito da SVS;

XI - administrar e fiscalizar o cumprimento de contratos de
fomecimcnto de bens e prestagao de servigos com a SVS;

XII - elaborar termo de referenda para aquisigao e contratagao de
bens e servigos, excetuados os de informatica, apos consolidada a demanda
das unidades a SVS;

XIII - manifestar quanto a conveniencia e oportunidade, nos
procedimentos de cess&o, alienag&o e permissao dos bens moveis e imoveis da
SVS; '

XIV - executar atividades de coleta de orgamentos relacionados a
compra de bens e contratagao de servigos para atendimento das necessidades
da SVS;

XV - elaborar Planilha de Custos baseada na Lei de Licitagao e -
Contratos, encaminhando o processo para a Gerencia de Planejamento e
Finangas para indicagao orgamentaria e emissao de Programagao de
Desembolso Financeiro (PDF);

XVI - realizar outras atividades correlatas.
Art. 71. A Unidade de Transportes compete:
I - proporcionar o apoio logistico na preparag&o e realizagao de

eventos extemos;

II - supervisionar os servigos de transporte e de manutengao dos
veiculos;

III - controlar gastos com utilizagao dos veiculos da Instituigao;
IV - orientar funcionalmente as Unidades Operacionais quanto

aos assuntos relacionados com seu ambito de trabalho.
Art. 72. A Unidade de Compras e Contratos compete:

I - efetuar, de acordo com as normas institucionais vigentes, as
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aquisigoes autorizadas de bens e servigos;

II - acompanhar, junto aos fomecedores, a observancia dos
prazos e das especificagoes dos bens e servigos adquiridos e contratados;

III - organizar e manter atualizado o cadastro de fomecedores e
prestadores de servigos, propondo as respectivas suspensao e reabilitagao,
quando for o caso;

IV - promover, sempre que possivel, a padronizagao do material e
exigir a perfeita e clara especificagao dos bens e servigos a serem adquiridos;

V - elaborar e/ou oferecer subsidios para a elaboragao de editais,
contratos e especificagbes de bens e servigos;

VI - acompanhar e oferecer o apoio necessario aos processos
licitatorios da SVS junto ao Nucleo de Licitagoes; e

VII - gerir administrativamente os contratos de aquisigoes de
bens e servigos, acompanhando e avaliando as respectivas implementagoes.

Art. 73. A Unidade de Patrimonio e Almoxarifado compete:
I - estabelecer, periodicamente, os indices ideais de estoque,

maximo e minimo dos materials de consumo, propondo as medidas adequadas
para mudanga da politica de estocagem, inclusive o giro de estoques;

II receber, conferir, atestar, acomodar e disponibilizar,
oportunamente, o material adquirido;

III - classificar os materials adquiridos de acordo com o sistema
proprio e conserva-los em condigdes de uso e de seguranga;

IV - fomecer o material requisitado, de acordo com as normas
existentes;

V - manter em dia os registros de entrada, saida e saldo do
material em estoque no almoxarifado; e

VI - efetuar periodicamente, e no final do exercicio, o inventario
fisico do material em estoque no almoxarifado e verificar a compatibilidade
com os registros contabeis;

VII - organizar o registro de identificagao, caracterizagao e
localizagao dos bens patrimoniais da Instituigao e mante-lo atualizado;

VIII - organizar e manter atualizado o cadastro dos bens moveis e
imoveis, fomecendo, periodicamente, aos responsaveis, a relagao dos bens sob
sua guarda, para fms de inspeg&o.

Subsegao III
DO NUCLEO DE INFORMATICA

Art. 74. Ao Nucleo de Informatica compete:
I - coordenar, controlar e executar as atividades relativas a area

de informatica;

II - subsidiar os projetos, programas e agoes propostas pela
Superintendencia e pelos demais setores na area de sua competencia;

III - realizar trabalhos tecnicos na area de informatica;
IV - orientar e supervisionar a aquisig&o e utilizagao de

aplicativos e equipamentos de informatica pelas unidades da SVS;
V - desenvolver, implementar e supervisionar sistemas

informatizados;

VI - promover estudo, pesquisa, avaliag&o e difusao de novas
tecnologias da informagao e propor especificagoes tecnicas e definir
necessidades de alocagao de recursos tecnologicos, de acordo com as diretrizes
da area de TI do Estado;

VII - contribuir com a produg&o de sistemas informatizados e
solicitar o suporte aos softwares utilizados pela SVS, junto ao orgao de
informatica do Estado;

VIII - participar da racionalizagao e da automagao dos processos,
da insergao de novas tecnologias, da documentagao de sistemas e da
elaboragao de manuais de procedimentos;

IX - dar suporte aos usuarios e providenciar a manutengao dos
sistemas informatizados;

X - executar outras atividades inerentes a sua area de atuag&o
que lhe forem deferidas.

Art. 75. A Unidade de Suporte Tecnico compete:
I - implantar sistema informatizado dos procedimentos,

estruturar e assegurar a atualizagao do banco de dados necessarios a
modemizagao e agilizagao das atividades da SVS;

II - executar os servigos de escrituragao, alimentagao de dados,
manutengao de maquinas, equipamentos, rede, telefonia, teleprocessamento e
software;

III - efetuar e controlar o processamento dos sistemas
informatizados, assegurando a qualidade das informagoes;

IV - executar as atividades de logistica especifica de suporte as
agoes de vigilancia sanitaria as areas competentes;

V - assegurar a integridade da base de dados e a seguranga das
informagoes processadas da SVS;

VI - participar na idealizagao, desenvolvimento e implantagao dos
sistemas de informagoes e tecnologia da SVS;

VII - responsabilizar pelo cadastramento e arquivo dos cadastros
dos estabelecimentos profissionais fiscalizados;

VIII - participar e ou estabelecer praticas de seguranga de acesso
aos sistemas de informatica;

IX - realizar outras atividades afins.

Art. 76. A Unidade de Desenvolvimento de Tecnologias compete:
I - definir as solugoes e o padrao tecnologico aplicavel ao porte

das agoes da SVS;

II - proceder os parametros de configuragao da metodologia de
documentagao dos sistemas adotados pela SVS;

III - propor politicas de otimizagao e automag&o dos processos e
fluxos dos processos tecnologicos da SVS;

IV - desenvolver a modelagem dos sistemas a serem aplicados na
SVS;

V - acompanhar, participar e subsidiar o desenvolvimento de
projetos em tecnologia pela equipe da divisao de projetos e programas
especiais;

VI - prestar a manutengao preventiva e corretiva de rede,
equipamentos e demais componentes afins;

VII - prestar orientagao e suporte aos usuarios na utilizagao dosrecursos computacionais da SVS, bem como na solugao de problemas
relacionados aos mesmos;

VIII - aprovar, previamente, todo e qualquer recebimento de
equipamentos de informatica da SVS;

IX - acompanhar a instalagao de todo equipamento de
informatica sob regime de garantia na SVS;

X - dar parecer tecnico quando da aquisigao de equipamentos ou
sistemas, a fim de permitir a qualidade dos servigos de tecnologia da SVS;

XI - proceder o gerenciamento da rede local, envolvendo dentre
outras, as atividades de gerenciamento dos pontos de voz e dados,
manutengao de cabeamento estruturado, monitoramento de usuarios,
monitoramento do risco de seguranga, acompanhamento ao usuario nasprimeiras sessoes de login e gerenciamento do compartilhamento de hardware;

XII - realizar a manutengao em Software, atraves das seguintes
atividades: instalagao, manutengao, e atualizagao de antivirus, controle e
manutengao de licengas de softwares e equipamentos computacionais,
definigao de politicas de uso, backup, realizar copias de seguranga dos dados
gerados pelos usuarios da rede atraves de dispositivos e midias confiaveis;

XIII - realizar o gerenciamento e instalagao de programas
oriundos de outros seguimentos govemamentais ou similares;

XTV - configurar computadores do sistema operacional em uso,internet, e-mail e de outros programas;
XV - prestar apoio a todos os usuarios da SVS em softwares eoutros sistemas computacionais.

Subsegao IV
DO NUCLEO DE GEST/fo DE PESSOAS

Art. 77. Ao Nucleo de Gestao de Pessoas compete:
I - planejar, coordenar, acompanhar e supervisionar as atividadesde administragao de pessoal, junto k Secretaria Estadual de Administragao doAmapa- SEAD;

II - manter atualizado o controle de frequencia, faltas, licengasdos servidores da SVS;
III - elaborar e manter atualizada a escala de ferias dos servidoresda SVS;

IV - efetuar registros e expedir certiddes relativas a administragaode pessoal;

V - assessorar os setores da SVS em assuntos da area deRecursos Humanos;
VI - manter atualizadas as informagoes sobre criagao e extingaode cargos, bem como de vagas ocorridas;
VII - promover e organizar eventos de confratemizagao dosservidores da SVS;
VIII - coordenar, analisar, efetuar proposigbes e adotarparametros para subsidiar a avaliag&o de desempenho dos servidores emconsonancia com a SEAD;
IX - elaborar, ofertar, implementar programas de capacitagSo depessoal;

X - acompanhar a execugao dos programas de estagio;
XI - executar outras atividades correlatas.
Art. 78. A Unidade da Folha de Pagamento compete:
I - coordenar a conferencia das folhas de pagamento e dosdemonstrativos das respectivas despesas;
II - submeter a Subsecretaria de Planejamento e Execugao deOrgamento e Finangas os valores apropriados da despesa referente a cadafolha de pagamento;
III - remeter os demonstrativos das despesas de pessoal aSubsecretaria de Controle Intemo;
IV - elaborar anualmente informagbes a RAIS;
V - orientar e Controlar a preparagao das alteragoes mensais queimpliquem modificagbes financeiras para servidores, bem como opreenchimento dos comandos correspondentes para o servigo deprocessamento de dados;
VI - pagamento da Gratificagao Natalina aos servidores na folhade pagamento;

VII - responder petigoes judiciais;

VIII - elaborar planilhas de calculo de valores atrasados;
IX - responder fiscalizagoes do TCE - Tribunal de Contas do

Estado;

X - acompanhar decisoes judiciais relacionadas a folha de
pagamento;

XI - realizar a conferencia final da folha de pagamento mensal;
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XII - elaborar e encaminhar anualmente a DIRF o comprovante
de rendimentos para os servidores;

XIII - coordenar o levantamento de dados administrativos para
confecgao das estatisticas e indicadores de desempenho;

XIV - planejamento das atividades da Unidade, alinhadas ao
Planejamento Estrategico da instituigao;

XV - acompanhar o gerenciamento de projetos e pianos de ag&o
relacionados a atividade da unidade;

XVI - garantir a eficiencia e eficacia dos processos, por meio da
implantagao das ferramentas de monitoramento e melhoria dos processos.

Art. 79. A Unidade de Controle e Avaliagao de Pessoas compete:
I - promover a avaliagao e controle dos programas, projetos,

agoes e atividades da area de recursos humanos;
II - diagnosticar, formular, definir, coordenar e supervisionar o

desenvolvimento e a implantagao de novos procedimentos computacionais;
III - manter e atualizar, em sua area de competencia, os dados e

informagoes cadastrais, funcionais e financeiras relativas ao Sistema
Integrado de Recursos Humanos;

IV - efetuar o controle de provimento e vacantia de cargos
efetivos e comissionados e fungoes de acordo com a necessidade de cada
unidade, considerando as nomeagdes, exoneragoes, demissoes, aposentadorias
e falecimento dos servidores;

V - promover a admissao c nomeagao de servidores efetivos,
comissionados e temporaries para a SVS, bem como a designag&o e dispensa
de fungao de confianga, gratificagao de fungao e fungao gratificada,
controlando e analisando a acumulagao de cargos, empregos e fungoes
publicas;

VI - normatizar, controlar, acompanhar e executar os
procedimentos para operacionalizagao de concursos publicos e processos
seletivos simplificados de forma articulada com o orgao central e normativo;

VII - coordenar e analisar as solicitagoes de movimentagao de
pessoal, atraves dos mecanismos de relotagao, remogao por pericia medica,
atribuigao de exercicio e disposigAo, visando o interesse institucionai e
funcional, ressalvada a competencia do orgao central e normativo;

VIII - controlar e dar manutengao nas tabelas lotacionais de
acordo com a estrutura organizational;

IX - supervisionar e operationalizar o recadastramento anual dos
servidores inativos;

X - lotar a Unidade de Gestao de Recursos Humanos de
instrumentos eficazes de controle que a permita decidir os assuntos atinentes
a administragao dos recursos humanos disponiveis;

XI - propor, desenvolver e implantar procedimentos, fluxos e
mecanismos de controle visando a consolidag&o das informagoes, assegurando
a qualidade e eficiencia na gestao e operacionalizagao dos procedimentos de
recursos humanos em consonancia com a legislagao vigente;

XII - proceder ao levantamento dos elementos necessarios a
elaboragao da proposta orgamentaria, relativamente as despesas com
vencimentos e vantagens de pessoal;

XIII - controlar, acompanhar e operationalizar os procedimentos
e rotinas relativas a alimentagao e processamento da folha de pagamento
mensal, informando quando detectado o processamento indevido de
vantagens, gratificagoes, beneficios e parcelas variaveis, assim como aquelas
inclusoes com significativo impacto financeiro;

XIV - elaborar relatorios gerenciais, acompanhar, avaliar e
controlar o crescimento vegetativo da folha de pagamento;

XV - analisar e propor a criagao e alteragao dos cbdigos e rotinas
que venham interferir direta ou indiretamente na composigao ou base de
calculo dos cbdigos de proventos e descontos nos modulos da folha de
pagamento;

XVI - elaborar relatorios gerenciais de repercuss^o fmanceira e
crescimento vegetativo da folha, proporcionando aos gestores informagoes
para construg&o de cenarios, visando a tomada de decisbes quanto a politica
de remuneragao funcional;

XVII - identificar o pagamento de vantagens, gratificagoes,
beneficios e parcelas variaveis em discordancia com a legislagao vigente,
propondo medidas corretivas e disciplinares no ambito sistemico, com o
objetivo de evitar a repetigao de erros;

XVIII - realizar diligencias in loco nas unidades administrativas
descentralizadas, com o objetivo de verificar a conformidade das informagoes
registradas no Sistema Informatizado de GestAo de Recursos Humanos;

XIX - organizar, administrar e controlar a jornada de trabalho,
as escalas de servigo, sobreaviso e de hora-plantao, fiscalizando os registros
de frequencias nas unidades, bem como o cumprimento das respectivas
escalas;

XX - supervisionar, orientar e efetuar o controle de usufruto de
ferias, licenga-premio e demais afastamentos dos servidores, bem como
emitir parecer referente a licenga para tratamento de interesses particulares,
afastamento para o exercicio de mandato eletivo, afastamento do pais e licenga
especial para exercicio de cargo de direg&o de sindicato;

XXI - constituir, formalizar, analisar e promover a instrugao dos
procedimentos administrativos de sindicantia e processos administrativos
disciplinares, controlando a designagao de membros para comporem as
respectivas comissbes e dando suporte para a execug&o dos respectivos
procedimentos;

XXII - prestar informagoes, atender diligencias e determinagoes
do Tribunal de Contas, Procuradoria Geral do Estado, Poder Juditiario,
Ministerio Publico e dos orgaos de auditoria, controle e normatizagao, quando
solicitado, relativo aos atos praticados na sua area de competencia;

XXIII - desenvolver outras atividades determinadas pelo(a)
Diretor(a) de Recursos Humanos, no ambito de sua atuagao.

Art. 80. A Unidade de Educagao Permanente compete:

I - coordenar em ambito estadual, o desenvolvimento da politica
de Educagao Permanente para o Sistema no universo da atuagao SVS;

II - incentivar a formagao dos trabalhadores de Nivel Medio em
especial aquelas areas prioritarias para o funtionamento do sistema,
utilizando a metodologia, experientia e infraestrutura do Estado e
universidades da localidade ou da regiao;

III - viabilizar cooperagao tecnico-financeira junto as instituigoes
e organizagoes nationais e intemacionais, visando a qualificagao dos
trabalhadores;

IV - fomentar a elaborag&o de estrategias voltadas ao diagnbstico
das necessidades de desenvolvimento humano da SVS;

V - sensibilizar gestores para partitiparem efetivamente das
Comissbes Permanentes de Integragbo Ensino-Servigo-CIES do Amapa;

VI - participar, em parceria com o Conselho Estadual de
Vigilancia em Saude, da elaboragao de todas as Conferences relacionadas no
ambito de atuag&o da SVS;

VII - criar estrategias para que a Politica de Educagao
Permanente viabilize a realizagao de atividades que promovam a educagao
para a gestao do trabalho em vigilancia em saude;

VIII - realizar estudos, propor criterios e indicadores para o
estabelecimento das politicas de gestao do trabalho e de educagAo na saude e
para o acompanhamento de seus resultados;

IX - promover apoio tecnico as areas de RH da SVS quanto a
educagao permanente dos servidores estaduais;

X - elaborar e coordenar a execugao do Plano de Capacitagao
para os servidores da SVS;

XI - articular politicas, diretrizes e estrategias para a gestao do
trabalho na SVS junto aos municipios;

XII - participar das discussoes do Plano de Cargos e Vencimento -
PCV para construir uma proposta que possibilite o “ constante
aperfeigoamento, qualificag&o e formagao profissional, no sentido de melhorar
a resolubilidade das agbes e servigos de saude e permitir a evolugao
ininterrupta dos trabalhadores da SVS na carreira;

XIII - articular a mesa estadual de negotiagao com o objetivo de
estabelecer um forum permanente de negociagAo entre empregadores e
trabalhadores em vigilancia em saude sobre os pontos pertinentes a forga de
trabalho;

XIV - oportunizar experiencias profissionais na SVS, em forma de
estagios remunerados, a estudantes da rede ofitial de ensino;

XV - incentivar o uso da capacidade instalada de servigos
vigilancia em saude como campo para estagios curriculares e de formagao dos
trabalhadores, tendo o trabalho como referencia e eixo central do processo
ensino-aprendizagem;

XVI - coordenar o planejamento e a implementagao da Politica
National de Humanizagao em ambito estadual, de modo articulado as
instancias municipals; acompanhar a inserg&o do tema humanizagao em
todas as atividades da SVS;

XVII - coordenar Politica de Ciencia e Tecnologia no Estado.

Subsegao V
DO NUCLEO DE IICUACOES

Art. 81. Ao Nucleo de Utitagoes compete:
I - planejar, em conjunto com a CoordenagAo de Compras c

Contratos, a dinamica anual de aquisigao de bens e servigos;
II - proceder a escolha e executar as diferentes modalidades de

aquisigao de bens de servigos;
III - preparar e controlar as publicagOes dos atos licitatorios

exigidos por lei;

IV - prestar informagoes em materias que lhe forem submetidas;
V - preparar, em articulagAo com a respectiva Unidade, minutas

de Editais, de Instrumentos Convocatorios e de Contratos, submetendo-as a
apreciagao e aprovagao da Assessoria Juridica e Controladoria, quando for o
caso;

VI - encaminhar os processos as Comissoes de Licitagao;
VII - receber a documentagao exigida nos Atos Convocatorio, se

for o caso;
VIII - auxiliar e acompanhar as Comissoes de Licitagao na

realizagao de licitagOes e subsidiar a analise e contestagao de recursos
interpostos;

IX - proceder a conferencia dos procedimentos licitatbrios, antes
da abertura dos certames, e antes das homologagoes;

X - encaminhar os processos licitatorios a autoridade competente
para homologagao do certame e adjudicagao do objeto a vencedora;

XI - propor a autoridade competente o cancelamento do
procedimento licitatorio, quando necessario;

XII - atualizar as informagoes sobre os processos licitatorios no
site do GEA, na parte que lhe compete;

XIII - promover a competitividade, a transparency e celeridade
nos procedimentos licitatorios;

XIV - acompanhar todas as leis e normas sobre a materia
estudando-as e prestando orientagoes necessarias sobre o assunto;

XV - analisar e emitir parecer sobre os documentos de
habilitagao referente a qualificagao economico-financeira das empresas; e

XVI - executar outras atividades inerentes a sua area de
competencia.
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XII - elaborar e encaminhar anualmente a DIRF o comprovante
de rcndiraentos para os servidores;

XIII - coordenar o levantamento de dados administrativos para
confecg4o das estatisticas e indicadores de desempenho;

XIV - planejamento das atividades da Unidade, alinhadas ao
Planejamento Estrategico da instituig4o;

XV - acompanhar o gerenciamento de projetos e pianos de ag4o
relacionados a atividade da unidade;

XVI - garantir a eficiencia e eficacia dos processos, por meio da
implantag4o das ferramentas de monitoramento e meihoria dos processos.

Art. 79. A Unidade de Controle e Avaliagao de Pessoas compete:
I - promover a avaliag4o e controle dos programas, projetos,

ag6es e atividades da 4rea de recursos humanos;
II - diagnosticar, formular, definir, coordenar e supervisionar o

desenvolvimento e a implantag4o de novos procedimentos computacionais;
III - manter e atualizar, em sua area de competencia, os dados e

informagoes cadastrais, funcionais e financeiras relativas ao Sistema
Integrado de Recursos Humanos;

IV - efetuar o controle de provimento e vacancia de cargos
efetivos e comissionados e fungoes de acordo com a necessidade de cada
unidade, considerando as nomeagdes, exonerates, demissoes, aposentadorias
e falecimento dos servidores;

V - promover a admissao c nomeag4o de servidores efetivos,
comissionados e temporarios para a SVS, bem como a designag4o e dispensa
de fungao de confianga, gratificagao de fungao e fungao gratificada,
controlando e analisando a acumulag4o de cargos, empregos e fungoes
publicas;

VI - normatizar, controlar, acompanhar e executar os
procedimentos para operacionalizag4o de concursos publicos e processos
seletivos simplificados de forma articulada com o orgao central e normativo;

VII - coordenar e analisar as solicitagoes de movimentagao de
pessoal, atraves dos mecanismos de relotagao, remogao por pericia medica,
atribuigao de exercicio e disposigdo, visando o interesse institucional e
funcional, ressalvada a competencia do orgao central e normativo;

VIII - controlar e dar manutengao nas tabelas lotacionais de
acordo com a estrutura organizacional;

IX - supervisionar e operacionalizar o recadastramento anual dos
servidores inativos;

X - lotar a Unidade de Gestao de Recursos Humanos de
instrumentos eficazes de controle que a permita decidir os assuntos atinentes
a administrag4o dos recursos humanos disponiveis;

XI - propor, desenvolver e implantar procedimentos, fluxos e
mecanismos de controle visando a consolidag&o das informagdes, assegurando
a qualidade e eficiencia na gestao e operacionalizagao dos procedimentos de
recursos humanos em consonancia com a legislagao vigente;

XII - proceder ao levantamento dos elementos necessarios a
elaboragao da proposta orgament4ria, relativamente as despesas com
vencimentos e vantagens de pessoal;

XIII - controlar, acompanhar e operacionalizar os procedimentos
e rotinas relativas a alimentagao e processamento da folha de pagamento
mensal, informando quando detectado o processamento indevido de
vantagens, gratificagoes, beneficios e parcelas variaveis, assim como aquelas
inclusoes com significativo impacto financeiro;

XIV - elaborar relatorios gerenciais, acompanhar, avaliar e
controlar o crescimento vegetativo da folha de pagamento;

XV - analisar e propor a criagao e alteragao dos cbdigos e rotinas
que venham interferir direta ou indiretamente na composigao ou base de
calculo dos codigos de proventos e descontos nos modulos da folha de
pagamento;

XVI - elaborar relatorios gerenciais de repercuss4o financeira e
crescimento vegetativo da folha, proporcionando aos gestores informagdes
para construg4o de cenarios, visando a tomada de decisoes quanto a politica
de remuneragao funcional;

XVII - identificar o pagamento de vantagens, gratificagoes,
beneficios e parcelas variaveis em discordancia com a legislagao vigente,
propondo medidas corretivas e disciplinares no ambito sistemico, com o
objetivo de evitar a repetigao de erros;

XVIII - realizar diligencias in loco nas unidades administrativas
descentralizadas, com o objetivo de verificar a conformidade das informagoes
registradas no Sistema Informatizado de Gestao de Recursos Humanos;

XIX - organizar, administrar e controlar a jornada de trabalho,
as escalas de servigo, sobreaviso e de hora-plantao, fiscalizando os registros
de frequencias nas unidades, bem como o cumprimento das respectivas
escalas;

XX - supervisionar, orientar e efetuar o controle de usufruto de
ferias, licenga-premio e demais afastamentos dos servidores, bem como
emitir parecer referente a licenga para tratamento de interesses particulares,
afastamento para o exercicio de mandato eletivo, afastamento do pais e licenga
especial para exercicio de cargo de diregao de sindicato;

XXI - constituir, formalizar, analisar e promover a instrugao dos
procedimentos administrativos de sindicancia e processos administrativos
disciplinares, controlando a designag&o de membros para comporem as
respectivas comissoes e dando suporte para a execugao dos respectivos
procedimentos;

XXII - prestar informagoes, atender diligencias e determinagoes
do Tribunal de Contas, Procuradoria Geral do Estado, Poder Judiciario,
Ministerio Publico e dos org4os de auditoria, controle e normatizagao, quando
solicitado, relativo aos atos praticados na sua area de competencia;

XXIII - desenvolver outras atividades determinadas pelo(a)
Diretor(a) de Recursos Humanos, no ambito de sua atuagao.

Art. 80. A Unidade de Educagao Permanente compete:

I - coordenar em ambito estadual, o desenvolvimento da politica
de EducagAo Permanente para o Sistema no universo da atuag&o SVS;

II - incentivar a formag4o dos trabalhadores de Nivel Medio em
especial aquelas areas prioritarias para o funcionamento do sistema,
utilizando a metodologia, experiencia e infraestrutura do Estado e
universidades da localidade ou da regiao;

III - viabilizar cooperag4o t^cnico-financeira junto 4s instituigoes
e organizagoes nacionais e intemacionais, visando a qualificagao dos
trabalhadores;

IV - fomentar a elaboragao de estrategias voltadas ao diagnostico
das necessidades de desenvolvimento humano da SVS;

V - sensibilizar gestores para participarem efetivamente das
Comissoes Permanentes de Integrag4o Ensino-Servigo -CIES do Amapa;

VI - participar, em parceria com o Conselho Estadual de
Vigilancia em Saude, da elaboragao de todas as Conferences relacionadas no
ambito de atuag4o da SVS;

VII - criar estrategias para que a Politica de Educagao
Permanente viabilize a realizagao de atividades que promovam a educagao
para a gestao do trabalho em vigilancia em saude;

VIII - realizar estudos, propor criterios e indicadores para o
estabelecimento das politicas de gestao do trabalho e de educagao na saude e
para o acompanhamento de seus resultados;

IX - promover apoio tecnico as areas de RH da SVS quanto a
educagao permanente dos servidores estaduais;

X - elaborar e coordenar a execugao do Plano de Capacitagao
para os servidores da SVS;

XI - articular politicas, diretrizes e estrategias para a gestao do
trabalho na SVS junto aos municipios;

XII - participar das discussoes do Plano de Cargos e Vencimento -
PCV para construir uma proposta que possibilite o “ constante
aperfeigoamento, qualificagao e formagao profissional, no sentido de melhorar
a resolubilidade das agdes e servigos de saude e permitir a evolug&o
ininterrupta dos trabalhadores da SVS na carreira;

XIII - articular a mesa estadual de negociagao com o objetivo de
estabelecer um forum permanente de negociagao entre empregadores e
trabalhadores em vigilancia em saude sobre os pontos pertinentes a forga de
trabalho;

XIV - oportunizar experiencias profissionais na SVS, em forma de
estagios remunerados, a estudantes da rede oficial de ensino;

XV - incentivar o uso da capacidade instalada de servigos
vigilancia em saude como campo para estagios curriculares e de formagao dos
trabalhadores, tendo o trabalho como referenda e eixo central do processo
ensino-aprendizagem;

XVI - coordenar o planejamento e a implementagao da Politica
Nacional de Humanizag4o em ambito estadual, de modo articulado as
instancias municipals; acompanhar a inserg4o do tema humanizagao em
todas as atividades da SVS;

XVII - coordenar Politica de Ciencia e Tecnologia no Estado.

Subsegao V
00 NUCLEO OE LICITA^dES

Art. 81. Ao Nucleo de Licitagoes compete:
I - planejar, em conjunto com a Coordenag4o de Compras c

Contratos, a dinamica anual de aquisigao de bens e servigos;
II - proceder a escolha e executar as diferentes modalidades de

aquisigao de bens de servigos;
III - preparar e controlar as publicagoes dos atos licitatorios

exigidos por lei;
IV - prestar informagoes em materias que lhe forem submetidas;
V - preparar, em articulag4o com a respectiva Unidade, minutas

de Editais, de Instrumentos Convocatorios e de Contratos, submetendo-as a
apreciagao e aprovagao da Assessoria Juridica e Controladoria, quando for o
caso;

VI - encaminhar os processos as Comissoes de Licitagao;
VII - receber a documentagao exigida nos Atos Convocatorio, se

for o caso;

VIII - auxiliar e acompanhar as Comissoes de Licitagao na
realizagao de licitagdes e subsidiar a analise e contestag4o de recursos
interpostos;

IX - proceder 4 conferencia dos procedimentos licitatorios, antes
da abertura dos certames, e antes das homologagbes;

X - encaminhar os processos licitatorios 4 autoridade competente
para homologag4o do certame e adjudicag4o do objeto 4 vencedora;

XI - propor 4 autoridade competente o cancelamento do
procedimento licitatorio, quando necessario;

XII - atualizar as informagoes sobre os processos licitatorios no
site do GEA, na parte que lhe compete;

XIII - promover a competitividade, a transparency e celeridade
nos procedimentos licitatorios;

XIV - acompanhar todas as leis e normas sobre a materia
estudando-as e prestando orientagoes necessarias sobre o assunto;

XV - analisar e emitir parecer sobre os documentos de
habilitag4o referente 4 qualificag4o economico-financeira das empresas; e

XVI - executar outras atividades inerentes a sua 4rea de
competencia.
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N° UNIDADE 0R6ANICA CARSO CODISO QUANT. 5.2 Centro de Qualidade
Laboratorial Gerente de Nucleo FGS-1 01

1 Superintendence Superintendente FGS-4
Subsidio 01 5.3 Nucleo de Gestao da Rede

de Laboratories Gerente de Nucleo FGS-2 01

2 Gabinete

Chefe de Gabinete FGS-3 01 5.3.1 Unidade Laboratorial de
Fronteira Chefe de Unidade FGS-1 01

Assessoria Juridica FGS-3 01 5.3.2 Unidade de Controle da
Qualidade Laboratorial Chefe de Unidade FGS-1 01

5.3.3 Unidade de Produgao de
Insumos Chefe de Unidade FGS-1 01Assessoria de

Comunicag&o FGS-3 01

Controle Intemo FGS-3 01

5.3.4
Unidade de Avaliagao e

Monitaramento da Rede de
Laboratories

Chefe de Unidade FGS-1 01Assessor de
Desenvolvimento

Institucional
FGS-3 01

3 Desenvolvimento
Institucional 5.4 Nucleo de Analises de

Produtos Regulados Gerente de Nucleo FGS-2 01
Assessor Tecnico

Nivel I FGS-1 02
5.4.1 Laboratbrio de Microbiologia

de Produtos Regulados Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.4.2
Laboratorio de Fisico-
quimica de Produtos

Regulados
Chefe de Laboratorio FGS-1 01

. ' Diretoria Executiva de
Vigilancia cm Saude Diretor FGS-3 01

5.4.3 Laboratorio de Microscopia
de Produtos Regulados Chefe de Laboratorio FGS-1 01Centro de Informagoes

.i 1 Gerente de Nucleo FGS-1 01
em Saude - CIEVS 5.4.4 Laboratorio de Analises de

Cosmeticos e Saneantes Chefe de Laboratorio FGS-1 01

4.2
Centro de Informagoes e
Analise da Situagao de

Saude - CIAS
Gerente de Nucleo FGS-1 01 5.4.5 Laboratorio de Analises de

Medicamentos Chefe de Laboratorio FGS-1 01

4.3 Nucleo de Vigilancia
Epidemiologica Gerente de Nucleo FGS-2 01 5.5 Nucleo de Analises

Ambientais Gerente de Nucleo FGS-2 01

4.3.1 Unidade de Doengas
Transmissiveis Chefe de Unidade FGS-1 01 5.5.1 Laboratorio de Analises

Fisico-quimicas Ambientais Chefe de Laboratbrio FGS-1 01

5.5.2 Laboratorio de Toxicologia Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.5.3 Laboratorio de Microbiologia
Ambiental Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.5.4 Laboratorio de Residuos
Organicos e Inorganicos Chefe de Laboratorio FGS-1 01

4.3.2 Unidade de Doengas
naoTransmissiveis Chefe de Unidade FGS-1 01

4.3.3 Unidade de Imunobiologicos Chefe de Unidade FGS-1 01

5.6
Nucleo de Analises
Laboratoriais de Doengas de
Notificag&o Compulsoria

Gerente de Nucleo FGS-2 014.4 Nucleo de Vigilancia
Sanitaria Gerente de Nucleo FGS-2 01

4.4.1
Unidade de Fiscalizagao e
Inspegao de Produtos e

sujeitos a Regulagao
Sanitaria

Chefe de Unidade FGS-1 01
5.6.1 Laboratorio de Parasitologia Chefe de Laboratorio FGS-1 01
5.6.2 Laboratorio de Vetores Chefe de Laboratorio FGS-1 01
5.6.3 Laboratbrio de Micologia Chefe de Laboratorio FGS-1 01
5.6.4 Laboratorio de Virologia Chefe de Laboratbrio FGS-1 01

4.4.2
Unidade de Fiscalizagao e

Inspegao de Servigo de
Saude Sujeitos a Regulagao

Sanitaria
Chefe de Unidade FGS-1 01

5.6.5 Laboratorio de Bacteriologia Chefe de Laboratbrio FGS-1 01

5.6.6 Laboratbrio de Biologia
Molecular Chefe de Laboratbrio FGS-1 01

Chefe de Unidade FGS-1 01

6 Diretoria Executiva
Administrativa Diretor FGS-3 01

| 4.4.3
Unidade de Fiscalizagao e
Inspegao de Tecnologias e

Ambientes Sujeitos a
Regulagao Sanitaria

6.1 Nucleo de Planejamento
Orgamentario e Financeiro Gerente de Nucleo FGS-2 01

6.1.1 Unidade de Planejamento e
Orgamento Chefe de Unidade FGS-1 01

6.1.2 Unidade de Finangas Chefe de Unidade FGS-1 01

1

4.5 Nucleo de Vigilancia
Ambiental Gerente de Nucleo FGS-2 01 6.1.3 Unidade de Contabilidade Chefe de Unidade FGS-1 01

4.5.1
Unidade de Controle de

Doengas Transmitidas por
Vetores

Chefe de Unidade FGS-1 01
6.2 Nucleo de Gestao Logistica Gerente de Nucleo FGS-2 01

6.2.1 Unidade de Transporte Chefe de Unidade FGS-1 01

6.2.2 Unidade de Compras e
Contratos Chefe de Unidade FGS-1 01

4.5.2 Unidade de Controle de
Risco Ambiental Chefe de Unidade FGS-1 01 6.2.3 Unidade de Patrimonio e

Almoxarifado Chefe de Unidade FGS-1 01

4.5.3 Unidade de Controle de
Zoonoses Chefe de Unidade FGS-1 01 6.3 Nucleo de Informatica Gerente de Nucleo FGS-2 01

6.3.1 Unidade de Suporte Tecnico Chefe de Unidade FGS-1 01
4.6 Nucleo de Vigilancia em

Saude do Trabalhador Gerente de Nucleo FGS-2 01 6.3.2 Unidade de Desenvolvimento
de Tecnologias Chefe de Unidade FGS-1 01

4.6.1
Unidade de Vigilancia dos

Agravos a Saude do
Trabalhador

Chefe de Unidade FGS-1 01 6.4 Nucleo de Gestao de Pessoas Gerente de Nucleo FGS-2 01

4.6.2
Unidade de Vigilancia dos
Ambientes e Processo de

Trabalho
Chefe de Unidade FGS-1 01 6.4.1 Unidade de Folha de

Pagamento Chefe de Unidade FGS-1 01

6.4.2 Unidade de Controle e
Avaliag&o de Pessoas Chefe de Unidade FGS-1 01

4.6.3
Unidade de Articulagao e

Desenvolvimento da Politica
de Saude do Trabalhador

Chefe de Unidade FGS-1 01 6.4.3 Unidade de Educagao
Permanente Chefe de Unidade FGS-1 01

5 Diretoria Executiva de
Vigilancia Laboratorial Diretor FGS-3 01 6.5 „. , , T • Gerente de Nucleo FGS-2 01

Pregoeiros FGS-1 02
5.1 Centro de Conhecimento,

Inovagao e Tecnologia Gerente de Nucleo FGS-1 01 T O T A L 72
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Decreto n° ^^08 de Z.C de setembro de 2017

ANEXO II
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAPA -SVS

LB N* 2 210, DE 14 DE JULHO DE 2017
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DECRETO N° 3̂ 0<5 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribui^oes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituic&o do Estado do
Amapa, c/c a Lei n° 1.290, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em vista o
contido no Of icio n° 651/2017-GAB/EAP,

R E S 0 L V E :

Macapa, 2JS de setembro de 2017

ANTOKJTflWALDEZ 6*|ESfNA SILVA
Governadc

DECRETO N° 3 DE Z6 DE SETEMBRO DE 2017

Nomear Jessica Janine Matos de Sousa para exercer o cargo em o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribui^oes
comissao de Gerente de Nucleo/ Nucleo de Programas de Estagios/ que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constitui<?ao do Estado do
Coordenadoria de A<?oes de Desenvolvimento, Codigo FGS-2, da Escola de Amapa, e tendo em vista o contido no Of icio n° 2082/2017-SESA,
Administrate Publica do Amapa, a contar de 25 de setembro de 2016.

Macapa, TJG> de setembro de 2017

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento do Cel PM RR Gastao Valente
Calandrini de Azevedo, Secretario de Estado da Saude, da sede de suas
atribuites, Macapa-AP, ate a cidade de Belem-PA, a fun de realizar visita
tecnica na Secretaria de Estado da Saude do Para, nos dias 12 e 13 de
setembro de 2017.

Macapd, 2£> de setembro de 2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuites
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constitui?ao do Estado do
Amapa, c/c a Lei n° 1.175, de 02 de janeiro de 2008, e tendo em vista o
contido no Of icio n° 0584/GAB/IEPA,

ANTO

P
'ALDEZ &ms
Governadoil

O A SILVA

m
ANTONlOJfVALDEZ G<f S SILVA

Govemadoi

DECRETO N°3UO DE Z6 DE SETEMBRO DE 2017

R E S O L V E :

DECRETO N0 3^12 DE 2.6 DE SETEMBRO DE 2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes

Nomear Belmira Silva Faria e Souza para exercer o cargo em ^ue lhe sa° confendas P*10"*• 119-^f°**” • da C°nstitui<*o do Estado do

comissao de Gerente/ Nucleo de Plantas Medicinais e Produtos Naturals/ AmaPd, e tendo em vista o contido no Of icio n* 2082/2017-SESA,

Coordenadoria de Desenvolvimento Tecnologico/ Diretoria de Pesquisa
Cientifica e Desenvolvimento Tecnologico, Codigo FGS-2, do Instituto de
Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do Estado do Amapa, a contar de 05 de
setembro de 2017. R E S O L V E :
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Homologar a designa<?ao de Paulo Roberto Tavora de Mendon$a,
Secretario Adjunto - Area de Gestao em Saude, pelo exerricio, em substituicao,
do cargo de Secretario de Estado da Saude, durante o impedimento do titular,
nos dias 12 e 13 de setembro de 2017.

Macapa, 2jo setembro de 2017

p
ANTONlOWALDEZ GOfS

Governadoi
SILVA

37101 •POLICIA TtCNICO-CIENTIFICA

R$ 1,00

Programa de Trabalho MicrorregiSo -
Municipio Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

06.122.0004.2324 160000 0 101 4490.52 360.000 360.000

Anexo do Decreto n.° ^^- (3 de 2-£ de

ANEXO n - ANULACAO

de 2017

DECRETO N° "3113 de 26 de SeTCKfcRo de 2017
14 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 8.549.934,00 PARA O
FIM QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuifdes que Ihe sao
conferidas atraves do inciso VIII, do art. 119, da ConstituifSo Estadual e do art. 7°, da Lei n.°
2.131, de 06 de janeiro de 2017, que estima a Receita e fixa a Despesa para o Exerdcio
Financeirode 2017.

R$ 1,00

Programa de Trabalho Microrregiao -
Municipio Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

28.846.0061.0023 160000
160000

0
0

101
101

3190.91
3390.91

6.656.741
1.893.193 8.549.934

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto o Credito Suplementar no valor de R$ 8.549.934,00 (oito
milhoes, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais), destinado ao
refor?o de dotafoes consignadas no or?amento vigente, conforme anexo constante do presente
Decreto.

Art. 2° Os recursos necessarios a execu^ao do disposto no artigo anterior, decorrem
de AnuIagSo Parcial ou Total de Dota9&es Orfamentarias, na forma do inciso III, § 1° do art. 43, da
Lei Federal n.° 4.320/64.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicafao.

Macapa-AP, 2-6 de de 2017

ANTO

ANTONIO

p
ALDEZ GCWS DA SILVA
Govemador I

^VIEIROTEO TELES JtJNIOR
Secretariate Estado do Planejamento

IOrgaos Estrategicos de Execu$ao
YX

Gabinete Civil
Marcelo Ignacio da Roza

P O R T A R I A N° 072/2017-GAB/GOV

O CHEFE DE GABINETE DO
GOVERNADOR, no uso da faculdade de
delegacao, que Ihe 6 conferida pelo inciso
II, do art. 123, da Constituigao Estadual e
Lei n° 0664, de 08 de abril de 2002 e
tendo em vista o teor do Memo n°
28/2017-CAEPI,

R E S O L V E:

Anexo do Decreto n.° 1 3 de 2^ de 2017

ANEXO I - SUPLEMENTACAO

13 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA£AO

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA^AO

RS 1,00

Programa de Trabalho Microrregiao -
Municipio Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

04.122.0005.2675 160000 0 101 3390.39 6.656.741 6.656.741

13 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA^AO

13204 - AMAPA PREVIDENCIA

RS 1,00

Programa de Trabalho Microrregiao -
Municipio Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

09.272.0046.2480 160000 0 101 3390.03 562.000 562.000

29 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E DO LAZER

29101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E DO LAZER

Designar o servidor BENEDITO
PORFIRO MARTINS DE SOUZA, Gerente de
Subgrupo de Atividades do Projeto
“ lntegra$ao” , Codigo CDS-2, lotado neste
Gabinete do Governador, para viajar da
sede de suas atribuigoes Macapa-AP, ate
o Distrito de Bailique-AP, com a finalidade
de acompanhar a equipe tecnica da SEINF
naquela localidade, no periodo de 25.09 a
01.10.17.

em

P O R T A R I A N° 074/2017-GAB/GOV

O CHEFE ADJUNTO DE GABINETE
DO GOVERNADOR, no uso da faculdade de
delegagao, que Ihe e conferida pela Lei n°
0664, de 08 de abril de 2002 e tendo em
vista o teor do Memo n° 059/2017-
CER/GAB,

=r i M L f? u M b i N t l t U U u U V t K N A D O R,
MacapA-^Fj, «de^cmbro dfe 2017.

,
MARCELO IGNiVCI(/DA ROZA

Chef^ de Gabinete do Governador

R$ l,00

Programa de Trabalho Microrregiao -
Municipio Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

27.812.0028.2399 160000
160000

0
0

101
101

3390.30
3390.39

203.773
767.420 971.193

37 - POLICIA TECN1CO-CIENTIFICA

R E S O L V E :

Designar a servidora DANIELA
ALBUQUERQUE BARCESSAT, Assessor
T^cnico Nivel l/CAl, Codigo CDS-1, lotada
neste Gabinete do Governador, para viajar
da sede de suas atribuigoes Macapa-AP,
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ate ao municipio de Oiapoque-AP, a fim de
realizar a visita precursora e
acompanhamento da Agenda Oficial do
Governador do Estado do Amapa, no
periodo de 25 a 29.09.17.

Madapa-AP, 25 de sete e 2017.

HUELTON UOfcNLA MLUEIROS- TEIIiCEL QOPMC
Chefe do Gabmete de Seguranga Institucional

CHEFIA ADJUNTA DE GABINETE DO
GOVERNADOR, em Macapa-AP, 22 de
setembro tie 2017. 1

[T i i ^! - i l . /
j \J 'J /

MARCELO IGNACIO DA ROZA
Chefe\de Gabinete do Governador

IGabinete de Seguranga Institucional
|Ten Cel PM Huelton Correa Medeiros

PORTARIA N°. 042/2017-GSI/GEA

O Chefe do Gabinete de
Seguranga Institucional do Governo do Estado
do Amapa, usando das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto Governamental n°
0009/2015, de 02 de janeiro de 2015, e tendo em
vista a autorizagao do excelentissimo Senhor
Governador do Estado.

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o deslocamento
dos militares abaixo relacionados, da sede de
suas atribuigoes em Macapa-AP, ate o
Municipio de Oiapoque-AP, no periodo de 26 a
29 de setembro de 2017, para servigo de
seguranga e apoio institucional ao
Excelentissimo Senhor Governador e Comitiva
naquele municipio.
- Ten PM Miguel Freitas Junior - Grupo VI;
- Sgt PM Wilson de Souza Costa Junior, Grupo VI;
- Sd PM Kassio de Mangas dos Santos, Grupo VII.

PORTARIA N°. 044/2017 - GSI/GEA

O Chefe do Gabinete de
Seguranga Institucional do Governo do Estado
do Amapa, usando das atribuigoes que Ihe s§o
conferidas pelo Decreto Governamental n°0009/2015, de 02 de janeiro de 2015, e tendo em
vista a autorizagao do excelentissimo Senhor
Governador do Estado.

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o deslocamento do
militar abaixo relacionado, da sede de suas
atribuigoes em Macapa-AP, ate os Municipios
de Laranjal do Jari-AP e Vitoria do Jari-AP, nos
dias de 29 e 30 de setembro de 2017, para
servigo de seguranga e apoio institucional ao
Excelentissimo Senhor Governador e Comitiva
naqueles municipios.
- Ten PM Luiz Inacio do Rego Gomes, Grupo III;

Art. 2° - De acordo com o art. 4°,alinea b, do Decreto n° 1472, de 04 de abril de
2002, que altera a tabela dos valores das
diarias dos servidores civis e militares do
Estado do Amapa, o setor responsavel devera
providenciar os procedimentos referentes aos
direitos pecuniarios a que faz jus.

acapa-AP, 25 de seUflTrtvo de 2017.

HUELT

y
\

A MbUblKUS - UN CEL QOPMC
Chefe do Gabinete de Seguranga Institucional

PORTARIA N°. 045/2017 - GSI/GEA
Art. 2° - De acordo com o art. 4°,

alinea b, do Decreto n° 1472, de 04 de abril de
2002, que altera a tabela dos valores das
diarias dos servidores civis e militares do
Estado do Amapa, o setor responsavel devera
providenciar os procedimentos referentes aos
direitos pecuniarios a que faz jus.

Maceba-AP, 25 de setem 2017.

HUELTON CORRMA MEDEIROS - TEN CEL QOPMC
Chefe do Gabirtete de Seguranga Institucional

PORTARIA N°. 043/2017-GSI/GEA

O Chefe do Gabinete de
Seguranga Institucional do Governo do Estado
do Amapa, usando das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto Governamental n°
0009/2015, de 02 de janeiro de 2015, e tendo em
vista a autorizagao do excelentissimo Senhor
Governador do Estado.

O Chefe do Gabinete de
Seguranga Institucional do Governo do Estado
do Amapa, usando das atribuigdes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto Governamental n°
0009/2015, de 02 de janeiro de 2015, e tendo em
vista a autorizagao do excelentissimo Senhor
Governador do Estado.

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o deslocamento
dos militares abaixo relacionados, da sede de
suas atribuigoes em Macapa-AP, ate os
Municipios de Laranjal do Jari-AP e Vitoria do
Jari-AP, no periodo de 28 de setembro a 01 de
outubro de 2017, para servigo de seguranga e
apoio institucional ao Excelentissimo Senhor
Governador e Comitiva naqueles municipios.
- Sub Ten PM Willian Souza Martins, Grupo VII;- Sub Ten PM Mauro Jorge Barbosa Pereira, Grupo
VII;
- Cb PM Ebson Ferreira Sarges, Grupo VII;- Cb PM Diego Bruno dos Santos Santana;- Sd PM Gabriel Ribeiro Feitosa, Grupo V0.

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o deslocamento do
militar abaixo relacionado, da sede de suas
atribuigoes em Macapa-AP, ate o Municipio de
Oiapoque-AP, nos dias de 27 e 28 de setembro
de 2017, para servigo de seguranga e apoio
institucional ao Excelentissimo Senhor
Governador e Comitiva naquele municipio.
- Cap PM Raimundo de Nazare Homobono

Belfor, Grupo II;

Art. 2° - De acordo com o art. 4°,
alinea b, do Decreto n° 1472, de 04 de abril de
2002, que altera a tabela dos valores das
diarias dos servidores civis e militares do
Estado do Amapa, o setor responsavel devera
providenciar os procedimentos referentes aos
direitos pecuniarios a que faz jus.

Art. 2° - De acordo com o art. 4°,
alinea b, do Decreto n° 1472, de 04 de abril de
2002, que altera a tabela dos valores das
diarias dos servidores civis e militares do
Estado do Amapa, o setor responsavel devera
providenciar os procedimentos referentes aos
direitos pecuniarios a que faz jus.

acapa-AP, 25 de set de 2017.

HUELTON (XfitREA MEDEIROS -
Chefe do dfbinete de Segurang

ENCEL QOPMC
Institucional

IProcuradoria Geral do Estado
|Narson de Sa Galeno

PORTARIA N° 334/2017-PGE

O SUBPROCURADOR-GERAL
DO ESTADO DO AMAPA, em exercicio, no uso
das atribuigdes que Ihes sdo conferidas pelo art. 8°,
§ 2°, incisos I, II e VI da Lei Complementar n°. 0089
de 01 de Julho de 2015, e tendo em vista o Decreto
n° 3477 de 06.09.2017.

RESOLVE:

Art. 1°- Tornar sem efeito os
termos da portaria n° 179/2017-PGE, de
21.06 2017, que designou o servidor MADSON
SUSSUARANA MARTINS, para atuar como fiscal
do contrato n° 007/2017-PGE/AP - Empresa
SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP.

Art. 2° - Dd-se cidncia.
Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral, Macapa-AP, 19 de
Setembro de 2017. -

Julhiano Cesar Avelar
Subprocurador-Geral do Estado.

Dec. N° 5302/2015, de 17.11.2015

PORTARIA N° 336/2017-PGE

O PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 7°, incisos I, II e XXV
da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho de
2015.

RESOLVE:

Art. 1°- Revogar os termos da
portaria n° 160/2017-PGE de 01.06.2017, que
designou o servidor Lindoval Santos do Rosario,
Responsavel Tecnico Nivel III - Analise de
Processo, para desempenhar suas atividades
funcionais na Defensoria Publica Geral do
Estado - DEFENAP

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

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral, Macapa-AP, 25 de

Julhiano Cesar Avelar
Procurador-Geral do Estado, em Exercicio.

Setembro de 2017.

PORTARIA N° 337/2017-PGE

O PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 7°, incisos I, II e XXV
da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho de
2015.

RESOLVE:

Art. 1°- Revogar os termos da
portaria n° 216/2016-PGE de 01.09.2016, que
designou o Procurador do Estado do Amapa Chefe
da Procuradoria Patrimonial e Ambier.tal,
Francisco das Chagas Ferreira Feijo. para
exercer acumulativamente a Chefia da Secretaria-
Geral/PGE, a contar de 18 de julho do corrente
ano.

Art. 2° - De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Procurador-Geral, Macapa-AP, 25 de

Setembro de 2017. v

Julhiano Cesar Avelar
Procurador-Geral do Estado, em Exercicio.

PORTARIA N° 338/2017-PGE

O PROCURADOR-GERAL
DO ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes
que Ihes sao conferidas pelo art. 7°. incisos I. II e
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X. x v oa La< ComDiemeniar n1'. 0089 de 01 de Julho
:.e 20^ 5. e tenao em v sta o memo n°. 506/2017-
PJUD/PGE

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar os termos da
Portaria n°. 329/2017-PGE. de 12.09.2017, que
autorizou o deslocamento do servidor Fabio
Rodrigues de Carvalho. Procurador do Estado, da
sede de suas atribuigoes Macapa/AP. ate o
Mumdpio de Vitoria do Jari/AP, para participar de
Audiencia. a aual passa a vigorar com a seguinte
a-teragao

Onde se le:
‘•No period© de 20 a 22 de

Seiemoro do corrente aro '

Leia-se:
No perlodG de 20 a 21 de.>e;emcrc co corrente ar.c".

Art. 2° - Esta Portaria entra em
v *gor na oata de sua expedigao.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

JaDine-e co Procuracor-Gerai. Macapa-AP. 25 de
setgmbro de 2017.

julhiano Ces^Avelar
Procurador-Geral ao Estado. em Exercfcio.

PORTARIA N° 339/2017-PGE

O PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA. no uso das atribuigoes que
ihes sao conferiaas pelo art. 7°. incisos I. II e XXV
C3 Le1 Complementar n° 0089 de 01 de Julho de
2015. e tendo em vista o memo n°. 462/2017-
PJUD/PGE

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER, 30
(Trinta) dias de Ferias, relativas ao exercicio
2017 a servidora KATERINE ZIMERER MENDES.

ccupame ao cargo de Assistente Tecnico -
J:.r dice codigo: CDS-3 para fruigao no periodo de
16 de outubro a 14 de novembrc do corrente ano.

Art. 2° - Esta Portaria entra em
v* go? na data de sua expedigao.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gao-nete do Procurador-Geral. Macapa-AP, 25 de
Setembro de 2017.

Julhiano Ceeafr Avelar
Arocuraaor-Gerai do Estado. em Exercicio.

PORTARIA N° 341/2017-PGE

O PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA. no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 7°, incisos I, II e XXV
da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho de
2015.

RESOLVE:

Art. 1° - Revogar os termos da
portaria nc 215/2016-PGE de 26.08.2016, que
designou a Procuradora do Estado do Amapa
Edilene Chagas Faria. Procuradora Chefa da
Procuradoria de Pessoal Civil e Militar. para
exercer as atribuigoes da Procuradoria de Tecnica
e Controie Legislativo.

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

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabmete do Procurador-Geral, Macapa-AP, 25 de
Setembro de 2017.

Julhiano Ceedr Avelar
Procurador-Geral do Estado. em Exercicio.

PORTARIA N° 342/2017-PGE

O PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que

Ihes sao conferidas pelo art. 7°, incisos I, II e XXV
da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho de
2015.

RESOLVE:

Art. 1° - REVOGAR os termos
da portaria n° 296/2016-PGE de 17.11.2016, que
designou a Procuradora do Estado do Amapa
Edilene Chagas Faria, para exercer atribuigoes
junto a Secretaria de Estado da Educagao - SEED.

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

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral, Macapa-AP. 25 de
Setembro de 2017.

CLC

Julhiano Cesar Avelar
Procurador-Geral do Estado. em Exercicio.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ERRATA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N® 006/2017-PGE/AP,
PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO N* 6517,

DIA 04/09/2017.

Onde se le: Ag3o 2302

Leia-se: Agao 2301

De-se ciencia, Publique-se.

Macapa-AP, 26 de setembro de 2017.

nVsdfk’K

CLC
; '.

M2 Dirlene Sarilfds Marques
Presidente do CPL/PGE

CENTRAL
DE LICITACOES
E CONTRATOS

AVISO DE LICITAQAO
PREGAO ELETRONICO N° 048/2017-

CLC/PGE/AP
PROCESSO N° 00002/PM/2017

A Procuradoria-Geral do Estado do Amapa,
atraves da Central de Licitagoes e Contratos -
CLC/PGE, e este Pregoeiro, designado atraves
da Portaria n° 220/2017-GAB/PGE, de 26 de
junho de 2017, publicada no DOE n° 6472, de
30 de Junho de 2017, levam ao conhecimento
dos interessados que realizara no dia 16 de
outubro de 2017, as 14h, horbrio de Brasilia, a
licitagao na modalidade Pregao, na forma
Eletronica, no site http://www.siqa.ap.qov.br
sob o n° de Processo 00002/PM/2017, do tipo:
MENOR PREQO GLOBAL, cujo OBJETO e o
PRESTAQAO DE SERVIQO DE PINTURA NO
PISO E LATERAIS DA QUADRA DO GINASIO
POLIESPORTIVO DA PMAP, conforme
condigoes, especificagbes e quantidades
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Acolhimento das propostas: ate as 12:59h do
dia 16/10/2017.
Informagbes pelo telefone: (96) 3131-2839 ou
pelo e-mail coordlicit@pqe.ap.qov.br

Macapa, 25 de 2017.
r

;e embro

Albino Lu a
Pregoei

Portaria n° 2
CLC/P^GE
017-GAB/PGE

CENTRAL
DE LICITACOES
E CONTRATOS

AVISO DE LICITAQAO
PREGAO ELETR6NICO N° 049/2017-

CLC/PGE/AP
PROCESSO SIGA N° 00037/PGE/2017

A Procuradoria-Geral do Estado do Amap&,
atravbs da Central de Licitagbes e Contratos -
CLC/PGE, e este(a) Pregoeiro(a), designado(a)
atrav6s da Portaria n° 220/2017-GAB/PGE, de
26 de junho de 2017, publicada no DOE n°
6472, de 30 de Junho de 2017, levam ao
conhecimento dos interessados que realizari
no dia 23 de outubro de 2017, ds 14h, hor&rio
de Brasilia, a licitagdo na modalidade Pregdo,
na forma Eletrbnica, no site
http://www.siqa.ap.qov.br sob o n°
00037/PGE/2017, do tlpo: MENOR PREQO POR
ITEM, cujo OBJETO 6 o Registro de pregos
para futura e eventual aquisigdo de material de
expediente, a fim de atender as necessidades
dos 6rg3os e entidades que integram a
Admlnistragao Publica do Estado do Amapa,
conforme condigbes e especificagbes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

Acolhimento das propostas: at6 as 12:59h do
dia 23/10/2017.
Informagbes pelo telefone: (96) 3131-2839 ou
pelo e-mail coordlicit@pge.ap.gov.br

Macapa, 26 de Setembro de 2017.

AjfcitUuicL .
Aianyvla Maia Santana
PregoUire- CLC/PGE

Portaria n° 220/2017-GAB/PGE

'̂CLC^CENTRAL
DE LICITACOES
E CONTRATOS

AVISO DE REPETIQAO DE LICITAQAO
PREGAO ELETRONICO N° 041/2017-

CLC/PGE/AP
PROCESSO SIGA N° 00008/PGE/2017

A Procuradoria-Geral do Estado do Amapa,
atraves da Central de Licitagoes e Contratos -
CLC/PGE, e este(a) Pregoeiro(a), designado(a)
atraves da Portaria n° 220/2017-GAB/PGE, de
26 de junho de 2017, publicada no DOE n°
6472, de 30 de Junho de 2017, levam ao
conhecimento dos interessados que realizara
no dia 19 de outubro de 2017, as 14h, horario
de Brasilia, a licitagao na modalidade Pregao,
na forma Eletronica, no site
http://www.slqa.ap.qov.br sob o n°
00008/PGE/2017, do tipo: MENOR PREQO POR
ITEM, cujo OBJETO e o Registro de Pregos
para future e eventual aquisigao de
Medicamentos e correlatos a fim de atender os
orgaos e entidades da Administragao Publica
do Estado do Amapa, conforme condigoes e
especificagbes estabelecidas no Edital e seus
anexos.

Acolhimento das propostas: ate as 12:59h do
dia 19/10/2017.

Informagbes pelo telefone: (96) 3131-2839 ou
pelo e-mail coordlicit @pge.ap.gov.br

Macapa, 26 ddsAtembrc de 2017.

a 4ai3
I

Atorbno Limani Irito
Pregoeiro CLC/PGE

Portaria n° 220/2017-GAB/PGE
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Controladoria Geral do Estado
Otni Miranda de Alencar Junior

PORTAR1A N°I57/20I7-CGE

O CONTROLADOR-
GERAL DO ESTADO DO AMAPA, nomeado pelo
Decrcto n° 0018, de 02 de janeiro de 2015, usando
das atribuigoes que Ihe sfio conferidas pelo Artigo 37
XI, Artigo 45 do Decreto Estadual n° 7.549, de 11 de
dezembro de 2013.

RESOLVE:
Art. 1°. Instaurar Comissao para elaboragao

do Planejamento da IMetodologia para Certificagao
das Prestagoes de Contas do Executivo Estadual.

Art. 2°. Designar os servidores, Jo3o Carlos
Chaves dos Santos, Monica Cristina Picango
Torrinha Sales, Analistas de Finangas e Controle,
Diego da Silva Campos, Coordenador de Auditoria,
Maria Socorro Xavier de Figueiredo Menezes,
Coordenadora de Agfles Estrategicas e Solange
Maria Coelho Coutinho, Gerente de Auditoria de
Areas Especificas.

Paragrafo Llnico. O Servidor, Joao Carlos
Chaves dos Santos fica designado como
Coordenador do trabalho.

Art. 3°. Fica estabelecido o prazo de 45
(quarenta e cinco) dias uteis, para apresentagfio do
Planejamento ao C'ontrolador-Geral do Estado do
Amapa.

Art.4°. A Comissao podera, para o
cumprimento dos trabalhos previstos nesta Portaria.
requisitar processos, acessar sistcmas, visitar
instalagoes e quaisquer outras informagoes que se
fizerem pertinentes.

Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicagfio.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Macapa-AP, 26 de setembro de 2017.

^ 7
IVlir^n/lu Ai> Alpnrgr -l||fljnr

Controlador-Geral do Estado do Amapa

Comissao e regularizagao do prazo fixado em lei para
a conclusao dos respectivos trabalhos,

RESOLVE:

REDESIGNAR, para constituirem a Comissao
processante, os servidores estaveis do quadro
Estadual: LIGIA PIMENTEL MELLO TORRINHA,
Oficiala de Polfda Civil, Matrfcula n.° 369853, MARIA
DO SOCORRO DOS SANTOS CHUCRE, Agente de
Polfda Civil, Matrfcula n.° 309060 e GEOVANI DE
SOUZA COELHO, Matrfcula n.° 369560, Agente de
Polfda Civil, todos integrantes da Comissao atuante,
para sob a presidency do primeiro, dar continuidade
a apuragao dos fatos relatados no Processo n.°
001/ 2017-DGPC;
Fixar em 60 (sessenta) dias o prazo para conclusao
dos trabalhos, a contar do dia subsequente do
termino do perfodo inicial.

De-se ciencia.
Publique-se e cumpra-se.

Macapa-AP, 11 de setembro de 2017.

Mena deTourdes Sousa
Delegada-Geral de Polfda Civil

PORTARIA N.° 215/ 2017-DGPC

A DELEGADA-GERAL DE POLICIA CIVIL, usando
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo art. 17,
XI, da Lei n.° 0883, de 23 de margo de 2005 e pelo
Decreto n.° 0038, publicado no DOE n.° 5870, de 02
de janeiro, combinado com o art. 168, da Lei n.°0066/93 e tendo em vista os motivos expostos no
Offcio n.° 355/2017 CPAD, subscrito pela
Presidente da ComissSo do Processo
Administrativo Disdplinar n.° 005/2017-DGPC,
os quais justificam a necessidade de redesignagao de
Comissao e regularizagao do prazo fixado em lei para
a conclusao dos respectivos trabalhos,

PORTARIA N° 159/2017-CGF. RESOLVE:

O CONTROLADOR GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, nomeado pelo Decreto n"
0018 de 02 de janeiro de 2015, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo Artigo 37 XI,
Artigo 45 do Decreto Estadual n° 7.549, de II de
dezembro de 2013.

RESOLVE:
1. Designar o servidor Gleison Cardoso
Campos - Gerente do Nucleo de Banco de Dados,
para cumulati\ amente e sem onus, responder pelas
atividades relacionadas a Coordenagiio de
Tecnologia da InformagSo, devido as ferias
regulamentares da Coordenadora, no periodo de 25
de Setembro a 09 de Outubro de 2017.

REDESIGNAR, para constituirem a Comissao
processante, os servidores estaveis do quadro
Estadual: ELZA MARIA NOGUEIRA BLANCO,
Delegada de Policia Civil, Matricula n 0 367591, como
Presidente; ELIANA CHAVES ALMEIDA
RODRIGUES, Deiegada de Policia Civil, Matricula n.°
34520-2 e ALAN MOUTINHO ALBRECHT, Delegado
de Policia Civil, Matricula n.° 259039, todos
integrantes da Comissao atuante, para sob a
presidency do primeiro, dar continuidade a apuragao
dos fatos relatados no Processo n.° 005/2017-
DGPC;
Fixar em 60 (sessenta) dias o prazo para conclusao
dos trabalhos, a contar do dia sjosequente do
termino do perfodo inicial.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Macapa-AP,25 de Setembro de 2017.

Otni Miranda deXti'iiiai Junim
Controlador-Geral do Estado do Amapa

IPolicia Civil
IDel. Maria de Lourdes Sousa

PORTARIA N.° 214/ 2017-DGPC

De-se ciencia.
Publique-se c cumpta-s’.

Macapa-A0, 01 de setembro de 7017.

M^r&wtburdes SOUSJ
Delegada-Geral de Policia C vii

ICorpo de Bombeiros Militar
|Cel. BM Wagner Coelho Pereira

A DELEGADA-GERAL DE POLICIA CIVIL, usando
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo art. 17,
XI, da Lei n.° 0883, de 23 de margo de 2005 e pelo
Decreto n.° 0038, publicado no DOE n.° 5870, de 02
de janeiro, combinado com o art. 168, da Lei n.°9066/93 e tendo em vista os motivos expostos no
Oficio n.° 354/2017-CPAD, subscrito pela
Presidente da Comissao do Processo
Administrativo Disdplinar n.° 001/2017-DGPC,
os quais justificam a necessidade de redesignagao de

P O R T A R I A
IV* 407 /17-CBMAP

O Comandante Geral do Corpo de

Bombeiros Militar do Estado do Amapfi, no uso das

atribuigftes que Ihe sfio conferidas pelo Decreto n°

2821. 12 de agosto de 2016, Lei n° 0624, de 31 de

outubro de 2001 e regulamentada pelo Decreto n°
03547, de 14 de novembro 2001.

Considerando que a Portaria n° 337/17 -
CBMAP, datada em 22 de Agosto de 2017, concedeu
Suprimento de Fundo no elemento de despesa
33.90.30- Material de consumo, no valor de R$

4.000,00 (quatro mil reals), destinados ao Centro de
Comunicagfio Social/CECOMS para atender ks
demandas dos Projetos Sociais no dia 7 de setembro.

Considerando que o prazo concedido nfio

foi suflciente para a aplicagfio do referido Recurso.
R E S O L V E:
Art. P - Prorrogar, por 30 (trinta) dias o

prazo de aplicagfio de Suprimento de Fundo.
concedido a 1° TEN QOABM MIGUEL
GENILSON PRATA DOS SANTOS, Matricula n°

475696.
Art. 2° -O responsfivel deverfi apresentar

prestagfio de contas junto k Divisfio de Orgamentos e
Finangas (DOF), dentro do prazo de 10 (dez) dias
uteis, a contar do termino do prazo de prorrogagfio

de aplicagfio constante no art. 1° desta Portaria.
D£-se ciencia, registre-se e publique-se.

Macapfi-AP, 25 de Setembro de 2017
c

WAGNER COELHO PEREIRA-QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

P O R T A R I A
N* 408/t 7-CBMAP

O Comandante Geral do Corpo de

Bombeiros Militar do Estado do Amapfi, no uso das

atribuigdes que Ihe sflo conferidas pelo Decreto n°
2821, 12 de agosto de 2016, Lei n° 0624, de 31 de

outubro de 2001 e regulamentada pelo Decreto n°

03547, de 14 de novembro 2001.

R E S O L V E:
Art. 1° - Conceder adiantamento de

Suprimento de Fundos em nome do 2° TEN QOCBM

ANDERSON BARBOSA COSTA, Matricula n°
1130439, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reals),
destinados a atender ks necessidades do 8° GBM.

Art. 2° - O adiantamento concedido
deverfi ser aplicado no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, a contar da data do recebimento.

Art. 3°- A referida despesa deverfi ser
empenhada na Fonte de Recurso 240, Programa de

trabalho 36301.06.182.0036.2500 no elemento de

despesa 33.90.30- Material de consumo, no valor de
R$ 2.500,00 (Dots mil e quinhentos reais), e no
elemento de despesa 33.90.39 - Outros Servigos de

Terceiros - Pessoa Jurldica, no valor de R$ 1.500,00
(Hum mil e quinhentos reais).

Art. 4°- O responsive! pelo

adiantamento deverfi apresentar prestagfio de conta

junto k Divisfio de Orgamento e Finangas (DOF),
dentro de 10 (dez) dias titeis, contados do tfirmino

do prazo de aplicagfio constante no Art 2° desta

Portaria.
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De-se eiencia, registre-se e publique-se.

Macapi-AP, 26 de Setembro de 2017

V*M
i- CELQOCBM

Comandante Geral do CBMAP

P O R T A R 1 A

N° 410/17-SF/ DAG/ CBMAP

O Comundante Geral do Corpo de

Bombeiros Militar do Estado do Amapa, no uso das

atribuicdes que Ihe sSo conferidas pelo Decreto n° 2821, de

12 de agosto de 2016.

R E S O L V E:

Art. 1° -Retificar a Portaria n° 221/16 -
DAG/CBMAP. datada de 23 de agosto de 2016, publicada

no item 03. all'nea “c" da 3a Parte do Boletim

Geral/CBMAP n° 157/16, datado de 24 de agosto de 2016 e

publicada na pagina 06 do DiArio Oficial do AmapA n° 6277

de 06 de setembro de 2016.

Onde se le:

(...) Contrato n° 06/2016-SCC/CBMAP

(...)

l.eia-se:

(...) Contrato n°03/2016-SCC/CBMAP

cumpra-se.

Art. 4°- Publique-se, registre-se e

Macapa-AP,11 de setembro de 2017.

N / 4-
WAGNER COELIIO PEREIRA

Coronel QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

EstacioJaAaVTWffyPitapf -C( :$CW
SuicoTTuiicante Gciai/r vBM/J

d K-M5 iOf-AP

( Secretarias de Estado )
Administragao
Suelem Amoras Tavora Furtado

SESA.
Macapa-AP, de 5 ti-LUiknC de 2017.

SUELEM AfS^mASTAVORATURTADO
Secretaria de Esrado da Administragao

PORTARIA ^ /2017 - SEAD.

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-
TRAQAO, no uso da competencia que Ihe foi
delegada pelos Decretos n°s 1.497, de 16/10/92,
0148, de 23/01/98 e 2823, de 12/08/2016 e tendo
em vista o contido no Processo n°
314/149114/2017,

R E S O L V E:

REDUZIR a carga horaria de 40 (quarenta)
para 20 (vinte) horas semanais, da servidora
Natalia Mendes Gongalves Monteiro, ocupante
do cargo de Medico - Cirurgia Geral, Classe
“ 3a", Padrao I, Grupo Saude, Cadastro 1121286,
integrante do Quadro de Pessoal Civil do
Estado do Amapa, lotada na SESA.

Macapa(AP), emj^ deScUA-ui.TC de 2017.

SUELEM AMORASYTAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

PORTARIA /2017 - SEAD.
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-

TRAGAO do Governo do Amap&, usando de
suas atribuigoes legais que Ihe sao conferidas
pelo Art. 123 da Constituigao do Estado do
Amapa e por nomeagao do Decreto n° 2823, de
12/08/2016 e delegagao atribuida pelo Decreto
n° 1.497, de 16/10/1992 e Decreto n° 0148, de
23/01/1998 e tendo em vista o contido no
Processo n° 314/105077/2017, resolve,

R E M O V E R, a pedido:

Servidor : Nilson Cordeiro Maciel
Auxiliar Operacional de Servigos
Diversos

Quadro : Federal
Da : Secretaria de Estado da Infraes-

trutura - SEINF
Para : Instituto de Desenvolvimento Rural

do Amapa -RURAP.
Macapa-AP, em de$itlAu&10de 2017.

SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

PORTARIA /2017 - SEAD.
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-

TRAQAO do Governo do Amapa, usando de
suas atribuigoes legais que Ihe sao conferidas
pelo Art. 123 da Constituigao do Estado do
Amapa e por nomeagao do Decreto n° 2823, de
12/08/2016 e delegagao atribuida pelo Decreto
n° 1.497, de 16/10/1992 e Decreto n° 0148, de
23/01/1998 e tendo em vista o contido no
Processo n° 314/229052/2017, resolve,

R E M O V E R, a pedido:

°ORTARIA N°j?Ŝ /2017 - SEAD.
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-

TRAQAO do Governo do Amapa, usando de
suas atribuigoes legais que Ihe sao conferidas
pelo Art. 123 da Constituigao do Estado do
Amapa e por nomeagao do Decreto n° 2823, de
12/08/2016 e delegagao atribuida pelo Decreto
n° 1.497, de 16/10/1992 e Decreto n° 0148, de
23/01/1998 e tendo em vista o contido no
Processo nJ 314/230571/2017, resolve.

R E M O V E R

Servidor : Adriana Paula Blanc dos Santos
Assistente Administrativo

Quadro : Estadual
Da : Procuradoria Geral do Estado do

Amapa -PGE
Para : Secretaria de Estado da Adminis-

tragao - SEAD.

Macapa-AP,emdeSjAiAM^JU)die 2017.

SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

Servidor : Martins Filho dos Santos
Auxiliar Administrativo

Quadro : Estadual
Da : Secretaria de Estado da Inclusao e

Mobilizagao Social - SIMS
Para : Secretaria de Estado da Saude -

PORTARIA Nl5V^ /2017 - SEAD.
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-

TRAQAO do Governo do Amapa, usando de
suas atribuigdes legais que Ihe sao conferidas
pelo Art. 123 da Constituigao do Estado do

Amapa e por nomeagao do Decreto n° 2823, de
12/08/2016 e delegagao atribuida pelo Decreto
n° 1.497, de 16/10/1992 e Decreto n° 0148, de
23/01/1998 e tendo em vista o contido no
Processo n° 314/148825/2017, resolve,

R E M O V E R, a pedido:

Servidor : Luzete Goes Ferreira
Analista de Planejamento e Orga-
mento

Quadro : Estadual
Da : Secretaria de Estado da Administra-

gao - SEAD
Para : Secretaria de Estado do Planejamen-

to- SEPLAN.

Macapa-AP, em de5^£*A <̂irlAle 2017.
-—SUELEM AMORAfc TAVORA FURTADO

Secretaria de Estado da Administragao

PORTARIA No fc3fc/09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAGAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.241895/17, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066, de 03 de maio
de 1993, a servidora Sandra Ohana de Lima
Nery Barcellos, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Analista de
Planejamento e Orgamento, Cadastro n°
083780-6, pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapa, com
lotagao no(a) SEED, nos periodos de 01/10 a
29/12/2017, referente ao quinquenio de
01/05/2010 a 30/04/2015.

Macapa-AP, em '-̂ r^de seteiAbro de 2017.

ASHUD
Qiretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°63 fyo9-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAGAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n<> 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.174193/17, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066, de 03 de maio
de 1993, ao servidor Alan Carlos Moreira
Gois, ocupante do Cargo de Provimento
Efetivo de Assistente Administrativo,
Cadastro n° 108239-6, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa,
com lotagao no(a) SIMS, nos periodos de
02/10 a 30/11/2017 e 02/01 a
31/01/2018, referente ao quinquenio de
05/07/2012 a 04/07/2017.

Macapa

ASTRID

e setembro d

iRIA DOS^SANTOS CAVALCANTE
)iretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°£:#?/09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAGAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n<> 314.193685/17, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066, de 03 de maio
de 1993, a servidora Odileia Cardoso
Oliveira, ocupante do Cargo de Provimento
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Efetivo de Analista de Meio Ambiente,
Cadastro n° 107155-6, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa,
com lotagao no(a) SEMA , nos periodos de
02/10 a 30/11/2017, 01/03 a 30/03/2018,
referente ao quinquenio de 15/12/2011 a
14/12/2016.

ASTRID^ARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
\ Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N° c /̂09-2017-DRH/SEAD

Macapi^AP^ enft^ de sktembrj^xie 2017.
ASTRlMfltelfemLCANTE

Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°6W/09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATE), usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.230629/17, resolve,

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATE), usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n<> 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.206528/17, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066, de 03 de maio
de 1993, ao servidor Mario Roberto Marinho
de Oliveira, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Extensionista
Florestal, Cadastro n° 061783-0,
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Estado do Amapa, com lotagao no(a) IEF,
nos periodos de 24/10 a 22/12/2017 e
01/01 a 30/01/2018, referente ao
quinquenio de 30/06/2010 a 29/06/2015.
Macapa^P^emP"^de setembrode 2017.
ASTRID r lARL^DO^S î̂ ^̂ ^CANTE

Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA NO <̂ C /09_ 2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATE usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.185167/17, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066, de 03 de maio
de 1993, a servidora Bruna Goes Miccione,
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Analista em Infraestrutura, Cadastro n°
106811-3, pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapa, com
lotagao no(a) SEINF , nos periodos de 02/10
a 30/12/2017, referente ao quinquenio de
28/11/2011a 27/11/2016.
M a c a f i a V A P i d e setembrode 2017.

Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°c^U/09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATE, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n<> 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.170180/17, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066, de 03 de maio
de 1993, ao servidor Jean Franco Rodrigues
dos Santos, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Agente de Policia,
Cadastro n° 092669-8, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa,
com lotagao no(a) DGPC, nos periodos de
01/10 a 29/12/2017, referente ao
quinquenio de 18/06/2006 a 17/06/2011.

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066, de 03 de maio
de 1993, ao servidor Flaviano Soares
Barreto, ocupante do Cargo de Provimento
Efetivo de Tecnico em Infraestrutura,
Cadastro n° 083178-6, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa,
com lotagao no(a) SETRAP, nos periodos de
01/10 a 29/12/2017, referente ao
quinquenio de 01/10/2011a 30/09/ 2016.

Macapa^ AiP,

ASTRID

e setenfibro de 2017.
ANTEtRlA DjOS SANTC

•iretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°k̂ /09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATE, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.227203/17,resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066,de 03 de maio
de 1993, a servidora Laila Zulmira Yared
Lima Gazel, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Analista
Administrative, Cadastro n° 083339-8,
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Estado do Amapa, com lotagao no(a)
AGENCIA AMAPA , nos periodos de 01/11 a
30/11/ 2017, 08/01 a 06/02 e 01/03 a
30/03/ 2018 referente ao quinquenio de
01/10/1996 a 30/09/ 2001.

ASTRID MARIA DOSSANTOS CAVALCANTE
Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°6 f̂ /09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATE, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98,
resolve,

#

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066/93, aos
servidores abaixo relacionados, integrantes
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do
Amapa, lotados no(a) SEED:

SERVIDOR(A) : Antonia do Socorro Martel
Ayres da Silva

CARGO : Assistente Administrativo
MATRICULA : 036152-6
QUINQUENIO : 05/05/2010 a 04/05/2015
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.216276/17

SERVIDOR(A) : Antonia Sandra Santos
Medeiros

CARGO : Professor
MATRICULA : 063381-0
QUINQUENIO : 23/05/2011a 22/05/2016
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017

PROCESSO : E-DOC n° 314.216281/17
SERVIDOR(A) : Antonio do Socorro Moreira

da Silva
CARGO : Professor
MATRICULA : 025037-6
QUINQUENIO : 04/05/2008 a 03/05/2013
PERfODO(S) : 01/10 a 29/12/17
PROCESSO : E-DOC n° 314.216298/17
SERVIDOR(A) : Antonio Roniere Alves da

Silva
CARGO : Professor
MATRICULA : 031258-4
QUINQUENIO : 05/05/2009 a 04/05/2014
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.216302/17
SERVIDOR(A) : Arlana Amoras Correa

Loureiro
CARGO : Professor
MATRICULA : 086165-0
QUINQUENIO : 01/03/2006 a 28/02/2011
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n°314.216305/17

Macap^ jAP^enAfe de sefc§mbrode^017.
ASTRIli"^̂ DOÎ O^AV^CANTE

\ Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N<> 6^/09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATE), usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98,
resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066/93, aos
servidores abaixo relacionados, integrantes
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do
Amapa,lotados no(a) SEED:

SERVIDOR(A) : Jacqueline Gomes Batista
CARGO : Professor
MATRICULA : 085276-7
QUINQUENIO : 02/03/2006 a 01/06/2011
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n°314.216870/17

SERVIDOR(A) : Jean Claudio Santos
Fonseca

CARGO : Professor
MATRICULA : 045398-6
QUINQUENIO : 12/09/2001a 11/09/2006
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.216874/17

SERVIDOR(A) : Jeane Nascimento
Homobono Cruz

CARGO : Professor
MATRICULA : 092635-3
QUINQUENIO : 18/03/2008 a 17/03/2013
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/17
PROCESSO : E-DOC n° 314.216878/17
SERVIDOR(A) : Jesuita Marinho da Costa
CARGO : Professor
MATRICULA : 043652-6
QUINQUENIO : 11/01/2008 a 10/01/2013
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n°314.216880/17
SERVIDOR(A) : Joao Edson Gadelha de Melo
CARGO : Professor
MATRICULA : 031346-7
QUINQUENIO : 03/06/2009 a 02/06/2014
PERIODO(S) : 02/10 a 30/12/2017
PROCESSO : E-DOC n°314.216885/17

Macapa-AP,emĵ fede setemBro de 2017.
ASTRID Jjt £lA 60S SANl

Diretora do DRH/SEAD
LNTE

PORTARIA N°6*l£/09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATE), usando das
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atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.181501/17, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066,de 03 de maio
de 1993, a servidora Kelly Cristina de Araujo
Rodrigues, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Assistente
Administrativo, Cadastro n° 056480-0,
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Estado do Amapa, com lota^ao no(a) SEFAZ,
nos periodos de 16/10 a 14/11/2017,14/05
a 12/06 e 06/08 a 04/09/2018,referente ao
quinquenio de 28/11/ 2009 a 27/11/2014.
Macapa^P, em fede setembro d£ 2017.

\ Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°£ h f /09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAQAO, usando das
atribui^des que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n<> 314.43296/17,resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licen^a-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101,da Lei n° 0066,de 03 de maio
de 1993, ao servidor Jose Raimundo
Emanoel Trindade Amador, ocupante do
Cargo de Provimento Efetivo de Analista de
Desenvolvimento Rural, Cadastro n°
105762-6, pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapa, com
lota^ao no(a) PESCAP, nos periodos de
01/10 a 30/10/2017, 01/10 a 30/10/2018
e 01/10 a 30/10/2019, referente ao
quinquenio de 15/12/2011a 14/12/2016.
"" pi'?U|/uSK2017'

ASTRID NW LKIAIOTSSANTOP CAVALCANTE
Qiretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°6W/09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAQAO, usando das
atribui^des que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.173332/17, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066,de 03 de maio
de 1993, a servidora Noemi Diniz
Sacramento, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Analista de
Desenvolvimento Rural, Cadastro n°
099585-1, pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapa, com
lota^ao no(a) SDR,nos periodos de 01/10 a
29/12/2017, referente ao quinquenio de
13/05/2010 a 12/05/2015.

Macap^P-emp^ fede setefjnbro de 2017.

Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°6^1/09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRA£AO, usando das
atribui^des que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n° 314.178646/17, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licen^a-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066, de 03 de maio

de 1993, a servidora Ediluci do Socorro -
Leoncio Tostes Matcher, ocupante do Cargo
de Provimento Efetivo de Pesquisador,
Cadastro n° 063276-7, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa,
com lotagao no(a) IEPA, nos periodos de 01
a 30/10 e 01/12/2017 a 29/01/2018,
referente ao quinquenio de 16/10/2000 a
15/10/2005.

Macapa^AI> em r S fcde setpnbro de 2017.
ASTRIDTI^WAdOb ^ANTO^ k̂\^^CANTE

Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N° 650/O9-2O17-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAQAO, usando das
atribuigdes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98,
resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licen^a-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066/93, aos
servidores abaixo relacionados, integrantes
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do
Amapa,lotados no(a) FCRIA:
SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

: Maria Jose Vitorino
Nolasco

: Educador Social
: 083601-0
: 01/02/2011a 31/01/2016
: 15/10 a 28/11/2017

e 02/01a 15/02/2018
: E-DOC n°314.209154/17

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

: Ricelio Portal Negrao
: Educador Social
: 090296-9
: 30/04/2012 a 29/04/2017
: 02/10 a 15/11/2017

e 01/03 a 14/04/2018
: E-DOC n<> 314.212055/17

ASTRID M^ATmimfrOSTOCVALCANTE
\ Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°65i/09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAQAO, usando das
atribui^des que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no processo sob o
E-DOC n«> 314.218835/17,resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licen^a-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101,da Lei n° 0066,de 03 de maio
de 1993, ao servidor Tiburcio Serrao da
Costa, ocupante do Cargo de Provimento
Efetivo de Auxiliar Administrativo, Cadastro
n° 033488-0, pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapa, com
lota^ao no(a) SIMS,nos periodos de 01/10 a
29/12/2017, referente ao quinquenio de
29/06/2004 a 28/06/2009.
Macapa-
ASTRID

O d e setSmbrojJe-2017.
H A D

iiretora do DRH/SEAD
XANTE

PORTARIA N°fcS<Z/09-2017-DRH/SEAD
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAQAO, usando das
atribui^oes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98,
resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licen^a-
Especial Premio por Assiduidade, na forma

do artigo 101, da Lei n° 0066/93, aos
servidores abaixo relacionados, integrantes
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do
Amapa,lotados no(a) SEED:

SERVIDOR(A): Raimunda de Fatima Mendes
Farias

CARGO : Professor
MATRICULA : 043120-6
QUINQUENIO: 07/02/2007 a 06/02/2012
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.217451/17

SERVIDOR(A): Raymunda Silva de Senna
CARGO : Professor
MATRICULA : 028098-4
QUINQUENIO: 04/05/2008 a 03/05/2013
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n°314.217465/17

SERVIDOR(A): Regiane de Souza Coutinho
da Silva

CARGO : Professor
MATRICULA : 041574-0
QUINQUENIO: 01/07/2001a 30/06/2006
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.217472/17

SERVIDOR(A): Regina Silva de Souza
CARGO : Professor
MATRICULA : 031722-5
QUINQUENIO: 11/05/1994 a 10/06/2004
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n°314.217483/17

SERVIDOR(A): Regina Vitoria Serrao
Pacheco

CARGO : Professor
MATRICULA : 043733-6
QUINQUENIO: 08/04/2007 a 07/04/2012
PERIODO(S) : 02/10 a 30/12/2017
PROCESSO : E-DOC n°314.217488/17

MacapaAP,
ASTRID

de setembro de 2Q17.
E

iretora do DRH/SEAD

PORTARIA N»6S3 /09-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRACAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela
Portaria n<> 103/98-SEAD, de 06/03/98,
resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licen^a-
Especial Premio por Assiduidade, na forma
do artigo 101, da Lei n° 0066/93, aos
servidores abaixo relacionados, integrantes
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do
Amapa,lotados no(a) SEED:

SERVIDOR(A): Reginaldo da Costa Furtado
CARGO : Professor
MATRICULA : 049513-1
QUINQUENIO: 04/05/2008 a 03/05/2013
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.217492/17

SERVIDOR(A): Reginaldo Ferreira
CARGO : Professor
MATRICULA : 031711-0
QUINQUENIO: 11/10/2004 a 10/10/2009
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/2017
PROCESSO : E-DOC n°314.217499/17
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SERVIDOR(A): Renata Almeida Gomes
CARGO : Professor
MATRICULA : 035979-3
QUINQUENIO: 26/04/1995 a 25/04/2000
PERIODO(S) : 01/10 a 29/12/ 2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.217532/17

Macap^- APy enrOx de selembro de 2017.
ASTRI

•> /

amifo.ARIATDI
Diretora do DRH/SEAD

CANTE

ISaude
|Cel. PM. RR Gastao Valente Calandrini de Azevedo,

GOVERNO
DO ESTADO ^AMAPA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

PORTARIA N° 0661/2017 - SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO
AMAPA . no uso das atribuigoes que Ihe s3o
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017 e
considerando o que consta no E-Doc n°
304.61558/17.

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 0599/2001 de
25/04/2001, que dispoe sobre a qualificagao de
Organizagoes Sociais e da outras providencias.
CONSIDERANDO o Decreto n° 1024, de 27/03/17,
que regulamenta a Lei Ordinaria n° 0599/2001 de
25/04/2001.
RESOLVE:

Art. 1° - Constituir a COMISSAO ESPECIAL DE
SELEQAO - CESEL de Organizagoes Sociais no
ambito da Secretaria de Estado da Saude do
Amapa - SESA/AP, e definir suas atribuigoes.
Art. 2° - A Comissao serb composta por 5 (cinco)
membros, sob a presidencia do primeiro membro:

I. PAULO ROBERTO BALBINO - Medico -
Matricula: 413186 (Presidente da Comissao)

II ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA -
Economista - Matricula: 101.1925 (Membro)
III ROBERTO JOSE FURTADO COROA -

Farmacbutico - Matricula: 396842-01 (Membro)
IV CRISLENA MENDES GAMA - Enfermeira
- Matricula: 678325 (Membro)
V. ANA FRANCELINA DOS SANTOS

LOBATO - Contadora - Matricula: 0034900301
(Membro)

A.
*Tl i

<*•1

Art.3° - A CESEL terb as seguintes atribuigbes:
I - receber os documentos e a proposta tecnica
prevista no edital do processo publico de selegbo;
II - analisar. julgar e classificar a proposta tecnica
apresentada, em conformidade com as regras e
criterios estabelecidos no edital de processo
publico de selegbo, bem como declarar a
Organizagbo Social de Saude vencedora do
certame;
III - julgar os requerimentos apresentados no
ambito do processo de selegao e processar os
recursos;
IV - dirimir ou esclarecer eventuais duvidas ou
omissoes.

Paragrafo unico: A Comissao Especial de
Selegbo podera realizar, a qualquer tempo,
diligencias para verificar a autenticidade das
informagoes apresentadas ou para dar
cumprimento ao disposto no inciso IV do "caput"
deste artigo

Art. 4° - Revoga-se a Portaria n° 269/02017-SESA
de 28.04.2017, publicada no DOE de n° 6442 do
dia 15.07.2017

Art. 5° - Esta Portaria entrard em vigor na data de
sua publicagao.

Macapa-AP, 26 de setembro de 2017.

GASTAO VA
Secretary

AZEVEDO
oV^&faoo da Saude do Amapb

[ Infraestrutura
|Joao Henrique Rodrigues Pimentel

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item III, do
Art. 6°, da Instrugao Normativa n° 0001/2016, de
01 de junho de 2016, emitida pela
Controladoria-Geral do Estado do Amapa, a
Secretaria de Estado da Infraestrutura justifica
nesse ato a necessidade de pagamento fora da
ordem cronolbgica, da PD N° 2017PD00523,
emitida em 22.09.2017, no valor de R$
141.480,00 (cento e quarenta e urn mil,
quatrocentos e oitenta reais) a Empresa
INFINITY SERVigOS LTDA-EPP, Contrato n°
015/2017, cujo objeto e o de Contratagao de
empresa especializada em transporte,
tratamento e destinagao final dos residuos
liquidos do adesivo de poliuretano inservil
adquirido para a pista de atletismo do estadio
Milton de Souza Correa (Zerdo), pelos
seguintes motivos.
1° - O perimetro de onde se encontrava a
substancia era muito dificultoso para a
Empresa, trazendo com isso um alto custo
monetario de remogdo efetiva do determinado
produto, pois tiveram que fazer a destinagao
final em outro Estado;
2° - Orgaos de justiga exigiam a remogao, de
maneira cblere, desses produtos altamente
toxicos;
3° - Possibilitar condigoes da empresa
executora dos servigos, cumprir com suas
obrigagoes com seus funcionarios e cumprir
com os prazos estipulados em contrato;

deliberado em
apresentadas.

Que o fato seja
fungao das razdes

JOAO HENEIQUE
Secretlrio da SEINFda 9EINF

PIMENTEL

JUSTIFICATIVA

apesar da emissao das PDs acima descritas,
nenhum valor foi pago a parte autora;
4° - Este impasse esta tornando iminente a
emissao de uma nova Ordem de Reintegragao
de Posse, o que traria enormes e gravissimos
problemas ao Estado, fato que, salvo melhor
juizo, justifica o pagamento fora da ordem
cronolbgica, das PDs acima elencadas.

Por pertinente, fago anexar a esta, Copia
da Programagao de Desembolso Orgamentaria;
copia do Mandado Judicial da 4a Vara Civel e de
Fazenda Publica de Macapa; copia do Despacho
do MM Juiz Andre Gongalves de Menezes e
copia da Petigao emanada da Parte Autora.

Nestes termos e que rogo que o fato seja
deliberado em fungao das razoes apresentadas.

^JOAO HENRlQUtmDRf&fcS PIMENTEL
Secretario de Estado d^lnfraestrutura.

IDesporto e Lazer

^Alberto Cavalcante Maciel Junior

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N*
005/2014/SEDEL/AP

Contrato que entre si celebram 0 ESTADO DO AMAPA, ATRAV£S DA
SECRETARIA DO ESTADO DO DESPORTO E LAZER - SEDEL, e a
EMPRESA JCA SERVIQOS ESPECIALIZADOS LTDA,para os fins nele
declarados.

FUNDAMENT0 LEGAL: 0 presente CONTRATO tem respaldo legal no
artigo 25, § 1° da Constituigao Federal de 1988, combinado com os artigos
12, § 4° e 119, inciso I e 298, inciso I, da ConstituigSo Estadual, Decreto
Estadual n° 2042/95-GEA, art. 4“ do Decreto Estadual n° 2832/12-GEA,
Decreto Estadual n° 2006/99, e artigo 57, inciso II, 61, paragrafo unico, 65,
•caput" e §§ 1° e 2°, II, 116, § 1°, da Lei n° 8 666/93. Acbrdao n°
3909/2008, AcbrdSo n° 1227/2012

OBJETO: Tem por objeto alterar o Contrato n°. 005/2014-SEDEL em sua
Clausula Quarta ao contrato original, conforme a seguir.

VIGENCIA: 0 prazo de vig§ncia deste Contrato e de 12 (doze) meses,
com inicio em 26/08/2017 ate 26/08/2018, podendo ser prorrogado ate o
limite de 60 (sessenta) meses (a contar da data da assinatura do contrato
inicial), atrav6s de Termo Aditivo.
VALOR: 0 valor global deste Quarto Termo Aditivo do Contrato n°.
005/2014-SEDEL e de 0 valor global deste Segundo Termo Aditivo do
Contrato n° 005/2014-SEDEL 6 de R$ 4.326.370,56 (Quatro Milhoes.
Trezentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e setenta Reais e Cinquenta e
Seis Centavos), e mensal R$ 360.530,88 (Trezentos e Sessenta Mil,
Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta e Oito Centavos), a ser pago em
12 (doze) parcelas a partir do m6s de Agosto, que sera repassado de
acordo com as destinagdes especificadas no Plano de atendimento e
Desembolso parte integrante do presente documento.

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da
Instrugao Normativa n° 0001/2016, de 01 de
junho de 2016, emitida pela Controladoria-Geral
do Estado do Amapa, a Secretaria de Estado da
Infraestrutura justifica, nesse ato, a
necessidade de Repasse de Recursos
Financeiros fora da ordem cronolbgica,
correspondente as PDs N° 2017PD00333,
emitida em 26.07.2017, R$.250.000,00 (Duzentos
e Cinquenta Mil Reais); 2017PD00334, emitida
em 26.07.2017, R$.250.000,00 (Duzentos e
Cinquenta Mil Reais); 2017PD00335, emitida em
26.07.2017, R$.250.000,00 (Duzentos e
Cinquenta Mil Reais); 2017PD00336, emitida em
26.07.2017, R$.250.000,00 (Duzentos e
Cinquenta Mil Reais); 2017PD00337, emitida em
26.07.2017, R$.250.000,00 (Duzentos e
Cinquenta Mil Reais); 2017PD00338, emitida em
26.07.2017, R$.250.000,00 (Duzentos e
Cinquenta Mil Reais) e 2017PD00511, emitida
em 20.09.2017, R$.250.000,00 (Duzentos e
Cinquenta Mil Reais), todas em favor de Nonato
Altair Marques Pereira, correspondente ao
Processo de Indenizagao de uma area no Bairro
Brasil Novo, pelos seguintes motivos:
1° - Trata-se de uma area que foi invadida e
judicializada, em cujo Processo o Estado do
Amapa figura como polo passivo;
2° - No acordo Judicial, ficou assentado que o
Estado Pagaria, a titulo de indenizagao ao
proprietario da area, um valor determinado e
demais parcelas no valor mensal de Duzentos e
Cinquenta Mil Reais (R$.250.000,00);
3° - Em 07/04/2017, o Estado efetuou o
pagamento do valor da entrada, no montante de
Um Milhao, Quinhentos e Setenta e Cinco Mil
Reais (R$.1.575.000,00) porem, a partir dai,

FORO:Para dirimir as controversas advindas do presente instrumento, fica
eteito o Foro da Comarca de Macapa, Estado do Amapa com a exclusSo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DATA DA ASSINATUTRA: 22 de Agosto de 2017.

ALfERTO CAVALCANTE IW<CIEL JUNIOR
Secretdrio/SEDEJtfGEA

CONTRATANTE

JOI
Sbcia Administrado

INA PINH it
da Empresa JC/ Servigos EspJ

CONTRATADA
PINH IIRO AMANAJAS
ia JC/ Servigos EspicTalizados LTDA

Setrap
Jorge Emanoel Amanajas Cardoso

PORTARIA N°192/17 - SETRAP/AP

O SECRETARIO DE ESTADO DE
TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPA, no uso das
atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo Decreto n.° 0123,
de 07/01/2016,

R E S O L V E:
Art 1° - RETIRAR a pedldo o

Servidor TlAGO PEREIRA DO CARMO JUNIOR, Gestor em
Infraestrutura, nomeado atraves da Portaria n° 125/16-
SETRAP de 09/009/2016, com objetivo de compor o
quadra dos Responsdveis Tfecnicos dos Servigos de
Alargamento da Rodovia AP-020 (Duca Serra), em
execugSo por Administragao Direta .

Art 2° - Esta Portaria entrard em
vigor a partir da data da sua assinatura.
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Art. 3° - Revogam-se as disposigdes

em contrario.
MACAPA - AP, 21 Dfc SETEMBRO DE 2017.

JORGE EM
SECRETARIO

ELAMANAJAS CARDOSO
ESTADO DE TRANSPORTES

PORTARIA N° 193/17-SETRAP

0 SECRETARIO DE TRANSPORTES
DO ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuigoes que
Ihe sao conferldas pelo Decreto n.° 0123, de 07/01/2016,

R E S O L V E:
Art. 1°- HOMOLOGAR o deslocamento

dos Servidores abaixo relacionados, que viajaram da Sede
de suas atribuigdes Macapa/AP, ate os municipios de
Laranjal do Jari e Vitoria do Jari, com o objetivo de
fiscalizarem e controlar os servigos de travessia de
veiculos, passageiros, carga, maquinas e equipamentos
atraves de Ferry Boat, no periodo de 15 a 22/09/2017.
WALBER AUGUSTO SILVA N. FILHO Chefe da DTTF/DT-
CDS-2
STEPHAN QUEIROZ PONTES Assessor Tbcnico - CDS - 2
ROSIVALDO RODRIGUES DOS ANJOS Resp. pela
Manutengiio/DT-CDt-2
DEUSOLINO VINAGRE DA COSTA Resp. pelo Terminals
Rodoviirio/DT-CDI-2

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

MACAPA-AP, 2? DE SETEMBRO DE 2017.
JORGE EMAtrfOEI^MANAJAS CARDOSO

Secret ĵio de Estado de Transportes

PORTARIA N° 194/17-SETRAP

O SECRETARIO DE TRANSPORTES DO
ESTADO DO AMAPA. no uso de suas atribuigbes que Ihe s8o
conferidas pelo Decreto n.° 0123, de 07/01/2016 ,

R E S O L V E:
Art. 1°- DESIGNAR o Servidor UBIRACI

MIRANDA DO CARMO . Comandante de Aeronave , para
viajar da Sede de suas atribuigoes Macapa/AP, ate a cidade de
BELEM - PA com o objetivo de revalidar seu Certificado
Medico Aeronautico. no hospital de Aeronautica de Belem -
HABE no periodo de 15 A 21/10/2017.

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

MACAPA-AP 22bE^SETEMBRO DE 2017.

JORGE EMANOE?AMANAJAS CARDOSO
Secretario/de Estado de Transportes

PORTARIA N° 195/17-SETRAP

o SECRETARIO DE ESTADO DE
TRANSPORTES DO GOVERNO DO AMAPA, no uso de suas
atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo Decreto n.° 0123,
de 07/01/2016.

R E S O L V E:
Art 1° - DESIGNAR os Servidores

abaixo relacionados, para viajarem da Sede de suas
atribuigoes Macapa/AP, ate o Municipio de Calgoene-AP ,
com o objetivo de realizarem fiscalizagao nas Pontes
sobre o Igarape do Brago e Igarape Piquia , no periodo
de 22 a 23/09/2017.
NILSON JOSE F. OLIVEIRA Chefe de Residdncia -
CDI-3
JOSE AURELIO D. BASTOS Engenheiro Civil
SIRLEI FRANCO CAMELO Tecnico em
Infraestrutura
VALDENI DA SILVA PEREIRA Motorista do Secrettrlo-
CDI-2

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

MACAPA-AP, 2$ [^SETEMBRO DE 2017.
JORGE EMAN3ELAMANAJAS CARDOSO

SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

R E S O L V E:
Art. 1°- HOMOLOGAR o deslocamento

dos Servidores abaixo relacionados, da Sede de suas
atribuigoes Macapa/AP, ate o Municipio de Mazagao Novo e
Distrito de Mazagao Velho , com o objetivo de fiscalizarem
o transpose clandestino de veiculos que trafegam na
Rodovia e verificagao de documentos e equipamentos
obrigatbrios dos veiculos , no periodo de 19 a 24/08/2017.
MICHELANGELO GOMES DE ALMEIDA Fiscal Rodovibrio
ELEONAE COELHO BEZERRA Fiscal Rodoviario
JACIRENE BAIA DA SILVA M Fiscal Rodoviario

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

MACAPA-AP 22/DB SETEMBRO DE 2017.
JORGE EM^OEL AMANAJAS CARDOSO

Secretaries de Estado de Transportes

PORTARIA N°198/17-SETRAP

O SECRETARIO DE TRANSPORTES
DO ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuigoes que
Ihe s3o conferidas pelo Decreto n.° 0123, de 07/01/2016,

R E S O L V E:
Art. 1°- HOMOLOGAR o deslocamento

dos Servidores abaixo relacionados, da Sede de suas
atribuigdes Macapa/AP, ate o Municipio de Cutias do
Araguari, Sao Joaquim do Pacui e Santa Luzia do Pacui ,
com o objetivo de fiscalizarem o transporte clandestino de
veiculos que trafegam na Rodovia e verificagao de
documentos e equipamentos obrigatbrios dos veiculos , no
periodo de 07 a 12/08/2017.
MARLUCIO COSTA DE AZEVEDO Fiscal Rodoviario
ADOLFO CABRAL DE SOUZA Fiscal Rodoviario
JOAO BEIJAMIM SANTOS Fiscal Rodoviario

Art. 2° /Revogam-se as disposigoes em
contrario. ’ If \

MACAPA-AP/WcfesETEMBRO DE 2017.
JORGE EMAW^EJAMANAJAS CARDOSO

Secretary de Estado de Transportes

PORTARIA N° 199/17-SETRAP/AP

o SECRETARIO DE ESTADO DE
TRANSPORTES DO GOVERNO DO AMAPA, no uso das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo Decreto n°. 0123,
de 07/01/2016,

R E S O L V E:
Art 1° - Nomear os servidores abaixo relacionados,

para comporem a COMISSAO DE SINDICANCIA, com
objetivo de apurar os fatos relativos ao desaparecimento
das pastas relativas aos ConvSnios n° 001/2014 e
003/2014, celebrados com a SETRAP/PMM, assim como
levantar as informagoes relativas as Justfficativas
celebradas no exerclcio de 2014 (dispensa e
inexigibilidade de licitagao) que nao foram apresentadas a
Comissao de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado -
TCE, conforme relatorio anexo.
JOSE RONALDO MOTA RACHID Presldente
RUBSON GOUVEIA DE BRITO Membro Titular
RUI BACELAR DO CARMO Membro Titular

Art2°- A Comissao tera prazo de 30(trinta) dias, para
conclusao dos servigos.

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, emyitapa/AP, 25 de Setembro de 2017.

JORGE EMAN^rSlANAjAS CARDOSO
SECRETARIO DEESTADO DE TRANSPORTES

IDesenvolvimento das Cidades
lAlcir Figueira Matos

PORTARIA N° 196/17-SETRAP

O SECRETARIO DE TRANSPORTES
DO ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuigdes que
Ihe Seio conferidas pelo Decreto n.° 0123, de 07/01/2016,

R E S O L V E:
Art. 1°- HOMOLOGAR o deslocamento

dos Servidores abaixo relacionados, da Sede de suas
atribuigdes Macapa/AP, ate o Municipio de Mazagao Novo e
Distrito de Mazagdo Velho , com o objetivo de fiscalizarem
o transporte clandestino de veiculos que trafegam na
Rodovia e verificagao de documentos e equipamentos
obrigatorios dos veiculos , no periodo de 13 a 18/08/2017.
ABNUNES NICACIO ALVARES Resp. Pela Fiscalizagao
/DTTR/DT-CDI-2
MARCIO BELO DE SOUSA Fiscal Rodoviario
REGINALDO DE A. RODRIGUES Fiscal Rodoviario

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

MACAPA-AP,2? EteS£J^MBRO DE 2017.
JORGE EMANUEL AMANAJAS CARDOSO

Secretariate Etstado de Transportes

PORTARIA N°197/17-SETRAP

O SECRETARIO DE TRANSPORTES
DO ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuigoes que
Ihe sao conferidas pelo Decreto n.° 0123, de 07/01/2016,

Extrato do Contrato n° 04/2017- GEA/SDC
Partes: GEA-SDC e EX0 COMPANY
PARTICIPATES LTDA - EPP.
Processo n° 2000.0003/2017-SDC
OBJETO: contratagSo de empresa
especializada nas atividades de moderagao e
relatoria, fornecimento de materials e
equipamentos necess&rlos a realizagao de
oficinas, sistematizagao de proposta e
produgao de relatorios e anais da 6a

CONFERENCE DAS CIDADES DO AMAPA,
executados pela Secretarla de Estado do
Desenvolvimento das Cidades - SDC.
Vigencia: o presente contrato tera vigencia ate
o final do evento, contados da data de sua
assinatura, conforme o art. 57 da Lei n°
8.666/1993, tendo validade e eficacia legal
contado da publicagao do extrato do contrato
no Diario Oficial do Estado.
DOTACAO ORQAMENTARIA: As despesas
decorrentes deste Contrato correrao com
recursos do Tesouro Estadual, consignados no
Orgamento da Secretaria de Desenvolvimento
das Cidades, cuja programagao e a seguinte:
Programa: 42101.0035.2585. Natureza de

Despesa: 3.3.90.35 (servigos de consultoria),
0101 - FPE (Fundo de Participagao dos
Estados), no valor total R$ 32.000,00 (trinta e
dois mil reais), sendo empenhado o valor total,
conforme Nota de Empenho n° 2017NE00178.
Data Assinatura: 12/09/2017
ASSINARAM: Sr. Alcir Figueira Matos,
representando a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento das Cidades - SDC e a
Empresa EX0 COMPANY PARTICIPAQOES
LTDA - EPP, representada pelo Sr. Thiago de
Oliveira Vieira.

Alpfr Fig^ira Matos
Secreuirio de Estado da SDC

Seguranga
Ericlaudio Alencar Rocha

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
AVISO DELICITAQAO

PREGAO ELETRONICO 02/2017- CPUSEJUSP
A Secretaria de Estado da Justiga e Seguranga
Publica do Amapa, atraves de seu Pregoeiro e
Equipe de apoio, avisa que realizaraLicitagao
conforme o abaixo especificado:
Processo n°. 28580.241/2016.
Modalidade: Pregao Eletronico n° 02/2017.
Tipo: Menor Prego por Item
Data de abertura: 16/10/2017.
Hora: 08:30hs (horario de Brasilia).
Site: www.licitacoes-e.com.br.
Licitagao: 690286 (licitacoes-e)
Objeto: Aquisigao de BENS PERMANENTES,
destinados a assistencia das pessoas presas, por
meio do aparelhamento de 02 Unidades Basicas de
Saude do Instituto de Administragao Penitenciaria
do Amapa - IAPEN, conforme Convenio Federal
756489/2011 - MJ/DEPEN/SEJUSP. De acordo com
as caracteristicas minimas indicadas no Termo de
Referenda n° 05/2017 - CPP/SEJUSP, Anexo I do
Edital.
O edital podera ser retirado apos publicagao deste
aviso no D.O.E no seguinte enderego eletronico
www.licitacoes-e.com.br. O Pregoeiro e equipe de
apoio se colocam a disposigao dos interessados
para esclarecimento e duvidas sobre o referido
certame, no horario normal de expediente das 08:00
as 18:00hs pelo fone (096) 3225-8555 ou e-mail:
seiusp.ap.cpl@hotmail.com.

Macapa-AP, 26 de setembro de 2017.

c
Laio Camp6s Cruz

Pregoeiro/£EJUSP-AP

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREQOS

Ata de Registro de Pregos n° 007/2017-CPUSEJUSP
Validade: 12 meses
A Secretaria de Estado da Justiga e Seguranga
Publica do Estado do Amapa, em cumprimento ao
disposto no art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93,
Decreto Estadual n° 3.182/2016, Pregao Eletronico
003/2017-CPL/SEJUSP, torna publico o extrato da
Ata de Registro de Pregos n° 007/2017-CPL/SEJUSP,
dos Itens abaixo relacionados, com especificagoes,
valores, marcas e fornecedor:

EMPRESA REGISTRADA: HS, COMERCIO,
LOCAQAO E MANUTENQAO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 24.802.687/0001-47
ENDEREQO: SAA QUADRA 01 N° 1035, PARTE X,
ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA/DF.
TELEFONE: (61) 3968-9868 / E-MAIL:
empenho@hsprojetos.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: HAISTON QUEIROZ
ALVES
ENTREGA DO MATERIAL: EM ATE 45
(QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS DO
RECEBIMENTO DA NOTA DE ElVIPENHO

Item Descrig3o Valor
Registr

ado

Qtd Valor Total
Registrado

7 PROJETOR/D
ATASHOW:
CARACTERIS
TICAS
MINIMAS:
Padrdo DPL,
Luminosidad

R$
2.534,75

08 R$
20.278,00



Pág.  30DIÁRIO OFICIALMacapá, 26.09.2017 ( )

e: Padrao
i 3000 Lumens

Duragao
aproximada
da Idmpada
4.500h /6000h
/6500h
/10.000h
(Normal/Eco/
SmartEco/Mo
do Salva
Lampada).
Tamanho de
Imagem: 30"
ate 300".
Tecnologia:
Pronto para
HDTV 480i,
480p, 576i,
576p, 720p,
1080i, 1080p,
Conectividad

J

e: D-Sub,
outS-Video,
Entrada de
audio, Saida
de Audio,
Video
Composto,
Mini USB, D-
Sub in Video
Componente,
RS232, IR
Receiver,
com garantia
minima de 01
(urn) ano e
assistencia
tecnica local
(Macapa-AP).
De acordo
com as
especificagoe
s contidas no
Termo de
Referenda
Anexo IA do
Edital e
Proposta
Comercial
aceita pela
Administraga
o. MARCA:
Epson
Modelo:
Power Lite
X29. -•

VALOR TOTAL (R$ 20.278,0/

Macapa-AP .de sfetemjjro de 2017.
EridliydTb^lefftSdr Rod

Secretario de Estaddfda Îustigaj\ Sp«jtjranga Publica
do Amai

COMISSAO PERMANENTE DE L1CITACAO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREQOS

Ata de Registro de Pregos n°009/2017-CPUSEJUSP
Validade: 12 meses
A Secretaria de Estado da Justiga e Seguranga
Publica do Estado do Amapa, em cumprimento ao
disposto no art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93,
Decreto Estadual n° 3.182/2016, Pregao Eletronico
003/2017-CPL/SEJUSP, torna publico o extrato da
Ata de Registro de Pregos n° 009/2017-CPL/SEJUSP,
dos Itens abaixo relacionados, com especificagoes,
valores, marcas e fornecedor:
EMPRESA REGISTRADA:
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-
CNPJ: 08.784.976/0001-04
ENDEREQO: RUA DAS ROSA
MONTREAL, SETE LAGOAS-MG.
TELEFONE: (31) 3771-1653
lucasvinicius222@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS
GOMES FIGUEIREDO
ENTREGA DO MATERIAL: EM
(QUARENTA E CINCO) DIAS COR
RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENH

SEVENTEC
VIE

(S, 396A,

/ E-MAIL:

VINICIUS

ATE 45
RIDOS DO
O

Item Descrigao Valor
Registr

ado

Qtd Valor Total
Registrado

9 IMPRESSOR
A
MULTIFUNCI
ONAL
MONOCROM
ATICA:
CARACTERIS
TICAS
MINIMAS:

R$
2.400,00

20 R$
48.000,00

I

com
mostrador
display;
resolugao de
impressao
(modo
normal): Ate
1200 x 1200
dpi;
velocidade de
impressao:
40 paginas
por minuto;
Conectividad
e: USB 2.0 |
10/100/1000
Base-TX
Ethernet
(servidor de
impressao
incorporado)
| Servidores
de impressao
sem fio
802.11b/g;
Interface USB
frontal:
permite
digitalizar
para urn pen
drive USB,
Impressao
frente e
verso:
Automatical
Tamanho de
papel
suportado:
A4, Carta,
Oficio,
executivo,
cartoes-
postais,
envelopes;
Tipo de midia
suportada:
Papel
comum;
capa;
envelopes;
transparency
s; etiquetas e
cartoes;
Capacidade
de papel:
acima de 240
folhas; Ciclo
de trabalho
maximo
mensal:
100.000
Impressoes
mes; Tempo
de impressao
para a
primeira
pagina: ate
7,5
segundos;
Memoria: 640
MB;
Velocidade
do
processador:
540MHz;
AlimentagSo:
110-127V
50/60HZ;
Capacidade
de
digitalizagSo
duplex;
Tamanho do
vidro: Ate
21,6 x 35,6
cm (tamanho
oficio)
Resolugao do
Scanner
(maxima):
bptica: 1200 x
1200dpi,
Interpolada
19200 x
19200 dpi;
Itens
inclusos:
Cartucho
inicial; Cabos
(de
alimentagao,
USB); CD(s)
com software
e

t

documentaga
o.
Acompanham
entos: odos
os cabos
necessarios
(no caso dos
eletricos
devem ter 1,8
M) ao
funcionament
o da
estrutura
relacionada
com a
especificagao
do
equipamento
tern de ser
fomecidos no
ato da
entrega.
Tempo para
atendimento:
6 horas com
resolugao em
ate 24(vinte e
quatro)
horas. PPM:
p&ginas por
minuto, com
garantia
minima de 01
(urn) ano e
assistencia
tecnica local
(Macapa-AP).
De acordo
com as
especificagoe
s contidas no
Termo de
Referenda
Anexo IA do
Edital e
Proposta
Comercial
aceita pela
Administraga
o. MARCA:
Oki Data.
Modelo:
ES4172 LP +
WIFI

VALOR TOTAL CR$) [/ 48.0<&00
Macapî AP, 25/Os^mbro de 20'

ludioAienbar Rootia
SecretArio de EstaUoThr-dustigp e^Jeguranga Publica

do Arm

)Mobilizagao Social
Maria de Nazare Farias do Nascimento

PORTARIA N° 140/2017-SIMS

A SECRETARIA DE ESTADO DA
INCLUSAO E MOBILIZAQAO SOCIAL, no uso
das suas atribuigoes que Ihe fora outorgada
pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no
seu art. 87, em consonAncia com o art.8°, inc.
XII do Decreto n°. 0029, de 03 de janeiro de
2005, tendo em vista o contido no Memo n°
130/2017-CFGPAS/SIMS.

R E S O L V E:

Art. 1° Homologar o deslocamento
das servidoras Sonia Alves Borges de Assis,
Assessora Tecnica, Maria do Socorro Vieira
Pereira, Analista Administrative, Claudia do
Socorro Pereira Barros e Cristina Nunes de
Oliveira, ambas de Analista de Planejamento e
Orgamento, que se deslocaram da sede de
suas atribuigoes MacapA/Ap ate o Municipio de
Oiapoque/AP, no dia 31 de Julho de 2017, com
o objetivo de prestar apoio tecnico referente ao
repasse Fundo a Fundo.

Art. 2° - De-se Ciencia, Cumpra-se e
Publique-se.
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Macapa -- Ap . 18 de Agosto de 2017.

Maria de Nazare fetnas do Nascimento
Secretaria / SIMS

PORTARIA N° 173/2017-SIMS

A SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSAO E
MOBILIZAQAO SOCIAL, no uso das suas
atribuigdes que Ihe fora outorgada pela Lei n°0811. de 20 de Janeiro de 2004, no seu art. 87. em
conson£ncia com o art 8°. inc XII do Decreto n°
0029, de 03 de Janeiro de 2005, tendo em vista o
contido nos Memo. n°0116/2017- CG/GAB/SIMS e
Processo n° 328/2017.

R E S O L V E:

das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO PARA
REGISTRO DE PREQOS n.°002/2017, RESOLVE registrar o(s) prego(s)
da(s) empresa(s) relacionada(s) na Ata de Registro de Pregos - A.R.P,
de acordo com a classificagao por ela(s) alcangada(s), por item,
observadas as condigoes do Edital que Integra este instrumento de
registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente licitagao tern por objeto o REGISTRO DE PREQOS para
a futura e eventual aquisigao de MATERIAL DE
CONSUMO/EXPEDIENTE do tipo ESCRITORIO, visando atender
necessidades da SECRETARIA DE INCLUSAO E MOBILIZAQAOSOCIAL/SIMS, conforme especificagoes e condigoes estabelecidas no
Termo de Referenda.
1.2-DAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS - E.V.ARAUJO-EPP, inscritano CNPJ: 01.021.577/0001-42, localizada na Rua Eliezer Elevir,n°475
Bairro: Laquinho - CEP: 68.908-183 - Macapa-Amapa , denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Senhor EXPEDITO VALES
DE ARAUJO, brasileiro, solteiro,portadora do RG: 057096 - AP e o CPF:
388.656.372-34.

Art. 1° Homologar o deslocamento do
Servidor Lorimar Ribeiro de Souza, Motorista /
Gabinete Executivo CDI-2. que se deslocou da
sede de suas atribuigdes Macapa/AP ate o
Mumcipio do Oiapoque no periodo de 05 a 08 de
julho de 2017 com o objetivo de acompanhar
Conselheiro do CEAS/AP na conferencia
municipal

Art. 2° - De-se Ciencia. Cumpra-se e
Publique-se

Macapa - Ap 19 de Setembro de 2017.
i

Maria de Nazar^ Farias do Nascimento
Secretaria / SIMS

I
PORTARIA N° 176/2017-SIMS

A SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSAO E
MOBILIZAQAO SOCIAL, no uso das suas
atribuigdes que Ihe fora outorgada pela Lei n°
0811, de 20 de Janeiro de 2004, no seu art. 87, em
consonancia com o art.8°. inc. XII do Decreto n°.
0029 de 03 de Janeiro de 2005. tendo em vista o
contido nos Memo n°073/2017- GTI/ADI/SIMS e
Processo n° 356/2017

R E S O L V E:

Art. 1° Autorizar o deslocamento do
Servidor Oberdan Nunes Favacho de Lima,
Asses. Tec Nivel I/Asses. De Desenvolvimento
Institucional CDS-1. que se deslocara da sede de
suas atribuigdes Macap£/AP ate a Cidade de
Belem/PA no periodo de 25 de novembro a 1°
dezembro de 2017 com o objetivo realizar visita
tecmca a Secretaria e Estado da Assistencia
Social Trabalho Emprego e Renda - SEASTER.
para conhecer os sistemas informatizados
utilizados pela Secretaria e verificar a viabilidade
de parcerias na area de tecnologia de informagao
aplicada a Assistencia Social

Art. 2° - De-se Ciencia. Cumpra-se e
Publique-se

Macapa - Ap 19 de Setembro de 2017

Maria de Nazare Farias do Nascimento
Secretawa / SIMS

ATA DE REGISTRO DE PREQOS

ATA DE REGISTRO DE PREQOS n.°. 001/2017/SIMS
PROCESSO n.° 116/2016
PREGAO ELETRONICO N°:002/2017
VALIDADE: 12 (doze) MESES.
Aos 18 dias do mes de Setembro do ano de dois mil e dezesseis, a da
Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n.° 11.772.855/0001-57, situado na Avenida
Procopio Rola, n.° 0088, Cidade de Macapa, Estado do Amapa,
representada por sua Secretaria de Estado Senhora MARIA DE
NAZARE FARIAS DO NASCIMENTO, portador(a ) da Carteira de
Identidade RG n° 7262094/SEGUP/PA inscrita no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministerio da Fazendo sob o n° 042.474.262-49, no uso de
suas atribuigoes legais e nos termos do Decreto n° 7.892 de janeiro de
2013 e do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais
normas legais aplicaveis, de acordo com o resultado da classificagao

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREQOS REGISTRADOS ,
ESPECIFICAQAO E QUANTIDADE
2.1- O item, as especificagoes, unidades, as quantidades, fornecedor e
o prego unitario estao registrados nessa Ata de Registro de Pregos,
encontram-se indicados na tabela abaixo:

1

LOTE DESCRIMINAQAO
AGENDA , de telefone, com
arame, com indice, dimensoes
150 x 120 mm, capa em papelao
697g/m2, revestido por coberxil,
80 paginas, divisao de A a Z.
BARBANTE 100% algodao, com
04 (quatro ) fios torcidos. Rolo
com minimo 240g. Rotulagem
contendo nome, composigao do
produto, quantidade de fios,
peso liquido do rolo, nome e
CNPJ do fornecedor
BARBANTE 100% algodao, com
08 (oito ) fios torcidos. Rolo com
minimo 200g. Rotulagem
contendo nome,composigao do

QUANT VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

2 20,00 ' 40,00

5 5 5,00 25,00

6 5 8,00 40,00

15

16

17

21

produto, quantidade de fios,
peso liquido do rolo, nome e
CNPJ do fabricante. ;
CLIPS para papal em a$o
niquelado, fabricados em arame
de ago com tratamento
antiferrugem, numero 6/0.
Embalagem: caixa com 50
unidades com nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto,
quantidade, composigao, normas
vigentes e registros nos orgaos
competentes.
CLIPS para papel em ago
niquelado, fabricados em arame
de ago com tratamento
antiferrugem, numero 8/OJ
Embalagem: caixa com 50;
unidades com nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto,
quantidade, composigao, normas
vigentes e registros nos drgaos
competentes.
CLIPS para papel em ago
niquelado, fabricados em arame
de ago com tratamento
antiferrugem, numero 3/0.
Embalagem: caixa com 50
unidades com nome/CNPJ do|
fabricante, marca do produto,
quantidade, composigao, normas
vigentes e registros nos orgaos
competentes.
Corretivo Liquido, base d’agua,
secagem rapida, branco, atoxica,
inodoro, aquoso, frasco de 18
ml, pincel devera apresentar
resistencia adequada, nao
podendo apresentar
deformagoes que prejudiquem o
seu uso e possuir registro junto
ao IMETRO

i

35 2,00 70,00
i i

35 2,50 87,50

15 1,50 22,50

10 15,00 ! 150,00

22

Caixa arquivo para documento
de polionda, em plasticoi
resistente, na cor azul,:
dimensoes minimas de 350x
240x130 mm. Pacote com 25 und.

100 87,70 8.770,00
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23 Capa de encadernagao A4, line,
fume, pacote com 100 unidades
Capa de encadernagao A4 line,

10 25,00 250,00

24 incolor, pacote com 100
unidades

10 25,00 250,00

26

Capa protetora para cracha em
plastico transparente, utilizagao
horizontal, com jacare, para
utilizagao com cracha tamanho
padrao: 54x86 mm. Pacote com
100 unidades.

400 70,00 28.000,00

27

28

Cavalete flip-chart com quadro
branco e bandeja stalo
Calculadora de mesa, 12 digitos,
fonte dual-solar+bateria, fungoes
basicas e teclado plastico.

2

3

80,00

15,00

160,00

45,00 ;

Envelope A4 cor branca 100 0,28 28,00

31 -I
33

Extrator de grampo tipo espatula
em material cromado dimensoes
15 cm com variagoes de +ou -
10%

10 1,59 15,90

FITA ADESIVA DUPLA FACE
dimensoes 25mmx20m podendo
variar +ou - 10% constituida de !

35 espuma acrilica branca, coberta
em ambos os lados de
identificagao do produto e marca
do fabricante.
FITA ADESIVA fabricada em

20 4,00 80,00

!

36

crepe, na cor bege, dimensao
25mmx 50 m. Embalagem: rolo
individual, com dados de
identificagao do produto e marca
do fabricante.

20 5,50 110,00

42 MARCA TEXTO, tipo caneta, cor
laranja. Caixa com 12 unidades 10 18,00 180,00

PASTA, classificador, em

43

plastico resistente, transparente,
na cor branca, com abas e
elastico, dimensoes impressas
ou coladas pelo fabricante
diretamente sobre o produto.

200 1,46 292,00

Papel sulfite, dimensoes de

56
215x315mm, gramatura de
75g/m2, na cor branca.
Embalagem: pacote com 100
folhas.

20 4,00 80,00

61

Quadro branco com suporte para
apagador de pinceis. em
laminado malaminico, com
molduras de aluminio anodizado 2 90,00 180,00
fosco natural, dimensoes
minimas 1200x900mm.

R$ R$
TOTAL ADJUDICADO 481,53 38.875,90

2. A presente Ata de Registro de Pregos tera a validade de 12 (doze)
meses, contados a partir de sua publicagao no Diario Oficial do Estado
do Amapa; incluidas eventuais prorrogagdes.

Macapa-AP, 18 de Setembro de 2017.

Y.v (u)
Maria de Nazare Firias do Nascimento

Secretaria de Estado da SIMS
Decreto n°b318/2015

ATA DE REGISTRO DE PREQOS

ATA DE REGISTRO DE PREQOS n.°. 002/2017/SIMS
PROCESSO n.° 116/2016
PREGAO ELETRONICO N°:002/2017
VALIDADE: 12 (doze) MESES.
Aos 18 dias do mes de Setembro do ano de dois mil e dezesseis, a da
Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n.° 11.772.855/0001-57, situado na Avenida
Procopio Rola, n.° 0088, Cidade de Macapa, Estado do Amapa,
representada por sua Secretaria de Estado Senhora MARIA DE
NAZARE FARIAS DO NASCIMENTO, portador(a) da Carteira de
Identidade RG n° 7262094/SEGUP/PA inscrita no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministerio da Fazendo sob o n° 042.474.262-49, no uso de
suas atribuigoes legais e nos termos do Decreto n° 7.892 de janeiro de
2013 e do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais
normas legais aplicaveis, de acordo com o resultado da classificagao
das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO PARA
REGISTRO DE PREQOS n.°002/2017, RESOLVE registrar o(s) prego(s)
da(s) empresa(s) relacionada(s) na Ata de Registro de Pregos - A.R.P,
de acordo com a classificagao por ela(s) alcangada(s), por item,
observadas as condigoes do Edital que integra este instrumento de

registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente licitagao tern por objeto o REGISTRO DE PREQOS para
a futura e eventual aquisigao de MATERIAL DE
CONSUMO/EXPEDIENTE do tipo ESCRITORIO, visando atender
necessidades da SECRETARIA DE INCLUSAO E MOBILIZAQAO
SOCIAL/SIMS, conforme especificagoes e condigoes estabelecidas no
Termo de Referenda.
1.2-DA EMPRESA ADJUDICATARIA - A.SALOMAO DE ALMEIDA-ME,
inscrita no CNPJ:04.437.177/0001-00, localizada na Rua Guanabara,
n°797 Bairro : Pacoval- CEP:68908-360- Macapa -Amapa, denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ALCIMAR
SALOMAO DE ALMEIDA portador do RG n° 202241-SSP/AP CPF n°
431.854.952-68, residente e domiciliado na Av. Alagoas n°332, Bairro
Pacoval, na cidade de Macapa-AP, CEP:68908-300.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREQOS REGISTRADOS ,
ESPECIFICAQAO E QUANTIDADE

2.1- O item, as especificagoes, unidades, as quantidades, fornecedor e
o prego unitario estao registrados nessa Ata de Registro de Pregos,
encontram-se indicados na tabela abaixo:

LOTE DESCRIMINAQAO QUA
NT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

BORRACHA VERDE para
1 desenho. Caixa com 15

unidades. 4 ! 13,35 53,40

BLOCO LEMBRETE, 600 folhas,
2 95x81,5mm, cartao duplex

300g/m2, papel off-set, 75g/m2.
Caixa c/10 unidades.

30 98,90 2967,00

18 Caneta esferografica, escrita
fina, tinta cor azul ou preta,
corpo em material plastico

16 23,05 368,80

resistente, cristal transparente,;

tampa removivel sem vacuo e
com aste para fixagao ao bolso,
sem falhas e borroes e sem folga
que permita a retragao da ponta
durante a escrita, comprimento
aproximado de 140 mm, gravado
no corpo a marca do fabricante.
Carga de tinta em plastico
transparente resistente, com
ponta met£lica, esfera em
tugstenio e certificado junto ao
IMETRO. CAIXA com 50

i

i

unidades.
Cola para isopor, a base de
elastomeros, resinas sinteticas,
resinas naturais, solventes
aromaticos. Embalagem: galao

20 c/2,5 kg com dados de 10 : 45,00
identificagao do produto, marca
do fabricante, data de fabricagao,
prazo de validade e certificado
junto ao IMETRO

450,00
!

30 DVD-RW, 7.7GB. 120 MIN. 100 2,69 269,00
Fita adesiva em pvc cor i „ntransparente, 50x50 20 : 3,50 70,00

i .

Flanela de algodao Ouro 28 x 38
37 cm, pacote com 6 unidades, cor 10 23,40 234,00

laranja.

38

40

44

52

Grampeador metalico,
capacidade para grampear ate 25
(vinte e cinco) folhas de papel
75g/m2, comprimento minimo
12,5 cm, estrutura metalica, base
para fechamento do grampo com --
,duas posigoes(grampo aberto e
' fechado), capacidade de carga
minima 01 (um) pente de 100
grampos 26/6. Embalagem com
dados de identificagao do
produto e do fabricante. •

Lapis mina grafite n° 02 (dois)
revestido em madeira
reflorestada comprimento
175mm podendo variar em +ou -
5% com ponta feita, gravado com
a marca do fabricante.
PASTA com elastico,
polipropileno 235x350! 200
transparente azul.
PAPEL 40Kg, 66x96cm, 120g, cor 4Qbranca

24,96

28,39

1,90

0,52

748,80

283,90

380,00

20,80
PAPEL metro na cor parda,
gramatura 75g/m2, largura

53 1,20m. Embalagem com dados 1 88,00 88,00
de identificagao do produto e do
fabricante, rolo com 30kg ; j
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PAPEL CARTAO, na cor azul,
dimensoes aproximadas 50x70,
gramatura 240g/m2. Embalagem
com dados de identificagao do 20 10,00
produto e marca do fabricante.
Pacote com 10 unidades.
Papel para flip-chart, com furo
padrao em papel sulfite 75g/m2,
tamanho 64x94cm, pacote com 400 27,97
50 folhas, com serrilha e folhas
descartaveis

200,00

11.188,00

Papel alcalino, alta alvura,
formato A4, branco tamanho
210x297mm, 75g/m2. Embalagem
em material impermeavel
antiumidade, contendo 1(uma)

60 resma com 500 folhas. 400 15,93 6.372,00
Rotulagem contendo, no minimo,
nome, gramatura e dimensoes
do produto, quantidade de
folhas, ' nome e CNPJ do
fabricante.

TOTAL ADJUDICADO R$ 407,56 R$ 23.693,70

2. A presente Ata de Registro de Pregos tera a validade de 12 (doze)
meses, contados a partir de sua publicagao no Diario Oficial do Estado
do Amapa; incluidas eventuais prorrogagoes.

Macapa, 18 de Setembro de 2017.

CVv-Vg/
Maria de Nazare Facias do Nascimento

Secretaria de Estado da SIMS
Decreto n° 3318/2015

ATA DE REGISTRO DE PREQOS

ATA DE REGISTRO DE PREQOS n.°. 003/2017/SIMS
PROCESSO n.° 116/2016
PREGAO ELETRONICO N°:002/2017
VALIDADE:12 (doze) MESES.
Aos 18 dias do mes de Setembro do ano de dois mil e dezesseis, a da
Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n.° 11.772.855/0001-57, situado na Avenida
Procopio Rola, n.° 0088, Cidade de Macapa, Estado do Amapa,
representada por sua Secretaria de Estado Senhora MARIA DE
NAZARE FARIAS DO NASCIMENTO, portador(a) da Carteira de
Identidade RG n° 7262094/SEGUP/PA inscrita no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministerio da Fazendo sob o n° 042.474.262-49, no uso de
suas atribuigoes legais e nos termos do Decreto n° 7.892 de Janeiro de
2013 e do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais
normas legais aplicaveis, de acordo com o resultado da classificagao
das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO PARA
REGISTRO DE PREQOS n.°002/2017, RESOLVE registrar o(s) prego(s)
da(s) empresa(s) relacionada(s) na Ata de Registro de Pregos - A.R.P,
de acordo com a classificagao por ela(s) alcangada(s), por item,
observadas as condigoes do Edital que integra este instrumento de
registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente licitagao tern por objeto o REGISTRO DE PREQOS para
a futura e eventual aquisigao de MATERIAL DE
CONSUMO/EXPEDIENTE do tipo ESCRITORIO, visando atender
necessidades da SECRETARIA DE INCLUSAO E MOBILIZAQAO
SOCIAL/SIMS, conforme especificagoes e condigoes estabelecidas no
Termo de Referenda.
1.2-DA EMPRESA ADJUDICATARIA - LS ARAUJO JUNIOR-ME, inscrita
no CNPJ:09.443.397/0001-60, localizada na Av. Mendonga Furtado,
n°1328, Bairro; Central - CEP:68900-060, Macapa- Amapa, denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor LAERTE DA SILVA
ARAUJO JUNIOR .portador do RG:281286-PTC/AP, CPF:754.096.232-
15. residente e domiciliado na Mendonga Furtado, n°1328, Bairro;
Central - CEP:68900-060, Macapa- Amapa

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREQOS REGISTRADOS ,
ESPECIFICAQAO E QUANTIDADE
2.1- O item, as especificagoes, unidades, as quantidades, fornecedor e
o prego unitario estao registrados nessa Ata de Registro de Pregos,
encontram-se indicados na tabela abaixo:

LOTE

14

DESCRIMINAQAO

CLIPS para papel em ago
niquelado. fabricados em
arame de ago com
tratamento antiferrugem,
numero 4/0. Embalagem:
caixa com 50 unidades com
nome/CNPJ do fabricante,

QUANT- UMTTRIO VAL0R T0TAL

35 1,58 55,30

marca do produto,
quantidade, composigao,
normas vigentes e
registros nos orgaos
competentes.

32 Envelope oficio cor branca 100 0,34 34,00

39 Grampo para grampeador, 30 3,96 118,80

galvanizado, tamanho 26/6.
Embalagem caixa com
5.000 unidades, com dados
de identificagao do produto
e marca do fabricante.

i i

41

LIVRO ATA, capa dura, no
minimo 100 folhas, formato
203mm x 298mm, revestido
por papel kraft 110 g/m2,
folhas internas papel of-set
56g/m2.

6 9,89

i

59,34

;

49

PINCEL marcador
permanente, ponta porosa,
na cor vermelha, gravado
no corpo a marca do
fabricante, comprimento de
12 cm, com variagao de +
ou - 10%. Caixa com 12
unidades.

4 17,99

i

71,96

50

PRANCHETA em acrilico
com prendedor metalico
formato A4, dimensoes
210x297mm, podendo
variar ate 5% para + ou para

50

!—

9,97 498,50

58
Papel verge, 180g,
2010x297, cor cinza, pacote
com 50 unidades

10 13,39
—

133,90

TOTAL ADJUDICADO R$ 57,12 R$ 971,80
2. A presente Ata de Registro de Pregos tera a validade de 12 (doze)
meses, contados a partir de sua publicagao no Diario Oficial do Estado
do Amapa; incluidas eventuais prorrogagoes.

Macapa-AP,18 de Setembro de 2017.

K \AoZ>
Maria de Nazare Farias do Nascimento

Secretaria de Efctado da SIMS
Decreto n° 3318/2015

ATA DE REGISTRO DE PREQOS

ATA DE REGISTRO DE PREQOS n.°. 004/2017/SIMS
PROCESSO n.°116/2016
PREGAO ELETRONICO N°:002/2017
VALIDADE: 12 (doze) MESES.
Aos 18 dias do mes de Setembro do ano de dois mil e dezesseis, a da
Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n.° 11.772.855/0001-57, situado na Avenida
Procopio Rola, n.° 0088, Cidade de Macapa, Estado do Amapa,
representada por sua Secretaria de Estado Senhora MARIA DE
NAZARE FARIAS DO NASCIMENTO, portador(a) da Carteira de
Identidade RG n° 7262094/SEGUP/PA inscrita no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministerio da Fazendo sob o n° 042.474.262-49, no uso de
suas atribuigoes legais e nos termos do Decreto n° 7.892 de janeiro de
2013 e do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais
normas legais aplicaveis, de acordo com o resultado da classificagao
das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO PARA
REGISTRO DE PREQOS n.°002/2017, RESOLVE registrar o(s) prego(s)
da(s) empresa(s) relacionada(s) na Ata de Registro de Pregos - A.R.P,
de acordo com a classificagao por ela(s) alcangada(s), por item,
observadas as condigoes do Edital que integra este instrumento de
registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente licitagao tern por objeto o REGISTRO DE PREQOS para
a futura e eventual aquisigao de MATERIAL DE
CONSUMO/EXPEDIENTE do tipo ESCRITORIO, visando atender
necessidades da SECRETARIA DE INCLUSAO E MOBILIZAQAO
SOCIAL/SIMS, conforme especificagoes e condigoes estabelecidas no
Termo de Referenda.
1.2-DA EMPRESA ADJUDICATARIA - WN CONSTRUQOES LTDA-ME,
inscrita no CNPJ:09.064.362/0001-10,localizada na Rua Sao Paulo,
na211, Bairro: Pacoval- CEP:68908-370- Macapa- Amapa, denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor JOSE WALTER DE
MORAIS CUNHA, brasileiro, casado, portador do RG:291.816-DPT/AP 2°
via e o CPF:089.000.272-04,residente e domiciliado na travessa Sao
Francisco ,n°248, Bairro Alvorada, Macapa- Amapa -CEP:68906-630.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREQOS REGISTRADOS ,
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ESPECIFICAQAO E QUANTIDADE
2.1- O item, as especificagdes, unidades, as quantidades, fornecedor e
o prego unitario estao registrados nessa Ata de Registro de Pregos,
encontram-se indicados na tabela abaixo:

LOTE

2

3

4

DESCRIMINAQAO QUANT.
APAGADOR para quadro
branco, superficie revestida de
veludo, ima interno para
fixagao em quadro magnetico,
espago para dois marcadores,
feito de material plastico.
ALMOFADA, pra carimbo, em
tecido, entintada na cor preta,
estojo plastico, dimensoes:
comprimento minimo 9,0 cm e 20
maxima 12,0 cm. Embalagem
com dados de identificagao do
produto e fabricante
BALAO (bexigas) n° 05, liso 20
pacote com cores variadas e 50

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

9,49 94,90

4,84 96,80

6,00 120,00

PENDRIVE 32 G, 2X1X6CM,T
J51 para equipamentos com

entrada USB
5 69,40 347,00 I

PAPEL CARTAO, na cor
branca, dimensoes

55
aproximadas 50x70, gramatura
240g/m2. Embalagem com
dados de identificagao do
produto e marca do fabricante.
Pacote com 10 unidades.

20 9,59 191,80

57
Papel verge, 180g, 2010x297,
cor branco, pacote com 50
unidades

10 12,98 129,80 i

Tesoura com lamina 1,8 mm,
62 em ago inox, 20cm, cabo em

resina plastica.
3 7,89 23,67

TOTAL ADJUDICADO r R$
227,88

R$
1.706,47

2. A presente Ata de Registro de Pregos tera a validade de 12 (doze)
meses, contados a partir de sua publicagao no Diario Oficial do Estado
do Amapa; incluidas eventuais prorrogagoes.

unidades
BORRACHA, para apagar

7 escrita a lapis, cor branca, _
macia, dimensoes minimas
32x20x7 mm
CARTOLINA, na cor amarela,

1Q gramatura minima de 180 g/m2, 3fldimensoes 500x660 mm J0

P°dendo vari^r emjfoihS0/^CARTOLiNA, na cor rosa.T
11 gramatura minima 180 g/m2, „

dimensoes 500x660 mm
podendo variar entre + ou- 5%
CARTOLINA, na cor verde,

12 gramatura minima 180 g/m2, «.
dimensoes 500x660 mm
podendo variar entre + ou - 5%
CARTOLINA, na cor branca,

13 gramatura minima 180 g/m2, 3Qdimensoes 500x660 mm
podendo variar entre + ou - 5%
Cola liquida a base de PVA,
branca para uso em papel,
ceramica, tecido e artesanato.
Embalagem: frasco com 90g,

19 com bico economizador, dados 10
de identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e certificado junto ao
IMETRO.

29 CD-RW,700MB,80MIN. 100
PERFURADOR de papel com
capacidade maxima de
perfuragao de 20 a 30 folhas de
papel gramatura minima de 75
g/m2,estrutura metalica com

45 pintura eletrostatica, com 2
furos. Capacidade para fazer
furos de no minimo 5mm, com
base plastica removivel.
Embalagem: com os dados
impressos de identificagao do
produto ejnarca do fabricante.
PINCEL para quadro branco,
cor azul, ponta de acrilico
indeformavel com no minimo 6
mm, facil de apagar sem deixar

46 residuos, gravado no corpo a 5
marca do fabricante ,
comprimento minimo de
10(dez) centimetros. Caixa com
12 unidades.
PINCEL para quadro branco,
cor preta, ponta de acrilico
indeformavel com no minimo 6
mm, facil de apagar sem deixar

47 residuos, gravado no corpo a 5
marca do fabricante ,
comprimento minimo de
10(dez) centimetros. Caixa com
12 unidades.
PINCEL para quadro branco,
cor vermalha, ponta de acrilico
indeformavel com no minimo 6
mm, facil de apagar sem deixar

48 residuos, gravado no corpo a 5
marca do fabricante ,:
comprimento minimo de
10(dez) centimetros. Caixa com
12 unidades.

7,59 37,95

0,59 17,70

0,59 17,70

0,59 17,70

0,59 17,70

2,39 23,90

0,98 98,00

26,49 132,45

22,57 112,85

22,59 112,95

• — i

22,72 113,60
i • • '

Macapa, 18 de Setembro de 2017.

KM'/ )
Maria de Nazare Farias do Nascimento

Secretaria de Estado da SIMS
Decreto n° 3318/2015

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N°005/2017
PREGAO ELETRONICO N°007/2017-CELSIMS
VALIDADE:12 MESES

Aos 11 dias do mes de Setembro do ano de dois mil e dezesseis, a da
Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n.° 11.772.855/0001-57, situado na Avenida
Procopio Rola, n.° 0088, Cidade de Macapa, Estado do Amapa,
representada neste ato por sua Secretaria em exerclcio a Senhora
DINEUMA DE SOUSA REIS ABRANTES, portador(a) da Carteira de
Identidade RG n° 639327/POLITEC/AP inscrita no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministerio da Fazendo sob o n° 615.334.752-53, no uso de
suas atribuigdes legais, de acordo com o resultado da classificagao
das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO PARA
REGISTRO DE PREQOS N°007/2017-CEL/SIMS, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°170/2016, RESOLVE registrar os pregos da
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificagao por ela alcangada e na quantidade cotada atendendo as
condigoes previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes,
no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto N°3182/2016-AP,
e em conformidade com as disposigdes, clausulas e condigoes a
seguir:
1-OBJETO
A presente Ata tern por objeto o registro de pregos para eventual
contratagao de empresa para aquisigao de forma parcelada de generos
alimenticios pereciveis, nao pereciveis, hortifrutigranjeiros e
panificados para atender a demanda da Unidade de Execugao
Institutional de Longa Permanencia para Idoso Casa Abrigo Sao Jose
e Casa Abrigo Fatima Diniz, em quantidades e caracteristicas
especificados nos itens do Termo de referenda, do Edital de Pregao
eletronico n° 007/2017-CEL/SIMS, que e parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
2-DA EMPRESA ADJUDICATARIA

Empresa Adjudicataria CENTRAL DE DISTRIBUIQAO MAUES EIRELI-
EPP, CNPJ N°10.239.186/0001-90, com sede na Rua Sao Jos6 n°2553,
Bairro: Central, CEP:68.900-110-Macap^-AP, denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Silvana Carla
Cunha Maues , brasileiro, solteira.portador do RG:202638-PTC/AP e o
CPF: 415.557.402-00.
4-DOS PRECOS REGISTRADOS
4.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto e as demais
condigoes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:
LOTE 8: COTA RESERVADA PARA ME e EPP GENEROS ALIMENTICIOS
PERECIVEIS, aves composto por 04 (QUATRO) itens.

Ite
m

DESCRICAolj^lUN* R,REQO ;Q̂LOBALfe
01 FRANGO, inteiro, congelado.

Embalagem em filme PVC
transparente ou saco
plastico transparente. O
aroduto devera estar em
conformidade com as
normas e/ou legislagao

CX 150 R$
105,76

R$
15.864,00
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fvigente da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para I
Alimantos - CNNPA Unicade
ce /o/neci/nento: caixe com

I

FRANGC, paitc, com osso,
ce primeira cualidade,
congelado. Embalagen em
Lime PVC transparence ou
saco plastico cransparente. 0
prodjto deveri et.ar err.

C2 con/onvdade com as
r.orrr.as e/ou legislagao
vigente da ANVI3A.I/S e da
Com.ssao Nacioia! de
Normas e Padroes para
Alimentos - CN.vPA. Unicade
ce .ornecimento: caixa com
'5 kg.

i

CX 188 R$
120,00

LINGULA, de frango,
acondicionado em filme de
PVC transparente OJ saco
plastico transparente. O
prodato devera et-ar em
confo/xidade com as
rornas e/ou legislagao
vigente da ANVISA/MS
inclusive apresentando, em
sua embalagem, as rnareas e
carimbos oficiais per:nar.tes.
Rotulagem corletuo no
ninimo, none do febr eante
e do orocutc, CI\PJ do
f3bri:anre, nilmero do ote,
caca de fabrlcacao a data ou
prazo de validate.

RS
22.550,00

i

KG ; 75 R$
9,00

R$
675,00

SALSiCHA DE fRAKGO.
Unidaoe de fornrcimento: 1 KG 150 R$

7,00
R$

1050,00

VALOR TOTAL DC LOTE VIII R$
40.149,00

4.2. Oesde cue devicamente justificada a vantagem, a presente Ata,
durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer orgao ou
entidade ca Admirlstragao Publica Estadual que nao tenha participado
do procecimer.to licitatorio, mediante anuencia do orgao gerenciador
nos termos co art.24 do Decreto 3182/2016.

~7
Di leuma ae Sousa Reis Abrantes

Secretaria de Estado da SIMS
Em Exercicio

Decreto n° 3506/2017

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N°006/2017
PREGAO ELETRONICO N°007/2017-CEUSIMS
VALIDADE: 12 MESES

Aos 11 dias do mes de Setembro do ano de dois mil e dezesseis, a da
Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n.° 11.772.855/0001-57, situado na Avenida
Procopio Rola, n.° 0088, Cidade de Macapa, Estado do Amapa,
representada neste ato por sua Secretaria em exercicio a Senhora
DINEUMA DE SOUSA REIS ABRANTES, portador(a) da Carteira de
Identidade RG n° 639329/POLITEC/AP inscrita no Cadastro de Pessoas
Flsicas do Ministerio da Fazendo sob o n° 615.334.752-53, no uso de
suas atribuigoes legais, de acordo com o resultado da classificagao
das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO PARA
REGISTRO DE PREQOS n.°007/2017-CEL/SIMS, PROCESSO
ADMINISTRATE N°170/2016,RESOLVE registrar os pregos da
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificagao por ela alcangada e na quantidade cotada atendendo as
condigoes previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes,
no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto N°3182/2016-AP,
e em conformidade com as disposigoes, clausulas e condigoes a
seguir:
1-OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para eventual
contratagao de empresa para aquisig§o de forma parcelada de generos
alimenticios pereciveis, nao pereciveis, hortifrutigranjeiros e
panificados para atender a demanda da Unidade de Execugao
Institucional de Longa Permanencia para Idoso Casa Abrigo Sao Jose
e Casa Abrigo Fatima Diniz, em quantidades e caracteristicas
especificados nos itens do Termo de referenda, do Edital de Pregao
eletronico n° 007/2017-CEL/SIMS, que e parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
2-DA EMPRESA ADJUDICATARIA

Empresa Adjudicataria A N GOMES -ME, CNPJ N°34.642/561/0001-06, j
com sede na Travessa 08, n°75, conjunto Embrapa,
Bairro:Universidade, CEP:68.903-628-Macapa-AP, denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Senhor Adriano Neri
Gomes , brasileiro, divorciado.portador do RG:1579448-SSP/PA e o
CPF: 204.898.202-63
4-DOS PRECOS REGISTRADOS

4.1. O prego registrado, as especificagoes do objeto e as demais
condigoes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:
LOTE 5: GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(COTA PRINCIPAL),
composto por 10 (DEZ) itens.
Ite
m DESCRICAfflMfe ftUNHjjn
01 BUCHO, bovino, congelado,

acondicionado em filme de
PVC transparente ou saco
plastico transparente. O
produto devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislagao vigente da
ANVISA/MS inclusive
apresentando, em sua
embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no
mlnimo, peso liquido, nome

KG 450 R$
7,50

R$
3.375,00

bo produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote
e data ou prazo de validade.

02

CARNE, bovina MOIDA,
resfriada, sem osso e sem
gordura. Acondicionado em
filme PVC transparente ou
saco plastico transparente.

KG 900 R$
7,83

R$
7.47,00

03

CARNE, bovina tipo
ALCATRA, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme
PVC transparente ou saco
plastico transparente. O
produto devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislagao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos -
CNNPA.

KG 675 R$
18,30

R$
12.352,50

04

CARNE, bovina tipo CABEQA
DE LOMBO, resfriada, sem
osso.Acondicionado em filme
PVC transparente ou saco
plastico transparente. O
produto devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislagao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos -
CNNPA

KG 675 R$
15,50

R$
10.462,50

05
!

CARNE, bovina tipo CHA,
resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto
devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislagao vigente da
AtyVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos -
CNNPA.

KG 562 R$
16,50

R$
9273,00

06

CARNE, bovina tipo p£,
resfriada, com osso.
Acondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto
devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislagao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos -
CNNPA.

KG 562 R$
12,00

R$
6744,00

I
CARNE, bovina tipo PA,
resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto
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07

j

devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislagao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos -
CNNPA.

KG 562 R$
15,80

R$
8.879,60

S

CARNE, bovina tipo
PAULISTA, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme
PVC transparente ou saco
plastico transparente. O
produto devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislagao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos -
CNNPA

KG 562 R$
13,30

R$
7.474,60

i
i

09
!

FIGADO, bovino, resfriada,
acondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto
devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislagao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos -
CNNPA

KG 337 R$
9,53

R$
3.211,61

iCARNE charqueada, bovina,
ponta de agulha. Embalagem
em filme PVC transparente,10 contendo identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade. Unidade de
jfornecimento: 1 kg

KG 562 R$
19,00

R$
10.678,00

VALOR TOTAL DO LOTE V R$
79.497,81

PREGAO ELETRONICO N°007/2017-CEL/SIMS
VALIDADE :12 MESES
Aos 11 dias do mes de Setembro do ano de dois mil e dezesseis, a da
Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n.° 11.772.855/0001-57, situado na Avenida
Procopio Rola, n.° 0088, Cidade de Macapa, Estado do Amapa,
representada neste ato por sua Secretaria em exercicio a Senhora
DINEUMA DE SOUSA REIS ABRANTES, portador(a) da Carteira de
Identidade RG n° 639327/POLITEC/AP inscrita no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministerio da Fazendo sob o n° 615.334.752-53, no uso de
suas atribuigoes legais, de acordo com o resultado da classificagao
das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO PARA
REGISTRO DE PREQOS N°007/2017-CEL/SIMS, PROCESSO
ADMINISTRATE N°170/2016, RESOLVE registrar os pregos da
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificagao por ela alcangada e na quantidade cotada atendendo as
condigoes previstas no edital, sujeitando-se as partes &s normas
constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes,
no Decreto n° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto N°3182/2016-AP,
e em conformidade com as disposigoes, clausulas e condigoes a
seguir:

1-OBJETO
A presente Ata tern por objeto o registro de pregos para eventual
contratagao de empresa para aquisigao de forma parcelada de generos
alimenticios pereciveis, nao pereciveis, hortifrutigranjeiros e
panificados para atender a demanda da Unidade de Execugao
Institucional de Longa Permanencia para Idoso Casa Abrigo Sao Jose

LOTE 9:GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(COTA PRINCIPAL),
peixe composto por 02 (DOIS) itens.

Ite Dm

01 KG

i

PEIXE, file de FILHOTE,
congelado. Acondicionado em
filme PVC transparente ou
saco plastico transparente. O
Iproduto devera estar em
conformidade com as normas|e/ou legislagao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos -

2.025 R$
35,86

R$
72.616,50

I 0:;
I

C NKPA T
i

I- i I

I

PEIXi, PESCADA AMARELA j
NTERA ccnge:ado. !
/ coicic orado am "ilma PVC j
transparence ou saco plastico
transparenre. 0 produto i
ceve. a estar em KG 2 025con orm;dcde com as normas !
e/ot legislagao vigente da
/ NlISA/MS e da Comissao
^ciona: de Ncrmas e
Padroes para Alimentos -
CNf' PA.

J
t

i

R$
21,00

R$
42.525,00

i

UWI

VKLCR

i

i

TAL DO LOfE

V> .LCR GL03AL

R$
115.141,50

R$
194.639,31

4 l . DescJe cue devicamame justificada a vantagem, a presente Ata,
djia.ite sue vigencia, podera ser utilizada por qualquer orgSo ou
er.tidade ca Admiristragao Publica Estadual que nao tenha participado
do procecimer.to iicitatorlo, mediante anuencia do drgao gerenciador
nos terms co art.2< do Decreto 3182/2016.

-f*-
Cineuma de Sousa Reis Abrantes

Secretaria de Estado da SIMS
Era Exercicio

Uec.eto n° 3506/2017

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 007/2017

e Casa Abrigo Fatima Diniz, em quantidades e caracteristicas
especificados nos itens do Termo de referenda, do Edital de Pregao
eletronico n° 007/2017-CEL/SIMS, que e parte integrante desta Ata,

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2-DA EMPRESA ADJUDICATARIA
Empresa Adjudicataria PREMIERE E COMERCIO LTDA-ME, CNPJ
N°18.025.604/0001-58, com sede na Rua Hildemar Maia n°2546,
Bairro:Buritizal, CEP:68.902-870-Macapa-AP, denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Caroline Almeida
Loureiro, brasileira, solteira,portador do RG:609985-PTC/AP e o CPF:
019.529.022-40.
4-DOS PRECOS REGISTRADOS
4.1. O prego registrado, as especificagoes do objeto e as demais
condigoes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

Lote 1 - GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS( COTA
PRINCIPAL), composto por 66 (sessenta e seis) itens

i
ITE
M Descrigao und

!

Qua
nt.

Valor
Unit&rio Valor Total

!i
iACHOCOLATADO, em p6, a
base de agucar, cacau em po,
jlecitina de soja e aromatizantes.
Na data da entrega, o prazo de
Ivalidade indicado no produto,
nao podera ter sido
ultrapassado em sua metade,
tendo como referenda a data
de fabricagao do lote, impressa

1 |na embalagem. Embalagem
com 400g, com dados de
identificagao do produto, marca
jdo fabricante, prazo de validade
e peso liquido. Devera estar de
acordo com as normas
elou resolugoes da
jANVISA/MS.
lUnidade de fornecimento: Cx
com 24 latas de 400g.

i
i

cx

i

23

i

:

R$
120,00

R$
2.760,00

i

AQUCAR refinado triturado,
contendo no minimo de 99,3%
de sacarose, aparencia
homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larvas,
cor branca. Na data da entrega,

i

i
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o prazo de validade indicado
para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como
referenda a data de fabricagao
do lote, impressa na
embalagem. O produto devera
estar em conformidade com as ^ „ R$ R$
normas e/ou legislagao ! 90,00 5.130,00
vigente da ANVISA/MS e da
Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Embalagem contendo 1 kg,
contendo no minimo, nome e
CNPJ do fabricante, nome el
tipo do produto, numero do
lote, data de fabricagao e
data ou prazo de validade.
Unidade de fornecimento:
Fardo com 30 kg

AGUA MINERAL, fluoretada e
hipotermal. Embalagem
contendo informagoes sobre

3 pH, temperatura, composigao UND 2700
quimica e validade
- Unidade de Fornecimento: 20
LITROS

4

5

AGUA MINERAL, sem gas.
Embalagem contendo
informagoes sobre pH,
temperatura, composigao
quimica e validade Unidade de
Fornecimento: pacote com 6
unidades - 1,5 LITROS

PCT 450

ADOgANTE , dietetico,
liquido, tipo artificial,;
contendo sacarina ej
ciclamato, acondicionado em
embalagem contendo 100ml. O
produto deve estar em
conformidade com as normas'

elou legislagao vigente da cx 45
ANVISA/MS. Rotulagem
contendo no minimo, nome
e CNPJ do fabricante,
numero do lote, data de
fabricagao e prazo de validade.
Unidade de Fornecimento:
Caixa com 12 und.
AMIDO DE ARROZ
, sabor tradicional. Contendo
Amido,
farinha de arroz, maltodextrina,
vitaminas (A, B1, B3, B12, C, e
Acido Folico) e minerais (Ferro
e Zinco). Sem glutem,
aparencia homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larvas,
acondicionado em
embalagem contendo 200 g.
As
seguintes informagoes

6 deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, enderego, peso,
composigao, data de fabricagao
ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros
nos orgaos competentes.
Unidade de fornecimento: Cx
c/50
unidades.

I
i
!

i

CX

I

23

i
i
i

I

R$ R$
3,50 9.450,00

R$ R$
8,00 3.600,00

R$ R$
29,00 1.305,00

R$ R$
160,00 3.680,00

i

i

AMIDO DE MILHO
, sabores variados (exceto
chocolate).Contendo Amido,
Agucar, vitaminas (A, B1, B3,,
B6, B12, C, e Acido Folico) ej
minerais (Ferro e Zinco),j
Antiumectante fosfato tricalcio,;
aromatizante e corante de
urucum. Sem glutem,;
aparencia homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larvas,
acondicionado em embalagem

7

contendo 200 g. As seguintes
informagoes deverao ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em
que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto, enderego, peso,
composigao, data de fabricagao
ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros
nos orgaos
competentes.Unidade de
fornecimento: CX cl 50
unidades.

cx 23 R$
100,00

R$
2.300,00

;

8

ARROZ, parboilizado, classe
longo fino, tipo 1. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de
identificagao do produto,marca
do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de
acordo com as normas e
resolugoes vigentes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: Fardo com 30 kg

frd 57 R$
90,90

I

i

R$
5.181,30

9

AVEIA , em flocos finos, 100%
natural, sem aditivos ou
conservantes. Embalagem
com 450g, com dados de
Identificagao do produto,
marca do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolugoes da
ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento: c
aixa com 24 UND.

cx 45 R$
90,00

R$
4.050,00

10

I

AMACIANTE DE CARNE,
contendo: Sal, amido, alho,
cebola, gordura vegetal,
papaina, salsa, pimenta-do-
reino, realgador de sabor
glutamato monossodico,
aromatizantes, acidulante acido
citrico, antiumectante silicato
de aluminio e sodio e corante
natural curcuma. Contem
Gluten. Contem tragos de leite,

cx 225 R$
8,00

R$
1.800,00

ovos, soja, aipo e mostarda.
Unidade de Fornecimento:

:Caixa com 04 und. Embalagem
com 120g
cada.

I

j
j
i

i
i n

AZEITE de dende , puro,
baixa acidez. Embalagem
com 500ml, com dados de
identificagao do produto,marca
do fabricante, prazo de
validade.
Unidade de fornecimento:
caixa com 24 garrafas de 500ml.

cx 12

—

R$
85,95

R$
1.031,40

12

j

AZEITE de oliva , puro, sem
colesterol. Embalagem com
500ml, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e de acordo com as normas
e/ou resolugoes da ANVISA/MS.
Com registro do Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio
da Saude.Unidade de
fornecimento: caixa com 24
latas de 500ml.

cx 45 R$
168,00

R$
7.560,00

i 13
I
I

AZEITONA, verde, em conserva.
Embalagem contendo no
minimo 200 g, com
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, de acordo a
Resolugao 13/77 da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
caixa c
om 24 unidades.

cx 38 R$
113,00

R$
4.294,00
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BATATA frita , tipo palha. j
Embalagem contendo 140g,
com dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso
liquido. O produto devera ter
registro do Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio da
Saude. Unidade de
fornecimento:
caixa com 20 pacotes de 140g.
BISCOITO, tipo Cream
Cracker . Embalagem com
400g, 0 produto devera estar
em conformidade com as!
Normas
e/ou legislagao vigente do

15 Ministerio da Agricultura.:
Rotulagem contendo no minimo
peso liquido, nome do
fabricante e do produto, data de
fabricagao e data ou prazo de
validade. Unidade de
fornecimento: caixa com 20;

pacotes. i
BISCOITO, tipo Maria
Embalagem dupla, contendo
400g, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, data de

1g fabricagao, prazo de validade,
peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resolugoes vigentes da
ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
caixa com 20 pacotes.
BISCOITO, tipo rosea, sabor
chocolate . Embalagem com
436g, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade,

17 peso liquido e de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no
Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude. Unidade
de fornecimento: caixa com 10
pacotes. j_
CAFE , torrado e moido, de
primeira qualidade, com selo de
pureza da Associagao Brasileira
da Industria do Cafe - ABIC. 0
produto devera ter registro no
Ministerio da Saude e atender a
Portaria 451/97 do Ministerio da
Saude e a

1g Resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de
Normas e
Padroes para Alimentos
CNNPA. Embalagem de 250gr
contendo data de fabricagao e
prazo de validade.
Unidade de fornecimento: fardo
com 5kg, contendo 20 pet 250g. i

cx

cx

cx

frd

Cha,de erva doce/camomila,;
com as seguintes informagoes
deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o
produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, enderego,
quantidade, composigao,
data de fabricagao ou lote,
prazo/data de validade, normas
vigentes e registros nos orgaos
competentes. Unidade de
fornecimento: caixa com 10
saches de 20g cada.

COLORIFICO alimenticio, a
base de urucum
, cor alaranjada, acondicionada
em pacote com 100g, validade
do produto nao podera ser
inferior a 12 meses, contados a
partir da data de sua
entrega. O produto devera
estar em conformidade com as

34 R$
119,11

R$
4.049,74

225 R$
58,00

R$
13.050,00

i
i

225

I

!

R$ R$
58,00 13.050,00

i
i

i

113 ' 27*00 ! r$ 3 051’00

121

!

R$
100,00

i

i

R$
12.100,00

337 R$
2,37

1

R$
798,69

i

I
!

I

Normas e/ou legislagao vigente
'da ANVISA/MS e da Comissao

; 2Q Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ
do fabricante, declaragao
com o teor de sal
adicionado, numero do lote,
data de fabricagao e data ou
prazo de validade. Unidade de
fornecimento: Fardo com 10
pacotes de100g.

kg COo R$
5,00

—!

R$
540,00

i

:
| i

i

!

21

j

COMINHO, em po .
Embalagem com 100g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
data de
fabricagao, prazo de validade, e
de acordo com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento :
Fardo com 10 pacotes. De 100g.

KG 60 R$
6,00

R$
360,00

|
| 22

i

CONDIMENTOS A BASE DE
AQAFRAO. Embalagem com
100g, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade, e
de
acordo com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
Fardo com 10 pacotes de 100g.

UND 225 R$
6,00

i

;
R$

1.350,00

j

23

CARNE BOVINA EM
CONSERVA.
Contendo: carne bovina,
gordura bovina, tendao bovino,
miudo bovino (coragao), sal,
agucar e conservante de nitrito
de sodio. Unidade de
fornecimento : Caixa com 24
unidades de 340g.

cx 45 R$
96,00

R$
4.320,00

!

24

COMPLEMENTO ALIMENTAR,
contendo leite em po,
maltodextrina, em po, agucar,
vitaminas. Embalagem de
400g, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de
acordo com
a portaria 31/98 - ANVISA.
Unidade de fornecimento:
unidade.

It 281 R$
38,00

R$
10.678,00

1 25

COMPLEMENTO ALIMENTAR.
Mistura pre-cozida para
preparo de mingau de 400g,
enriquecido com vitaminas e
minerals; farinha de cereal
contendo arroz/agucar/amido
de milho/sais
minerais/vitaminas/sal/aromatiz
ado, em po(soluvel);
acondicionado em material
que garanta as proprledades
dp produto; e suas condigoes
deverao estar de acordo com a
NTA 83. Unidade de
fornecimento: caixa com 18
latas.

cx 112 R$
162,00

j

R$
18.144,00

i

i

i

i i

26

i

COMPLEMENTO ALIMENTAR
Mistura pre-cozida para
preparo de mingau de 400g,
enriquecido com vitaminas e
minerals; farinha de cereal
contendo milho /agucar/amido
de milho/sais
minerais/vitaminas/sal/aromatiz
ado; em p6
(soluvel); acondicionado em
material que garanta as
propriedades do produto; e
suas condigoes deverao estar
de acordo com a NTA 83.
Unidade de fornecimento: caixa
com 18 latas.

i

T

1

cx 112

i
L

R$
162,00

l

R$
18.144,00
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CREME DE LEITE ,
tradicional. Embalagem com
395g, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade. O produto devera
ter registro no Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio
da Saude. Unidade de
fornecimento: caixa com 24
latas de 395g

ERVILHA, reidratadas, em
conserva. Embalagem com 200g, com
de identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo de

R$
30,62

28 validade e peso liquido e de cx 22
acordo com as normas e/ou

R$
673,64

resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de
fornecimento: caixa com 24
latas de 200g. i

I
i

cx 45 R$ R$
80,00 3.600,00 |

EXTRATO de tomate,
concentrado . Embalagem com
370g, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo de

I

I

2g validade, peso liquido e de!

acordo com as normas e/ou
resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade dej
fornecimento: caixa com
24 unidades de 370g.

45 R$
50,64

R$
2.278,80

FARINHA DE TAPIOCA , natural.
Embalagem com 230g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,

3Q data de fabricagao, prazo de . .
validade, peso liquido e de T

acordo com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento: ;
fardo com 20 pacotes.
FARINHA, de mandioca, grupo
seca, subgrupo fina ( farofa ),
tipo 1. Embalagem contendo
1kg, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, data de

31 fabricagao, prazo de validade, kg
peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolugoes
vigentes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
Embalagem com 1 KG.

R$ R$
4.480,00112 40,00

R$ R$562 5,70 3.203,40

FARINHA, de mandioca , grupo
seca, subgrupo grossa
, tipo 1. Embalagem contendo
1kg, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, data de

32 fabricagao, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolugoes
vigentes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
Fardo com 30 KG.

frd 72 R$
149,00

R$
10.728,00

FARINHA, de trigo, sem
fermento. Embalagem com 1
kg, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo de

33 validade, peso liquido, de
acordo com as normas e
resolugoes vigentes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento:1 kg.

!
:

kg 45 R$
1,98 89,10 j

!

FARINHA lactea, a base de
farinha de trigo e leite integral.
Embalagem em lata com 400g,
com dados de identificagao
do produto, marca do
fabricante, data de fabricagao,

34 prazo de validade, peso liquido
e de acordo com a Portaria
31/98

cx ; 67 R$
187,20

R$
12.542,40

-ANVISA. Unidade de
fornecimento:
caixa com 24 latas
;
FEIJAO rajado, tipo 1.
Embalagem com 1 kg, com
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de
acordo com as normas e/ou
resolugoes vigentes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: fardo com 30kg

frd 56 R$
200,00

R$
11.200,00

:
FEIJAO , preto. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de
identificagao do produto,marca
do fabricante, prazo de
validade, de acordo com a

36 Resolugao 12/78 da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
fardo com 30kg.

frd 45 R$
164,00

R$
7.380,00

I

*

37

FERMENTO quimico, em po.
Embalagem contendo100g,

com dados de identificagao
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade,
peso liquido, de acordo com a
resolugao 38/77 da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: caixa com 24
unidades de 100g.

cx 11
I

I

R$
53,00

i

R$
583,00

Fruta em calda, em LATA tipo
fruta
abacaxi, ingredientes agua e
agucar, embalagem de 500g.
As seguintes informagoes
deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o
produto esta acondicionado:

38 nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, enderego,
quantidade, composigao,
data de fabricagao ou lote,
prazo/data de validade, normas
vigentes e registros nos
orgaos competentes.
Unidade de fornecimento:
caixa com 12 unidades.

!

I

CX 37 R$
! 98,00i

I

R$
3.626,00

i
i

39

Fruta em calda , em LATA tipo
fruta ameixa, ingredientes agua
e agucar, embalagem de
500g. As seguintes informagdes
deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o
produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, enderego,
quantidade, composigao, data
de fabricagao ou lote,
prazo/data de validade, normas
vigentes e registros nos
orgaos competentes. Unidade
de fornecimento: caixa com 12
unidades.

!

i

CX

'

!

45 R$
121,00

i

R$
5.445,00

40

Fruta em calda, em LATA tipo
fruta pessego, ingredientes
agua e agucar, embalagem de
500g. As seguintes informa
coes deverao ser Impressas
pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o
produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, enderego,
quantidade, composigao, data
de fabricagao ou lote,
prazo/data de validade, normas
vigentes e registros nos
orgaos competentes. Unidade
de fornecimento: caixa com 12
unidades.

cx

; |
l .

i
I

R$ R$
98,00 I 3.626,00

i

i
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GELATINA, SABORES
DIVERSOS,
embalagem contendo: agucar,
gelatina, sal, vitaminas (A, C e
E), reguladores de acidez acido
fumarico e citrado de sodio,

41 aromatizante, edulcorantes
artificiais aspartame, ciclamato cx
de sodio, acessulfame de
potassio e sacarina sodica
e corantes artificiais.
Embalagem: Unidade de
fornecimento: Caixa com 12
unidades de 30g.

168 R$
8,00

R$
1.344,00

GOIABADA, embalagem
contendo: Polpa de goiaba,
agucar e acidulante acido

42 citrico. Unidade de cx 22
fornecimento: Caixa com 12
unidades de 600g.

R$
48,09

R$
1.057,98

LEITE CONDENSADO/
tradicional
. Embalagem em lata com 395g,
com dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,1

43 prazo de validade. O produto
devera estar de acordo com as cx

1

45 ! R$
148,00

R$
6.660,00

normas elou resolugoes da
ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
caixa com 48 LATAS de 395g.

i
LEITE DE COCO, tradicional .
Embalagem com 500ml, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido

44 e de acordo com as normas
e/ou resolugoes da ANVISA/MS.

cx 11 R$
40,00

R$
440,00

Unidade de fornecimento:
caixa com 12 unidades de
500ml.

LEITE de vaca, em po
integral, pasteurizado, sem
soro e sem amido.
Embalagem lata com 400g,
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
data de fabricagao, prazo de
validade, numero do lote e cx 90a express§o “nao contem
gluten”. Deve estar de acordo
com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS e
Ministerio da Agricultura.
Unidade de fornecimento: caixa
com 24 latas.
LEITE, de vaca, em po,
desnatado , sem soro e semi
amido. Acondicionado em
embalagem com 400g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
data de fabricagao, prazo de
validade, numero do lote e:

CXa expressao “nao contem
gluten”. Deve estar de acordo
com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS e
Ministerio da Agricultura.
Unidade de fornecimento:
caixa com 24 latas.

112

R$
23.400,00

I

R$
1 260,00

R$ R$
264,00 | 29.568,00

1

i

!
!
I

LEITE, de vaca, liquido integral,
Embalagem lata com 01 LT,

47 Unidade de fornecimento:
caixa com 12 unidades. cx 45

—

R$
40,00

R$
1.800,00

!

LEITE, de vaca, liquido
desnatado, Embalagem lata

4g com 01 It, Unidade de
fornecimento: caixa com 12
unidades.

cx 45 R$
40,00

R$
1.800,00 |

MACARRAO, tipo espaguete , a
base de farinha, com ovos.
Embalagem com 500g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,

49 data de fabricagao, prazo de ^validade, peso liquido e de
acordo com a Resolugao RDC
93/2000 - ANVISA. Unidade dej
fornecimento: fardo com 20 'pacotes.

112 R$
36,00

R$
4.032,00

i
i

MAIONESE, tradicional,
acondicionado em
embalagem contendo 250 g. O

|produto devera estar em
conformidade com as
normas e/ou legislagao
vigente da CNNPA.
Rotulagem contendo, no

50 minimo, ingredientes do
produto, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricagao, data ou
prazo de validade e a expressao
"Nao contem gluten".
Unidade de fornecimento: Caixa
com 12 unidades.

cx

-

R$45 26,00
R$

1.170,00

!

MARGARINA , vegetal,
iipidios totais minimos de
80%, acondicionado em
embalagem contendo 15kg. O
produto deve ser registrado
junto ao Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio dai

.. Saude. Rotulagem contendo no; . . .
minimo, o teor de Iipidios
totais, peso liquido, nome
e CNPJ do fabricante,
numero do lote, data de
fabricagao e de validade.'Unidade de fornecimento: '

balde com 15kg.

ii

!

36 R$
82,00

R$
2.952,00

52

MASSA para sopa, grossa , a
base de farinha de trigo, com
ovos. Embalagem com 500g,
com dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: fardo com 20
pacotes de 500g.

I

frd 56

i

i

R$ R$
54,00 3.024,00

i

i

MASSA PARA LASANHA, a
base de Semola de trigo
(enriquecido com ferro e acido
jfolico), ovos e corantes
naturais de urucum e curcuma.
Embalagem com 500g, com

53 dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
Iprazo de validade, peso liquido,
de acordo com as normas e/ou
legislagao vigente da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento:Pacote de 500g.

I

pet 112 R$
4,00

R$
448,00

MILHO verde, em conserva .
Embalagem contendo 200g. O

produto deverS estar em
conformidade com as normas

e/ou resolugoes vigentes da

ANVISA/MS. Rotulagem

54 contendo no minimo, nome e

CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricagao e de

validade. Unidade de

fornecimento: caixa com 24

latas de 200g.

cx

=

11 R$
38,00

i

R$
418,00

i

MILHO, branco, acondicionado
em embalagem com 500g,com
dados de identificagao do

produto, marca do fabricante,
data de fabricagao, prazo de

55 validade, e de acordo com as frd 11 R$
41,00

R$
451,00
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Normas elou Resolugoes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: Fardo com 20

pacotes.
i

MILHARINA, embalagem com
56 500g (fardo com 30 pacotes). frd 30 R$

36,00
R$

1.080,00

IOGURTE tipo natural,
embalagem em bandeja com 06

unidades, com indicagao do
produto, marca do fabricante,
data de fabricagao e prazo de
validade, de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA. O

57 * bdj
produto devera ter registro no

Ministerio da Agricultura
elou Ministerio da saude.
Unidade de fornecimento:

bandeja com 06 unidades de 90
g cada.

i
i

i

525 R$
3,47

R$
1.821,75

i

OLEO DE SOJA . O produto
devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislagao
vigente da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Embalagem
contendo 900 ml, contendo

58 no minimo, nome e CNPJ
do fabricante, nome e tipo
do

produto, numero do lote, data
de fabricagao e data ou
prazo de validade. Unidade de

fornecimento: caixa com 20
garrafas.

i

!

cx 56 R$
106,00

R$
5.936,00

i

i
!

FARINHA DE TRIGO
(mistura para mingau),
enriquecida com ferro e acido
folico, farinha de trigo integral,
agucar, farinha de cevada,
agua, farinha de aveia, sal,
vitaminas e mineral (ferro, b2,
b1 e b6), estabilizante
fosfato dipotassico,
antiumectante carbonato de
calcio e antioxidante acido

59 ascorbico. Contem gluten, cx
Contem tragos de leite.:
Embalagem em lata com 400g,!
com dados
de identificagao do produto,
marca do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com
a Portaria 31/98 -ANVISA.
Unidade de fornecimento: caixa
com 18 latas.

! i
!

11 R$
169,00

R$
1.859,00

i

!

!

PROTEINA, de soja,!
texturizada, grauda, cor
clara. Embalagem com 250g,
com dados de identificagao
do produto, marca do

60 fabricante, prazo de validade, frd
de acordo com as normas e/ou
resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
fardo com 20 pacotes de 250g.

-
!

i

135 R$
58,00

R$
7.830,00

I

i

REFRIGERANTE , a base de
guarana, com aroma natural, i

i

sabor suave, embalagem,
contendo 2 litros. As seguintes
informagoes deverSo ser
impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, enderego,

61 composigao, data de fabricagao prT
ou lote, data de validade,'normas vigentes e registros
nos orgaos competentes. Na
data da entrega, o prazo de
validade indicado para o
produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referenda, a
data de fabricagao ou lote,
impressa na embalagem.
Unidade de fornecimento:
pacote com 6 unidades.

*

i

!

I

112 R$
20,00

R$
2.240,00

i
I
I

i

REFRIGERANTE, a base de
laranja, com aroma natural,
sabor suave, embalagem,
contendo 2 litros. As seguintes
informagoes deverao ser
impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, enderego,;
composigao, data de fabricagao

62 ou lote, data de validade, PCT
normas vigentes e registros
nos orgaos competentes. Na
data da entrega, o prazo de
validade indicado para o
produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referenda, a
data de fabricagao ou lote,
impressa na embalagem.
Unidade de fornecimento:
pacote com 6 unidades.

i
!

112

REFRESCO EM PO, sabores
variados, Unidade de

63 fornecimento: Caixa com 24
pacotes de 500g.

R$
20,00 !

R$
2.240,00

I

cx 30 R$
55,00

R$
1.650,00 I

!

i
SAL, refinado, iodado, indicado
para consumo humano,
acondicionado em embalagem
contendo 1 kg, validade do
produto nao podera ser inferior
a 12 meses, contado a partir da
data da sua entrega. O produto
devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislagao
vigente da ANVISA/MS e

64 registro junto ao Ministerio da
Saude e/ou Agricultura.
Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante, declaragao
com o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de
fabricagao e data ou
prazo de validade. Unidade de
fornecimento:01 kg.

!

KG 90 R$
0,60 i

R$
54,00

:
i

t

i

i

I
i

i

65

TEMPERO, completo,
tradicional, obtido da mistura
de sal refinado, alho em po,
cebola em po, salsa em flocos,
e outros condimentos, exceto
pimenta, podendo conter
aromatizantes naturais e
aditivos, permitidos pela
legislagao, acondicionado em
embalagem contendo 300 g,
ausencia de sujidades,
parasitas e larvas. O produto
devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislagao
vigente da ANVISA/MS.j
Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ
do fabricante, declaragao com
o teor de sal adicionado,!

f

cx 22 R$
33,17

R$
729,74

s
j
i

l
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numero do lote, data de
fabricagao e data ou prazo de
validade. Unidade de
fornecimento: caixa com 24
unidades.

i

VINAGRE , de vinho tinto.
Embalagem contendo 750 ml,
com dados de identificagao do
produto, contendo nome e
CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricagao e data

66 ou prazo de validade, em cx
conformidade com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: caixa com 12
garrafas.

!

45 R$
13,00

R$
585,00

«

Valor Total do Lote: TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL,
OITOCENTOS E VINTE DOIS REAIS E NOVENTA E R$
QUATRO CENTAVOS . 325.822,94

LOTE 2 - COTA RESERVADA PARA ME e EPP GENEROS
ALIMENTICIOS nao PERECIVEIS, composto por 66 (sessenta e seis)
itens .
ITE
M

iDescrigao

ACHOCOLATADO , em po, a
base de agucar, cacau em po,
lecitina de soja e aromatizantes.
Na data da entrega, o prazo de
validade indicado no produto,
nao podera ter sido
ultrapassado em sua metade,
tendo como referenda a data
de fabricagao do lote, impressa

1 na embalagem. Embalagem cx
com 400g, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e peso liquido. Devera estar de
acordo com as normas
e/ou resolugoes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: Cx com 24 latas
de 400g.

Qua Valor
Valor Totalund

Unitariont.

RS RS7
120,00 840,00

2

AQUCAR refinado triturado,
contendo no minimo de 99,3%
de sacarose, aparencia
homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larvas,
cor branca. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado
para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como
referenda a data de fabricagao
do lote, impressa na
embalagem. O produto devera
estar em conformidade com as
normas e/ou legislagao
vigente da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Embalagem contendo 1
kg, contendo no minimo, nome
e CNPJ do fabricante, nome e
tipo do produto, numero do
lote, data de fabricagao e
data ou prazo de validade.
Unidade de fornecimento:
Fardo com 30 kg

i

i i

i

i i

i

!

frd 18 R$
90,00

R$
1.620,00

i i
i

i

AGUA MINERAL, fluoretada e
hipotermal. Embalagem
contendo informagoes sobre

3 pH, temperatura, composigao UND 900 ,
quimica e validade
- Unidade de Fornecimento: 20
LITROS

RS R$
3,50 . 3.150,00

AGUA MINERAL, sem gas.
Embalagem contendo
informagoes sobre pH,

4 temperatura, composigao
quimica e validade Unidade de
Fornecimento: pacote com 6
unidades - 1,5 LITROS

i
*

PCT 150 R$
8,00

R$
1.200,00

i
i

ADOQANTE, dietetico, liquido,;
tipo artificial, contendo
sacarina e ciclamato,
acondicionado em embalagem
contendo 100ml. O produto
deve estar em conformidade:
com as normas e/ou legislagao

5 vigente da ANVISA/MS. cx
Rotulagem contendo no
minimo, nome e CNPJ do
fabricante, numero do lote, data
de fabricagao e prazo de

Ivalidade. Unidade de
Fornecimento: Caixa com 12
und.

i

:

15 R$
29,00

I RS
435,00

I

6 AMIDO DE ARROZ, sabor
tradicional. Contendo Amido,
farinha de arroz, maltodextrina,
vitaminas (A, B1, B3, B12, C, e
Acido Folico) e minerais (Ferro
e Zinco). Sem glutem,
aparencia homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larvas,
acondicionado em embalagem
contendo 200 g. As seguintes
informagoes deverao ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em
jque o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto, enderego, peso,
composigao, data de fabricagao
ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros
nos orgaos competentes.
Unidade de fornecimento: Cx
c/50 unidades.

cx 7

i
i

i

RS
160,00

I

t

RS
1.120,00

i

i

i
i
i

i

i

AMIDO DE MILHO, sabores
variados (exceto chocolate).
Contendo Amido, Agucar,
vitaminas (A, B1, B3, B6, B12,
C, e Acido Folico) e minerais
(Ferro e Zinco), Antiumectante
fosfato tricaicio, aromatizante e
corante de urucum. Sem
glutem, aparencia homogenea,
livre de sujidades, parasitos e

' larvas, acondicionado em
embalagem contendo 200 g. As
jseguintes informagoes

7 deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
iproduto, enderego, peso,
composigao, data de fabricagao
ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros
nos orgaos competentes.
Unidade de fornecimento: CX
c/ 50 unidades.

i

!

CX

i
i

I

I

7

i

I

RS
100,00

RS
700,00

j
!

i
i
*

I

ARROZ, parboilizado, classe
longo fino, tipo 1. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de
identificagao do produto, marca

i
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do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de
acordo com as normas e
resolugoes vigentes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: Fardo com 30 kg

frd 18
90,90

I

i

R$
1.636,20

AVEIA, em flocos finos, 100%
natural, sem aditivos ou
conservantes. Embalagem
com 450g, com dados de
Identificagao do produto,

9
marca do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolugoes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: caixa com 24
UND.

i

1

15 R$
90,00

R$
1.350,00

i
i

AMACIANTE DE CARNE,!
contendo: Sal, amido, alho,
cebola, gordura vegetal,
papaina, salsa, pimenta-do-;
reino, realgador de sabor 1

glutamato monossodico,
aromatizantes, acidulante acido

10 citrico, antiumectante silicato
de aluminio e sodio e corante
natural curcuma. Contem
Gluten. Contem tragos de leite.i
ovos, soja, aipo e mostarda.
Unidade de Fornecimento:;
Caixa com 04 und. Embalagem
com 120g cada

!
i

i
i

i

cx 75 R$
8,00

R$
600,00

AZEITE de dende, puro, baixa
acidez. Embalagem com 500ml,
com dados de identificagao do

11 produto, marca do fabricante, cx
prazo de validade. Unidade de
fornecimento: aixa com 24
garrafas de 500ml.

i !

3 R$
85,95

R$
257,85 i

AZEITE de oliva, puro, sem
colesterol. Embalagem com;
500ml, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e de acordo com as normas12 cxe/ou resolugoes da ANVISA/MS.
Com registro do Ministerio daj
Agricultura e/ou Ministerio
da Saude. Unidade dej
fornecimento: caixa com 24
latas de 500ml.

15 R$
168,00

! R$
2.520,00

AZEITONA, verde, em conserva.
Embalagem contendo no
minimo 200 g, com
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de validade

13 e peso liquido, de acordo a cx
Resolugao 13/77 da Comisscio
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento: caixa
com 24 unidades.

!
i

i

i
i
!

12 R$ R$

i

!

i

113,00 | 1.356,00

BATATA frita , tipo palha.
Embalagem contendo 140g,
com dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso

14 liquido. O produto devera ter cx
registro do Ministerio da,
Agricultura e/ou Ministerio da
Saude. Unidade de
fornecimento: caixa com 20
pacotes de 140g.

i i

i

11 R$
90,00 i 990,00

!
!
i

BISCOITO, tipo Cream
Cracker. Embalagem com 400g,
O produto devera estar em
conformidade com as Normas
e/ou legislagao vigente do
Ministerio da Agricultura.

15 Rotulagem contendo no minimo cx
peso liquido, nome do
fabricante e do produto, data de!
fabricagao e data ou prazo de;
validade. Unidade de!
fornecimento: caixa com 20.'
pacotes.

75 R$
58,00

R$
4.350,00

i
i

16

i

BISCOITO, tipo Maria.
Embalagem dupla, contendo
400g, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade,
peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resolugoes vigentes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: caixa com 20
pacotes.

i

i

cx 75 R$
58,00

R$
4.350,00

i
BISCOITO, tipo rosea, sabor
chocolate . Embalagem com
436g, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade,

17 peso liquido e de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no
Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude. Unidade
de fornecimento: caixa com 10
pacotes.

1 i

cx I 37 R$
27,00

R$
999,00

CAFE , torrado e moido, de
primeira qualidade, com selo de
pureza da Associagao Brasileira
da Industria do Cafe - ABIC. O
produto devera ter registro no
Ministerio da Saude e atender a
Portaria 451/97 do Ministerio da
Saude e a;

18 Resolugao 12/78 da frd
Comissao Nacional de
Normas e
Padroes para Alimentos -
CNNPA. Embalagem de 250gr
contendo data de fabricagao e
prazo de validade.
Unidade de fornecimento: fardo
com 5kg, contendo 20 pet 250g.

i

41 R$
100,00

R$
4.100,00

i

»

I
\

|
i
i

!

I

Cha.de erva doce/camomila,
com as seguintes informagoes
deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o
produto est& acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, enderego,

19 quantidade, composigao, data
de fabricagao ou lote,
prazo/data de validade, normas
vigentes e registros nos orgaos
competentes. Unidade de
ifornecimento: caixa com 10
saches de 20g cada.

i

cx 113

I

i

R$
2,37

R$
267,81

I

COLORIFICO alimenticio, a
base de urucum, cor alaranjada,
acondicionada em pacote com
100g, validade do produto nao
podera ser inferior a 12 meses,
contados a partir da data de
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sua entrega. O produto devera
estar em conformidade com as
Normas elou legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes

20 para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ
do fabricante, declaragao com
o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de
fabricagao e data ou prazo de
validade. Unidade de
fornecimento: Fardo com 10i

pacotes de100g.

I

I

kg 36 R$
5,00

R$
180,00

i

i

i

21

COMINHO, em po. Embalagem
com 100g, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade, e
de acordo com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
Fardo com 10 pacotes. De 100g.

i

i

KG 20

CONDIMENTOS A BASE DE
AQAFRAO. Embalagem com
100g, com dados de
identificagao do produto, marca

22
do fabricante, data de

UNDfabricagao, prazo de validade, e
de acordo com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS.:
Unidade de fornecimento:
Fardo com 10 pacotes de 100g.

R$ R$
6,00 120,00

i

75 R$
6,00

R$
450,00

*

23

CARNE BOVINA EM
CONSERVA. Contendo: carne
bovina, gordura bovina, tendao
bovino, miudo bovino
(coragao), sal, agucar e
conservante de nitrito de sodio.
Unidade de fornecimento: Caixa
com 24 unidades de 340g.

cx 15 R$ 96,00
i

R$
1.440,00

COMPLEMENTO ALIMENTAR,,
contendo leite em po,
maltodextrina, em po, agucar,
vitaminas. Embalagem de400 g,1

com dados de identificagao do
24 produto, marca do fabricante,

prazo de validade, peso liquido,
de acordo coma portaria 31/98
-ANVISA. Unidade de
fornecimento: unidade.

;
l

i
»

It 94 R$
38,00

R$
3.572,00

i
!

!

COMPLEMENTO ALIMENTAR.
Mistura pre-cozida para preparo
de mingau de 400g, enriquecido
com vitaminas e minerals;
farinha de cereal contendo
arroz/agucar/amidodemilho/sais
minerais/vitaminas /sal/

25 aromatizado, em po(soluvel);
acondicionado em material que
garanta as propriedades do
produto; e suas condigoes
deverao estar de acordo com a
NTA 83. Unidade de
fornecimento: caixa com 18
latas.

!

CX 38 I
R$

162,00
R$

6.156,00
I

I

COMPLEMENTO ALIMENTAR
Mistura pre-cozida para preparo
de mingau de 400g, enriquecido

i

com vitaminas e minerais;j
farinha de cereal contendo
milho/agucar/amido de milho
/saisminerais/vitaminas/sal/

26 aromatizado; em po
(soluvel); acondicionado em
material que garanta as
propriedades do produto; e
suas condigoes deverdo estar
de acordo com a NTA 83.
Unidade de fornecimento: caixa
com 18 latas.

• cx 38 R$
162,00

R$
6.156,00

27 CREME DE LEITE, tradicional.
Embalagem com 395g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade. O produto
devera ter registro no
Ministerio da Agricultura e/ou
Ministdrio da Saude. Unidade
de fornecimento: caixa com 24
latas de 395g

cx 15 R$
80,00

R$
1.200,00

28

ERVILHA, reidratadas, em
conserva. Embalagem com
200g, com de identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso
liquido e de acordo com as
normas e/ou resolugoes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: caixa com 24
latas de 200g.

cx 8 R$
30,62

R$
244,96

29

EXTRATO de tomate,
concentrado. Embalagem com
370g, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de
acordo com as normas e/ou
resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento: caixa
com 24 unidades de 370g.

cx 15 R$
50,64

R$
759,60

30

FARINHA DE TAPIOCA , natural.
Embalagem com 230g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
data de fabricagao, prazo de
validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
fardo com 20 pacotes.

frd . R$
40,00

R$
1.520,00

31 FARINHA, de mandioca, grupo
seca, subgrupo fina ( farofa ),
tipo 1. Embalagem contendo
1kg, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolugoes
vigentes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
Embalagem com 1 KG.

kg 188 R$
5,70

R$
1.071,60

32

FARINHA, de mandioca , grupo
seca, subgrupo grossa, tipo 1.
Embalagem contendo 1kg, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
data de fabricag3o, prazo de
validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou
Resolugoes vigentes da
ANVISA/MS. Unidade de

frd 24 R$
149,00

R$
3.576,00
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fornecimento: Fardo com
KG.

30

FARINHA, de trigo, sem
fermento. Embalagem com 1
kg, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo de

33 validade, peso liquido, de
acordo com as normas e
resolugoes vigentes da
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: 1 kg.

i

kg 15 R$
1,98

R$
29,70

FARINHA lactea, a base de
farinha de trigo e leite integral.
Embalagem em lata com 400g,
com dados de identificagao
do produto, marca do
fabricante, data de fabricagao,

34 prazo de validade, peso liquido; cx
e de acordo com a Portaria
31/98-ANVISA. Unidade dej
fornecimento: caixa com 24 ;

latas

l

23 R$
187,20

R$
4.305,60

FEIJAO rajado, tipo 1.
Embalagem com 1 kg, com
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de

35 acordo com as normas e/ou! *rc*resolugoes vigentes da;
ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: fardo com 30kg

i

19

i

!

R$
200,00

R$
3.800,00

FEIJAO, preto. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade, de acordo com a

36 Resolugao 12/78 da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
fardo com 30kg.

frd 15 R$
164,00

!

i

R$
2.460,00

FERMENTO quimico, em po.
Embalagem contendo100g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido,
de acordo com a resolugao

37 38/77 da Comissao Nacional cx j *de Normas e Padroes para .
Alimentos - CNNPA. Unidadej
de fornecimento: caixa com 24
unidades de 100g.

I

R$
53,00

R$
212,00

38 Fruta em calda, em LATA tipo; cx
fruta abacaxi, ingredientes agua
e agucar, embalagem de !
500g. As seguintes informagoes ;
deverao ser impressas pelo 1

fabricante, diretamente na
embalagem em que o
produto esta
acondicionado: nome/CNPJ
do fabricante, marca do
produto, enderego,
quantidade, composigao, data
de fabricagao ou lote,
prazo/data de validade, normas
vigentes e registros nos

13 R$
98,00

;

i

R$
1.274,00

i

I

I

i
i

orgaos competentes. Unidade
de fornecimento:
caixa com 12 unidades.

I

I

Fruta em calda , em LATA tipo
fruta ameixa, ingredientes agua.e agucar, embalagem de

|500g. As seguintes informagoes
jdeverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado:|

39 jnome/CNPJ do fabricante, cx
marca do produto, enderego,
quantidade, composigao, data
de fabricagao ou lote,
iprazo/data de validade, normas
vigentes e registros nos
iorgaos competentes. Unidade
:de fornecimento: caixa com 12
unidades.

i

I

i

15

I

*

R$
121,00

R$
1.815,00

i
!

I

40

Fruta em calda , em LATA tipo
fruta
pessego , ingredientes agua e
agucar, embalagem de 500g. As
seguintes informa
coes deverao ser impressas
pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o
produto esta acondicionado:

i

i nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, enderego,
quantidade, composigao,
data de fabricagao ou lote,
prazo/data de validade, normas
vigentes e registros nos
orgaos competentes. Unidade
de fornecimento: caixa com 12
unidades

I

cx 13 R$ 98,00

i

R$
1.274,00

41

iGELATINA, SABORES
DIVERSOS, embalagem
contendo: agucar, gelatina, sal,
vitaminas (A, C e E),
reguladores de acidez acido
fumarico e citrado de sodio,
aromatizante, edulcorantes
artificial aspartame,
ciclamato de sodio,
acessulfame de potassio e
sacarina sodica e corantes
artificial. Embalagem:
Unidade de fornecimento:
Caixa com 12 unidades de 30g.

cx 57
:

R$
8,00

R$
i 456,00
i
i

42

GOIABADA, embalagem
contendo: Polpa de goiaba,
agucar e acidulante acido
citrico. Unidade de
fornecimento: Caixa com 12
unidades de 600g.

i

i

i
i

i

cx 7

43

L£ITE CONDENSADO,
tradicional. Embalagem em lata
com 395g, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade. O produto devera
estar de acordo com as normas
e/ou resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
caixa com 48 LATAS de 395g.

R$
46,00

i

cx 15

R$
322,00

R$
148,00

R$
2.220,00

I
i

44

LEITE DE COCO, tradicional .
Embalagem com 500ml, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido
e de acordo com as normas
e/ou resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:

cx 4 R$ R$
40,00 160,00

i
I
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caixa com 12 unidades de
500ml.

45 LEITE de vaca, em po
integral, pasteurizado, sem
soro e sem amido. Embalagem
lata com 400g, dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, data de
fabricagao, prazo de
ivalidade, numero do lote e
a expressao “nao contem
gluten”. Deve estar de acordo
com as Normas elou
Resolugoes da ANVISA/MS e

cx 30 R$
260,00

f

R$
7.800,00

Ministerio da Agricultura.
Unidade de fornecimento: caixa
com 24 latas.

i
t

i

LEITE, de vaca, em po,
desnatado, sem soro e sem
amido. Acondicionado em
embalagem com 400g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
data de fabricagao, prazo de

46 validade, numero do lote e a
expressao “nao contem
gluten”. Deve estar de acordo
com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS e
Ministerio da Agricultura.
Unidade de fornecimento:
caixa com 24 latas.

i

cx 38 R$
264,00

R$
10.032,00

i

i

LEITE, de vaca, liquido integral,
Embalagem lata com 01 LT,i

47 : CXUnidade de fornecimento:
caixa com 12 unidades.

I

LEITE, de vaca, liquido
desnatado, Embalagem lata

48 com 01 It, Unidade de
fornecimento: caixa com 12
unidades.

R$15
40,00

R$15c x
40,00

R$
600,00

R$
600,00

MACARRAO, tipo espaguete, a
base de farinha, com ovos.!
Embalagem com 500g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,!

49 data de fabricagao, prazo de frd
validade, peso liquido e de
acordo com a Resolugao RDC,
93/2000 - ANVISA. Unidade de
fornecimento: fardo com 20
pacotes.

I

38 R$
36,00

R$
1.368,00

I
I

I

MAIONESE, traditional,;
acondicionado em embalagem
contendo 250g. O produto
devera estar em conformidade
com as normas e/ou
legislagao vigente da CNNPA.
Rotulagem contendo, no

50 minimo, ingredientes do cx
produto, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante, numero doj
lote, data de fabricagao, data ou
prazo de validade e a expressao
"Nao contem gluten".
Unidade de fornecimento: Caixa
com 12 unidades.

i

I

I
i

15 R$
26,00

i

i

MARGARINA, vegetal, lipidios
totais minimos de 80%,
acondicionado em embalagem
contendo 15kg. O produto deve
ser registrado junto ao
Ministerio da Agricultura eloui
Ministerio da Saude. Rotulagem

^ 12
contendo no minimo, o teor de

t
i

R$
390,00

R$
82,00

R$ 9
84,00

lipidios totais, peso liquido,
nome e CNPJ do fabricante,
numero do lote, data de
fabricagao e de validade.
Unidade de fornecimento:
balde com 15kg.

i
!

1.

MASSA para sopa, grossa, a
base de farinha de trigo, com
ovos. Embalagem com 500g,
com dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,

52 prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: fardo com 20
pacotes de 500g.

fi

frd 19

53 MASSA PARA LASANHA, a
base de Semola de trigo
(enriquecido com ferro e acido
folico), ovos e corantes
naturais de urucum e curcuma.
Embalagem com 500g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido,
de acordo com as normas e/ou
legislagao vigente da
ANVISA/MS. Unidade de

R$
54,00

R$
1.026,00

i

und i 38 R$
4,00

i

R$
152,00

I
i

fornecimento:
Pacote de 500g. i

54

MILHO verde, em conserva.
Embalagem contendo 200g. O
produto devera estar em
conformidade com as normas
e/ou resolugoes vigentes da
ANVISA/MS. Rotulagem
contendo no minimo, nome e
CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricagao e de
validade. Unidade de
fornecimento: caixa com 24
latas de 200g.

:

i

i

i

CX 4 R$
38,00

I

i

R$
152,00

55

MILHO, branco, acondicionado ,
em embalagem com 500g, com
dados de identificagao do
produto, marca do
fabricante, data de fabricagao,
prazo de validade, e de acordo
com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS.
Unidade de fornecimento:
Fardo com 20 pacotes.

i

frd

i
>

4 R$
41,00

i

56
MILHARINA, embalagem com
500g (fardo com 30 pacotes).

R$
164,00

i

i

frd 10

IOGURTE tipo natural,
embalagem em bandeja com 06
unidades, com indicagao do
produto, marca do fabricante,
data de fabricagao e prazo de
validade, de acordo com a

57 Resolugao 12/78 da CNNPA. O! bdj
produto devera ter registro no
Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da saude. Unidade
de fornecimento:
bandeja com 06 unidades de
90g cada.

R$
36,00

R$
360,00

175 R$
3,47

R$
607,25

i OLEO DE SOJA . O produto
devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislagao
vigente da ANVISA/MS e da
Comissao National de Normas

i



Pág.  47DIÁRIO OFICIALMacapá, 26.09.2017 c J
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Embalagem contendo

58 900 ml, contendo no
minimo, nome e CNPJ do
fabricante, nome e tipo do
produto, numero do lote, data
de fabricagao e data ou
prazo de validade. Unidade de
fornecimento: caixa com 20
garrafas.
FARINHA DE TRIGO (mistura
para mingau), enriquecida com
ferro e acido folico, farinha de
trigo integral, agucar, farinha de
cevada, agua, farinha de aveia,
sal, vitaminas e mineral (ferro,
b2, b1 e b6), estabilizante
fosfato dipotassico,
antiumectante carbonato de
caicio e antioxidante acido

59 ascorbico. Contem gluten, cx
Contem tragos de leite.
Embalagem em lata com 400g,
com dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,
data de fabricagao, prazo de
validade, peso liquido e de
acordo com a Portaria 31/98 -
ANVISA. Unidade de
fornecimento: caixa com 18
latas.

R$19cx
106,00

R$
2.014,00

i

I

4 R$
169,00

R$
676,00

i

PROTEINA, de soja,
texturizada, grauda, cor Clara.
Embalagem com 250g, com
dados de identificagao do
produto, marca do fabricante,i
prazo de validade, de acordo
com as normas e/ou resolugoes
da ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: fardo com 20
pacotes de 250g.

45 R$
58,00

R$
2.610,00

i
i

61

REFRIGERANTE, a base de
guarana, com aroma natural,
sabor suave, embalagem,
contendo 2 litros. As seguintes
informagoes deverao ser
impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, enderego,
composigao, data de fabricagao
ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros
nos orgaos competentes. Na
data da entrega, o prazo de
validade indicado para o:
produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referenda, a
data de fabricagao ou lote,
impressa na embalagem.
Unidade de fornecimento: j
pacote com 6 unidades.

!i

!

i

PCT 38 R$
20,00

i

R$
760,00

i

i

REFRIGERANTE, a base de
laranja, com aroma natural,
sabor suave, embalagem,
contendo 2 litros. As seguintes
informagoes deverao ser
impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, enderego,

i

:

i

I

I

>

i I

I

1

composigao, data de fabricagao
ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros
nos 6rg3os competentes. Na
data da entrega, o prazo de
validade indicado para o
produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referenda, a
data de fabricagao ou lote,
impressa na embalagem.
Unidade de fornecimento:
pacote com 6 unidades.

i

38
:

R$
20,00

63

REFRESCO EM PO, sabores
variados, Unidade

R$
760,00

i

!

fornecimento: Caixa com
pacotes de 500g.

de
24

cx 10 R$
j 55,00

R$
550,00

!

64

i

SAL, refinado, iodado, indicado
para consumo humano,
acondicionado em embalagem1

contendo 1 kg, validade do!
produto nao podera ser inferior
a 12 meses, contado a partir da
data da sua entrega. O produto
devera estar em conformidade !
com as normas e/ou legislagao;
vigente da ANVISA/MS e
registro junto ao Ministerio da
Saude e/ou Agricultura.
Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante, declaragao
com o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de
fabricagao e data ou
prazo de validade. Unidade de
fornecimento: 01 kg.

i

i
i

I
KG 30 R$

0,60

TEMPERO, completo,
tradicional, obtido da mistura
de sal refinado, alho em po,
cebola em po, salsa em flocos,
e outros condimentos, exceto
pimenta, podendo confer

;aromatizantes naturais e
aditivos, permitidos pela
legislagao, acondicionado em
embalagem contendo 300 g,|
ausencia de sujidades,
iparasitas e larvas. O produto

65 devera estar em conformidade cx
com as normas e/ou legislagao
vigente da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ
do fabricante, declaragao com
o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de
fabricagao e data ou prazo de
validade. Unidade de
fornecimento: caixa COM 24
UNID.

R$
18,00

I
!

l

!
i
i

i
i

i

8

66

VINAGRE, de vinho tinto.
Embalagem contendo 750 ml,
com dados de identificagao do
produto, contendo nome e
CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricagao e data
ou prazo de validade, em
conformidade com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: caixa com 12
garrafas.

R$
33,17

R$
265,36

cx 15

I

i

i

R$
13,00

R$
195,00

Valor Total do Lote: Cento e oito mil, seiscentos e noventa
e nove reais e noventa e tres centavos.

R$
108.699,93
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LOTE 3.GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COTA
PRINCIPAL), composto por 46(quarenta e seis) itens:

'̂ E DESCRIQAO
;QUA

UNDINTID
ADE.

Valor
Unitario Valor Total 1

ABACATE, de primeira
qualidade, especie manteiga,
apresentando grau de
maturagao tal que Ihe

1 permita suportar a KQmanipulagao, o transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para o consumo.
Unidade de fornecimento:
quilograma.

R$
7,49

R$
3.370,50

ABACAXI, de primeira, in
natura, com grau de maturagao
que permita suportar a
manipulagao, o transporte e a

2 conservagao em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,
parasitas e larvas. Unidade
de fornecimento: unidade

UND 675 R$
5,00

|

R$
3.375,00

i

ABOBORA, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para o
consumo. 1 KG 662 * R$ I R$
Com ausencia de sujidades,! 2,99 j 1.680,38
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.
ALFACE, de primeira, tipo
manteiga, em pe, apresentando

4 grau de evolugao completo do
tamanho, aroma e cor
propria. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas.

MQ j 562 R$
1,50

R$
843,00

ALHO, de primeira, sem a
restia. Embalagem com
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de validade

5 e peso liquido. O produto
devera obedecer a legislagao
especifica e a regulamentagao
tecnica vigente da ANVISA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.

KG 337 R$
26,00

R$
8.762,00

AQAI, apresentagao liquido,
tipo natural, consistency
homogenea, em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,

6 parasitas e larvas. O produto
deve estar em conformidade
com as normas e resolugoes
vigentes. Embalado em saco
plastico de 1 litro,
devidamente lacrado.

LT 1.080 R$
10,00

R$
10.800,00

:

BANANA , da terra, in natura, de
primeira, apresentando grau
de maturagao que Ihe
permita suportar a
manipulagao, o transporte e a
conservagao em condigoes

7 adequadas para o consumo.
Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quiloqrama.

KG 600 R$
7,00

|

!

i
R$

4.200,00 j

•

BANANA, prata, de primeira,
in natura, com grau de
maturagao que permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao, em
condigoes adequadas para

8 consumo. O produto deve estar
em conformidade com as
normas e resolugoes vigentes

KG 2.025 R$
5,85

R$
11.846,25 !

da ANVISA/MS e da

Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos
-CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

9

i

i

BATATA , do reino, inglesa, de
primeira, apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para o
consumo. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolugao
12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

KG 1.350 R$
5,45

R$
7.357,50

i

10

BETERRABA, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para o consumo.
Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

KG. 1.012 R$
4,49

I
R$

4.543,88
I
I

!

11

CEBOLA, de primeira, branca,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para o
consumo. O produto devera
obedecer a legislagao
especifica e a regulamentagao
tecnica vigente da ANVISA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.

KG 1.012 R$
3,68

i

R$
3.724,16

|

12

CENOURA, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para o
consumo. O produto devera
obedecer a legislagao
especifica e a
regulamentagao tdcnica vigente
da ANVISA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

KG 1.125 R$
4,49

R$
5.051,25

I

i

13

CHEIRO VERDE, de primeira,
em mago, apresentando grau
de evolugao completo do
tamanho, aroma e cor propria.
Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos
CNNPA. Unidade de
fornecimento: unidade.

MQ 4.500 R$
1,00

R$
4.500,00

14

CHICORIA , de primeira, em
mago, apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
aroma e cor prbpria. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
unidade.

Mg 3.375 R$
1,00

R$
3.375,00

l
CHUCHU, de primeira, em
mago, apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
aroma e cor propria. Com
ausencia de sujidades,

15 parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade
de fornecimento: quilograma.

kg 450 R$
4,90

l

i

R$
2.205,00

COUVE, de primeira, in natura,
apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
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aroma e cor propria. Com
ausencia de sujidades,

16 parasitos e larvas, de acordo MQ 1.125
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade
defornecimento: unidade.
FEUAO VERDE , de primeira, In:
natura, apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
aroma e cor propria.
Com ausencia de sujidades,

17 parasitos e larvas, de acordo MQ 3.375
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: unidade.
GOMA de tapioca, fecula
extraida da mandioca. Em
embalagem plastica de 1 kg,
contendo data de validade do
produto. Com ausencia de

18 sujidades, parasitos e larvas, KG 337 R$
4,50

R$
1.516,50de acordo com a resolugao

12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

i

LARANJA, de primeira, in
natura, com grau de maturagao
que permita suportar a
manipulagao, o transpose e a
conservagao em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,

19 parasitas e larvas. O produto
deve estar em conformidade
com as normas e resolugoes
vigentes da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma. [
LIMAO, de primeira,1

apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para o consumo.

2Q Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, em
conformidade com as normas
e legislagao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.
MACAXEIRA, de primeira,
apresentando grau de
maturagao tal que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em

21 condigoes adequadas para o
consumo. O produto devera
obedecer a Legislagao
Especifica e a RegulamentagSo
Tecnica vigente da ANVISA.
Unidade de fornecimento:
quilograma

KG 135 R$
4,00

R$
540,00

MAQA, de primeira, in natura,
vermelha,apresentando grau
de maturagao tal que Ihe
permita suportar a
manipulagao, o transporte e a

22 conservagao em condigoes
adequadas para o consumo. O
produto devera obedecer a
Legislagao Especifica e a
Regulamentagao Tecnica
vigente da ANVISA. Unidade de
fornecimento: quilograma

KG 787 R$
5,99

R$
4.714,13

!

I
MAMAO HAVAI de primeira, in
natura, com grau de maturagao
que permita suportar a
manipulagao, o ransporte e a
conservagao e, condigoes
adequadas para consumo,

|
I
!

|
I

i
i

KG

i

I

i

1 R71? ' i
! 3,50 | 6.562,50

i

KG 787
!

i

R$ ! R$
1,88 1.479,56

i

l

i

R$ | R$
0,53 596,25

R$ i R$
1,50 5.062,50

t

ausencia se sujidades,
23 parasitas e larvas. O produto KG

deve estar em conformidade
com as normas e resolugoes
vigentes da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

!1.575 R$
6,40

R$
10.080,00

I

I

MANGA, de primeira, in natura,
com grau de maturagao que
permita suportar a
manipulagao, o transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,!

24 parasitas e larvas. O produto KG
deve estar em conformidade
com as normas e resolugdes
vigentes da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos •

CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma. !

I

i

450 R$
7,00

|
«

R$
3.150,00

I

MANIVA , de primeira, in natura,
apresentando grau de evolugao
completo do tamanho, aroma e
cor propria. Com
ausencia de sujidades,

25 parasitos e larvas, de acordo ^com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de
Normas e
Padroes para Alimentos
CNNPA. Unidade de
fornecimento: KG

i i
!

i

93 R$
4,50

!

R$
418,50

I

MARACUJA, amarelo, de
primeira, in natura, com grau de
maturagao que permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para
consumo, ausencia se

26 sujidades, parasitas e
larvas. O produto deve estar em
conformidade com as normas e
resolugoes vigentes da ^
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional
de Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

i

KG 1.350

I

i
R$ i R$

9,00 | 12.150,00

27

MAXIXE, de primeira, in natura,
apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
aroma e cor propria. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
unidade.

PCT 225

i

R$
1,86

R$
418,50

i

I

MELANCIA, de primeira, in
natura, com grau de maturagao
que permita suportar a
manipulagao, o transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,

28 parasitas e larvas. O produto
deve estar em conformidade
com as normas e resolugoes
vigentes da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

KG 2.520

i

R$
3,50

!

R$
8.820,00

i

i

!
i

29

MELAO, amarelo, de primeira,
In natura, com grau de
maturagao que permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para
consumo, ausencia se
sujidades, parasitas e
larvas. O produto deve estar
em conformidade com as
normas e resolugoes vigentes
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes

KG 450

I

!

R$ ! R$
5,96 2.682,00
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para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.
OVO , tipo extra, classe A,
branco. Embalagem contendo
30 unidades, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade, peso liquido minimo
de 720g. O produto devera CUB
obedecer a legislagao AS
especifica e a regulamentagao
tecnica vigente da
ANVISA/MS ou Ministerio da
Agricultura. Unidade de
fornecimento: cuba com 30
unidades.

I

R$
15,00

R$
6.750,00

I

i

PEPINO, de primeira, in natura,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para
o consumo. Com ausencia de

31 sujidades, parasitos e larvas, KG
em conformidade com as
normas e legislagao vigente da
ANVISA/MSe da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.:
Unidade de fornecimento:
quilograma.

I

I

506 R$
3,70

R$
1.872,20

PERA, de primeira, in natura,
com grau de maturagao que
permitasuportar a
manipulagao, o transporte e
a conservagao em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,

32 parasitas e larvas. O produto KG 787
deve estar em conformidade
com as normas e resolugoes
vigentes da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

V

I

PIMENTA DE CHEIRO, de
primeira, in natura,
apresentando
grau de maturagao tal que Ihe
permita suportar a

33 manipulagao, o transporte e a KGconservagao em condigoes
adequadas para o consumo.
Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a Resolugao 12/78 da
CNNPA.

R$ R$
9,50 7.476,50

R$
11,00

R$112 1.232,00

R$ R$
3.600,008,00

R$ R$600 15,00 9.000,00

i
PIMENTAO, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para o

34 consumo. Com ausencia dei KG ; 450
sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolugao
12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade
de fornecimento: quilograma.
POLPA, de fruta, natural,
sabor ABACAXI, com 1kg.
Embalagem com identificagao
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a

35 resolugao 12/78 da Comissao KG
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA. O
produto devera ter registro do
Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude. Unidade
de fornecimento: unidade

POLPA, de fruta, natural,
sabor ACEROLA, com 1kg.
Embalagem com identificagao
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a

36 resolugao 12/78 da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos
CNNPA. O produto devera ter
registro do Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio da
Saude. Unidade de
fornecimento: unidade.

KG. 600 R$
15,00

R$
9.000,00

! 37

i

POLPA, de fruta, natural, sabor
CAJU , com 1kg. Embalagem
com identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade, de
acordo com a resolugao
12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. O
produto devera ter registro
do Ministerio da Agricultura
e/ou Ministerio da Saude.
Unidade de fornecimento:
unidade.

KG. 600 R$
15,00

R$
9.000,00

POLPA, de fruta, natural,
sabor GOIABA, com 1 kg.
Embalagem com identificagao
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a

I 38 resolugao 12/78 da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA. O
produto devera ter registro do
Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude. Unidade
de fornecimento: unidade.

KG. 600 R$
14,00

R$
8.400,00

39

POLPA, de fruta, natural, sabor
MARACUJA, com 1 kg.
Embalagem com identificagao
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com
a resolugao 12/78 da Comissao
Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos
CNNPA. O produto devera ter
registro do Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio da
Saude. Unidade de
fornecimento: unidade.

KG 600 R$
16,00

R$
9.600,00

! 4Q jPRESUNTO DE PERU,
Unidade de fornecimento: kg. KG 562 R$

17,00
R$

9.554,00

41 jQUEIJO MUSSARELA,
Unidade de fornecimento: kg. KG 562 R$

22,00
R$

12.364,0

I
s

42

QUIABO, de primeira, in natura,
apresentando grau de
evolugao complete do tamanho,
aroma e cor propria. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade
de fornecimento: unidade.

KG 112 R$
3,50

R$
392,00

i

. 43

REPOLHO, verde, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para
o consumo. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolugao
12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma

KG 450 R$
4,80

R$
2.160,00

44

TANGERINA, de primeira, in
natura, com grau de
maturagao que permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para
consumo, ausencia se
sujidades, parasitas e larvas.
O produto deve estar em
conformidade com as normas e
resolugoes vigentes da
ANVISA/MS e da Comissao

KG 90

..

R$
7,00

R$
630,00
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Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
iquilograma.

i

TOMATE, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a

45 conservagao em condigoes
adequadas para o consumo. 0
produto devera obedecer a
legislagao especifica e a
regulamentagao tecnica vigente
da ANVISA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

562 R$
5,00

R$
2.810,00

I

UVA, de primeira, in natura,j
com grau de maturagao que
permita suportar a
manipulagao, o transporte e
a conservagao em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,

46 parasitas e larvas. O produto KG
deve estar em conformidade
com as normas e resolugoes
vigentes da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

i

975 R$
11,01

R$
10.734,75

VALOR TOTAL DO LOTE:DUZENTOS E TRINTA E OITO
MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA
E UM CENTAVOS .

R$
I 238.399,81

LOTE 4- COTA RESERVADA PARA ME e EPP GENEROS
ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, composto por 46(quarenta

e seis) itens: _

'^E DESCRIQAO UND

ABACATE, de primeira
qualidade, especie manteiga,
apresentando grau de
maturagao tal que Ihe permita

1 suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para o
consumo. Unidade de
fornecimento: quilograma

QUA
NT.

Valor
Unitario Valor Total

KG 150 R$
7,49

R$
1.123,50

!

ABACAXI, de primeira, in
natura, com grau de maturagao
que permita suportar a
manipulagao, o transporte e a

2 conservagao em condigoes UND 225
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,
parasitas e larvas. Unidade
de fornecimento: unidade

R$
5,00

3

ABOBORA, de . primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permitai
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para o
consumo.
Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma. i

R$
1.125,00

i

i

I

!

KG

4

ALFACE, de primeira, tipo
manteiga, em pe, apresentando
grau de evolugao completo do
tamanho, aroma e cor *
propria. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas. i

R$ R$
2,99 562,12

RS R$188 282,001,50

ALHO, de primeira, sem a
restia. Embalagem com
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de validade

5 e peso liquido. O produto KGdevera obedecer a legislagao
especifica e a regulamentagao
tecnica vigente da ANVISA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.

i

i i

113 R$
26,00

R$
2.938,00

AQAI, apresentagao liquido,
tipo natural, consistency !I

I

homogenea, em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,

6 ( parasitas e larvas. O produto
deve estar em conformidade
com as normas e
resolugoes vigentes.
Embalado em saco plastico
de 1 litro, devidamente lacrado.

LT 360 RS
i RS

i

BANANA , da terra, in natura, de
primeira, apresentando grau
de maturagao que Ihe
permita suportar a
manipulagao, o transporte e a
conservagao em condigoes

7 adequadas para o consumo.
Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

10,00 i 3.600,00

i
i
I

i
I

KG ; 200 RS
7,00

i

i
i

RS
1.400,00 ;

BANANA, prata, de primeira,
in natura, com grau de
jmaturagao que permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao, em
condigoes adequadas para
consumo. O produto deve estar

8 em conformidade com as KG
normas e resolugoes
vigentes da ANVISA/MS e
da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos

iCNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

t

i
i

i

t

t

675 RS
5,85

I

i

RS
3.948,75

i
i

!

BATATA, do reino, inglesa, de
primeira apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para o

9 consumo. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolugao
12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

KG

i
!

I i

450

BETERRABA, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para o consumo.
Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento:quilograma.

KG.

R$
5,45

R$
2.452,50

i

i
i

i 1

338 R$ R$
4,49 1.517,62

CEBOLA, de primeira, branca,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em

^ condigoes adequadas para o
consumo. O produto devera
obedecer a legislagao
especifica e a regulamentagao
tecnica vigente da ANVISA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.

KG

CENOURA, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a

12 conservagao em condigoes
adequadas para o consumo. O
produto devera obedecer a
legislagao especifica e a
regulamentagao tecnica vigente
da ANVISA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

i
i

338 R$
3,68

R$
1.243,84 I:

i

KG

i

i

375 R$
4,49

R$
1.683,75

I
|

CHEIRO VERDE, de primeira,
em mago, apresentando grau
de evolugao completo do
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1,00

tamanho, aroma e cor propria.
Com ausencia de sujidades.j

13 parasitos e larvas, de acordo MQ 1.500
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normasj
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: unidade.

R$
1.500,00

CHICORIA, de primeira, em
mago, apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
aroma e cor propria. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo14 . 0,70 . MC 1.125com a resolugao 12/78 da x j
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
unidade.

i

R$
1,00

R$
1.125,00

CHUCHU, de primeira, em
mago, apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
aroma e cor propria. Com
ausencia de sujidades,!

15 parasitos e larvas, de acordo kg
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade
de fornecimento: quilograma.

i

150 R$
4,90 i

R$
735,00

COUVE, de primeira, in natura,
apresentando grau de evolugao
completo do tamanho, aroma e
cor propria. Com ausencia de

i

9

R$16 sujidades, parasitos e larvas, MCde acordo com a resolugao * 0,53resolugao
12/78 da Comissao Nacional
de Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade
de fornecimento: unidade.

R$
198,75

i

FEIJAO VERDE , de primeira, in
natura, apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
aroma e cor propria.l
Com ausencia de sujidades,

17 parasitos e larvas, de acordo MQ 1.125
com a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas 'e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: unidade.

i

R$
1,50

R$
1.687,50

GOMA de tapioca, fecula
extraida da mandioca. Em
embalagem plastica de 1 kg,
contendo data de validade do
produto. Com ausencia de

18 sujidades, parasitos e larvas,, KG
de acordo com a resolugao
12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.
LARANJA, de primeira, in
natura, com grau de maturagao
que permita suportar a
manipulagao, o transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,

19 parasitas e larvas. O produto KG
deve estar em conformidade
com as normas e resolugoes
vigentes da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.
LIMAO, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o !
transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para o consumo.

2Q Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, em
conformidade com as
normas e legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao

R$ R$113 4,50 508,50

R$ R$
2.275,00650 3,50

R$
1,88

R$
494,44

i I

Nacional de Normas e Padrdes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.

i

MACAXEIRA, de primeira,
apresentando grau de
maturagao tal que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em

21 condigoes adequadas para oi
consumo. O produto devera'obedecer a Legislagao
Especifica e a Regulamentagao
Tecnica vigente da ANVISA.*
Unidade de fornecimento:
quilograma

i
I

I

45

I
i

R$
4,00

i

R$
180,00

i

MAQA, de primeira, in natura,
vermelha, apresentando grau
de maturagao tal que Ihe
permita suportar a
manipulagao, o transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para o consumo. O
produto devera obedecer a
Legislagao Especifica e a
Regulamentagao Tecnica
vigente da ANVISA. Unidade de
fornecimento: quilograma

263

i

R$
5,99

R$
1.575,37

MAMAO HAVAI de primeira, in
natura, com grau de
maturagao que permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao e,
condigoes adequadas para
jconsumo,ausencia se
sujidades, parasitas e larvas.
O produto deve estar em
conformidade com as normas e
resolugoes vigentes da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.

i
i
i

KG 525

i
i

R$
6,40 3.360

$
,00

24

MANGA, de primeira, in natura,
com grau de maturagao que

permita suportar a

manipulagao, o transporte e a
conservagao em condigdes

adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,
parasitas e larvas. O produto

deve estar em conformidade

com as normas e

resolugoes vigentes da

ANVISA/MS e da Comissao

Nacional de Normas e Padroes

para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.

KG

i:

: R$
150 7,00

!

I

R$
1.050,00

:

MANIVA, de primeira, in natura,
apresentando grau de evolugao

completo do tamanho, aroma e

cor propria. Com
ausencia de sujidades,

25 parasitos e larvas, de acordo

com a resolugao 12/78 da

Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos • CNNPA. Unidade
de fornecimento: KG

i

I

KG

!

I

32 R$
4,50

I

R$
144,00

I

MARACUJA, amarelo, de

primeira, in natura, com grau de

maturagao que permita

suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em

condigoes adequadas para
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sujidades,

ausencia

parasitas
se
e

26 KG
larvas. O produto deve estar em
conformidade com as normas e
resolugoes vigentes da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA. '
Unidade de fornecimento:
quilograma.

450 R$
9,00

R$
4.050,00

i

I

i

I

MAXIXE, de primeira, in natura,;
apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
aroma e cor prbpria. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo

27 PCT 75
com a resolugao 12/78 da

I

I

R$
1,86

R$
139,50

I
!

Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
unidade.

I

I

iMELANCIA, de primeira, in
natura, com grau de maturagao
que permita suportar a
manipulagao, o transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para consumo, j
ausencia se sujidades,

28 parasitas e larvas. O produto KG
deve estar em conformidade
com as normas e resolugoes
vigentes da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas !
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

i

840 R$
3,50

R$
2940,00

i

29

MELAO, amarelo, de primeira,
in natura, com grau de
maturagao que permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para '
consumo, ausencia se
sujidades, parasitas e; KGlarvas. O produto deve estar ,
em conformidade com as;
normas e resolugoes vigentes
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.;
Unidade de fornecimento:
quilograma.

H

I

!

150 R$
5,96

R$
894,00

OVO, tipo extra, classe A,
branco. Embalagem contendo
30 unidades, com dados de
identificagao do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade, peso liquido minimo

30 de 720g. O produto devera
obedecer a legislagao
especifica e a regulamentagao
tecnica vigente da ANVISA/MS
ou Ministerio da Agricultura.
Unidade de fornecimento: cuba
com 30 unidades.

CUB R$150 15,00
R$

2.250,00

PEPINO, de primeira, in
natura, apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para
o consumo. Com ausencia de

31 sujidades, parasitos e larvas,
em conformidade com as
normas e legislagao vigente da
ANVISA/MSe da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:!
quilograma.

!

i
i

KG 169 R$
3,70

R$
625,30

l

|

PERA, de primeira, in natura,
com grau de maturagao que
permita suportar a
manipulagao, o transporte e
a conservagao em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,

2 2 parasitas e larvas. O produto
deve estar em conformidade
com as normas e
resolugoes vigentes da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

I

KG

s
i

263 R$ R$ i

9,50 2498,50

l

I
i

PIMENTA DE CHEIRO, de
primeira, in natura,
apresentando
grau de maturagao tal que
jlhe permita suportar a

33 manipulagao, o transporte e a
conservagao em condigoes
adequadas para o consumo.
Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo

i

KG 38

com a Resolugao 12/78 dai
CNNPA.

R$
11,00

R$
418,00

i

34

Pimentao, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para o
consumo. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas,
de acordo coma resolugao
12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
alimentos-para Alimentos
CNNPA. Unidade de
Fornecimento: quilograma

i

KG ’» MO

I

R$
1.200,00

i

i Polpa, de fruta natural, sabor
ABACAXI, com 1kg.
Embalagem com indentificag§o
do produto, marca de validade

35 e capacidade, de acordo com a
resolugao 12/78 da comissao
Nacional de Normas e Padroes
para alimentos- para Alimentos
CNNPA. Unidade de
Fornecimento: Unidade

KG

Polpa, de fruta natural, sabor
ACEROLA, com 1kg.
Embalagem com indentificag§o
do produto, marca de validade

36 e capacidade, de acordo com a
resolugao 12/78 da comissao
Nacional de Normas e Padroes
para alimentos- para Alimentos
CNNPA. Unidade de
Fornecimento: Unidade

200 R$
15,00

R$
3000,00

I

KG 200
!
iR$ | R$

15,00 3.000,00
i

37

!

Polpa, de fruta natural, sabor
CAJU, com 1kg. Embalagem
com identificagao do produto,
marca de validade e
capacidade, de acordo com a
resolugao 12/78 da comissao
Nacional de Normas e Padroes
para alimentos- para Alimentos
CNNPA. Unidade de
Fornecimento: Unidade

i

KG 200 R$
15,00

R$
3.000,00

38

Polpa, de fruta natural, sabor
GOIABA, com 1kg. Embalagem
com identificagao do produto,
marca de validade e
capacidade, de acordo com a
resolugao 12/78 da comissao
Nacional de Normas e Padroes
para alimentos- para Alimentos
CNNPA. Unidade de
Fornecimento: Unidade

+

i

KG 200 R$
14,00

R$
2.800,00

I

t
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39 Polpa, de fruta natural, sabor KG
MARACUJA, com 1kg.
Embalagem com identificagao

do produto, marca de validade
e capacidade, de acordo com a

resolugao 12/78 da comissao

Nacional de Normas e Padroes
para alimentos- para Alimentos
CNNPA. Unidade de

200 R$
16,00

R$
3.200,00

i

i

i
i

i

Fornecimento: Unidade
i

PRESUNTO DE PERU, Unidade
40 KG

de fornecimento: kg ! 188
T

R$
17,00

R$
3.196,00

QUEIJO MUSSARELA, Unidade
41 KG

de fornecimento: kg
188 R$

22,00
R$

4,136,00
QUIABO, de primeira, in natura,
apresentando grau de
evolugao completo do tamanho,
aroma e cor propria. Com
ausencia de sujidades,

42 parasites e larvas, de acordo KGcom a resolugao 12/78 da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
unidade.

38 R$
3,50

R$
133,00 I

REPOLHO, verde, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em

condigoes adequadas para
43 o consumo. Com ausencia de KG

sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolugao

12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Unidade de

fornecimento: quilograma

!

I

150 R$
4,80

R$
720,00

:

i
i

44

TANGERINA, de primeira, in
natura, com grau de
maturagao que permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigoes adequadas para
consumo, ausencia se
sujidades, parasitas e
larvas. O produto deve estar
em conformidade com as
normas e resolugoes vigentes
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento:
quilograma.

KG 30 R$
7,00

!

R$
210,00

TOMATE, de primeira,
apresentando grau de
maturagao que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em

45 condigoes adequadas para o KGconsumo. O produto devera
obedecer a legislagao
especifica e a
regulamentagao tecnica vigente
da ANVISA. Unidade de
fornecimento: quilograma.

i

188 R$
5,00

R$
940,00

i
i

!

I I I I

UVA, de primeira, in natura,
com grau de maturagao que
permita suportar a
manipulagao, o transporte e
a conservagao em condigoes
adequadas para consumo,
ausencia se sujidades,

46 parasitas e larvas. O produto KG
deve estarem conformidade

i

!

i
I
I

i

i 325 R$
11,01

R$
3.578,25

com as normas e resolugoes
vigentes da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA. Unidade de
fornecimento: quilograma. •

VALOR TOTAL DO LOTE: Setenta e nove mil seiscentos e . R$
trinta e nove reais e dezenove centavos. 79,639,19

LOTE 6- COTA RESERVADA PARA ME e EPP GENEROS
ALIMENTICIOS PERECIVEIS, composto por 10(DEZ) itens:

'^E DESCRIQAO UND QUA
NT. Valor

Unitario Valor Total

BUCHO, bovino, congelado,
acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto devera
estar em conformidade com as
normas e/ou legislag§o vigente
da ANVISA/MS inclusive

1 apresentando, em sua
embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e
data ou prazo de validade.

KG 150 R$
6,30

R$
945,00

CARNE, bovina MOIDA,
resfriada, sem osso e sem

2 gordura. Acondicionado em
filme PVC transparente ou saco
plastico transparente.

KG 300 R$
8,40

R$
2.520,00

3

|

CARNE, bovina tipo ALCATRA,
resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto devera
estar em conformidade com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.

KG 225 R$
21,00

r
I
I

R$
4.725,00

i

i

4

CARNE, bovina tipo CABEQA
DE LOMBO, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme
PVC transparente ou saco
plastico transparente. O
produto devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislagao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA

KG 225 R$
16,80

R$
3.780,00

|,
CARNE, bovina tipo CHA,
resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto devera
estar em conformidade com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.

KG 188 R$
17,80

RS
3.346,40 ,

CARNE, bovina tipo pa,
resfriada, com osso.
Acondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico

6 transparente. O produto devera
estar em conformidade com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.

KG 188 R$
11,55

|

R$
2.171,40

!

CARNE, bovina tipo PA,
resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico

7 transparente. O produto devera
estar em conformidade com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.

KG 188 R$
13,65

R$
2.566,20

CARNE, bovina tipo PAULISTA,
resfriada, sem osso.
iAcondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico

g transparente. O produto devera
estar em conformidade com as KG 188 R$

20,00

i

R$
3.760,00
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normas elou legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA

FIGADO, bovino, resfriada,
acondicionado em filme PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto devera

9 estar em conformidade com as
normas elou legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA

KG 113 ^10,00
R$

1.130,00
i
i

CARNE charqueada, bovina,
ponta de agulha. Embalagem
em filme PVC transparente,
contendo identificagao do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade. Unidade de
fornecimento:1kg

KG 188 R$
16,25

R$
3.055,00

Valor total: VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E
NOVENTA E NOVE REAIS

R$

27.999,00
LOTE 7 - GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(COTA PRINCIPAL),
aves composto por 04 (QUATRO) itens.

'{E
DESCRIQAO UNDM NT.

Valor
Unitario Valor Total

FRANGO, inteiro, congelado.
Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto devera
estar em conformidade com as

1 normas elou legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento: caixa
com 15 kg

cx 450
R$

76,10

j

R$
34.245,00

!
i

FRANGO, peito, com osso, de
primeira qualidade, congelado.
Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plastico

2 transparente. O produto devera
estar em conformidade com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA.
Unidade de fornecimento: caixa
com 15 kg.

cx “2 w

J

R$
55.076,00

j
i

3 LINGUIQA, de frango,
acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico
transparente. O produto devera
estar em conformidade com as
normas e/ou legislagao vigente
da ANVISA/MS inclusive
apresentando, em sua
embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no
minimo, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do

kg 225
I

R$
5,90

R$
1.327,50

1

i

j
i

fabricante, numero do lote, data
de fabricagao e data ou prazo
de validade.

I
I
I

;

4 SALSICHA DE FRANGO.4 |<qUnidade de fornecimento: 1 kg 450 |
—

R$
3,00

R$ I
1.350,00

•— - i
VALOR TOTAL: NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E R$
NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS. • 91.998,50

LOTE 10-COTA RESERVADA PARA ME e EPP GENEROS
ALIMENTICIOS PERECIVEIS, peixes, composto por 02 (dois) itens.

I

^ Descrigao UND

Qua
nt. C.
Rese
rvad

a

Valor
unitario Valor Total

PEIXE, file de FILHOTE,
congelado. Acondicionado em
filme PVC transparente ou saco

plastico transparente. O
produto devera estar em

conformidade com as normas
!
e/ou legislagao vigente da

ANVISA/MS e da Comissao

Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA

kg 675 R$
29,60

R$
19.980,00

IPEIXE, PESCADA AMARELA

INTEIRA, congelado.
Acondicionado em filme PVC

transparente ou saco plastico
itransparente. O produto devera

2 estar em conformidade com as

normas e/ou legislagao

vigente da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas
e Padroes para Alimentos -
CNNPA.

kg 675 R$
20,00

R$
13.500,00

i

Valor total do lote: TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS
E OITENTA REAIS R$

33.480,00

LOTE 11-GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(COTA PRINCIPAL),
panificados composto por 02 (dols) itens.

HE
lYj Descrigao

;
Und

Valor
Unita
rio

I

Valor Total

PAO, de sal, frances,
ausencia de sujidades,

1 parasitas e larvas. O produto
deve estar de acordo com as
Normas e Resolugoes do
Ministerio da Agricultura.

Und R$
0,35

R$
3.780,00

PAO, de cha, com no minimo 50
g, fabricado com materia prima
de primeira qualidade, isentos

2 de materia terrosa, parasitos e
em perfeito estado de
conservagao, de acordo com as
Normas e/ou Resolugoes da
Anvisa/MS.

Und R$
0,35

R$
3.780,00

Valor Total do Lote 11 : Sete mil, quinhen
sessenta reais

OS 0 j R$7.560,00

Lote 12-COTA RESERVADA PARA ME e EPP GENEROS
ALIMENTICIOS PERECIVEIS, panificados composto por 02 (DOIS)

itens.
ITE -
lYj Descrigao

Valor
Unitar

io
Valor Total

1

PAO, de sal, frances,
ausencia de sujidades,
parasitas e larvas. O produto
deve estar de acordo com as
Normas e Resolugoes do
Ministerio da Agricultura.

Und R$
0,35

R$
1.260,00

2

PAO, de cha, com no minimo 50
g, fabricado com materia prima
de primeira qualidade, isentos
de materia terrosa, parasitos e
egi perfeito estado de
conservagao, de acordo com as
Normas e/ou Resolugoes da
Anvisa/MS.

Und R$
0,35

R$
1.260,00

Valor total do lote: R$ 2.520,00 ( DOIS MIL,
QUINHENTOS E VINTE REAIS )

R$
2.520,00

4.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata,
durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer orgao ou
entidade da Administragao Publica Estadual que n3o tenha participado
do procedimento licitatorio, mediante anuencia do orgao gerenciador
nos termos do art.24 do Decreto 3182/2016.

Cineuma da Sousa Reis Abrantes
Sacretaria de Estado da SIMS

?.m Exercicio
Decteio n° 3506/2017
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[ Cultura
IGiodilson Pinheiro Borges

PORTARIA N° 083/2017 - SECULT

0 Secretario de Estado da Cultura do
Amapa/SECULT, no uso de suas atribuigoes
legais que Ihe sao conferidas pela Lei n°. 1073
em seu artigo 9°, inciso XVIII, segao II, anexos
IX, X e Decreto n°. 1382 de 24 de abrll de 2017.
R E S O L V E:
Art.1°. Autorizar a servidora SABRINA
OLIVEIRA D'ALBUQUEEQUE SILVA,
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL - CDC, a fim de se deslocar da sede
das suas atividades ate a cidade de BELEM -
PA, no periodo de 25 de setembro a 01 de
outubro de 2017, com o objetivo de participar
da maior feira de distribuigao de conteudo
audiovisual da regiao Norte para melhor
desempenho na comissao gestora do I edital
de produgao Audiovisual FSA do Amap£.
Art. 2°. Esta portaria entrara em vigor na data
da sua publicagao, revogando-se todas as
disposigoes em contrario.

De-se ciencia, registre-se e publique-se.
Macapa (AP), 20 de setembro de 2017.

*

GIODILSON PINHEIRO BORGES
Secretario de Estadpde Cultura

Decreto n°ip^2/2017

IEducagao
jMaria Goreth da Silva e Sousa

PORTARIA H° 0670/2017- DETRAN/AP

O DIRETOR - PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA, no uso
de suas atribuigdes legais, conferida pelo Decreto Estadual
n.° 0054 de 02 de janeiro de 2015.
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 58, Inciso III; 66 e
67 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que dispde
sobre as Licitagdes e Contratos Administrativos, bem
como suas alteragdes posteriores e Portaria n° 170/2013,
de 05 dejulho de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e
fiscalizagao do Contrato n° 015/2015 - DETRAN/AP x JCM
CARDOSO - ME, por um servidor visando subsidiar e
garantir o fiel cumprimento das clAusulas nele previstas e
da Lei n° 8.666 de 21.06.1993 e suas alteragdes;
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o Chefe da unidade de transporte,
Gilson Rodrigues Nascimento, para atuar como fiscal no
dmbito do Departamento Estadual de Transito do Amapd,
do CONTRATO N° 015/2015, estabelecido com a JCM
CARDOSO - ME.
Art. 2° - O Fiscal designado dever& anotar em registro
prdprio todas as ocorr&ncias relacionadas com a execugSo
do contrato, determinando o que for necessdrio a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados na
prestagdo do servigo.
Art. 3° - As decisdes e provid&ncias que ultrapassarem a
competencia do fiscal deverdo ser solicitadas ao Diretor -
Presidents desta Autarquia em tempo heibil para adogdo
das medidas convenientes.
Art. 4° - O Fiscal do Contrato poderd ser substituido a
qualquer tempo, a critdrio do gestor do contrato.
Art. 5° - Que seja encaminhado cdpia do relatdrio mensal a
Unidade de Contratos e Convenios - UCC/DETRAN-AP,
para acompanhamento do Contrato, conforms Art. 77 do
Estatuto do DETRAN/AP.
Art. 6° - Que a Coordenadoria Administrativa Financeira
seja comunicada sobre o Fiscal nomeado para o
acompanhamento do Contrato e tome provid6ncias que
julgar necessdrio.
Art. 7° - Esta Portaria entrar& em vigor a partir de 23 de
maio de 2017
Registre-s^EuWique-se. Cumpra-se.

. 19 de

a
bro de 2017.

INACIC MONTIflRO MACIEL
Delega Jo de Pblicia Civil
Diretor - Presidents do DETRAN/AP

PORTARIA N°0801 /2017 - DETRAN/AP.
EQUIPE DE PREGAO

RESULTADO E HOMOLOGACAO DE
LICITACAO

HOMOLOGO

Macapa/AP. / /2017.

MARIAT^felTrtSA^If̂ A E SOUSA
SECRETARIALDE ESTADO DA EDUCAQAO

DECRETO N° 2822/2016 - GEA

PROCESSO N° 164.87541/2017, PREGAO na
forma ELETRONICA N° 019/2017-CPUSEED.
OBJETO: Contratagao de empresa
especializada na prestagdo de servigos de
fotocopias, para a realizagao do Curso de
Formagao no Sistema Braille, conforme -
Termo de Referenda, e Edital.
EMPRESAS APJUDICADAS:
SYSTEM INFORMATICA LTDA-EPP-CNPJ:
01.342.902/0001-79 -ITEM: 01 - VALOR
TOTAL: R$ 5.400,00 ( cinco mil e
quatrocentos reais).
EQUINOCIO TTDA-EPP-CNPJ:
20.466.806/0001-87-ITEM: 02- VALOR
TOTAL: R$ 7.500,00 ( sete mil e quinhentos
reais).

Macapa-AP, 21 de setembro de 2017.

Priscila Almei»il3raga Anjos
Pregoeira/SEED

[Autarquias Estadual

IDetran
\ Del. Inacio Monteiro Maciel

O DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DO AMAPA, no uso de suas
atribuigoes legais que Ihe sao conferidas
por forga do Decreto Estadual n° 0054 de
02 de Janeiro de 2015, respectivamente, e

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

CONSIDERANDO o disposto na
Resolugao do Conselho Nacional de
Transito n°425/2012 CONTRAN;

CONSIDERANDO a necessidade
de padronizar a instauragao da Junta
Medica no ambito do DETRAN/AP;

CONSIDERANDO que compete
ao DETRAN/AP, como Orgao Executivo
Estadual de Trdnsito, instaurar a escala de
Medicos Peritos Examinadores
Responsavel pelo Exame de Aptidao Fisica
e Mental para condutores de Veicuios
Automotores do ano de 2017;

RESOLVE:

Art 1° - DESIGNAR os seguintes
Medicos Peritos Examinadores de
Trdnsito, a fim de compor a Junta Medica,
que ocorrer& de forma trimestral;

2° Trimestre (outubro a
dezembro/2017)

1. Paulo Roberto Balbino
Presidente;

2. Paulo Sergio Picango - Membro;

3. Rosano Barata dos Santos -
Membro;

4. Suziane Correa da Silva -
Membro Suplente.

Art 2° - A Junta Medica sera
coordenada pelo Presidente.

Art 3° - O DETRAN/AP poderS
autorizar permuta entre os Medicos
Peritos, desde que requerido por escrito e
autorizado pelo Orgao;

Art 4° - As reunioes da Junta Medica
serao realizadas nas clinicas
credenciadas, na ultima sexta-feira de cada
mes, exceto nos feriados, quando serao
transferidas para o primeiro dia util
subsequente, sempre obedecendo ao
horario de expediente do 6rgao;

Art 5° - A falta injustificada do
Medico Perito nas reunides da Junta
Medica, acarretard em suspensao por
5(cinco) dias uteis consecutivos no
Sistema Equitativo GETRAN;

Art 6° - Na ausencia justificada de
um dos membros que compoem a Junta
M6dica e na ausencia de voluntaries a
compor a banca, fica a criterio do 6rgao
nomear o profissional credenciado;

Art 7° - A Junta M6dica devera
proferir o resultado dos exames no prazo
maximo de 15 (quinze) dias uteis;

Art 8° - Esta Portaria entrara em
vigor na data de sua publicagao,
revogando todas as disposigoes em
contrario.

Registre-se, publique-se e cumpra-
se.

Macapa-AP, mbro de 2017.

INACIQMONTttlRO MACIEL
Dele^ado de policia Civil

Diretor-Prekidente do DETRAN-AP

PORTARIA N° 0849 DE 21 DE
SETEMBRO DE 2017

O DIRETOR-PRESIDENTE
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA, no
uso de suas atribuigoes legais que Ihe
sao conferidas pelo Decreto n° 0054 de
02 de Janeiro de 2015, tendo em vista o
teor do Processo n° 014.014859/2017 -
Memorando n° 0029/2017- COOTEC/
DETRAN-AP.

R E S O L V E:

ART 1° - DESIGNAR os servidores,
LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE,
Gerente Nucleo de Engenharia FGS-2,
MANOEL CEZAR DA SILVA MARTINS,
Chefe de Unidade/Posto de
Atendimento FGS-1 e PAMELA JADAO
NEGRINI BARRETO, Analista
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Administrative, da sede de suas
atividades funclonais em MACAPA/AP
ate o Municipio de LARANJAL DO
JARi/AP, com o objetivo de reaiizar
ievantamento da Rodovia que liga
Laranjal do Jari a Vitoria do Jari
conforme solicitado pelo Ministerio
Publico, no periodo de 26 a 28 de
setembro de 2017.

ART 2° - Esta Portaria
entrara em vigor na data de sua
publicagao, revogando-se todas as
dlssosigoes em contrario.

I
INACIO MONTEfRO MACIEL

Diretor - Presidents / DETRAN-AP

PARECER N9 014 /2017
PROCESSO N9: 20.000.0019/2017-CETRAN
INTERESSADO (a): DIRETOR-PRESIDENTE
DO DETRAN/AP
ASSUNTO: recurso CONTRA DECISAO DA
JARI/DETRAN-AP
N.° DE ORIGEM: 014.018118/2016
PLACA: neu 0421
AUTO DE INFRAQAO: ac00017467
CAPITULAQAO: 165 do CTB
relator: ANDRE LUIZ ALVES LIMA
DOS FATOS:

A autoridade executiva
estadual de transito do DETRAN/AP,
atraves da Portaria 101/2016-DETRAN/AP
(fl. 04), publicada no DOE do dia 01/03/2016
( fls. 8 verso), instaurou processo
administrative para apuragao e imposigao
da penalidade de Suspensao do Direito de
Dirigir ao condutor mIQUEIAS ALVES DA
SILVA, por violagao ao disposto no artigo
165 do CTB, conforme Auto de Infragao
AC00017467, de 10/05/2015
(impossibilitado de reaiizar o teste do
etilometro), lavrado por Agente de Transito
do DETRAN/AP (fls 50).

O recorrente foi devidamente
notificado da instauragao do processo
administrativo para imposigao da
penalidade de suspensao do direito de
dirigir, conforme Mandado 1.422/16-
DETRAN/AP, as fls. 24, entregue no dia
13/10/2016, conforme recibo (fls. 28), com
prazo de 15 dias para recorrer.

A Comissao de Cassagao e
Suspensao de CNH instituida pela Portaria
acima, atraves do Parecer 248/2016 (fls. 15
a 16), opinou pela aplicagao da penalidade
de suspensao do direito de dirigir ao
recorrente pelo periodo de 12 meses. O
Diretor-Presidente do DETRAN acatou o
citado parecer e decidiu pela referida
aplicagao de penalidade, com fundamento
na Portaria 040/2010-DETRAN e Resolugao
182/2005-CONTRAN, e atraves do Mandado
de Notificagao n° 1.422/2016-DETRAN (fl.
24), o recorrente foi notificado da referida
decisao, com prazo de 30 dias para
recorrer.

Tempestivamente,
apresentou defesa escrita (fls. 31 a 35), no
dia 07/11/2016, alegando:
Que “nunca houve infragao devido o
recorrente nunca ter dirigido sob o efeito
de alcool ou substancia psicoativa”;
Que “basta uma simples analise dos autos
para se verificar a total ausencia de provas
concernente a conduta imputada ao
infrator”;
“milita a favor do infrator a presungao de
inocencia, de modo que na duvida, impoe-

( 3
se a absolvigao do suposto infrator”;
“Seja o recurso conhecido, e no merito
seja provido por...determinando por
consequencia o arquivamento do
procedimento administrativo em tela”.

Atraves do Parecer 08/2017
(fls. 53 a 55), a JARI/DETRAN pugnou pela
procedencia/deferimento do citado
recurso, aprovado por unanimidade na 14a

Sessao Ordinaria, tendo o Diretor do
DETRAN, atraves do Mandado de
Notificagao n° 003/2017 (fl. 70), decidido
pela reforma da decisao proferida (fls. 70).

O Diretor-Presidente do
DETRAN/AP ingressou tempestivamente,
no dia 04/05/2017, com recurso a este
Conselho, atraves de requerimento (fls. 62
a 66), tendo o Gabinete da Presidencia do
DETRAN-AP atestado sua tempestividade
e atraves do despacho (fls. 68) remetido o
recurso ao CETRAN para apreciagao.

2. DAS ALEGAQOES:
No recurso dirigido ao

CETRAN, o recorrente (Diretor-Presidente
do DETRAN/AP) alega o seguinte:
Que “a Resolugao n° 432 CONTRAN preve
que a confirmagao da alteragao de
capacidade psicomotora se dar-se-a por
pelo menos um dos procedimentos, como
se ve no art. 3°”;
Que foi disponibilizado ao condutor o teste
com o equipamento regulamentado pelo
CONTRAN (etilometro) e houve a recusa,
conforme se verifica no preenchimento do
AIT n° AC00017467 e Termo de
Constatagao n° 012867, e que sob este
assunto o CETRAN/AP ja se posicionou no
parecer n° 031/2016”.
Que “alem disso, com base na Resolugao
n° 432 CONTRAN dispoe no seu artigo 05°,
II e paragrafo segundo, o agente de
transito preencheu corretamente o Termo
de Constatagao de Notorios sinais
resultantes de consumo de alcool ou
outra substancia”
Que a lavratura do AIT e prova da
veracidade dos fatos.

3. DA analise e FUNDAMENTALAO:
Da analise do recurso

apresentado passo a discorrer:
A Resolugao n° 182/2005-CONTRAN
disciplina a uniformizagao de
procedimentos administrativos para
imposigao das penalidades de suspensao
e cassagao da Carteira Nacional de
Habilitagao e estabelece no art. 2° a
autoridade de transito do DETRAN como
competente para aplicar tal penalidade, em
processo administrativo especifico.
Quanto a Admissibilidade:
O recorrente como parte legitima
ingressou tempestivamente, no dia
04/05/2017, com recurso cabivel ao
CETRAN, como orgao de segunda
instancia para recursos originarios das
decisoes da JARI, conforme prpvisto no
art. 14 do CTB.
Dessa forma, o presente recurso preenche
os pressupostos de admissibilidade, nos
artigos 288 e 289 do CTB e art. 11 da
Resolugao 182/2005 do CONTRAN.
Quanto ao Merito:
O CTB assim disciplina a aplicagao da
penalidade de suspensao do direito de
dirigir, no caso em tela, referente a
infragao prevista no art. 165:
“ Art. 261. A penalidade de suspensao do
direito de dirigir sera imposta nos
seguintes casos:
II - Por transgressao as normas
estabelecidas neste Codigo, cujas
infragoes preveem, de forma especifica, a
penalidade de suspensao do direito de
dirigir."
“Art. 165. Dirigir sob a influencia de alcool

ou de qualquer outra substancia psicoativa
que determine dependencia:
Penalidade - multa (dez vezes) e
suspensao do direito de dirigir por 12
(doze) meses."
O presente processo preenche os
requisitos previstos nos artigos 3° e 8° da
Resolugao 182/2005-CONTRAN, in verbis,
em face do disposto no art. 165 do CTB:
“ Art. 3°. A penalidade de suspensao do
direito de dirigir sera imposta nos
seguintes casos:
II - por transgressao as normas
estabelecidas no CTB, cujas infragoes
preveem, de forma especifica, a
penalidade de suspensao do direito de
dirigir.”
“ Art. 8°. Para fins de cumprimento do
disposto no inciso II do art. 3° desta
Resolugao sera instaurado processo
administrativo para aplicagao da
penalidade de suspensao do direito de
dirigir quando esgotados todos os meios
de defesa da infragao na esfera
administrativa."
Este processo ate o presente
procedimento preencheu todos os
requisitos previstos no Capitulo III da
citada Resolugao para imposigao da
penalidade proposta, visto que o auto de
infragao ac00017467 teve todos os seus
efeitos convalidados em processo
administrativo proprio, nos termos do art.
290 do CTB.
O recorrente no presente recurso alega
todos os fatos que comprovam que o
infrator do AIT supramencionado, dirigia
sob influencia de alcool ou outra
substancia, ficando claro atraves da
juntada do Termo de Constatagao n°
012867.
Por outro lado, ao se recusar ao teste,
deixou o infrator de aproveitar uma prova
cabal da sua sobriedade para dirigir,
ficando o policial, agente da autoridade de
transito, inseguro em liberar o condutor
para continuar dirigindo, sem a certeza de
suas condigoes de dirigibilidade, podendo
colocar em risco o proprio condutor e a
sociedade em geral, ja que nao possui
nenhum outro meio para aferir se o mesmo
ingeriu ou nao bebida alcoolica, se nao
apresenta visiveis sinais.
Ainda que os fatos suscitados acima nao
sejam aceitos, que provas traz aos autos a
recorrente de sua sobriedade no momento
da autuagao? Que mecanismos tern o
agente de transito para liberar um
condutor que se recusa a soprar o
etilometro e continue a dirigir? Como
identificar presenga etilica no condutor
que aparentemente se encontra “normal”
mas ingeriu bebida alcoolica, como tantos
que sao flagrados no teste? Como atestar
a alteragao da capacidade psicomotora do
condutor se este se recusa a se submeter
as provas objetivas de sua sobriedade?
Assim, ha de se reconhecer a manifesta
validade dos atos praticados no AIT n°
AC00017467, tendo em vista que tern
presungao de veracidade, legalidade e
legitimidade.
Destarte, o Codigo de Transito Brasileiro
ter como principal objetivo o transito em
condigoes seguras e a defesa da vida,
direitos de todos e dever dos orgaos e
entidades componentes do Sistema
Nacional de Transito (art. 1°, § 2° do CTB),
no ambito das respectivas competences,
estes devem adotar medidas destinadas a
assegurar esse direito.
Portanto pelo texto da Lei, todas as agoes
dos orgaos de transito, dentre elas as
deste CETRAN, devem dar prioridade a
defesa da vida, pois o Codigo de Transito



Pág.  58DIÁRIO OFICIALMacapá, 26.09.2017

Brasileiro limita os interesses individuals
em prol do interesse coletivo.
0 interesse da sociedade e que o
condutor infrator seja punido na forma da
legislagao vigente, uma vez que a maioria
das pessoas tem dificuldade em seguir
regras, mas a vida em sociedade comporta
a abstengao de determinadas faculdades
individuais em prol do interesse coletivo,
precisa da imposigao de limites, pois caso
contrario o interesse individual
prevaleceria.

4. Do parecer
Isto posto, considero que os

procedimentos realizados pela autoridade
de transito para apuragao da aplicagao da
penalidade de Suspensao do Direito de
Dirigir, na esfera de sua competencia e
circunscrigao, preencheram todos os
requisites legais previstos no CTB e na
Resolugao 182/2005 do CONTRAN,

Diante dos fatos e
fundamentos legais supracitados pugno
pelo provimento\do presente recurso.
E o parecer que submeto a apreciagao
deste Conselho.
Macapa-AP, 21 de agosto de 2017.

Andre LCuzRwes Lima
Conselheiro CEVftAN-AP

Hemoap
Domingos Savio de Souza Guerreiro

ATA DE REGISTRO DE PREQO
PREGAO ELETR6NIC0 N.006/2017

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N.012/2017-CPUHEMOAP
PROCESSO N. 18.000.050/2017- D.T/HEMOAP
VALIDADE: 12 meses

Aos 12 dias do mes de setembro do ano de dois mi! e dezessete, o Institute
de Hematologia e Hemoterapia do Amapa - HEMOAP, neste ato denom'mado
CONTRATANTE, com sede na Av. Raimundo Alvares da Costa, s/n° -
Centro. Macapa-AP, inscrito no CNPJ (MF) sob o N.01.762.561/0001-90,
representada pelo Diretor-Presidente. Sr, Domingos Savio de Souza
Guerreiro, portador da Cfedula de Identidade N.154555-2* Via e CPF (MF) N ,

208 370.382-00_. uso de suas atribuigfes legais, nos termos do art. 15 da Lei
Federal 8666/93 e Decreto Estadual N° 3.182/16, art. I; II. Ill e IV
observadas. ainda. as demais normas legais aplic^veis, de acordo com o
resultado da classificaĝ o das propostas apresentadas no PREGAO
N.006/2017 SRP N.011/2017-CPUHEMOAP, RESOLVE registrar o(s)
prego(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a
classificagao por ela(s) alcangada(s), por item, observadas as condigdes do
Edital que integra este instrument) de registro e aquelas enunciadas nas
clausulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para futura e eventual
AQUiSIQAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO (USO
ORAL), MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO (INJETAVEL)
conforme especificagdes contidas no Termo de Referenda.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREQOS
2.1 0 registro de pregos formalizado na presente Ata nao sera superior a 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua publicagao
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
3.1°. Org§o Gerenciador da ata de registro de pregos sera o Instituto de
Hematologia e Hemoterapia do Amapa - HEMOAP.
4. DOS PREQOS REGISTRADOS
4.1. Os pregos a empresa, as quantidades e as especificagoes dos
medicamentos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos
quadras abaixo, observando-se a ordem de classificagSo obtida no certame
licitatorio:
I Fnipresa: Pontual Comercio c Distriuigio Ltda-EPP - CNPJ

N 09.465.191/0001-31
Fnderego: Avenida Cora de Carvalho. 2945. Santa Rita.
CLP:68900-074 - Vlacapa/Amapa
Responsive!: Idael Marques Brito
Email: comcreial02 a pontualoomcrcio.eom.br - Fonc:(96)3225-
2526

Medicamentos delso Oral
bspecificagio dos

medicamentos (uso oral) 1 1
1

ts
'oh §

J=i
oi
^1 Marca

.
1II Valor Unit

R

Valor Total
R

j Acido asccrbico 200
| mg, ml- solugio oral gotas § g
) com 20 ml. Registro 1 3

c
MS:1.3841.0018.002-2; =Z

: Acido folico 0.2 mg/ml-
i solugio oral solas com
; 30ml

1 Cf:
, H Natulah 50

frasco
4
000 7.82 31.280

.00

( )

Acido F6lico 5mg
comprimido Registro MS
1.384.1005 0013-2 -§

1z

>

3
OC 86

400 0.05
8
o'
<N

2

Acido Tranexamico
250mg. comprimido
Registro MS
1.0235.0990.001-6 £

UJ

fN

>
s«N 3.500 2.08 7.288

,32

fN

Maleato de Dexclorfeniraraina
5ml/2mg com 120ml

Natulab Frasco § 468.00

r~>

Dipirona sodica 500mg.
Registro
MS:1.2568.0041.002-9

Natulab 58
cx
c/

500
29.000 oro

g

<N

-r

Dipirona sodica solugio
oral 50mg/ml com 100ml
Registro MS
1.3841.0002 008-4 Natulab 180

cx
c/
50

i 2.66 2.394
.00

Dipirona sodica solugSo
oral gotas 500mg/ml com
10ml Registro MS
1.3841.0002 005-1 J 85

cx 17.000 s 17.340
,00

oc
r-j

Secnidazol 450 mg de po
para suspensio de 15 ml.
Registro MS
1.0235.0670 001-6 1 1 ooo

e 6.50 19.500
.00

C*~l

Sulfato Ferroso - 5 mg/ mL
de lerro elementar em
xarope-30ml. Registro MS
1.134.0039.007-2 Hipolabor 8.5

cx
c/

200
1.700 O'n 2.363

.00

<N

Acido Tranexamico
250mg/ml com 5ml,
Registro MS
1.1343.0186.002-1

1
| X

!/->
g
VC 2.48 1

488.00
cloridrato de tiamina
(vitamina Bl ) 100 mg;
cloridrato de piridoxina
(vitamina B6) 100 mg;
cianocobalamina (vitamina
B12) 1.000 mce. Reeistro
MS 1 0089.0015

"
.042-5. Merck-Sharn

1.000
cx
c/
3

o
s
rr 3.50 OOOOSOl

s

cloridrato de tiamina
(vitamina Bl) 100 mg;
cloridrato de piridoxina
(vitamina B6) 100 mg;
cianocobalamina (vitamina
B12) 5.000 meg. Registro
MS 1.0089.0015.044-1

Ior,

io
5

X

8
in

00
S
1

i

8 7.200
.00

r**.

Dipirona Sodica
500mg/mL com 2ml,
Registro MS
1.1085.0018.002-1 Farmacc

o
'S
X

1 1 69
*0 414

,00

117.235,32

M ' '• - “-v - i - j : " D
f v^fTbOMINGOS SAVIO DE SOUZA GUERREIRO

DIRETOR PRESIDENTE-HEMOAP
TJSTITU^DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DaAMAPA
PONTriirfibMERcjo^3Kf^ll(^A^TD^EPP

CNPJ N.09.465.191/0001-31
IDAEL MARQUES BRITO
PONTUAl COM.I OCTliffiUlCAO LIDA.CNPJ 09.465.191/0001-31 .Idoel Marques Brito

CPF 370.3&.932-67
Sdcto - AdmlnWrador

lapen
Lucivaldo Monteiro da Costa

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREQO

Processor 330202.00097/2017; PregSo Eletronico
SRP n° 002/2017, Ata 07 (Lote 1A), 08 (Lote IB), 09
( Lote 2A), 10 (Lote 2B), 11 (Lote 3A) e 12/2017 (Lote
3B), partes signatArias: INSTITUTO DE
ADMINISTRAQAO PENITENCIAR1A DO
ESTADO DO AMAPA/IAPEN e C.L. MAUES
EIRELI- EPP: CNPJ- 23.085.871/0001-50, Lotes 1A,
no valor global do lote R$ 30.997,98, Lote 3A, no
valor global do lote R$ 239.629,50, e Lote 3B, no
valor global do lote RS 60.358,50; C. MARQUES
NUNES - EPP: CNPJ- 13.577.263/0001-00, Lote IB,
no valor global do lote RS 9.887,76; P.FONSECA DE
FARIAS - M.E: CNPJ - 07.056.556/0001-49, Lote
2A, no valor global do lote RS 570.249,90;
CENTRAL DE DISTRIBUIQAO MAUES EIRELI -

EPP: CNPJ - 10.239.186/0001-90, Lote 2B, no valor
global do lote RS 239.629,50; Objeto: Aquisigilo de
materiais de consumo (higiene, limpeza e cozinha),
especificados no item 1.1 do Termo de Referencia -Anexo I do Edital do PregSo Eletronico n°002/2017;
Vigencia: 12 meses, contados de 18/09/2017 a
18/09/2018.
Data da Assinatura: 18/09/2017.

MacapA - AP, 18 de setenibro de 2017.

Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor dol^TEN - AP

Decreto n°0&0/2017

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREQO

Processo: 330202.00098/2017; Preg2o Eletronico
SRP n° 003/2017, Ata 05 (item 01) e 06/2017 (item
02), partes signat^rias: INSTITUTO DE
ADMINISTRAQAO PENITENCIARIA DO
ESTADO DO AMAPA/IAPEN e C.L. MAUfcS
EIRELI- EPP: CNPJ- 23.085.871/0001-50, Item 01-no valor global do item RS 5.216,00; e P.FONSECA
DE FARIAS - M.E: CNPJ - 07.056.556/0001-49,
Item 02, no valor global do item RS 36.940,80;
Objeto: Aquisigilo de agua mineral, mediante
aquisigilo de vasilhames e reposigilo, especificados no
item 1 do Termo de Referencia - Anexo I do Edital
do Preg3o Eletronico n°003/2017: Vigencia: 12
meses, contados de 20/09/2017 a 20/09/2018.

Data da Assinatura: 20/09/2017.
Macapa -AP, 25 de setembro de 2017.

Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor do KAPEN - AP

Decreto n°0fct0/2017

IInstitute do Meio Ambiente
IBertholdo Dewes Neto

P O R T A R I A
(P)N# 254 / 2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigdes que Ihesao conferidas pelo Decreto de n°. 1331 de 11 de
Abril de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar o Servidor MOISES DA SILVA
ARAUJO, Anallsta de Meio Ambiente para exercer
em substituigio o cargo de Assessor de Geomitica
- ASSEGEO, durante o impediment da titular. No
periodo de 11 a 25.09. 2017.

Art. 2° - Revogam-se as disposigdes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DOAMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 11 de Setembro de 2017

BERtHOLDO DEWES NETO
Diretor - Presidente

Decreto n°1331- 11/04/2017

Pescap
Clesio de Lima Cardoso

PORTARIA N.° 164/2017-UP/CAF-PESCAP

O Diretor Presidente da AGENCIA DE PESCA DO
AMAPA, no uso das atribuigQes conferidas pelo
Decreto n.° 2271 de 01 de Julho de 2016, e tendo
em vista o teor do Memo. N.° 0117/2017-
CATE/PESCAP.

RESOLVE:
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Art.1°) DESIGNAR o deslocamento do servidor
Manoel Benedito Lobato Marques, Gerente de
Nucleo de Assistencia Tecnica, que viajar£ da
sede de suas atribuigfies CATE/GAB/PESCAP, at6
MazagSo/Assentamento Piquiazal, com objetivo de
visita ao assentamento Piquiazal-ASAPI para
identificar areas para implantagSo de piscicultura e
Reuni3o com agricultores da AssociagSo de
Agricultores do referido Assentamento, no periodo
de 11 a 13 de Setembro de 2017.
Art. 2°) D£-se Ci£ncia, PubJique-se e Cumpra-se.

f
Macapei (AP), 11 dfc Setembro de 2017

Clesio de l̂tftVa Cardoso
Diretor Presidente/PESCAP

PORTARIA N.° 169/2017-UP/CAF-PESCAP
0 Diretor Presidente da AGENCIA DE PESCA DO
AMAPA, no uso das atribuigbes conferidas pelo
Decreto n.° 2271 de 01 de Julho de 2016, e tendo
em vista o teor do Memo. N.° 0123/2017-
CATE/PESCAP
RESOLVE:
Art.1°) DESIGNAR o deslocamento do servidor
Ercflio Ramos de Lima, Extensionista em Pesca
e Aquicultura, que viajarS da sede de suas
atribuigOes CATE/GAB/PESCAP, ate Amap£/Vila
do Tabaco, com objetivo de participar da 35a

Reuniao do Conselho Consultivo da Reserva
Bioldgica do Lago Piratuba, SEM ONUS, no
periodo de 26 £ 29 de Setembro 2017.
Art. 2°) D6-se CiSncia, Publique-se e Cumpra-se.

Macapa (AP), 18 de Setembro de 2017

Clesio de Lima Cardoso
Diretor Prdsktente/PESCAP

Universidade Estadual do Amapa
Perseu da Silva Aparicio

PORTARIA N. 025/2017-CONSU

O Presidente do Conselho Superior
Universitario da Universidade do Estado do
Amapa, no uso das atribuigoes legais que Ihe
sao conferidas conforme o disposto no Art. 7°,
inciso VIII do Regimento Interno do CONSU;
Considerando a Portaria n.° 014 - CONSU/UEAP
de 24 de fevereiro de 2017 e o memorando
n°66/2017-PROPESP/UEAP de 24 de agosto de
2017,

RESOLVE:
Art. 1° - Alterar a composigao da Camara de
Pesquisa e Pos-Graduagao do Conselho
Superior Universitario da Universidade do
Estado do Amapa, instituida pela Portaria n.
014/2017 de 24 de fevereiro de 2017, nos
seguintes termos:

Excluir: Willias da Luz Rodrigues

Incluir: Tiago Marcolino de Souza

Art. 2° - Esta Portaria retroage a data de 25 de
agosto de 2017.
De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Sala do Conselho Superior Universitario da
UEAP, em 11 de setembro de 20

<21Prof. Dr. Persed'fda'^ftVa^Aparicio
Presicjdnte[ do C0NSjb

RESOLUQAO N° 210/2017 - CONSU/UEAP

Homologa Ad Referendum a progressao
funcional do professor assistente Wilson
Monteiro de Albuquerque MaranhSo de nivel I
para nivel III.

O Presidente do Conselho Superior
Universitario da Universidade do Estado do
Amapa, no uso de suas atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto Estadual n° 4018, de 1°
de julho de 2014, pelo Estatuto da
Universidade, pelo Regimento Interno do
Conselho Superior Universitario, artigo 7°,
inciso XIV, pela Lei 1.743 de 29 de abril de
2013, publicada no DOE n° 5457,

Considerando o Processo n°
46.000.444/2016 - UEAP,

RESOLVE:
Art. 1° - Homologar Ad Referendum a

progressao funcional do professor assistente
Wilson Monteiro de Albuquerque Maranhao de
nivel I para nivel III.

Art. 2° - Esta Resolugao entra em vigor
na data de sua expedigao.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Sala do Conselho Superior

Universitario da UEAP, em̂ AJacapa-fyP , 11 de
setembro de 2017.

Prof. Dr P̂ersejfda
reside * d*fCi

Aparicio
SU

RESOLUQAO N° 211/2017- CONSU/UEAP

Homologa Ad Referendum a progressao
funcional da professora assistente Ana Julia de
Aquino Silveira de nivel I para nivel III.

O Presidente do Conselho Superior
Universitario da Universidade do Estado do
Amapa, no uso de suas atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto Estadual n° 4018, de 1°
de julho de 2014, pelo Estatuto da
Universidade, pelo Regimento Interno do
Conselho Superior Universitario, artigo 7°,
inciso XIV, pela Lei 1.743 de 29 de abril de
2013, publicada no DOE n° 5457,

Considerando o Processo n°
46.000.141/2016 - UEAP,

RESOLVE:
Art. 1° - Homologar Ad Referendum a

progressao funcional da professora assistente
Ana Julia de Aquino Silveira de nivel I para
nivel III.

Art. 2° - Esta Resolugao entra em vigor
na data de sua expedigao.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Sala do Conselho Superior

Universitario da UEAP, em Macapa-AP, 12 de
setembro de 2017.

Prof. Dr. perse
fVesiden

a $ava Aparicio
CONSU

RESOLUQAO N° 212/2017 - CONSU/UEAP

Homologa Ad Referendum a progressao
funcional da professora auxiliar Michelle
Araujo de Oliveira de nivel I para nivel III.

O Presidente do Conselho, Superior
Universitario da Universidade do Estado do
Amapa, no uso de suas atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto Estadual n° 4018, de 1°
de julho de 2014, pelo Estatuto da
Universidade, pelo Regimento Interno do
Conselho Superior Universitario, artigo 7°,
inciso XIV, pela Lei 1.743 de 29 de abril de
2013, publicada no DOE n° 5457,

Considerando o Processo n°
46.000.146/2016 - UEAP,

RESOLVE:
Art. 1° - Homologar Ad Referendum a

progressao funcional da professora da
professora auxiliar Michelle Araujo de Oliveira
de nivel I para nivel III.

Art. 2° - Esta Resolugao entra em vigor
na data de sua expedigao.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Sala do Conselho Superior

Universitario da UEAP, em M^papa-AP, 12 de
setembro de 2017.

Prof. Dr. Bers
Pp^sideme

Hya Aparicio
CfcNSU

RESOLUQAO N° 213/2017- CONSU/UEAP

Homologa Ad Referendum a progressao
funcional da professora adjunta Carla Priscilla
Tavora Cabral de nivel I para nivel III.

O Presidente do Conselho Superior
Universitario da Universidade do Estado do
Amapa, no uso de suas atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto Estadual n° 4018, de 1°
de julho de 2014, pelo Estatuto da
Universidade, pelo Regimento Interno do
Conselho Superior Universitario, artigo 7°,
inciso XIV, pela Lei 1.743 de 29 de abril de
2013, publicada no DOE n° 5457,

Considerando o Processo n°
46.000.060/2016 - UEAP,

RESOLVE:
Art. 1° - Homologar Ad Referendum a

progressao funcional da professora adjunta
Carla Priscilla T&vora Cabral de nivel I para
nivel III.

Art. 2° - Esta Resolugao entra em vigor
na data de sua expedigao.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Sala do Conselho Superior

Universitario da UEAP, em M êapa-AP, 12 de
setembro de 2017.

paricio
U

Prof. Dr. Ppf'srfu
Prjetsiderrtê do^OI

RESOLUQAO N° 214/2017- CONSU/UEAP

Homologa Ad Referendum a progressao
funcional da professora adjunta Dilneia
Rochana Tavares do Couto de nivel I para nivel
III.

O Presidente do Conselho Superior
Universitario da Universidade do Estado do
Amapa, no uso de suas atribuigoes que Ihe sdo
conferidas pelo Decreto Estadual n° 4018, de 1°
de julho de 2014, pelo Estatuto da
Universidade, pelo Regimento Interno do
Conselho Superior Universitario, artigo 7°,
inciso XIV, pela Lei 1.743 de 29 de abril de
2013, publicada no DOE n° 5457,

Considerando o Processo n°
46.000.142/2016 - UEAP,

RESOLVE:
Art. 1° - Homologar Ad Referendum a

progressao funcional da professora adjunta
Dilndia Rochana Tavares do Couto de nivel I
para nivel III.

Art. 2° - Esta Resolugao entra em vigor
na data de sua expedigao.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Sala do Conselho Superior

Universitario da UEAP, em M ĝapa-AP, 12 de
setembro de 2017.

Prof. Dr. Persea Aparicio
Pre îdentV'ao'CONSU

EXTRATO
(Retificagao)

DISPENSA DE LICITAQAO N°
006/2017/CPL/UEAP

Ratifico, na forma da lei,

Macapa-AP, 1^ 1 C^C/V >
Persed^Ja n̂/a Atoaricio

Reitor da Universidadexfo estado da'TWnapa

DISPENSA DE LICITAQAO N°0^2017/dpUUEAP
PROCESSO N° 46.000.272/201/ /
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OBJETO: AQUISIQAO DE WAPTADORES PARA
TELEFONE ANALQGICO
FUNDAMENTAgAO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II,
DA LEI 8.666/93.
ADJUDICADA: AINTER BA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME. CNPJ:
21.196.477/0001-64
VALOR: R$ 3.430,52 (TRES MIL QUATROCENTOS E
TRINTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
JUSTIFICATIVA: A COMUNICAgAO POR TELEFONE
PERMITE AOS COLABORADORES DE UMA
iNSTiTuigAo A RESOLugAo RAPIDA E EFICIENTE
DO QUE PESSOALMENTE. COM ISSO, A
NECESSIDADE DE GARANTIR PONTOS DE
COMUNICAgAO DE TELEFONE E FUNDAMENTAL
PARA QUALQUER INSTITUigAO QUE BUSCA
EFICIENCIA, QUALIDADE E INTEGRAgAO COM
SEUS COLABORADORES.
DOTAgAO ORgAMENTARIA N° 126: FONTE: 107,
U.O: 25202, PROGRAMA: 2590, N.D: 3.3.90.30.

Macapa-AP,14 de Setembro de 2017.

HEtfRJQUE POtfê N&RXDE
Pregoeicom/UEAP
Portaria n° 0349/2016

EXTRATO
INEXIGIBILIDADE N° 19/2017/CPUUEAP

Ratifico, na forma da lei,

Macapa-AP, I rV

Prof^ PfersAodaSflya Aparicio
Reitor da Universicrade (A> E f̂ado do Amapa

INEXIGIBILIDADE N° 019/2MT/CPL/UEAP
PROCESSO N° 46.000.464/2017
OBJETO: INSCRIQAO - 57° CONGRESSO
BRASILEIRO DE QUIMICA.
FUNDAMENTAgAO LEGAL: ARTIGO 25,
INCISO II, DA LEI 8.666/93.
ADJUDICADA: ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE
QUIMICA CNPJ: 33.911.835/0001-52.
VALOR: R$ 776,00 (SETECENTOS E SETENTA
E SEIS REAIS).
JUSTIFICATIVA: CAPACITAgAO TECNICA
PROFISSIONAL DE SERVIDOR.
DOTAgAO ORgAMENTARIA N° 172: FONTE
107, U.O: 25202, PROGRAMA: 2656, N..D:
3.3.90.39.

Macapa-AP, 18 de setembro de 2017.

HENRIQUE PONTEITANDRADE
Presidente da CPL/UEAP

Decreto n° 0349/2016

EXTRATO
RESULTADO DE LICITAgAO

HOMOLOGO,

Macapa-AP,JW709/2017

Perspti d
Reitor da Universidade/oo Es

paricio
dd Amapa

PROCESSO N° 46.000.717/201!
PREGAO ELETRONICO: 19/2017XCPUUEAP
MODALIDADE: PREGAO ELEFRONICO / SRP
TIPO : MENORPREgO
OBJETO: AQUISigAO DE MATERIAL
PERMANENTE (MATERIAIS ESPORTIVOS),
NECESSARIO A REALIZAgAO DAS
ATIVIDADES PREVISTAS NOS PROJETOS
DESENVOLVIDOS PELA DIVISAO DE AQOES
COMUNITARIAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS -
DACAE - DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO

AMAPA - UEAP.
ITENS: 1; 2; 3; 4; 5 E 6.
EMPRESA: DOMINIO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP CNPJ:
18.527.195/0001-98
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 42.450,00
(QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E
CINQUENTA REAIS).
ITENS: 8 E 10.
EMPRESA: SINAI INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - EPP CNPJ: 17.805.370/0001-07
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 3.387,82
(TRES MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE
REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

Macapa-AP, 15 de setembro de 2017.

HE
Presidente da CPL/UEAP

Decreto n° 0349/2016

EXTRATO DO CONTRATO N° 012/2017. PARTES:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPA E BRUKER
DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAgAO DE
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ N°04.755.378/0001-56). FUNDAMENTAgAO LEGAL: O
presente contrato encontra-se em conformidade
com o Termo de Inexigibilidade n° 008/2017-CPL/UEAP, com o disposto com fundamento legal
na Lei na Lei 10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000,
Decreto n° 3.722/2001, Decreto n° 3.784/2001,
Decreto n° 5.450/2005, Decreto n° 7.892/2013,
Decreto n° 8.250/2014, Decreto n° 7.893/2013 e
Decreto Estadual n° 3.182/2016, IN n° 02/2008-MPOG
e, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93.
DO OBJETO: Este instrumento visa «i contratagao de
empresa especializada para prestagao de SERVigO
DE MANUTENQAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
DIFRATC)METRO DE RAIOS-X de bancada da
Universidade do Estado do Amapa, incluindo o
fornecimento de pegas e acessorios originais, para
atender as necessidades desta instituigao, conforme
condigoes e especificagoes estabelecidas neste
instrumento.
DA DOTAgAO ORgAMENTARIA: As despesas no
valor de R$10.000,00 decorrentes deste Contrato
poderao ser custeadas com recursos do Programa:
Manutengao Administrativa, Codigo:
12.122.0001.2656 a conta do Programa/Agao 2656 -
Fonte: 107 (RP) - Unidade Orgamentaria: 25202 -
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material do de
consumo.
As despesas decorrentes deste Contrato correrao a
conta do Programa/Agao 2656 - Fonte: 107 (RP) -
Recursos Proprios - Unidade Orgamentaria: 25202 -
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros servigos
de terceiros - Pessoa Juridica.
DA VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo para
execugSo do objeto deste contrato 6 de 12 (doze)
meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo este prazo ser prorrogado por iguais e
sucessivos periodos, limitados a 60 (sessenta)
meses, mediante a celebragao de termo aditivo, nos
termos do inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93 e
alteragoes, desde que comprovada a real
necessidade, bem como os requisitos da
inexigibilidade de competigao, e a vantajosidade
para a AdministragSo. DATA DE ASSINATURA: 04 de
Agosto de 2017.

Prof. Draperse|u djpSTTvaAfcaricip
Universid%*fe do Estado dq^mipa - UEAP

RETIFICAQAO DO
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N°.001/2017
PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPA
E A SUSYANE COSTA DE SOUSA -EPP.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo de ajuste de contas tern seu
fundamento baseado nas previsoes legais dos
artigos 58 a 65, da Lei 4.320/64, Lei n° 8.666/1993,
Decreto n° 93.872/86 e Decreto n° 1.278/2011.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente termo tern por objeto o reconhecimento
da divida referente ao servigo de atracagdo no
terminal e utilizagao de area mista com energia
el6trica, do Barco Motor Tribuna, atracado no
Porto Sao Benedito, relativo a periodo de agosto a
dezembro de 2015, janeiro a setembro de 2016,
dezembro de 2016 e janeiro de 2017.
CLAUSULA TERCEIRA - DO RECONHECIMENTO
DA EXECUQAO DOS SERVigOS

A UEAP reconhece que foi prestado em condigoes
satisfatdrias e de boa fe de atracagao no terminal e
utilizagao de area mista com energia eiatrica, do
Barco Motor Tribuna, atracado no Porto Sao
Benedito.
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DA QUITAQAOE DISPONIBILIDADE ORQAMENTARIA A pessoa
juridica SUSYANE COSTA DE SOUSA - EPP
reconhece que o valor a ser pago referente ao
servigo descrito na Clausula primeira, a serintegralizado 6 de R$ 30.500,00 (trinta mil e
quinhentos reais), conforme as Notas Fiscais n°*201500000000031, 201500000000033,
201500000000039, 201500000000040,
201600000000001, 201600000000003^201600000000007, 201600000000010,
201600000000012, 201600000000013,
201600000000014, 201600000000016 e
201600000000017, pelo qual, uma vez paga a
aludida quantia, da a UEAP ampla, geral e
irrevogavel quitagao quantos aos servigos pelos
titulos descritos, para nada mais reclamar, em
qualquer tempo, em juizo ou fora dele, despesa
que correra por conta do Programa de
trabalho/Agao 2590, Unidade Orgamentaria 25202,
Indicador de uso 160000, Fonte 107 - Recursos
Proprios, Elemento de despesa: 3.3.90.92, do
exercicio financeiro vigente e Nota de Empenho a
ser elaborada.
Data da Assinatura: 14 de Set^mbi^de 2017.

Prof. Dî erseud̂ TSTlv^Aftaricio
Universidade do Esfado dd'Amjfpa - UEAP

COMISSAO PERMANENTE DE LiCITAQAO

AVISO DE LICITAQAG
(RemarcagSo)

PREGAO ELETR6NICO N° 25/2017-UEAP

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
AMAPA e este Pregoeiro, designado pela
Portaria n° 134/2016-UEAP e sua equipe apoio,
levam ao conhecimento dos interessados que,
na forma da Lei n° 10.520/2002, do Decreto n°
5.450/2005, do Decreto Estadual n° 2.648, de
18.06.2007, Lei Complernentar n° 123/2006, da
Lei n.° 8.666/1993 e de outras normas
aplicdveis ao objeto deste certame, farao
realizar licitagao na modalidade Pregao
Eletronico, para fins de REGISTRO DE
PREQOS do tipo "MENOR PREQOM POR ITEM,
a presente licitagdo tem como objeto a
contratagao de empresa especializada em
SERVIQOS DE ENGENHARIA para elaboragao
do PPCIP (Projeto de PrevengSo e Combate e
Incendio e Panico), SPDA (Sistema de Protegao
Contra Descargas Atmosfdricas), Projeto para
rede de gas GLP e As built do projeto
Arquitetdnico do irnovel da UEAP
(Universidade do Estado do Amapa) Campus I,
conforme condigoes e especificagoes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

INICIO ACOLHIMENTO PROPOSTAS: a partir
da publicagao no diario oficial do Estado do
Amapa e no site www.licitacoes-e.com.br ate
as 09:00h do dia 04 de Outubro de 2017,
horario de Brasilia.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 09:00h, do
dia 04 de Outubro de 2017, horario de Brasilia.

ABERTURA DA SESSAO PARA LANCES: *s
09:30h do dia 04 de Outubro de 2017, hordrio
de Brasilia.

Obtengdo do Edital: no enderego eletronico
www.licitacoes-e.com.br.
N° DA LICITAQAO: 685298
Informagoes: pelo telefone (96) 2101-0509 das
08:00 as 12:00 e das 14:30 as 18:00 h e email:
cpl@ueap.edu.br ou cpl.ueap@qmail.com

Macap£-AP, 14 de Setembro de 2017.

res-Ariarade
fro/UEAP

Portaria 134/2016
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