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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

DECRETO N" 0665 DE 03 DE MARÇO DE 2006 

Exonerar B~nedito Corlos dos Santos da função comissiona!la de 
Secrewio Adnuniatrativo da E. E. Alberto Santos Dumont, C6digo CDI-2, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macopó, 03 de março de 2006 

O GOVERNADOR bO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inctso XXII, da Constituição do Estado do 
Amnpá, c{ c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE: 

Orgãos Estratégicos de Execução 

pmaw.-m•wf"W?'JFff'W•%1'ãl 
CeniD! de Aooio a C..!!.Q.J;!fenaçi ... !L~ 
~CG_f! 
Ana Francelina dos Santos Loba to 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
CENTRO DE APOIO A COORDEHAçAO SETORIAL 

EXTRATO DO COlfTRATO Ir 002 I 06 • CCS 

INSTRliMEI'l'OIPARTES: O Governo do Estado do 
Amapá, como COKTRATAJITE, alnlvu do CENTRO 
DE APOlO A COORDENAÇAO SETORIAL - CCS e a 
Firma JURACY BARBOSA DA COSTA ·ME, como 
CONTRATADA. 

OB.JETO: O presente Conlnlto tem per obJeto custear 
despesas para prestação de serviços com a locaçAo do 
equtpamento 81atema de lmprnaio SHARP AL 
1655 de propnedade da COKTRATADA. 

DOTAÇÁO ORÇAIIEKTÁRIA: Aa despesas decorrente• 
do pre!lente Contrato UDpottam no valor global de RS • 
20405,00 (VINTE MIL. QUATROCENTOS E CINCO 
REAIS), para o exercício de 2006, que correrAo a conta 
da Fonte: 001, PrOJeto: 04.122.0001.2001 
Manutençloo de Serviços Adtrunistrotívoa, Elemento de 
De~pcsa 3390·39 - Outroa Serviços de Terceuos -
~ssoa Jutidica, conforme Nota de Empenho n• 
00025, eDUtida em, I 7 I 02 I 2006. 

DATA DA ASSIIiATtiRA: 17 de fevercuo de 2006 

DATA DE VIG!NCIA: 0 prc8CIIte Conllato lerA sua 
vigéncoa de I I lonu) me!les,a partir da dota de sua 
as.'\lnarura. 

81GifATARI08: Ana Francelina dos 5antos Lobato, 
CONTRATANTE. e Juracy Barbosa da Costa, 
CONTRATADA, 

Macapá·AP, 17 de fevemro de 2006. 

AlfA'f~~SLOBATO 
Dtretora do Centro de Apooo a Coordenação Setorial 

(Gabinete Civil 

Luis da Conceição Pereira Góes da Costa 

P O lt TA R I A NO DU/06-GAIJ 

o OtlfE DO GWNm avu .. no u50 da ~r 
de deot~~•~. Que lhe i mnleolda poiO ondSO n, do ·~· 123, da 
Const>tuitJo fstadlloll, lei rfO 0661, ele 08-04.02 • tendo em VISto o -
do~ rfO D31/06<AMVGEA, 

RE$0LVf: 

Hcw!loiOgar o dejjl*lllliil!\ 
IIOSAHI GONDIH ClliiZ, 
que IMJCIU di wc1o de s..as 
IW>Qio-AP, no doi 19 de 
ExtrJO. Sr GcNemaóot do 

® ocuradoria Geral do Estado ) 
Ruben Bemérguy 

, { ~ ~ 11190 26da leuf8 66&'93 
p~~. 

\ 

PROCESSO N' 1229912006 

RfFERtNCIA: lne.gbldade de llcltaçao 

FUNDAMENTO LEGAL: lei CQmpleiiiiJI111r tf 101, de 04.\lSI2000. lei tf 
• J~.M 25. ilaso IICicM 13,111C:110 In,dale. rf8666193 

OBJETO: Convatat;ao de Serviços TécTIIcQs Espeda:&Zado.l (ConSIIRoria) 

VALOR MENSAL: RS 1 000.00 (Sela IIMI, 18a1S) 

J 

Vil 

VAlOR GLOBAL: R$ 70.000.00 (Selanll rn1 reais) 

CO~TRATAOA: RQOR.GUES & ROORIGUES AOVOGAOOS 
ASSOCIAOOS S!S 

Sonhor Procu11dor-Get1~ 

.Jusfl'ca·se a "'"''illbiodade kDlMI em face cta pecuiantlade óo 
leflla em diSCeplaÇilo 

A leln' 8666. de 21 de~cle 1933. """'~de i.Jirf' 
9.648, de 2710511998 (Diploma legal que hoje regula u Lia'.at;ees e 
ConttaiOs Adn-.,isnt'IOS). es<.abelece. (X)(ll() penniido pela Conslit.Jiçao 
federal. as llipóteses de Nltx'ijbol,dacle de lalaçao. Na ractaçao pro.en.ente 
da ~ dele:•~ peiO ~o 3' da lei~ UaJ.~. e na parle 
que cotetessa à ~. o ll!gO 2'. çUMj.. faz a tiiSSo1t.l frlal. desllcanóo 
as exceçi1e$ pre..stas no tex1D da pcOp1e Le., e. Clen:ra elill, esli a s~o 
deste ptCCe$$0, de vtz que, trata~ da conltltaçao de um setV9J léaiiCO 
espeoJizado. t!IUI10 bem tiOChstutvemente posooonedo no art 13, ilem 111. 
di Leo ent Cllfl'oen:O 

500<8 OINo lngiAo e em desdobnwnentll óo expendilo, vem o 
lt1igO 25, e aduz. para 01 cuos de lnexglblidade de ia11çao, sem o fazer 
de forma exausm_ asseverando 1118mP~IB o segiMie. • ~ 
lnex;giYII 1 kllaçlo qUJIIdo houver lrrt~t de tomptliçJo, em 
espacial', compielanóO o ítem 11 do re~811do dõspcswo legal • para a 
eorcntaçlo do sll'tiços l*:ni:os tt1umerad01 no at11go 13 desta t..l, 
dt ntlureu slngulu, com profieslonais ou empresas de notória 
especlalluçJo", tu;6l conlomos ela mesmo eslabelece em seu ~:aro 
prmero. qual ~eja: ~ -nor es~. expeienclas. 
~. ele; podendo se lnferr. no caso vene.ola. que o ltlbaltlo da 
~ RODRIGUES & FONSECA AOVOGAOOS E ASSOCIADOS. ~ 
adequado é plena satrS'açao da oonlnllaç&o dl/ela preiendlda pela 
adrrlnosttaçao P~l>'a E$lMJJal 

Isso pem~~;e, l'otnciCas oom C*!VIóênca tais pre:ssupos10s, que o 
admonosrador. de lorma dOnea e consciente, possa ll9f oom 
ddaioonalll!dade. otje~11111do ooic:a e exc~Wamenla ao llleleSI! púbõico 
que deve semprt estar em prvnew lugac cxrno bem IIIISIIa CElSO 
0001.10 BAHOEIRA DE t.'EllO. " lo llllatooolndade e eon.ju~dot", 
SAoPaub. Matletot. 1993. p.S ~: 

• t: a mllgut de liberdade que rtmantu oo administrador 
P'l1 e:egtr, ngundo erit!rios consilttntn de 11clonallctade, 
u111 dentrt JlllOt menos dois compot1lmtntos ubiwtls, 
ptra~te uda euo concreto, • fi111 da tUIIIprit o dever de 
ldotar a ~<~luçlo mais adequada •a utisf,çlo da flnand,de 
legal, q~ando, por fOIÇI da Ruldtz das upttu6es dJ lei ou 
d' liberdade to~~ferid' o Nndamltllo dela nlo •t possa 
otnlr objtlinmon1e Ul!ll soluçlo unlvot~ para 1 situaçJo 
verl!nte.• 



Macapá, 06.03.2006 

PODER EXECUTIVO 
Go,·cmldor· Aatonio \V1Wez. C6rs da Sll't'l 
Vic.e-Ciovc.m~dor r tdto r.tulo Dias tlt Can-a lho 

SF.CRETAlli.\S ESPECIAIS DE DESE:'-/VOLVIME~TO Sr.TOitiA~ 

Oovtmadori a. Cooc4. Poli. t ltt' tiUIC. do 1\,..p.l AJbrn o Pcrrln c•u (lntt ri•o) 

[)(unvohimeatod.a Ckul.o do Estsdo do Atnapt; JotJ Nozut1r1 Rodrisuet 
Otscn\'Ofrimc•io EcooOteico do Elbdo doo.-\.mJpi· Albtr to Pn <Eiu C«:s 
Oucn\OhiftrMO Social c!o Ert.a® do Anupi: Hddt.r Jod F. L. Furti"ra (iat,) 

DtKn\'01'1'. d1 De: C. Soe. do Esl do Anup.6: r'~ro R•llrirvu CoaC'th'c:t Lcitr 
Dcua,Yiv, d1IJÚt1·~•do fut. doAIN.&i Odl, • l Moaltrreao lrilt 

SECRETARIAS D.'TRAORlli:'\ÁRIAS 
Scatt:n• Extr.aonfirWia c-n BmiliJ.. Valdtnor Cutdu Soara 
Arro-dcKcndcncc· Jo.slnldo da Sll\a Ub6rio 
Sccrc:uría dos Povos lndigen=t~: Vll(l ria San1o.s l101 Su tos 
Sccrc t:~ria E.,troordinari:~ de Polltic:~ rwa o Juventude· Maria A. Nuna (iottr.) 

SccrtUr~ de Polittca.s para ss Mulbeft1 : E•tu de P1ula de: AntUjo 
ORCÃOS r.sTRA Ti:CICOS DE J:.XtCUÇÃÓ 

G..-'bittcle CiYil: LuU da Ccnct içlo Ptrtir.a G6rt 1.1• Costa 

Cau Militu Cel. rM Drilllio Rouni Condim C rul 

Audíton.a Gcul : Wtlin, lcn de Can ·alho C•m~s 
PtccUiad«Íl Ccr:.l Rvbtn Br~nrrt.,.Y 
Deftn$0ri.a PUblic;:~ : lh -lder Jo~of f rd tn de Lima Fcrrrin 
Pohc~ M1bttv: Ccl L.indc111btr~ Abel do Naulmrnto 

Corpo de Dambeiros: Ctl J O)I Furado de Soast Júnior 
Polic~ T«nico Cicntific:a: Elir tc Nncimcoto Bora.tJ 
OuvidorU-<kral: Ocoa ~1 1raada de Ale ncar 

SECRETÁRIOS DE ESTADO 
AdminÍStl':lÇJo: Carlos Albcna Samp3iO Ca ntu6ria 

Acricultur:~ : Robcl"'ll Souu d e Auvcdo r lunco 

CotnuniCaçSo: ~brtclo lznjcio rb Ro-.a 
Cic!nda e Tccnolot;ia: Jost Marb da SIIYI 
Oespor1o c Laur: Rui ScbutiJo d111 Cruz ~fortt:t 
&Juc~So· Jas~ Ada uto San101 Ditrncour t 

Rcccira E.$bduat: Rubt DS Ort.ulldo de Minada rioto 
lndwto• c ComCtcio: Joio bc.a ldo Oias 
lnfra·Eslruiura: Aldr fí:udra M.alos 

Meio Ambiclll: : Eth l fdo de: Aundo So\l.u 
Pbn(Jlmtnlo, Orç. c Tcs.ouro: J urudit das Saa tos J u::ll rtz 
S<t\dc: Abelardo da Siln: Vu 
Stpr:lnça: Ptdro RodriJtuts Gan(lln:t LUte (ln ltri110) 
Sctnp: Hcdolfo Ff:tn<tn~u d-1 S iha Torrc:' 

Tr:tbalh o c t:mprccndcdorisrno. Maria ,\nki.'l Nune~ 

Tu•i11110 F~ lima Lúcia Ptlaes 

Mnb&h1aç.lo Soc:1•l: Ma ri,~; dr :\'u .art Pulu do Nl~ttnnrnto 

AUMll'ilSTI<AÇÃO INDIRETA E ÓRCÁOS Vl:-ICUl,AOOS 
Ad~p: Jos~ de Rib1mar Olinira Quinlas 
A111prcv: NivaJdo Cosia da Ccnu lç:lo 
SJA<.: -SUPER f ÁCIL: Luzi.t Drilo Crunbo 
EAP: Mub Cordh da Sih""2 r Sous.a 
l:apc~a· Odanrrc da~. Snu Duarte Oioodi 
OGPC: P.t u1o Çiu r Cavalc.ante ~ llt1i1U 

Ocrr.m Robc r1o Luiz Anun.l d.l Rnt hl 
Día~o: Ral•u11do ~lattltdt:s Saoros 
Fcriõl : lU tia Rt'(ina &lidro d~ Sou.r.a 

furnkc~p: Jolo t\ lclndo Cosia Milhomun 
llcmo l l'l ' J oh Ricardo Sil'o'a Almeida 

IEPA: t\ nlónio Carh15 d.J Silv1 F1ri11 
lPEM. Aldr Mary S1mp:.io 
Jucap: thoa Lob:uo Can .. lho 
Laccct FJu L opu cb Sil\'a 
Pc$C~p: Joloé llot Santo• Oliveira 

~oa: Ru1:o de Jaa1 Poa lc:s dt Si1n 
rtoda;~· Fc: rn.aado Anloalo Hera Mt~tct:ts 

ROM Carlos Luiz Pcrc:in Marq11cs 
Rut.lr Joú Floruço Corria de Mato.s 
TmaD Ccsuliano d• Silv11 Pinto 

SOCIEDADES DE tCONO~IlA MISTA 
AFAI' Aa11 Mari~ dt r aWa Phabciro Barccuart 
C3c'-1.: Ha roldo Vitor dt Attl'tdo S.ntos 

Cl!A: 1\tn.t.ldo San lo.J f ilho 

G.ts3p: Robhlo Altho Ar\ltlmo Nob re 

~~, ESTADO DO AMAPÁ 
~ij{)} DlÁRlO OFICIAL 

OEI.'ED11 0 ROST.\."1 COSTA UARTit,S 
O.ri!CI 

RAI-..Ut.DO NAZA.Ré 1. rEMElHA 

Cl'lel• cb Qr.!sAu lnCiil$:ri." 

rtOUEitTSOP>i PENA. l'ltl.ST~t~A 

Ct•'• .:11 CMsi\o,.r.~n ii·Mr~l 

M.tr0N!O CARLOS ROSA DA SILVA 

C""t'• 1).) O!oldO u ÇOIT';trCJ.314.sç.i:. 

MfiM"r• ti~ "RIO - AnOfÕI(i!O Brt•ikif • 1tr l•t"'"" " Qf.., .... ,. 
SNr. <\v, ,\ulioo Bortn n"" te) - SiG Uta. .. • >la<•IIIÍ·•\' 
(.t. P: C.IIi.9tllt ... 7il 

rrl''-"" : 1U·11l' ' lll· JIJ 1 1 111-uJJ 
r~;~.,..f'u: lt61 ll 2·lllS 
.. _ u Jd.Jr•-l•l.br 
I_·N.IIíl; -~U'OL~··;UJd. IJI.JCI\ .. fU· 

PRF.ÇOS DE ASSII\"ATU I{AS 
oiõi:~q·- . .ÚSI~:HCR,,· ·-- ~ J \\U CS ,f • \lt:$CS ; •• H.!'.•PH 

11 ..V.•••·•h••·• IJ-_,.1 1."'1~ Jolo'>J •• 

. , ·'"·•"""' " ''"~ ... L--..!..UI! - ~---- -~~--· 

REMESSA DE MATÉRIA 
AS r.~ATERIAS A SEOEM PUOI.ICJ~DAS NO OIAR!O OFIC:IAL 

SOt.~EUTE SERÃO /·CElTAS SE APRESENfACAS fli\S SEGUINTES l.lf.OIOAS 
Sem DE L.ARGURA PN\.\ J COLVSAS. U,cm OE L.I\R:;URA PARA 2 COLUNAS. 
0\1 nem CC L.N\C.UM u O CASOOC UALI\UÇO TN.I ti.A:J C. OUADRO~ 

I'REÇOS DE VENDAS AVULSAS 
E\Cir.J''·IJ .: ... ........ . 
l::'<.:mpl.v Atra~do .....•......... 

PREÇOS llF. PUIILICAÇÕF.S 
Ct:nl ir ~u: l ru l:tllllpm.lt• r:m I.1Ud:1 pi'lt!::~u 
Ccntnnctro p:ua compur . 
1'~:11\3 C:;(.:fUSIVU ..... , .• ,. ..... , 

P11•..:!J!IIJ . : ~· C;.~:oamr:mu 

RS ; 00 
RS b OO 

J~"ll '\,50 
.R$ N,OO 
R~ ·IJU.OU 
.RS .'U.Ufl 

Au ri lc) rCSCf\'óH\C o ci irdto de n.::t:us;1r a p ttl-olic;!(.':"!o) de 
null~ri:t:- cipn:~::ntadas em d;:sacordo com ~uns nom1u~. 

HOR"ÁRIO DE ATEND IMENTO 
Ons: 07:30 ús 12·00 c Da.: 14:30 i1> lR·On ;,.,,;,, 

.~:--- ,. ·\ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Nesse mesmo senlido, é pacifiCa a ]UIIsprudénda p.!lna. oonsoan!c deds.lo 
do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ~ .. dispondo: 

"Dispensa de LicHaçao, Conlrlltlç!.o do serviços advocarlclos. 
A conlralaçao de advocalltlos. A contnlaçáo do advogado 
sem • (l!allzaç!.o do licltoçlo ~ I!Jlli! prátlca permtlida oor 
nouo ordenamçnlo lurid!co. Traia-se de um serv iço Mcnico 
quo uigo notória ospcclaHuçlo e tem por objetivo • defesa 
de inle,..so do Eslado. ( STF, Rec. Em HC, n' 72.830-8, Min. 
C•rlos Vello•o, 24/10195, BLC, ou T/96, P.522)". g.n. 

IN CASU. a empresa conlnltada, alr.lvês de Setl$ lé'".nicos 
(advcgados), a:ellde plenamente o ramo das atividades preie<Jddas pela 
Admiruslraç.'lo Plitica Estadual, oomo se verifiCa na forma em aulos. 

(Polícia Militar ~:: :::5J 
CeJ. Lindemberg Abel do Nascimento 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Ir 01512006 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS PARA O 

BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 
(BOPE) DA PMAP. 

A Policia Militar do Amapâ, alravé<l de sua 

Comlaeao Pennanonto do llcltaçao, torna público que fará 

realizar llcltaçao na modalidade TOMADA OE PREÇOS, 

~revista para o dia 24 de março do 2006, às 09h, na sala da 

CPUPMAP. 

O EOlTAL_,-POdorá sor obUdo gratuitamente atravé<l 

da lntornet no endereço: www.om.ap goy br no llnk 

~ ou na sala da Comi&&ào Pcnnanenre do 

Licltaç4o. no Quarto! da Policia Militar do Ama~. oito à 

Rua Jovlno Dinoá, sfn•, Befrol, Macapé-AP, mediania 

aprosontaçao de dlsquole formatado poro lntcross odo 

juntamente com carlmbo da fi rma. 

lnformaçõos: (96) 3212·1520, das 08h às 17h30min 

n011 dias úteio. 

Maeapá-AP, 07 de março de 2006. 

J OSE DOS REIS ~1HiõR- 1° TEN PM 
Prosidonto da CPUPMAP 

@asa militar 

Cel. PM Brftulio Rosani Gondin ~~u;z 
POR T A RI A 

014/1006 - CAMI/GEA 

-:--1 
. ) 

O Chefe da Casa MililllT do (;ovcmo do Estado do 
Ao::•pa, usando das alribuiÇ(lcs que lhe silo confcridEIS pelo 
D<.~rolo Govcrnwncntal n' 00212003, de OI de janeiro de 
:<OCJ, c de acordo com u Porturia n• 00512005-<ôMII-CIVIL, 
do 24 de janeiro de 2005. 

RESOLVE: 
Autorizar o deslocomcmo dos policiais militares 

ab2ixo relacionados, p<:rtene<:nlcs a Policia Militar do EStado 
d .• ,1.mlp:\, c lolados neSla Casa Militar, da sede de sua< 
an iouiçOes. Macap:I-AP, nlé o mw 'cípio de Ma1.1gno-AP. no 
dia 14 de fevereiro de 2006. a serviço cstn Cnsa Militar: 
• l'Tt:N PM I !ELIANE RIBEIRO BRAG1 ·! 
• l' SGT I'M RAIMUNDO DE N. 110 llf( l lll:l.f'OR. CDI-2. 

Mae2p.~-AP, I rode U6. 

PO R~ R I A 

O I~ 12006-C~111CEA 
O Chefe da Casa Militar do Gowmo do F.stado do 

Amapá, usando dns a!rihuiçOJ!S que lhe s.'o conferidas pelo 
Occrclo Govcrnamcnlnl n• 00212003. de O I de janeiro de 
2003, c de acordo com a Portllria n' 00512005-GMII-CI VIL. 
do 24 de janeiro de 2005. 

POR ~ RI A 

016 / 2006- C~~IIGEA 

Pág. 2 

O Chefe da Casn Mil ilar do Governo do ESU!do do 
Amapá, usando das atribui~ que lhe são conferidAs pelo 
Dccrclo Governomental n• 00212003, de O I de janeiro de 
2003. c de acordo com a Portaria n' 005/2005-GABI·C!VII., 
de 24 de janeiro de 2005, 

RESOLVF.: 
Autorizar o deslocamcmo dos policiais militares 

abaixo. pertencentes a l'olicin Miliw do ESiado do Amapá, c 
lo!ndos ncstu CIISa Militar, dn sede de suas alribuições, 
Mncapá·AP, nté o municfpio de M~~Wiillo-AP, nos dias 18 c 19 
de fevereiro de 2006, a serviço dc:.<ta <.. ·a Miliw: 
• l'EN CEL l'M LUIZ ANTÓNIO VILII EN ll~· SOUZA. CDS-3, 
• l' SGT I'M R/IL\,fUN!XJ D~ N. 110M fiO I::LH>R, CDl-2: 
• c n rM StRGIO MARQIJES PM< A 

Macapa-AI'. 17 • c 2 . 

RRÁULIOROSA~GnWl,l 
Chefe 

P O R TAlt i A 
017 I 200<i -CAM IJGE/1 

O Chefe da Casu MililBr do Governo do Esl:ido do 
AmOflá. usando da.< atribuições que lhe sao conferidas pelo 
Decreto Govcrnumcnlal n• 00212003, de O I de janeiro de 
2003. c de acordo com a Portaria n' 00512005-GA.Bl-CIVIL. 
de 24 de janeiro de 2005. 

RESOLVF.: 
Autorizar o dcslocamcmo dos policiais militares 

abaixo, pcnencenlcs a Policia Mililllr do Estado do Amapá. c 
lotados- nesta Casa Militar, do r.cdc de sua~ atribuiçõc~. 
Maca~·AP. até u município de M87~gft<>-AP. no dia 19 de 
fevereiro de 2006. a fi m de acompanharem o Excdenlis.<imo 
Sc·nhor Go,•emndor do Estado: 
• CAP PM PEl'IU'i<;fO RENATO ALvr.~ DE SANTANA, CDS-2: 
· 1• SGT l'M Lt:OMffiO U:ITE MIIC~OO. COl-2: 
• Cll PM ROBSON JOSi; PELAES DA Sr) V~OCHA. COI-2; 
·CU PM MJ(;UEL FREITAS JU:-Ili)R; -
• SD f'M SÉRGIO DE OLIVEIRA DI ·;., 
·SOPMWAI.DF.I! BATISTA " 'S 

' ' Macapii-AP. I o de 2 . 

BRÁ!ILIO HOSA~~M CRUZ- CEl. QOPM Chefe·~~ilitar/GEA 
POR~ ! A 

018 /2006- CA 1/GEA 
O Chefe da Casa Miliw o Governo do Estado do 

AmOflá. u.<ando das alribuiçõcs que lhe sao conferida< pelo 
Oe<.-rclo Covcmamcnral n' 00212003, de OI de jW1ciro de 
2003, e de acordo com 8 Portaria n• 00512005-GABI·CI\'IL, 
de 24 de janeiro de 2005. 

RF.SOLVE: 
Autorizar o deslocnmcnlo dos policiais mililnrc.< 

nbnixo relacionados, pcrtenceolcs 8 Pol!cia Miliw do Esrado 
do Amapá, c lotados nesta Cusa Mililur, da sede de •uas 
atribuições, Mnenpá-AP, até o municlpio de Mazagno-AP, nos 
dias 18 e 19 de fe vereiro de 2006, a ti de acompanharem n 
Excelcnli<Simo Senhor Yice-Govcn1ado do Eslado: 
·CAl' PM J ONES MIGUEL PEREIRA - SILVA, CDS-3; 
• SU PM PAULO RODOI.FO \ UNHA. 

O ChciC da Casa Militar do Governo do Estado do 
1\mup.;l, u.samlo ÚI.L'i ulribut~CS que Ih~ )à() conr~ritJa.o; pelo 
Decreto Govcmarnonl8l n• 00212003, do O I de janeiro de 
2003. e de acordo com a Ponaria n• 00512005-GABI-CIVII .• 
de 24 de jw1ciro de 2005, 

RESOLVE: 

Aul.Ori= o desloC3llltnlo do I" TEN QOPM 
IIUELTON CORRÊA MEDEffiOS. dn sede de sua.< 
atribuições. Maeapâ-AP, al~ a cidade de Urasí lia·Df , nos dins 
22 c 23 de feverei ro de 2006, a~1m de acompanhar o 
I;xcclenllssimo Senhor Governador do R~. a serviço da 
Administraçào Pública E~r.'ldual. . 

Macapá-AP, o d• 06. 

BIÜUI.IO ROSAN\~ IM CRUZ-CELQOPM 
<.ncic~nso MilirW"IüEA 



Macapá, 06.03.2006 

PORTA R IA 

O lO /2006- CAMI/GEA 

O Chefe da Casa Miliw do Qo,·emo do Estado do 
Amapá. usando das atnhuiçOcs que lhe sao conferidas pelo 
Occrelu Oovemamenlal n• 00212003, de O l de janeiro de 
2003, c de acordo com 1 Portaria n• 00512005-GABI-CIVIL 
de 24 de Janeiro de 2005. 

Bf.SQ.L.Vt: 
Autorizar o deslocamento dos policiais mihtares 

abaixo n:loctonados, pertencentes a Policia Molitar do Estado 
do Arnap6. c lotados nesta Ca..<a Molitar, da sede de suas 
lllribuu;õcs, Macopá-AP, ~a lOClllid&dc de Rio Gurijuba-AP. 
no perfodo de 2S a 27 de fevereiro dt: 2006. a fim de cumprir 
missão delegada pelo Excelentl<~ o Senhor Vicc
Govcmactor do l.:>tlldo 
• 1• SGT PM JACKSON JOSÉ DOS SANT S MOIITEIRO, 
- SD PM I'AUl.O RODOLFO RAI C NHA FILHO. 

O Chefe da Casa Militar du Governo do Estado do 
Amapá. usando dli.S atnbu•ç.ões que lhe sao conferida> pelo 
Decn:to Govem:unental n• 002/2003, de OI de j3ntim de 
2003, e de ~eerdo com 1 Portaria n• 0051200HJABI-CIVIL. 
de 24 de janeiro de 2005, 

RESOLY.t: 
Aulorinr n deslocamento do I' TEN PM 

ALDINEI BORGES DE ALMEIDA, CDS-2, pertcncc'!lte a 
Policia M •litar do Estado do Arnopâ. e lotado rc<u CII.Sà 
Miluar, da sedt: de suas atribuiçllc.'l, Mac :1 • att a ctdadc 
de l}eltm·PA, no perlodu de OI a 03 de m f!e 2006, a fim 
de acompanhar o Exeekntl!l.<lmo Senhor Vi ovemador do 
Estado 

(Corpo de Bombeiro ) 
Cel. José Furtado de Souza Junior 

Ellceienti&almo s.Mot Comandarú 0...1. 

p,.** ..... lnallll.oçlo. Corpo de 
Bombelrot MJ/W do Eal8do dó ....,..,. -CSIMP roeliar o 
pegamento • Coopemlwa a Trabalho 116dJco..Cir(aoglco 
do Plri. CNPJ n• 04.62e 1&210001~ . rwlerenle a s.v~çoe 
de T ... llalMillo de ...._I do Quadro do C8MAP, P118 oe 
(olo) m6dlcol, Ofkitlt "ate Corpo de Bombelroa, naUzadoa 
no !*lodo ele 02 a 04 de dNemblo de 2005. 

Cattct.rt- a IN&XIGIBIUOAOE 
de llellaçlo oll!tt!vando o ~to doo -
P~HOSPrTAL ntAIJMA UP! SUPPORT • BÁSICO e 
PRVtOSPITAI. TRAUMA UF! 8UPPORT • INSTRUTOR, 
ptOmo'<ldo pela COOPERATIVA ~ TRABAUtO MéDico
CIRÚRGICO DO PNfÁ, ot <lU* do de gtlllde lmportAnde 
pata a c.pacllaçlo IN!Ica ele nouoa Ollclall • 111a1ru1o<ea 

Pelo apoeio, pata ~ ot 
lniMe._ de Adminlsllaçao e demonltrada a hlpóleM 
lncodenloa dula açio. IIJbmNIT!ot • prtMnte JUtUftça!N8 • 
IUI*ior aprea.çao • de~ de Voaaa Elal6ncia, ao 
maemo llltnpo .., que ~oo a owa pubnceçto na 
lrnpr*laa Oftdal do Eslado do Amap6, pera que ae compra o .._..,no.,.._ -. de Lool de ~ • Contra-.,. 
vigor, oondlçlo de e'ftcaclll dula lllo. 

.... .Y. 02 de !.......tio de 2008. 

H.licMVR~1"TenBM 
~Pt.A::BMAP 
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~:so 

~
lede RKüilõ 

lu reza 
lo< da c!Hpesa 

odalldede de 
penho _ 

Assunto 

~~
Ad;ud~ 

EX>Aianllss•mo Senhor CornendltU Geral 

I'IWnde esta lnsllll.lç*> COfPO de 
llombeô<otl Mllltal dO Esllldo do Ama~ -CBMAP realizar o 
pagamento 6 Coopenliv~ de Trabalho Medlc:o-Cuúrgk::o do 
Por~ CNPJ rf' 04 82D.16210001_.., referente a Serviços de 
Treinamento de Pessoal do Quadro do CBMAP, pa111 02 
(00..) médtclo5, Ollclals-. COipo de Bombetros 

Ctnet~ a IHEXIGIBlUDAOe ele 
IICII.açto objllllvando o pagemen10 do curso· PREHOSP1TAL 
TRAUMA UFE SUPPORT - INSTRUTOR, p<omD\'odo pela 
COOPERATIVA OE TRABALHO Mál!c~IRÚRGICO 00 
PARÁ, realiZado no dia 04 de dezembro de ~. o qual é de 
QraMc! impo11iraa Jlllf3 a capac:laçio t8cnic:a de nosso5 
Oflcixs eli\Slru1ores 

Pelo exposto, para wlvaguerdar os 
"''"' :::;sea da AdmoNSiraç6o e demon&trada a hopôteee oncldenle 
d•..;lrl eçao, submelemos a preaence )ustrticaiMI 6 supenor 
apr·:~~ • deliberaç6o de Voasa E>ccelên<:o ao mesmo tempo 
em que solieitam05 a sue pub·oeaçto na Imprensa or ... ar do 
Est.ldcl do Amapá, pera que se cu~ o dispoeto no artogo 26, da 
lei do! locl1açcle5 e COnlraloo am vigor. cmdiÇ6o de eflcacla de&!e 
alo / 

Mec;apã·AP, 20 de rl!'refl!tro de 200e 

Netdl V~- 1' Ten BM 
Prl&ld~PLJCBMAP 

JUSrmCATIV A N" .__ S.CCICSMAP 

llle..;lo. aubmoto 1 
çlo a res e )ustl . objetivando o 1° 

o rf' 0031200!>-CBMAP, calebrado 
ESTADO DO AIIAPJ.. .tra'olés do 

CORPO DE BOtl RO MIUTAR DO AIIAPJ.. e a Emp,.aa 
BEL~M l)tESEL S.A. 

O p,.tente Tarmo Adlbvo se Juslillca em 
ra<ao do -açao da WUSULA MONA - DA V1GtNCIA , 1 
f.m IM gat '""r 1 eonhnuidade do OBJETO do COOiralo 
Ong:nàrio 

A$srn. .., obse~Vincaa 10 dilpo5to no 
IOQSO 11, do M19o 57 da lll rf' 8 &68. de 21 de ~o de 
1993, e sua aJCeraçO.. poatlflores, e nos te<moo da 
Juabfelltlva n• 04105-CPUCBI.IAP, onduu no Procesao n• 
13 000 06812005-CBIW' 

Macap'- AP, 21 de r .... rwo de 2006 

-- I?~CL~_J_- -
HnJOOlo ~otÍÕÚn- 2' TEH BM 

C"-111 da 8.C.CICBIIAP 

EXTRATO 00 2' TERMO ADITIVO N:l CONTRATO N' 
0031200& - CBMAP 

Pll!rn!S : GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPA. por 

on1enntídto do CORPO DE OOMBEIROS MIUTAT e 1 

Empreu BELtM DiESEl S.A. 

1 -CLÁUSULA PRIMEIRA: 00 FUNDAMENTO LEGAL: 
O !ftSOnle ltrmo Adi.No Iam sua foodamentaçAo 

legal no InciSO 11, do Ar1 S1 dlo lei n' 8666, de 21 de junho de 
11191 a suas 111eraç0e& ~tenores e nos termos da 
JUI!tto:.atia rf' 041()5.CPUCBMAP, tnelull no Processo rf' 
13.000 06!!1200>CBMAP 

2 - CI.ÁUSVLA SEGUNDA -DO OG.IETO; 

O pteMnte Termo Aditrto tem por objeto dar nova 
red.çllo a WUSUL.A NONA - DA VIGtNCIA,a fm ee 
IJO'antof a conlnuidade do CGnltll!o Ong"'áno 

4 -CLÂUSIJl.AQUARTA- OAS OI&POSIÇÕES FINAIS· 

P~c:cm lrettar-• n demaos clâusulas do 
Contrato Or1gtn.tr1o 
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E1198m aa 1*1•• o foro dlo Coma..:. de Macap6, 
com ttoilncla a qualquer OI.Co, por rnlis privlleglado que 5eJ•. 
pera dtnmtr a d\Nidas e queat6es cnJndas do pr--.e 
CGntralo 

E como prova de usam haver lívremente pactuado 
rwmam o ~ta onstrumento em 03 (We) vias de ~I teor e 
forma ne p<esença de 2 (du•) lestem.-.has 

ASSINARAM: JOSé FURTADO DE SOUSA JÚNIOR.CEL 

BM/Comandante Geral do CBMAP a o Sr. MILTON C~SAR 

MACHAO()..Empr.aa BEÚM DieSEl s.A. 

( MecaP'·f'· 03 de. março de 2006 

~ ~~·~ . 
FABIA -IA DE SOUZA- 2' Teo BM 

Chefe da SCCICBMAP 

Secretarias de Estado 

(Administração J 
Carlos Alberto Sampaio Cantuâria 

PORTARIA N•0306 /2006- SEAO 

O Secretano <k.: E!.taoo da ~raç.lo do Governo 
ao ~pa. USilndo das atr•buOÇÕCS que lhe foram confendas 
pelos D«retos n"s l.4n'. ! b ~ outubro de 1992. 0148. de H 
oe ;a~oro de 1998 ~ :373. I1P 10 de reveretro de 2003 e lendo 
em viSta o cont.dt) ,.. Processo - ProtoGolo ~ral no 
7805/2006 

RES O LV E' 

Designar Enaim de Paula Araújo 
Coordenddor.'Coorden.>rlona d< P..oteç3o SooaliSIMS. COdogo 
CDS 3, oara e~cr · .J111Uiclt•vc 'Tlf"tlltt c em -.ubsNu·Ç~,, a 
r~·•éntod oo NoKI~<· n•' C<Y"de~aç3o oe ProteçAo Soc..,I/SIMS, 
Córuqo COS·}, uu "!e e <mped'""'~to do resj)e(t.vo ~lu•a· 
Mari de Fátoma ledade. Que SI' encontra afastado para 
usufr to de fenas reoula"'f'otares. no periodo de Oó/02 a 
07!0 0006. 

PORTARIA N°030f/2006- SEAD 

O Secrctaroo oe ~StaOO da AdmorvstraÇ:io do Go•e<no 
Jo Amaoa, USilndo d.l-, utnou.ções que Ir'(' foram confe·•dM 
peios Oecret05 n"5: 497 IG de OUI\JI)IO oe 1992, 0143. ~ B 
dP )3ne<ro de 1998 P llll, <W 10 de re~~ereoro de 2003 t tcnoo 
em v1~ra o c. n'l(.10 no Prooeuo - Protocolo Geral n° 
9386/2006, 

' RESOL.VE 

O SecretariO d~ Estado da Admonsrac;:io oo Gove-oo 
oo AmaPo!, ú!.>nclO oa• at<~!Ju<(~es Q'"e I~ 'Ora-n coofenoas 
DCIOS DPOPtO!> n"s I <97 1b de outuDtO de 1997. 0148 oe 23 
dc 1aneoro ~ 199fl ~ 1373, ~ lO de levf'<e<ro de 20U3 • tendO 
..m .,,-., o contodo no Processo - Protocolo Geral no 
9365/2006, 

RESOLVE: 

Dcs>gn.'lr o serv•dor César AU<Justo Sampaio da 
Silva, p.~ra r oela fuoção de Motonsta,IIAPt:N. Códogo 
CDI-2, durante o om o~lo do resoect1vo totular Valdo da 
Costa 'Furtado, Q 5t' l'I1Contra alaslado para usutruto de 
íenas 

orfdt-CIIbnol!rt1fiii:"" 

PORTARIA N°ÜJ0!3 /2006 -SEAD 

o 5e<:•etáno de Estado oa AllmonoSitaç.Jo do Governo 
do ,t,mapâ, usando o,, dtriOUI~ Que \~ foram conte"cl"' 
peloS O...'Cretos o<>s 1 497 t6 11<' outubro de 1992. 01~8. clf n 
~ )a""''o (!e J9qs ,. 1373. lle 10 llE' tevere.ro oe 2003 e tenoo 
em •~$ta o contidO no Proceuo - Protocolo Geral n• 
9413/2006 



Macapá, 06.03.2006 

R E SOL E: 

PORTARIA N•Ü3J0 /2006- SEAO 

O Secretano de Estado ca Administração co Governo 
ao Amapá, usando aa, atribuições que lhe foram confenn~' 
pelos Decretos nOs 1.497, 16 de outubro de ! 992, 0 !48. de 23 
de Janeiro de 1998 e tendo em v1sta o cont1do no Processo -
Protocolo Ger n° 9320 / 2006, 

PORTARIA N•03JJ / 2006- SEAO 

O Secretâno de Estaoo da Admm1stração 00 Governo oo 
Amapa. usanoo das atnbu1ções que lhe loram confendas pek'ls 
Decretos n•s 1.497, 16 de outubro oe 1992, 01 48, de 23 de 
jane~ro de 1998 e 1373, de I O de fevere~to de 2003 e tendo em 
viSta o con tidO no Processo - Protocolo Geral n ° 
7024/ 2006. 

PORTARIA Nc()3j,Z/2006- SEAO 

O Secrctàno de Es!~do da Adm1n1stração do Governo 
do Amapá, usando das atnbc.nções Gue lhe foram confendas 
pelos Decretos nOs 1.<97. t 6 de outubro de 1992. O!~S. de 23 
de )aneJro de 1998 e 1373. oe 10 de fevere~ro de 2003 c tenoo 
em vista o cont1do no Processo - Protocolo Geral n o 
3614/ 2006, 

RESOLVE: 

O S!.'(reuino de Estado da Adm1mstraçao oo Governo 
óo Amapá, usando das atnbuw;ões que lhe foram confendas 
pelos Decretos n•s 1.497. 16 de outubro de !992, 0 1~8. de 23 
de Janeiro de t 998 e 1373. de tO de fevere~ro de 2003 e tendo 

· em v1sta o contido no Processo - Pro tocolo Geral n• 
3 615 /200 • 

PORTARIA N•03J~ /2006- SEAD 

O Secretário oe Estado da AOn11n1~tração do Goven1o 
do A"'!'P<i. usando das at11bu1ÇÕcs que lne foram contendas 

(DIÁRIO OFICIAL) 

pelos Decretos n•s J.t.97. l b ne outubro de 1992, Olq8. oe 71 
de ]ane~ro de 1998 e 1373, de 10 de fevere~ro de 2003 e tendo 
em 1/lsta o conbdo no Processo - Protocolo Geral n• 
3529/2006, 

R E 5o l_ V E: 

. Homolog~a a des1gnacào da 5erVIdora Ter~a 
Cristinf Tavares d a Costa, par.; responder peta Cnef~a oo 
Sennço Pslco-Sooai/H C/SESA, Código COI-3. ourante o 
1mpe0 11ento do re 1vo 11tu tar Carmem Raimunda da 
Silva Rosa, Que se ncontrava afastado para usufiUtO de 
fenas egulamentares. 1'? oeri ~ JOJ(l'!l . 

O Secretano de EstacJo da AOm1nost ração do Gover'>O 
ao Amapa, usanco das atnbu 1çô~ Que lhe foram conlcr1das 
oe1os Decretos n°s 1.4q7, 16 de outuoro ne 1992. 0148, o. 21 
de ]ane~ro de 1998 e 1373, oe 10 de fevore~rn de 2003 c teooo 
em VIsta o conuoo no Processo - Protocolo Geral n° 
1624/ 2006, 

RESOL VE: 

PORTARIA N•03J6 t 2006 - SEAD 

O Secretáno de Estado da AdmiOJStração do Gnvcrno 
do Anlapá, usando das atnhuoçõcs que 'he leram confenoas 
oe10s Dfo<retos no('J <97. 16 de outubro de 1997. Ot 48, oe 23 
oe J~lll'lrO de 199M e 1)7). oc !O de fevereoro oJC lOOJ e to! mlr: 
em v1sta o C011t1do nc Processo Protocolo Geral no 
7737/ 2006, 

RE s_OL V E: 

O Seaetãno de Estado oa Adnun1stração oo Governo 
do Ama~. usando das alnbUJÇões que lhe foram conlc•1Da> 
pe1os Decretos n•s 1.497, lb de outubro de tG92. QJqS. o~ 2J 
de )ane1ro de 1998 e 137J, de lO oe feveretro oe 2003 e tcnoo 
em vista o conti<lo no Processo - Protocolo Geral n• 
7682/ 2006. 

R f 50 L V E: 

riO 

PORTARIA N'Ü~ 8 f2006.SEAD. 

O SECRETARIO DE ESTADO DA AOMINISTRAÇIIO. no uso da 
~que lhe lei delegada peloos Deael:ls n• t(97, de 1611002,0148. de 
23.0 119e, tendo un mttt o ICOrcb Oftdo n• 0041200>CPAOCAISEAO, 

RESOL VE: 
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O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMIHISTRAÇÂO, no uso da 
competência Que lhe foi de'egada pebs Decrebs n• 1497, de 16/10192.0148, de 
23~to98. tondo em viSta o teor do OflóO n' 00612005-{;PADICAJSEAo: 

ResoLve· 

O SECRETARIO DE ESTADO DA AOioUNISTRAÇAO, ro uso da 
c:ornpetl.roa que lhe foi deteg.:Jda pelos Oe<:rebl n• 1497, de l6/t0192, 0148, de 
23.U1o98, tendO em vista o laor do OllóO n• 00312005-<:PAOICNSEAO, 

RESOLV E: 

60 ~ta) dias. o prazo p3l3 ~ 
Adtrinistrati'o'o. ProcoS<o Protocolo 

Ida pc tl Portaria n• 129612005-SEAD. de 

w 
PORTARIA H' ® .J f2006.SE.AO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADI.IINISTRAÇAO, no uso da 
co~têncla que lhe lci deo:egada pelos Deau:oo n• 1497, de 16/t002. 0148. de 
23.1)1198. !ando em vista o teor do Oficio n' ()1)3120()5.GPADICM )EAD. 

p 
dos trabalhos da 
SEAO inslituidape 

RESO L VE: 

PORTARIA 11'.~ 12006-SEAD. 

O SECRETÀRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
no uso da oompeléncia que lhe fo1 delegada pelos Decretos 
n•. 1497, de 16/1 0192, 0 148. de 23/0t /98, e tendo em visla 
que a comissão de Inquérito designada pela Por1aria n". 
131512005 de 09. t 2.05. 

RESOLVE: 

por mais 60 (sossonta) dias, o prazo para 
trabalhos da Comi'\s..'\o de Proce:oso 
Disoptínar. Procosso Protocolo 

n• 2001/11309, instituída pela Portaria 
EAD. de 09 12.2005. 



Macapá, 06.03.2006 

PORTAAIAN'!JJ.(y ~. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AOMINISTRAÇAO, 

no uso da compelência que lhe foo delegada pelos Dee<eloa 
ri' 1497, de 16110192. 0148. de 23101198, e lendo em vista 
que> a com· ao de lnquérlo designada pela Portaria ri' 
131112005 de 12.05. 

r mais 60 (aessenu) diaa. o prazo para 
trabalhos da Cominao de Processo 
DisCiplinar, Proc:Mao Ptctoc:olo 
200416&15, lnSiilulda pela Portllria 
. de 09 12.2005 

PORT~It'())l6 12005-SEAD. 

O SB:RETÂRJO DE ESTADO DA AOIIINISTRAÇ.i.O, no uso da 
axnpoiOOda que h! foi delegada 000s Oecr8IDS n' 1497, de 16111lm. 0148. ele 
23.<l11:l8. 1oniO em vlsla o leordo Otlaorf'~AOCAISEAO. 

RESOlVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

03- DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAV 
14 de abro! de 2004. 

tx.!MJJlJ!O...l:J.ER~JO A orr IVO 
~MTOI'J . .:QJI/2~ 

OI -1~~"11UI\11.~TO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO I' TI'RMO ADinVO AO CO~IKAI O N 
0211200~ - .~ETRAP 

02 -PARTE DO INSTRI MF.NTO PRI'iCIPAI" 
1) C'()NTRATA.'ITE 

SECRlTARIA DI. ESTADO OE TRA~~I'OitrU. -
S!;'TltAP 

bJ CO:-ITRATAOA 
nRW~ L Bf.7.F.RRA -ME. 

ri OOJtlO DO TERMO ADITIVO 
fica prorrogado o pri.(O por mais J6~ (rrtuntos t 

stsstnla t tinto) diu, ficando •cu no\O 1lrm1no 
pro&nma~u p1n o dia 14103107. 

DATA DE ASSIN.nL RA DA A\'E~ÇA PRINC'II'.\l: 
27 de outubro de 2004 

\1:><api.- AP .~,JJ de fc>crc•m de 2006 

(Comunicação 
>---

) 
Marcelo Ignácio da Roza O SECRET ÁRJO DE ESTADO DA ADMIHISTRAÇÀO, no uso oa \..:.:=.:..:.;,:...;,.::.:..;,:,:.;,;_;_ ...... ....:...;.:.. ________ , 

c:ompettroa que h! foidele<,jada pelos Oecroos n' 1497, de 16/1002. 0148. ele AVISO OE LICITAÇÃO 
23oll1t98.1oodo em vOSla 0 loor do Oflao rf' ~CPAOICAISEAD. TOMADA DE PREÇO N° 001106-CEUSECOM 

60 {Sessor1ta) dias. o prazo per;! !Xll'do.csao 
Adrm~ Pruc.uo rf' 20031111'11· 
>SEAD,de 16.12 2lno. 

A SECRETARIA DE ESTADO DA 
COMUNICAÇÃO. através de sua Com1ssao Especoal de 
Licolação, nomeada pela Portaria n• 008/00·SECOM. 
toma público aos interessados que enconlra·Se aberta a 
lic1tação a nlvel de Tomada de Preço n°.00112006· 
CEUSECOM, do Tipo MENOR PREÇO, no horano e 

~den'lwQf----· forma. a seguir relacionados COm base no QUe diSpõe 8 
· -........ Lei.S 666/93 e suas aHcrações 

J j f /;1// Yl OBJETO Locaçao de mac>de·obra .. para os serv1ços de 
fl .l'v~\J.-tw~ Cope1ragem, AUX>Ioar de ServiÇOS Operactonats 

-~~~(t·~~ o SAMP~ Motonsta Recepc.onista, Telefonista, Molc>Boy, Auxol ar 
de l:s- da Ad....,~rleio Adminoslratrvo, Técnico de Aud10 e T écnoco de Vídeo, a 

serem desenvolvodos na SECOM. conforme 
r;;: ) espeCifitcaçao constante do Anexo I do relendo E dotal. 

1,~:::;S~e:::t.:.;r~::!:-============~- DATA: 20 de Março de 2006, > HORA: 09:30 hs 
Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

r'\,JIL\ [QDQJ;!t!I•UUOII.lrQ 
Mtí"Ol' llt' TO~Ol91~0o,~, 

Ot - 1'\SliU ·Mf~lO PRNCIPAI.: 

[X filA TO DO t' TERMO ADITIVO ,\ O CONTRA'! O N ' 

029.':0005 Sffi{AP 

02 - PAR TI. ()Q l'óSTRH1t'HO PRI'CINI.: 
at CO'ITRATANTE 

SH"RHAIHA DE E.'õT, .. I\0 m·. lR.\'iSPORTES 
~UR.~P. 

b) C!l~illATADA 
t .C'LIPSE CO~Sllt! 1Ç01:S I TO\. 

<! o llJETO 00 TER\10 ADIOVO 
rlt.:l prorrogado o prazo pur 1031$ 60 (sessenta) dí~. 
ficllndo seu nth'O ttnmno PfUtramado para o d111 
l410-lll006. 

03 - D.\ T 4 DE .4SSI"<ATURA 0.\ A VEr-ÇA PRI~CIPAL: 
17 dr 10 dr 2005. 

iõXTRATO QQ. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO_~ 
illWM. 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO 3" TERMO ADITIVO 00 CONTRATO N • 
01312004 -SETRAP 

02- PARTE 00 INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a), CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
ELETROMEC L TOA. 

c) OBJETO 00 TERMO ADITIVO 
FICa ACRESCIDO ao valor do conlrato, o valo< de R$ 

340.267,64 (trezenlos e quarenta moi, duzentos e sessenta e 
sete reaos e sessenla e qualro cenlavos), focando o valor alua! 
em R$ 1.701 338,20 (um mithAo, setecentos e um m1l. 

J!!!zenlos o trinla e o•to reais e Vlnta centavos) 

LOCAL· Av· Ana Nery, SIN • 1° Pavimenlo • Prédio 
Rede Vida- Bairro do Lagumho- Macapé·AP. 

O Edital complelo e seus ánexos, poderé ser adouirodo 
mediante a apresentaçao de (01) um Diskctc na sala do 
NSP/SECOM, no endereço acima menc o nado. 

Para maoores e&elarceimentos a Comossâo coloca·se a 
dispostçao dos mteressados no horáno normal de 
exped1ente das 06.00 ãs 12.00 e das 14.30 as 18 00 
horas. no endereço acima colado, ou pelos tetefones 
3212·1113/3212.1176 Ramal27- Fax.3212.1166 

Macapâ-AP, 02 de~ de 2006 

~ 
TELMA M.BORGES VASCONCELOS 

Pres1dente da CEUSECOM 
PORTOOS/06-SECOM 

l(saúde 
Abelardo da Silva Vaz 

EXTRATO 
JUSnFICATIVA N.' .ollJo&·UCC/SESA 

R1t1ft co na fot'TN. da Let 

~
~ 

T N OSÉ TAVARES 

S.Cret r do Estado da Saüdo 

Senhor SOC<otlrlo, 

Sllbtneto 1 e .. vada conlid4tt'açio de Vossa e_..e .. ncía 1 
p<esontt )uS!oficollva ob)olovando o aleroç'o da CLÁUSULA 
s l'inMA. !lo Controlo n' 02905. oolobrado cem I ""'"'- L. o 
DA SilVA - ME 
Justof>e~~·se t tl!waçto do lnslrumtmo sul)la tm ra.do da 
noc:as5fâde de aaesc... .ua Ootaçio 0Tçamentâna o v.tor de 
R$ 361.149,91(\razentos • snunta • um ml cento • querenta 
t noy• ru.ls t novenca e um cenlavoa). oonsk:Strlndo • 

) 

Pág. 5 

MCIS.i4CS.de de ac:reacer o quantf~tvo de HU obteto com 
prtstlçlo dos SeMÇOO de monutonçlo lvdniuica, marc..,ane. 
J)(nture • alvenartil, auxnto om sorvfços drversos, servço de 
tnansportt de pacoontes (molorista) paro o Hosphl dt 
Emorglncoa, Hoopotot do Eopoaohdades, Hospdol do Mulher 
conatdonndo quo a redo púbhca vem amphan<fo seus aetviÇOS 

JUnto .o SUS ao qye tange 1 •rca Hosplalar e dontra ot 
sorviçol prestados acima 
Pelo .. posto, par• s:>lvaguardor os Interesses da admonlstr>ç3o 

de5to SOC<eltrla. submetemos • PftSOntttuSII!Ica11va a suporto! 
lpttclaçlo e homologaçlo de Vossa Excelênc1a assm, .m 
obseMnc;,a ao d1$poSI:o no att 66. I. ali.nea '"b • lnoso 11 
parégreto 1 ... ele art. 57. t. Lo1 n. • 8 666193. e ao mesmo 
rampo aottcltamos a ratJfi o "' presente justl".caUva • 
ddO<TT\.,. suo pub<icroçAo no .,io Ollctal do E<údo poro quo 
produza ccndiÇ6es dt eloeác.a 

s 
SESA 

EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao COHTRATO N ' 029/05 • 
SESA quo ontre si co!obram o ESTAD_O DO AMAPÁ. ;rtrov.ls 
da SECRETARIA DE ESTAOO OA SAUDE. e 1 omprose l . O. 
~ ~~ ~ 

pata os r.ns. nekt dodarados 
Pelo Pftlarte TERMO Aomvo. o no moll>or fonna do d .. to. 
o& r-.ponSâve•s no fim O$Sinadcn tOdos Jdentrf~eados no 
Cof1lteto de ongom. contorrN JUStdiCatrva n .• ~ 
06/UCCISESA. resolvem de comum eeonso. que o 1natr""en1o 
acomo ldonttocado tem a1ttred1 • CLAUSULA SEnMA, quo 
passa 1 Vlgot'at com a segu;me rodaçlo. m11111daa aa dem••• 
1qu• nlo roforirJas. niii formõi como se acham onglnatmen1e 
rodlgldaa, e qua ne~te oto e oea~lo. do totalmente ratlfic•das 
para todo§ os fins do dlreko 

CI.AUSULA SéllMA - DA DOTAÇAO: ~ despcsos com o 
execuç5o doss. Contrato. serjo ICftl<odas em RS 
361149 91(ltazenl01i e sessenta e t..m mrl c.nlo e quarenta • 
nove ro:~ la c novcrfta e um GOI'I.vos), CUJO o valor me.naal de 
R$ 201 885.70 Cduzontos e um ml oloc-tntos c oitenta e anco 
rN~"" • '«JtGOI• centavos) a aerem ac.ret.adas para o valor 
monoal do RS 234.717,51 (duzonloo • tnnta e quatro ml 
setecentos o dozenote r~t$ • c•nqtJente e um contavot). 
conformo Cronograina do Oe"mbotso, que conecào a conta da 
Fonte 001. Progtama d<t Trabolho t0302 0090.2329. Elemento 
elo Oospeu 339Q..37, SeMÇO$ cse lerc:uos - Pessoa Jurld•ca . 
. "'JE~ _ dovettdo set pt'Ovtd.encrado doc:urnemo PJJ• g ... .anll'l' .a 
doraçio orç~tnentára ~ra o olercle.o subleqU.nte 

Pof estarem assrn, ,.,stos o corcotdes as. 
partn assnam o presenle tnstrumenco .m 05 (onco) ..,., de 
JQ\111 toor e forma na presença de 02 (duas) testemunhal Que 
tamb6m no fim IISIO&!T1 

Mao.apá·AP, Ô2 dolovOteoro de 2006. 

~ 
ro ele &todo d<t Saúde 
AATANTE 

EXTRATO 

JUSnFteAnVA N • OJ0_/06-UCCISESA 

~~d~ 
Senhor Secrot.,IO V 
Subme1o a t'!~evada conSAderaylo de Vossa EKcol6ncta e 
pre,onlo )1ls1oneatova obJetovando a IIIJiaçto da ClÁUSULA 
StrlMA. do Comrl.to n• 028105. colobrõJdo com a empros.a 
CRISTlANE 005 SANTOS - EPP 

Justt.:.so a aiiGraçlo do 11\St~to 5Upt'a em rado d:. 
necess~d• de KJescet sua OOiaçio Orçarnentarta o \'llot de 
RS 31~ 043.40 (ltezentos e quatorze ml quarenta e tr6s reaiS o 
quuenta centavos). consdetando • neceudada 6ft ~crescer o 
quantuhvo de aeu obttrto com Pf"'*flo doa setvtços de 
miJnutN'IÇio hidr,ub marc.enana, pintura e alvenaria, auxiHo 
om SOIVIÇO\ d•vel\os .urvço ôe transporte de PIC1entn 
(motetlsta) para o Hosprtal da Q.ança e do AdOt6$Cente - HCA 
c HosprtOJI do Santana, poes a rode publca vem ampliando seus 
aerVtÇO& tonto ao SUS ao q011 1ilnge • *'•a Hospttalar e dentre 
os seN.yos Pfe5tados IJCW1"t.l 

Pelo expo,to, para utvaguardar 01 wn.,asses dil adm.ne:straçlo 
dnta Soetetaua. submetemos • ptesente JuMk.atrva a super'Dr 
aprec:taçlo e homologaçlo de Vossa E.acet6ma as~um. em 
obserdncta ao d1ipoS1o no .n 65, I, alinea ·b • Inciso 11 
par.&gtafo , .. eJc att 57, t. let n • 8.666193. • ao mesmo 
tempo aollcttamos a r.t o na preMrrte )ustd'ICativa e 
dotermrno sua publi:oo;:io n Oároo Olicoal do Eslado pora quo 
produza condtç6u do elocá<:o deite 1to. 

• P, 02 cS. lovore~o do 2006. 

BISESA 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TEFIMP ADITIVO ao COHTAATO N.' 028/06 • 
SESA . que ant,.. s t c:.letw.m o EST A.DO 00 AMA.PÁ. atrav'• 
da SECRETARIA DE ESTAOO DA SAUOe, o a emproso 
CRISTlANE DOS SANTOS-EPP 
paçe 01 ftn& nele dodatados 

Pelo prosarte TERNO ADHlVO, t na mollo< lonna do druo 
os respondvei& no fim as~nados todos identir~eadoa no 
Contrato de ottgem, oonlorrna fUStlcaatVa n • QJ2. 
06/UCC/SESA, resolvem do comum tco<do. auo o •nstrumonto 



Macapá, 06.03.2006 

f>Cima idont~iccdo tem ancrodo o CLÁUSULA SÉTIMA. que 
passa a vigorar com ~ seguinte redação, mantkias as demais 
aqui n;io referidas, na forma çomo se acham or~gjnabncntc 
redigidas, o Quo neste ato .o ocasião, são totatmcnto ratificadas. 
para. todos os fins <to direito. :j 

CL.ÁUSUCA SÉTIM~ - QA DOTAÇÃO: Ao dcspcoos com a 
execuçõo,_dossc Contrato, ~or.\o pcroscldas ·om R$ 3t4.043,40 
(trezentos O quatorze mi! quaronta d três roais O QUarbnta 
ccnta'!'os), dovei'ldo as parcolas cujo valor o do R$ 126.783,70 
(cento c vinte o se is rhil setecentos o oi1:enta c tràs reais e 
s.ctcnla ccnloavos)' a serem acroscidas ao valos monsal· do RS 
155.333,10 .(conto ci,cinqÓcnta o cinco mil trezentos o trinta e 
tr~s t(!O fs o dez centavo~). conforme Cronograma do 
Oo!>ombol~o. quo corrCJrâo 3 cont3 d;:;; Fonto 001 o OtG, 
Progrom:l do Tr:Jb3lho 1 0. 30~ .OOTJ .2655, Elemento de Despesa 
3390-37 • ...Scrviço,.dc Terceiros - Pessoa Jurldiea. NE~. 
devendo sor ptovidcnclado documento para garanlir a dot~âo 
orçamentária para o excrcfcjo subsoqOento 

ç 

P01 ·estarem assim, justos ~ concot"dcs. :l~ p.3rtcs .,s,inõJm o 
presente instrumento em 05 (cinco) vias de lgu:~l teor e forma. 
n:J presença de 02 {du:s.s) testemunhas quo tambóm no f1m 
3ssrnan{ 

EXTRATO • • 
JUSTiFICATIVA Pl.' .Q_U /06.UCCISESA 

R3tifico n:~: 
forma da Lei 

Macap.i DP..Jf21dQP_ 

Senhor Socrclórlo. 

., 

Submeto a eJovada consideração de Vossa 
E:..cc!ênci3 3 PfOScote justific3l iv3 objetivando a altoroçào da 
C láusula Ou<:~rta do Controtto n .• 002106. celebrado com a 
empreso APMPA COMÉRCIO E SERVIÇO. 

Justiftea- ~o ::a oltoraçâo do instrumento suprõl, 
em rnzào do necessidade de t~crescer sua Oot<Içào 
Orçomcntári3 o valor do RS 798.159.54 (Sotoconto:; c 
novcnt3 o oito mil cento e cinQOenta o novo reais c 
cinqücnt., c quatro centavo:;), considerando a ampliação 
dos hospitais do Especl;:alódadc:;, Emergéncia, Sant :w a c 
CAF, onde houve a ncce:isld:tdo de 3etl!sccr novos leitos. 
pois ::1 rcdo púb!àco vom amp&ondo seus serviços junto :~o 
SUS ao qu~ tange a área Hospitai<Ir c dentro os serviços 
prestado!: o serviço do Limpoza, Hlglontzação c 
Conserv:tção Hospitalar quo dcvor.i ottcndor com un1 
quantftõJtivo maior d& funcionários cuja ntcnd111 a orcmcntc 
noccssid>~do do ampliação da$ áreas hospitalerc' conforme 
alterados no anexo V. 

Pelo exposto, FX~ra satvaguardar os intoro~ses da 
ad~inistraçào desta Secretaria, submetemo~ 3 presente 
justificativa a superior aprec!açao o homologação do Voss3 
Excelência ::.ssim. em obset"Wr1ciO ao disposto no ort. 65, I, 
allnoa ·b o Inciso 11 p. 6grafo 1•· ele art. 57, I, da Lei n. • 
8.66ôl93, e ao mosm l«npo solk:itamos a ralifiCOJç3o na 
pre~cnto just lk:aHva o etormine su3 publicação no Oi.irio 
Ofteial do Es.totdo para uo produza condições do cr\cócia 
deste ato. 

s 
PORTARIA N' SESA 

EXTRATO 

TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO oo CONTRATO N.' 002106 • 
SESA, quo entro si celebram o ESTADO DO AMAPA, 
otraves do SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, c a 
omproso AMAPA COMERCIO E SERVIÇO, poro os fins nele 
dcci<Ir;:~dos. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, c na mclh<>< forma do 
direito. os responsável& no fim ossJnado&. todos idcn1iHcados 
no Contr01to do oriQcm. conformo justificativa n.• ill 
06/UCCJSESA. resolvem de comum acotdo. que o 
insttumonto acima idontifiiC3dO tom aiiCfada ., ClÁUSULA 
QUARTA , quo passa a v'tgor3r com a se~uinto rodaçào, 
mantidas as dcmats aqui não fOfcrKias, na formo como se 
acham orig inalmente redigidas, e quo ncsto ato o ocasi5o . 
~o totalmente r<~ti1icada s, ~r a todos os fins do direito. 
CI.ÁIJSUI.A QIJARTA- OA DOTAÇAO: ki dospooas com a 
execução desse Con1toto, s.ctão acto~id;:,s om RS 
798.159,54 (Setecentos o noventa o oito mil conto e 
cinqUcnta c novl! reais o cVlqUenta o quatro centavos). 
devendo as parcelas cujo valor o de R$ 487.081.44 
(quatrocentos e oitenta e sete míl oitenta c um reais 
cinqoonta c quatro con tuvos} a serem acntscictas ao wtor 
mcnsa.l do R$ 559.648,40 (quinhentos c cinqOcnta c nove mil 
soisconto:; o quaronta o oto roais o quaronta contavos). 
conformo Cronograma do Ooscmbolso, quo corrcr5o 3 cont;!. 
d:l Fonte 001 c 016, Pcogr3m3 de Trabalho 
t0.301.1l077.2G55. Elemento do Despesa 3390·37. Scrvi!;os 
de Torcoiros - Possoa Jurldica. NE!ltif_, devendo ser 
PfOvidcnciado documento para garantir o dotação 
orç3mcnt3riõJ para o excrcicio subsoqüen!o. 
Por es\arom assWn,; J.ustos e conc.ord~s. as partes assin3rn o 
prosonto Instrumento em 05 (cinco) vias do Igual teor c 
form.:~, na pro~onça do 02 (duas) tostomunhas quo também 
no fim assinam. 

Macopá·AP, 06 do fevereiro d 006. 

. . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTRATO 

JUSTIFICA TtVA N.• 00112006·UCC/SESA 

Ratif ico na forma-.,da L!i 
Macapã.Q.L1.!1.5_oh· 

~N JO É TAVAR,ES , 
Scc retârio de stado da Saúdo· 

Senhor Secretario, 

Submeto a elevada consid.,-ração de )lossa Senhoria a 
prLsen:c justificativa obJetivando a alteração das Cláusulas 
Tcrcclm c Sext'l re ferente ao Contrato n.• 003105. celebrado 
com a emncesa COMERCIAL NOGUEIRII LTDA. 

Justifica-se a alteração do instrumento supra em razao da 
neccs-.:dade de prorrogar sua vigência até 01/0212007, e 
acresc.t-r ,a sua dotaÇcão orçamcntâna O valor ae RS 
7 t0/.095,40. (Sete Milhões. Cento e Sete Mil e Noventa e 
Cinco Rcats e Q uarenta Centavos). a hm de garantir a 
conlimriJade no fornecimento de lanches e refetçOcs a 
pactentcs c plantonistas dos hospil"nis estaduats. uma que é 
obrigação do SiStema Único de ~aúde . 

Pelo exposto. para salvagu~rdar os interesses da 
admln1s;ração desta Secretaria, submetemos a· presente 
justificativa a superoor apreciação e homologação de Voss a 
Excelência assim. em observância ao disposto no M . 65, I. 
alinca ··o c inciso 11 par~grafo t• • ele an. 57. I, da Lc1 n • 
8.666193, e ao mesmo tempo solicitamos a ratofl caçao na 
p1csent~ 1ustificativa c determine sua publicação no Doaroo 
Oficial do Estado para que produza condições de efocác1a deste 
alo 

Dala da Assinatura: Maca pá AP. 01 de fevereiro de 2006. 

EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N.' 003105· 
SESA. que entre si celebram o ESTADO DO AMAPÁ, por 
intcnnédio da SECRET ARIA DE ESTAOO DA SAÚDE. e a 
empresa COMERCIAL NOGUEIRA LTDA.. para os tons nele 
Ceclarados. 

Pelo presenle TERMO ADITIVO. c na melhor forma do direito. 
os responsáveis no fim assinados. todos identificados no 
Contra1.1 de origem. confonne justificativa n.• 001/06· 
UCCISESA, resolvem de comum acordo, que o instrumento 
acoma identificado tem alterada as CLÁUSULAS TERCEIRA o 
SEXTA, que passam a vigorar com a seguinte redaçao. 
mantidas as dem ais aqui não· refetidflS. na forma como se 
acham originalmente redtgidas. e que neste ato e ocasi5o, são 
totalmente ratificadas, para t9d(!S os fins de dneito 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente 
CONTRATO vigorarâ ale 01102/2007. 

CLÁUSIJLA SEXTA • DA DOTAÇÃO: As despesas com 
execução deste contrato, totalizam o valor de RS 7 t07.095.40 
(Sete Milhões Cenlo e Set.e Moi Noventa e Cinco Reais e 
Quarenta Centavos). sendo o valor de R$ 6.5t4.837.45 (Seis 
Milht~re s 0lJinhcntc5 e Quatorze Mil O ttoccntos e Trint rJ e Sete 
Reais e Quarenta e Cinco Centavos). para o exe•cic•o de 2006. 
conforme cronograma de desembolso Que correrã à conta de 
dotação orçamentána consignada no Programa de Trabalho 
t0.302.0090.2329, Fonte 007, Elemento de Despesa 3390·39. 
bem como Nota de Empenho n• 2006NE002gs. Devendo se< 
provi<lenciado documento que garanta cobenura 
orçamentária para o ano subseqüente. 

Por es~:lrcm assim, justos e concordes. as partes assinam o 
presento instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. na 
presenç.::. de 02 (du3s) tc stemt!nhas que também no fm 
assinam. 

Data da Assinatura: Macapá ·AP. Ot de fevereiro de 2006. 

/lo~~ ~;~roa Estado da Saúde 
CO TRATANTE 

EXTRATO 
CONTRIITO N.' 001/ 2006-SESA 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
AMIIPÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, COMO CONTRATANTE E A EMPRESA M. N. 
OLIVEIRA CORREA. EPP, COMO CONTRJ\TADA. PARA OS 
FINS ~lEU' DECLARADOS. 

Pe lo prcsl.!ntc jnstrumento, e nos melhores termos de direitO. os 
Con1rntantes no fim assinados como outorgantes c 
reciprocaonenle outorgados de un1lpdo, como CONTRATANTE . 
o EZT.',DO DO AMAPÁ, através da SECRETARIA DE 
ESTAnú DA SAÚDE. Pessoa Jurldica de Direito Publico 

r. 
O' 
1 ag. 

~ 'r 
·Interno. inscrito nd'CNPJIMF sob o n' 230 8517510001·03. neste 
alo representado por ~<eu Secreli!rio o Dt. UIL TON JOSE 
TAVAREScbrasoleiro. casado. CPF n• CPF n• tt 5.533 6t2·04 e 
RG n° 035013- AP. restdenlc c domrohado ... ncs tc·Municipto de 

·Macapa c de outro lado como CONTRATADA a empresa M. N. 
OLIVEIRA' CORRÊA. neste ato reprcscntudo pelo S• 
.NILZOMAR DE OLIVEIRA CORRÊA brasileiro. cq,Sado. 
res1dente c domic il tado no Mun •c•p1o a~ Macapá, CPF n ° 
057988662·49 e Ct n ° 26622t t .SSP.AP. resolvem firmar o 
presente CONTRA TO, subordinado ~s cláusulas e condções 
st;.guinlcs que se obrigam a C;JJmprir e respeitar integralmcn1c. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO L EGAL: O 
, presenle CONTRA TO lem respaldo legal no art 25• §1' da 
Conslilu iç~o Federal. ele aro. t2 § 4°, da Constituoçao 
Estnclual/9 1, com fulcro na Lei n° 8 666193 e nova redaç.ao 
dada pela Lct n° 8.883/94 e decorre na moda~dade Tornadil de 
p,eços n• 02012005·CPUSESA, devidamenle homologada pelo 
Excelenllssomo Sr. Secretáno de Eslado da S~úde. 

CLÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJETO· Es1e Conlralo tem por 
objetivo a contrataçao de empresa para fornecimento de 
matcría ts ortopédicos, com f•nalidade de atender as demandas 
do Centro de Reabllilaçáo do Amapó·CREAP, conforme Anexo I 

. que é parte integrante deste inslrumento. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: Este Controlo 
vigo rará por um pcriodo de 12 meses a contar da dala de sua 
ass inatura. assim estiverem as partes de acordo e por 
ncccss1dade e interesse da Administração podendo ser 
p ro rrog:tdo ~traves de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA SEXTA :DA DOTAÇÃO: />:; despesas com 
execução desle CONTRATO, lotalizam o valor de RS 
1.164.975,00 (Um milhão Cento e Sessenta c Quatro M1l 
Setecentos c Scssenla e Cinco rca:s). sendo para o exercício 

'de 2006 o valor de RS t.057.893,70 (Um m•IMo Sessenla e 
Sete mil Oitocentos c Noventa c Três reais c Seten ta Centavos) 
correspondente aos meses de Fevereiro a dezembro. sendo 
empenhado inicia.lmenle o valor de RS 97.081 ,25 (Noventa 
e Sete mil Oitenta e Um rea is c Vinte e cinco centavos). 
referente ao mês de Fevereiro. que correrá a conta da dotaçao 
orçamentária no Programa de Trabalho t0302000526090000. 
FonJe 007. Elemenlo de Despesa 3'390 32 • Malerial de 
Consumo. conforme Nola de Empenho n' 2006NE00085, 
devendo ser providcndado o instrumento couesponden te para 
f;a rantir a dotaÇ<1o complementar p;:~rn o cxcrr.icio subseqüe~te. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO: Este 
conl rato devccá encam•nhado·para pubbcaçao. no prazo de 20 
(vtn!C) d~as a contar de sua assnalura. em resum o no Otário 
Ofictal do Estado do Amapâ 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: Para propositura de 
qualquer ação, com base neste CONTRATO foca eleito o Foro 
da Comarca de Macap;l, Eslado do Amapa, excluldo qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, juntos e contralados. assinam este 
ins-trumento em 03 ( três) vias de Igual teor c rorma. na presença 
de 02 (duas) testemunhas, também no firn assinadas. 

Ma capá · AP. 03 de fevereiro de 2006. 

UILTON J 
SECRETARIA DE 
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) --i José Adauto Santos Bitencourt 

PORTA RIA N' 071 / 2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUC AÇÃO. usando 

dos atribuições que lhes s.ào contendas pelo Decreto n• 
3431 de 27 d e dezembro de 2004 e. lendo em vislo o 
contido no Memorondo n• 00356/200ó 
DIEJII/COEN/ SEED. 

RESOlVE: 
Art. I' • Designar o deslocamento do ser>~idor 

ANAST.ÁCJO DA SILVA PENHA. Agente 1\dmlnlstrotivo. N/S. 
Q.F. lotado nesta Secretari o de Educoçõo. da sede d e 
suas alrlbuiçOes. em Macopó. olé a Comunloode 
Terapêutico Monle l abor (Poria Grande). com o objetivo 
de Coordenar os Exomes~p!etivos poro o Ensino 
Fundomenlol e Médio . n~ o de 26 o 29/05/2006. 

Dt·SE CIENC IA. PU LI U · SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE 00 SECRET ÁRI . m o co pó - AP. 8/212006. 

José AOoul o I s Bitencaurl 
Secretório d e lodo do Educaçõo 

PORTARIA NO 072/2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 

das atribuições que lhes s3o conferidas pelo Decreto n° 3431 
de 27 de dezembro de 2004 c, tendo em vista o contido no 
~temorando n• 00356/ 2006- OIElA/COEN/ SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1 o • Designar as servidoras Ocuza ~la ria Gonçalves 

Braga professora Classe C, Referência 2, NfS e Vera Lúcia 
Ferreira da Silva, ProfessO<a Oasse B, Referência I , N/ 5, 
lotadas nesta Secretaria de Estado da Educação, para 
deslocarem·se da sede de suas atribuições, em Macapá, até os 
Municípios de Tartarugalzlnho (Escola Est<ldual Reiselina F. 
Thomaz) e Ferreira Gomes (Escola Estadual l·laria Irad 
Tavares), no período de 26 a 29/05/200fy com o objelivo d e 
Cooroenar os Exames Suple!iv9s\ poro o Ensino 
Fund amental e M~~ 1 

• 
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Gabinete do Secretário, em - AP, B/2/2006. 
0!-se dênda, pubhque-~pra-se. 

J~ Adauto Santos e 
Secretário de Estado E çJ!o 

PORTARIA NO 073/2006- SHD 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando da$ atr.bulções que Ines ~ cortendas pelo oecmo nO 
3431 de 27 de dezembro de 2004 e, tendo em vista o oonbela 
no Memorando n• 00356/2006 - DIEJA/COEN/SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1 o • Designar os servidores José wuson 

Teixeira cardoso, Professor Oasse C.~ 3, N/S, M>guel 
ArcanJO VICIOf1no, Professor Oasse B, Re'erência I, NIS, 
Socorro Baloeiro Madlado, Professora Oasse, Classe C. 
Reterenoa 4 e Dilma Solva VICtonno, Professora Classe A, 
Referenda 10, lotados nesta Secretar1a de Est.ado da Educaçl!o, 
para deslocarem-se da sede de suas atrobuiçlSes, em Macapá, 
até os MJnldpios de Olapoq\Je (Escola Estadual _Joaquim 
Nabuco) calçoene (Escola Estadual S.i'o'lo Boto), Amapa (Escola 
Estadual Vidal de Negreiros e Pracuúbl (Esco'a Estadual 
Ernesto Pereira Colares), no perlodo d 6 a 29/05/2006, com 
o obJetivo de Coortfenarem os Exa Supletivos Para o 
Ensino Fundamertal e M6dl0. 

0!-se oênoa, pubiiQ 
Gabinete do Se<máno, em 

PORTARIA N• 074/2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCA<;AO, 

usando das atribuiçÕeS que lhes s:io conlerlda5 pelo Decretl) n° 
3431 de 2.7 de dezembro de 2004 e, tendo em ~ o oontldo 
no Memorancla n• 00356/2006- OIEJA/COEN/SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1 o • Designar os servidores Oüvaldo Marques 

Monte Verde, Professor casse E, Refer!ncla 4, N/5 e Mdtla 
Many ArauJO ela Nascimento, Pro(essora Oasse B, R~·!ncla 4, 
N/S, Mâroo André Ptrelra Cmha, Professor casse E, 
Referencla 7, lotados nesta Secretana de Estado da Educaçlio, 
para de>locarem-se da sede de suas atnbulçOes, em Macapá, 
até os Munoo'plos de Laranjal do Jari (Escola Estadual Sônia 
Henque Barreto e Escola Es~ual Mana de azaré Rodngucs) 
e Vrtóna do lati (Escola Estadual M ba Jari), no perfodo 
de 25 a 29/0S/2006, com o objet> e Coordenarem os 
Exames SupletivoS para O EnSinO F\Jnd I e Mé<fiO. 

~ ci!ncla, publique-s 
Gab•nctl! do SecretáriO, em M 

PORTARIA N° 075/2006- SEED 
O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 

usando das atribuições que lhes são contendas pelo Oecre!D n° 
3131 de 27 de dezembro de 2004 e, tendo em Vlst.a o ronUdo 
no Memo'llndo n• 00356/2006- DIEJA,ICOEN/SE:ED. 

RESOLVE: 
Art. 1 o - Designar os servidores Zeider Valente 

SIQueira, Professora Oasse E, Referência 4, N.'S e Ronaldo 
Costa Scusa, Professor Classe C. Referenda 2, N/5, lotDdos 
nesta Secretllr\a de Estado da Educ.aç:io, para deslocArem se 
da sede d~ suas atribuições, em Macapá, até os Munlo'poos de 
Mazag:io (Escola Estadual Mur\lo Braga e Escola Estadual Dom 
Pedro 1). no periodo de 26 a 29/05/2 , com o obJ~IVO de 
Coordenar~m os Exames Suplctlvos Ensino Fundamental 
eMéd10. 

PORTARIA N• 076/2006- SE.ED 
O SECRETÁRIO Df ESTADO DA EDUCAÇÃO, usatldo 

das atn"bu.ções que lhes são conrendas pelo Decreto n° 3131 
de 27 de dezembro de 2004 e, tendo em VIsta o con~do no 
Memordndo n• 00356/2006- DIEJA/COEN/SECD. 

RESOLVE: 
Art. 1 o • Designar as serAdoras Jeane Mary AraúJO de 

Q.ivelra, Professora Oas.e C. Referência 8, N/S e Andréoa de 
Jesus R.abelo da Silva, Professora Classe 8, Referenaa 4, N/S, 
lotldas nesta Secretana de Estado da EducaçAo, para 
deslocarem-se da sede de suas atribuições, em Macapá, até os 
MunidpiOS de ltaubal do Plnrfm (Esalla Estadual Wilson Hdl de 

' AraÚJO) e Cutias dO Araguri (Escola Estadual Louimar Somlles 
Paes), no perlodo de 26 a 29/05/2006, o objetilto de 
Coonl~m os Exames SupletivoS o F\Jndamenta• 
e MédiO. 

PORTA/liA tt• 077 /2«16- SEED 
O SECRETÁIUO DE ESTADO 011\ EDUCAÇÃO. LMndO 

das ~ que 11es slo conterldas pelo Decreto nO 3431 
de 27 de de1embro de 2004 e, tendo em viSta o contodo no 
Memor- ,.o 00356,12006- DIElA/COEH/SEEO. 

RESOLVE: 
Art. 10 • oes1g1w as servidoras Shirlene da s.l•a 

eonaa, """-a- f, ~ 4, N/5, Andréia Dias 
Ales, Pro(essn Casse B, Referenaa 1, N/5 e Ragona M.Ya 
andoc!a dos Sinlm, Professora casse C. Referencia 4, lOtadas 
nesta 5ecretana de Estado da EducaçJo, para deslocarem-se 
da sede de sua5 atnbulções, em Macapá, até os Munldotos de 
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Portl) Grande (Escola Estadual Marta Cnstina Botelho), Pedra 
Branca (Escola ~ual Maria Helena eoro) e Serra do 
NiMO (EscOla Estadual Dr. Herm .no ter Gusmão), no 
período de 26 a ~/DS/2006, ob de Coordenarem 
os Exames SupletMlS para o E ental e Médio 

Dê-se oêncla, publiQUe-se 
Gabonete do SecretáriO, em Mac 

PORTA lUA NO 078/2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 

das atnbuoÇOes que lhes ~ contendas pelo Decreto n° 3431 
de 27 de dezembro de 2004 e, tendo em ~ o contido no 
Memo111ndo n• 00356/2006- DIEJA,ICOEN/SEED. 

RESOLVE: 
Art. 10 • Designar as set"VIdoras Mana José 5iva dos 

Santos, Professora Oasse C, Ref~a 2, N'S. Reç•na K.it•a 
Fe"reora Soares Maramalde, Professora Oasse c. R~ferencoa 4, 
N/S , lotadas nesta Secretana de Estado da EdlJGIÇ3o, para 
deslocarem-se da sede de suas atnbUições, em Macapá, até os 
MunlÓPIOS de Tartarugalzlnho (Escola Estadual Re.sahna 
Ferrcora Tomaz) e Ferreira Gomes (Esclll ~ual ~1ana lrac• 
Tavares), no perlodo de 26/03 a O 04 06, com o obJe!,'IO 
de realizarem as 1nsti1ÇÕes dos m s Suplet~~~<lS para o 
Ens.no Fundamental e Médoo. 

Dê-se dênda, publique- e pra-se. 
Gabinete do Seaetáóo, em M P, 08.02. 2006. 

PORTARIA N° 079/2006- SEED 
O SECRETÁRIO Df ESTADO DA EDUCA<;AO, usando 

das atnb~ições que lhes ~ COf1feridas pelo Decreto n° 3431 
de 21 de dezembro de 2004 e, tendo em \liSta o contido no 
Memorando n• 0035612006- DIEJNCOEN/SEED. 

RESOLVE; 
Art. 10 • Designar os servidores José WiiSOf1 Te:xelra 

CardoSo, Professor oasse c, Referência 3, N.'S, Mana José 
Vale, Professora Oasse C, Referenda 2, N/S, Soco•ro Baloelro 
Machado, Professora Oasse C, Referencla 4, N/5, Netd 
,!lpareada AJmeda Battlosa, Prof~ora Oasse C, Referenoa 2, 
N!S. lotados nesta Secretaria de ~o da Educac;~. para 
desloCarem-se da sede de-suas atnb.JlçOes, em Macaoá, até os 
Mumcipoos de Ooapoque (Escola Estadual Joaq,•m NdbUCO), 
Calçocne (Escola Estadual SIMo fl•to), AmaDA (Escola Estadual 
Vldal de Negre~ros) e Pr3C\JÚba (Esc la Estadual Ernesto 
Pereíra Colares), no período de 2 03 OI/0'1!20C6, com a 
objetiVO de realizarem as lr\S0"1Ç Exames Sup:etJvas 
para o Ensino Fundamental e Méd o 

Dê-se oênda, publ1q~ e pra-se. 
Gabinete do 5ecretáno, em Ma - , 08.02.2006. 

PORTARIA NO 080/2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, u>ando 

das atnbuções que lhes~ contendas pelo Decreto n° 3431 
de 27 de dezembro de 2004 e, tendo em "'sta ~ contido no 
Memorando no 00356/2006 - DIEJNCOEN/SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1 o • Designar o deslocamento do servidor 

ANASTÁGO a4 SILVA PENHA, AQente Adm1111Wabvo. N/S, 
Q.F, lotado nestJ Secretaria de Educac)o, da sede de suas 
atn~Oes. em Macapá, ali a Comu ·da!le Terapêutica Monte 
Ta~ (Portll Grande), com o,o\l.te ae re.roza• as in~rlç~s 
dos Ex-'tnes Suplebvos pata o E So mental e Méd•o. no 
periodo de 27 a 29/03/2006 

D~·SE O~NOA, PIJB 
GABINETE 00 SECRETÁRIO, 

PORTARIA No 087/2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 

da5 atribuiÇOes que lhes ~ oonfe:-idas pelo Decreto no 34 )I 
de 27 de oezembro de 2004 e, tendo em vostll o contido no 
Memorando n• 0035612006- DIEJA/COEN/SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1 o • Designar as servidoras Jeane Mary Araújo de 

Ohvetra, Professora oasse c, Reterênoa 8, N/S e Andre•a d~ 
Jesus Rabelo da Silva, Professorl Casse B. Referenoa 4, N/S, 
lOtadas nesta Secretaria de Estado da ~. para 
desloarem-se da sede de suas atnbutções, em Hacapã, ate os 
Munldplos de ltaubll do Pll1rlm (Escala Estadual WilSOn HIU de 
AraúJo) e Cutlas do Aragul1 (Escola Estadual Lourlm~r S•mlles 
Paes), no perfodo de 26/03 a OI/ , com o objetivo de 
re11oz.arem as ln5criçiles dos para o Ensino 
F~ e Médio. 

Dkedtnda, 
Gabinete do~. em 

POitJ'AIUA ftO tltll/lliH-SRD 
O SECRETMIO DE ESTADO Do\ EDUCACAo. ""ando 

das etnbulçOes que lhes slo confel1das pelo Decreto n° 3~31 
de 27 de delembrO de 2004 e, tendo em vosta o contido no 
HemOrando ,.0 00356/2006- OIEJNCOEN/SEED 

RESOLVE: 
Art. 1•. Dellgnar os 5erV1dores Zedef Valente Siqueira, 

Profes:5orll oasw E, Refertncoa 4, N/5 e Ronaldo Costa Sousa, 
Professor Classe c. ~ 2. N/S, lotados nesta Secretaria 
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de Estado da Ed~, para de>locarem·~ da sede de suas 
atnbuições, em Macapá, até o Munlo'l)lo de Mazagão (Escola 
Estadual Hurilo Braga e Escola 111 Dom Pedro 1). no 
período de 27/03 a 01/0'1/2006, )ttovo de reahzarem 
as onsa1ÇOes dos Exames para o Ens•no 
Fundament.ll e Médio. 

Dé-se ciência, pubiiQu 
Gabinete do Secretáno, em 

José Adauto San 
Secretário de Estad 

PORTARIA N° 089/2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 

das atnbuoçlles que lles ~ conferidas pelo Decreto n° 3131 
de 27 de dezembro de 1<»1 e, tendo em vista o contido no 
Memorando n• 00356/2006- DIEJNCOEN/SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1o • Designar os servodores Ol'Va'do MMGues 

Monte Verde, Professor Oa•se E, Referência 4, N/S, AntOOIO 
CarlOs Gertrudes Botelho, Professor Oasse A, Referenoa 8, 
N/5, Mároo André Pere•l"ll Cunha, ProlesSOI Classe C, 
Referenda 7, N/S, lotlldos nesta Secretar.a de Estado da 
Educaç:io, para deslOCarem-se da sede de suas atnbu•ções, em 
Macapá, até os MUillcipóos de laranjal do Jari (Escola Estad..al 
Séna Herlque Barreto • Escola Estadual Mana de Nazaré 
Rodn>gues) c Vrtórla do Jari (Escola Estadual Munguba do Jari), 
no perlodo de 25/03 a OI/ /2 , com o obJetiVo de 
reahzarem as WlsaiÇOes dos E><a es pi~!IVOS para o Ensono 
Fundame•t.ll e MédiO. 

Dê se clêocla. p~b!oQ e mor~ se. 
Ga~oncte do Secretáno, em · -AP. 08.02. 200b. 

PORTARIA N° ()g()/2006- SEED 
O SECRETÁRIO Df ESTADO DA EDUCAÇÀO, usando 

das atl1~ Que lles ~ confendas pelo DecmD no 3431 
de 27 de dezembro de 2004 e, tendo em ~ o conbdo no 
Memorancla n• 00356/2006 - DIEJA/COEN/SEED 

RESOlVE: 
Art. 1 o - Designar as serAdoras Slur1ene da Silva 

Corre.a. Professora Casse E, Referência 1, N/5, Mana Josef;na 
Prin Godlnho, Professora, N/S e Ra>g na Mar a Ondlda dos 
Santos, Professora Qasse C, Referenoa 4, lotadas neslil 
Secretana de Estado da Edueaç3o, para deslocarem-se da sede 
de suas atnbutções, em Macapâ, até os Murudplos de Porto 
Grande (Escola Estaduill Mana Cristina Botelho), Pedra Branca 
(Esccla Est.adual Maria Helena Cordeiro) e Serra ào Na'o'lo 
(Est:cla EstiJdua1 0<. Herme!.no Herbster GustNo), no perlodo 
de 26/03 a 01/0•\/2006, com o ebvo ce reahzarem as 
1nsertç15e:. dos E~Cames Suplebv pa Ens•no Fundamental e 
Médio. 

!*-se oêncoa, pubiiQ 
Gablnetl! do SecretArio, em 

cumpra-se 
- AP, lO 0,.2006. 

PORTARIA N• 091/2006- SEED 
O SECRETÁRJO DE ESTADO DA EDUCAçAo, usando das 

atribUIÇOes Que ltles s:!o oonterldas pelo Decreto n° 3131 de 27 
de dezembro de 2004 e, tendo em viSta o conbdo no 
Memorando no 00356/2006- DIEJA/COEN/SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1• • Designar o deslocamento ela servidor JoSf' 

W•tson Teoxera Ca'tloso, Professor O...se C, Referencta 3, N/5, 
Q.F, lotado nesta SecrNria de Educaç:io, da sede ~ suas 
aiJibul~. om MacapA, alé a Localid de Bailique (Macapá 
-zona Rural), com o ob)ellvo de real! as tnscnções dos 
Exames SuplctMlS para o Ensono F •tal e Médio, no 
penodo de 16 a 25/06/2006. 

Dt-sE a~C!A, PIJBUQUE SE 
GABINETE DO SECRETÁRIO, em 

PORJAIUA N° 092/2006- SUD 
O SECRETÁRIO Df ESTADO DA EDUCAÇÃO, USdndo 

das atnbuiÇOes que lheS ~ conferidas pelo Decreto nO 3131 
de 27 de deiembro de 200'1 e, tendo em Vista o contido no 
Memorando no 00356/2006- DlEJA/COEtlíSEED. 

RESOLVE: 
Art. I o • DesigoW o deslocamento ela serllidor J~ 

Wilson Teoxe!ra cardoso, Professor Classe c, Referenda 3, N/5, 
Q.F, lotado nesta Secretal1a de Educaçlo, da sede de suas 
atnbuiçOes, em Macapá, até a de de Baolique (Macap;\ 
-zona Rural), com o ob,letlW de lur as u-.scr1çl5es dos 
Exames SuclleiNOS par• o e MMo, no 
período de 03 a Ol!fOII/2006. 

ot ·SE OENOA. P\Jil.l 
GAIIINrn DO SECHTÁRIO, 

POIIAIIA N"onno«M- SHO 
O .sECRrTÂftiO Df ESJADO OA EOVCAI;ÁO. usando 

das atrfbvlçOos quo llos tOo contarlclos poto Decreto n" 
3431 oe 27 de dezemblo de :xn. e. tendo em \'Isto o 
conhdo no Memo!Ondo n" 001512006 - fUNDESCOlA· 
COEP/AP/$EEO. 

RESOLVE: 
Nl. 1•. HomolOgar o oeSIOcamenlo do servidOra 

MARIA ROSETE FERREIRA 00 AMARAl. Coordonodoro 
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Executivo do Programo FUNDESCOLA. lalodo neslo 
secrelorio de Educação. do sede de suas olribuiçães. 
em Mocopó. otó o Cidade de Belém · PA, com o 
objetivo de por1iclpor do En nlro do PRADIME 
(Programo de Apoio aos Dir les Municipais de 
Educoçãl. no período de 14 17 /2006. 

D~·SE CIENCIA. PUBLI UE E E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO SECRETÁRIO. o c pá - AP. 15.02.2006. 

José Adauto s 
Secrcl6~o de Est 

PORTARL\ n."09412006-SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 

das atnbuiçacs qm: lhe são confc:ridas pelo Decreto n." 343 1 th:: 27 de 
dezembro de: 200·1 c. tendo cnt vista o çontido no Mem(lr3.Mdo n ~ 
0015/2006- FU}JDESCOLNSEED 

RESOLVE: 
Art. (0 llomologar o designat; ilo do sen·idor Agnaldo 

Flgue1ra da Rocha S1h·a, Gerente Financeiro da COEI'-,\P. que 
rcspondtrà pela Coordcn1ção do Prm•rama Fundcscola · AP. durnnll.: 
o tmpcdtmcnto dB respce1iv.1 t uln, Sr'. Mana Rosctc: Fcrrcir:l rlo 
Amar,l, no pcrlodo uc I <la 17/0 '2 O 

DÉ·SE Cl~NCIA, PU I -SE E CUMPRA-SE 
GABI).IETE DO SECRET; .2006. 

JosJ Adauto 
Secretârio t.lc 

PORTARIA n.• 09512006-SEED 
O SECRETARIO OE ESTADO DA EDUCAÇAO. usando 

da~ atriburçóes Que lhe sAo conferidas pelo Decreto n .. 3-!31 d~ 
27 de dezembro de 2004 e, tendo ean VISta o contido no 
Memorando n • 0009-E E.D.S.F/06. 

RESOLVE· 
Art. 1• Tomar sem efe1t0 a Portaria n• 030!2C06- SEED 

publicada no Diáno Ofic1al do Estado do Amapa n, 3668 oo d•a 
20.'0 t:2COG. a qual ua ta da nomeação da servrdoro tSTER 
(]ARI?OSO DE MORAES. para respoorler peta Dur~çiio dé1 F ~cola 
E:;t<JdWtl Deusorum Saltes Farras. duranle o impcd•menlo do 

1 e~,)~Ct1VO t•Hl~ar. Sr~ Oz•as Lim<' de Moraes. no penodo de 
QJ:Q210G o Oli03iOG 

An 2" Esta Por1n a e 1 a em v ~gor na d3ta de sua 

P11bhcaçáo 
DIÔ·SE C I~NCIA, P 

c ,;SINETE DO SECRET 

Bitcncourt 
da Educação 

PORTAR lA N" 096/2006 - SEED 
O SEC J{ETARI<l DE E~TADO ll-\ EDCCACA0. 

usnndo da~ 3tnbuaçoC"S qut" lhes súo c-on lend;Js pelo 
Lleneto n• 3131 de 27 de dr:zcntbro "" 2004 e, rendo crn 
v1Ma o cunudo no Ofic:io n" . OO:lj2006- J.I.S F.A. 

i~F.SOLVF.. 
Art. 1" . Homolog:.tr o nowc da !irf'\'tdon• Rl·:r./.VA 

~\'A%t\RE CA.\!POS nO~ S/•.,'.'TOS. At!entc Adoutustratl'-·o, 
pertt>ttC't'l\le ao Ou:uho do E:\WllO Tern~orio F.~~eral.d_u 
.-\map.:i. C\:1!\SC" /\, t{efcrencla 1. SIAPF. n · 101'1-r I. p.u:-t 

1 cspondrr tnlc: Jn \:\lnenlt> pelo Cargo <k SecrC'tanu 
Escolar, do Jardim de lnrãncia S:lo F'ranct~co d(" A~sts. 
sem Onus parti o GEJ\ft\P. duronlc impedunento rla saa 
titular, sr~. Mario Alul~i:t Pi ~nu:- LtDHl., _que cnunu em 
t~ozo de fc~ ai ns rcgulament1 r rs 1 o penado ck O I a 
30/01 i200h. 

llc-sc cténc:ia, pu Uh Ut 
Cal.uH<'tr do Sc·<·rctún o, ct M 

PORTARIA N' 097/2006- SEED 
O SECRETARIO m: ESTADO Ll.\ F.DUCA(AO . 

us;mdu <1:1~ mribui<:ó<·.s que lhes "iào conkndas pt'"lo 
Dn ·tt"tO n'"' 3431 dt' ).7 lk d .. --zeml.Jro d<" 2004 e, tendo c.·n• 
..... ~r., o tonudo nu Ofrf'to n". 18/2006- E.E.,\.8 

RESOLVE: 
·\rt 1" • Homoh1gar o llOnH" da ~t::rvtdor:t .:\é.'Li.4. 

MO!tEiRA AROUC!IA. DlfC!Oril <ia Escol" Est,l<lual 
t\ lmuamc Bmru:w. p:ll':l rcspomkr HttcnnamC"nlt' fi•"IO 
Cat-go de Scrrcr:lna Escohtr, ct:1 escola a(""un:, Cl tad~l. 
dura.nte o unpcdUncnlo c.lc c..r;u titular. Sr'" . Edmey de 

Lima Fcrrc.~•rn. que c nlr •U~l. goro de ferias 
r<'gulameHI:"lr<"S no pec íotln fi O I t3J02 i 200ü 

Ot·-s.c- c1Cndn, publ ur c rumpra-sc. 
( ;nhme tc do Secrctano. e ~a tpa- AP. 15/2/200(> 

.Jo~ Adauto < .. Bttcncourt 
R~ctr l :n to <te I d::t. Educ.a('f!O 

PORTARIA IV" 098/2006 - SEED 
O SE<..:Rt::TAf~IO flF. ESTADO DA EflUCA(.:,iO. 

usancto <.las Hllthu içhr!> que lhes súo nmf1·nda~ pdo 
DecrC"to n" .1•l:l l de 27 de dczeml.lro f..lt:: 2004 <'. tc~ndo em 
vista o ,.,,,,,ulo 110 ~'h:tuon..uHhJ ,..... <toH, :2:006 

DIIIHMí(;AB!SEED. 
RESOLVE:: 

An , .. · Homologar o nome da st~ I "VIrl nr:l 2Dt-.'t\ 
MARIA AI.MEIDA DE OLIVEIRA, p:.r:. re,ponclcr 
mtcrmum .. ·tHt' prl:t Chefia da !11\ 1s:lo de Recursos 
f-lum.,n~~ p:lr:l o \~ae•littrul -11> <1-D:\tSEED. dUianu· o 
•mpC"dun cnto da sua lltul. • · · Claudsa Cum:~ru dt• 
Almctda. que c:ntrou c:m gC\z dci.1as rct~ulamt'tii.H~s no 
jleuodo <k 16{0 1 ~ 14/0'2/2 O . 

n~-S<· cte;-nc1a. publ u · ·e ru mpr:t-sc
Gatunrlt· do SC'crc:tano. e . • lJ>:l - AP. 15/2.'2006 

itcncourt 
a Edu cnçfto 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N" 099/2006 - SZED 
O SECRETÁRIO DE: EST,\DO DA EDUCAÇÃO, 

usando das auibuiçôes que lhes são conferidos pelo 
Dccrc!o n • 3431 de 27 de dezembro de 200~ c, tendo em 
'ista o contido no Oficio n•. 05/2006- B.E.D.J.M. 

RESOLVE: 
Art. lo . Hom~l~flgnr o nome da servidora ANA ROSA 

PIC.ANÇO DE S J ·' I CORREA, Dirrtora da Escola 
Estadual Dom ' d Mnri , para respOnder 
intcrinnmente pelo ""'•so de ter · ·n Escolar , da escola 
acuna citada. durante o im ·dim to de sua titulru-. sr•. 
Angc1n Mona Cordeiro Bar sa~ c entrou em goz.o de 
fórias rcgulruncntores no pc iodo d OI a 30/03/2006. 

Dê-se ciência, pu que e cumprn~sc 
Gnbinctr. do Sccretfuio, n · pá - AP. 16/2/?.006 

I 
Jose~ Adauto ~).lnt itencourt 

----- SecrctMio de 11*ndo a l':rlucaçào 

CO~{ISSÀO rrRMANCNTE OI: L.ICíTA("ÁO 

Processo n• 2006/8389 

Assunto: Dispensa de Licitação 

Fundamento Legal: Ar!igo 24, Inciso X, da Lei n' 

8.666/93 c suas alterações. 

Adjudicado: JO.i\0 RODRIGUES FERREIRA 

Valor: R$ 10.370.64 (dez mil lrezenlos c setenta rca1s e 

scsscnla e qua1ro cenlavos). 

·Fonte de Recursos: Programa: FUNDEF 

UniversJiiznçào do . -'tnsino Functamen:al. Aç~o : 

Aquisiç~o. Conslmç~o. !<.cfarmil, Aluguel 

Rcaparclh:uncmo de Prédios E.<colores do Ensono 

Fundamental, Código: 12 . ."161.0 127 2577; Elemento de 

Despesa: 33.90.36 - Ou1ros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física, Fonle: OI 5- (FUNDEI'). 

Objeto: l..ocaç~o de Imóvel para fu~cronamcnto da 

Escola Estadual Prosperidade . 

Senhor Sccrctáno, 

Justifica-se n prcscnlc dispensa de procedimento 

Jicil31ório, que tem como objclivo a locação de um 

imóvd para funcionamento ela Escola Estadual 

Prospcrid3dc, localizado no Município de L~ran]al do 

Jorí·AI', com fulcro no art igo 24, inciso X, da Lc1 n• 

8.666/93, o qual diz: "para compra ou loca1·ilo de 

imóvel dcstin:lciO ao atcnrlimcnto de imaluJadcs 

precipuas da Administraç!'lo. cujas ncecss1dadcs de 

mstalaçilo c localização condicione a sua escolha, desde 

que o preço seJa cornpalivel com o valor de rnercorio, 

sc,l\undo avalraçào prévia". 
A locação do imóvel em qucslào é d~ fundamen!al 

tmportància para dar conlimudade ao processo de 

ensino-aprendizagem no Município de Laranjal do 

JarU:\P e, conseqiie ntcmente. a1ender as cn anças c 

:!.dolcsccntcs com o Ensino Regular. desta fonna :1 

Adminisuaçilo cumpre com o seu papel e com o que 

dispõe a Consliluiçao Federal. ou seja, garantmdo o 

"Ensino F u ndamental obrigatório gratu i to~ 

assegurada, inclusive, sua oferta gratui!a para todos 

os que a ele n~o tiveram nccsso na Idade própria" 

(C<lnstitwção f ederal, :-tnico 208. Inciso 1). 

Visando atender essa demanda, a locação do 1móvel se 

faz ncccssáno, pelo fato c.la mexist~ncin de um préd1o 

próprio do Governo do Estado para funcronamcmo da 

referida Escola. Nesse cootcxlo, surge o ad;udicado que 

e propriet:irío do imóvel, que pelas necessidades de 

mstalação da Unidade de Ensino c dz localrzaçao 

cstralégiea c adequado par:! alender as final idades 

rrccipuas des1a Secretana de Estado da Educação, cujo 

valor orooos1o c acCtiO é de RS 10.370,64 (dcL mil 
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trezentos e setenta reais c sessenta e quatro centavos), 

correspondente ao pcrfodo de O 1101/2006 a 3111212006, 

ou seJa. R$ 864,22 (oi1cccr.tos c sessenta e qualro rea1s 

c vmte e dois c~ntavos) mensais cstã compatível com o 

preço praticado no mercado. 

Vale rcssailar, a1nc!a, que CX ISténCL2 da 

1mpossibrhdade de cumprir o que detenr.rna a Le1 de 

Licitações, ou seja, licltar1 que é ''t~m procedimento 

adminislrativo preliminar que permite à Administração 

a seleção de seu fu tmo contratante dentre todos os 

concorrentes que acorreram ao seu ch jmamcnto. 

escolhendo o que melhor convier ao serviço p1Jbhco" 

(Coment~nos il l.el de Loeotaçõcs c Contratos na 

Admimstração Pública- Maria Adcla1dc de C. f ronça). 

Portan1o. a aberlur·a de processo fonnat para a 

contra1aç1\o em pau1a, cstana fadada ao frac=o. pms 

nãu ::!trairiam interessados tm potencial. haja v1sta. a 

prccanedadc da Comunrdadc, prc1udocando 

tnvtabtl izando o atcndtmcnto aos m<1ndamus 

cons titucion:.tis, além etc retardar o atendimento das 

necess1dades aqui cxpost<ts, com isso. podenCo. 

tnclusivc, causar prcjuf1os Admtntstraçào 

prtnctpalmcnte él()S Alunos c Professores. 

Por todo o exposto. Senhor Secreláno, submetemos a 

Vossa ~prcci~ç~o l~o;ta Justificativa de Dispcnsc1 dt:: 

Lic1taçào, paril autorização c ratificação do va!or acima 

eila<Jo em favor do refcrodo adjudicatário. objetivando a 

locaç~o do imóvel para funcionamento da Escola 

Est•dual Prosperidade, no Mumcípw de Laranjal do 

Jari-AP. visando alcndcr a demanda da rede públrca cc 

ensino. 

Para curn1mmcnto do Lei c visando o nueresse da 

t\dmintstraçào Pública C que apresentamos a V. Exa, a 

presente Ju!;tl ficativ:~ p3r:\ ql!c seJa homologadil na 

fonn• que determina o artigo 26 da Lei n• 8.666/93. 

bem como. íl d i vuigaç~o da mesma no Diário Oficial do 

Es1ado do Amap:\, a fun de q ue produza a efic;icia do 

ato. 

C'OMISSÁO Pr:lt\oiM,l:.!\1E Ul.: LICITAÇÃO 

JUSTIFICA'nV.\ N" 008/06- C: 

,iOSF. AD.\IJTO S.V>TOS Bl 
sE.cns::rÃruo nr.. -r_c..rADo o, 

Processo n• 2006/8392 

Assunto: D ispensa de Licilação 

Fundamento Legal: Art igo 24, Jnciso X, da Lei n• 

8.666/93 c suas alterações. 

Adjudicado: LAURO DOS SANTOS DIAS 

Valor: RS 12.479.40 (do?.e mil qualroccn!os c setenta c 

nove rca1s c quarenta centavos). 

Fnntc de Recursos. Programa : FL.;:-JDF.F 

l!nivcrsaltzaçllo do Ensino Fundamental, Açao: 

AqmsJçâo, Construçào, Rc!onna, Aluguel c 

Rcaparelhamen1o de i'r~dios Escolares rio Ensino 

Fundamental. Código: 12.361.0127.2577. Elemenlo de 

Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Flsica, Fon1c: O I 5 - (FUNDEI'). 

Ob;cro: Locação de Imóvel 



Macapá, 06.03.2006 

Senhor Secretâno, 

Just1fica-se a presente d1spensa de procedimento 

hcuatório, que tem como obJetivo a locaçW de um 

imóvel para alOJamento de Professores do Ensino 

Fundamental da Escola Es~adual São Tomé do 

Aporcma, localizada na Comunidade de Silo Tomé do 

Aporema, com fulcro no anigo 24, mc1so X, da Lei n• 

8.666193. o qual d1z. "para compra ou locaçào de 

1móvel destinado ao atendimento de finalidades 

precípuas da Admm•straçilo, cujas necessidades de 

inst~laçAo c locahzaçilo cond1c1one a sua escolha, desde 

que o preço seja compatível com o valor de mercado, 

segundo avahaçào prévia". ·---

A locaçào do imóvel em questilo é de fundamental 

1mportilnc•a para dar continuidade ao processo de 

ensino-aprendizagem na Comunidade do Aporema. e, 

conseqilentemente, atender as cnanças e adolescentes 

com o Ensmo Regular, desta forma a Adm1mstraçilo 

cumpre com o seu papel e com o que d1spO., a 

Constllulçào Federal. ou seJa, gar211t1ndo o "Ensino 

Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 

inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele 

nlo tiveram acuso na Idade própria" (Const1tmção 

Federal, art1go 208, InCISo I). 

V1sando atender essa demanda, a locação do •móvel se 

faz nccessáno, pelo fato da mex1stenc1a de um prédio 

próprio do Govemo do Estado, que atenda as 

necess1dades aqui expostas. Nesse contexto. surge o 

adjudicado q~e é propnetáno do •móvel, que pelas 

necessidades de aloJar os Professores c da locahzaçào 

estratég1ca é adequado para atender a demanda e 

conseqOcntemente contnbu1r para atender as 

finalidades predpuas desta Sccrctana de Estado da 

Educaçào, CUJO >alor proposto e ace1to é de RS 

12.479,40 (doze mil quatrocentos e setenta e nove reais 

e quarenta cen1avo1). que correspondente ao período de 

Ot/Ot/2006 a 31/t 212006, ou seja, o valor de RS 

1.039,95 (um m1l tnnta e nove rea1s e noventa e cmco 

centavos) mensa1s está compatível com o preço 

praucado no mercado. 

Vale ressaltar, ainda, que existência da 

impossibilidade de cumprir o que determina a Lei de 

Licitações, ou seja. llc11ar, que é "um procedimento 

administrativo prelim1nar que permite à Administração 

a seleç3o de seu futuro contratante dentre todos os 

concorrcnlcs que acorreram ao seu chamamento, 

escolhendo o que melhor conv1er ao serviço público" 

(Comentános à Le1 de Lic1taçO.,s e Contratos da 

Admonistraç~o Públ1ca- Mana Adclaidc de C. França). 

Port.,to. a abertura de processo formal para a 
contrataç~o em pauta, cstana fadada ao !Taeasso, po1s 

nilo atramam ontcressados em potencial, haJa VJsta, a 

~recanedade da Comumdade, prejudicando e 

mv••lHhzando o atendimento aos mandamus 

const1tuc•ona1s, além de retardar o atendimento das 

necess1dddes aqu1 expostas, com 1sso, podendo, 

inclwHvc, caus3r prejul7os a Admmtstração e 

pnnc1palmentc aos Alunos e Professores 

Por todo o exposto, Senhor Sceretáno, submetemos a 

Vossa aprccl3ção esta Jusuficativa de Dispensa de 
I 

L•c•taç3o, para auton1açào e ratificaçao do valor ac1ma 

citado en1 favor do refendo adjudicatároo, Objetivando a 

locaç1o do 1m6vcl para alojamento dos Professores do 

Ensmo Fundamental da F.scola F.<tadual São Tomé do 

Apomna, visando atender a demanda da rede pública 

de cnsmo. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Para cumpnmento da Le1 c VJsando o interesse da 

Admm1straçAo Pública é que apresentamos a V Exa, a 

presente Justificativa para que SCJ3 homologada na 

forma que determ1na o art1go 26 da Le• n• 8.666193, 

bem como, a d1vulgaç~o da mesma no D1âno Otic13l do 

Estado do Amapá, a fim de que produza a eficâcli do 

ato 

COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 

HOMOLOGO 

Maupl-AP, ({l/1)•_;~~••"1" 

JOSt ADAI!fO SANTOS 8 
SECRtT Á RIO DE tST AOO 

Processo n• 2006/8394 
Assunto: D1spensa de L1c1taç~o 

EED 

Fundamento Legal Art1go 24, lnc1so X. da le1 n• 
8.666193 e suas alteraçO.,s. 
AdJudicado: BENEDITO DE HOLANDA CORTES 
Valor· RS 20.589,00 (\onte m•l qu1nhentos e ouenta c 
nove re01s). 
Fonte de Recursos: Prol:f'lma: FUNDEF· Umversahzação 
do Ens1no Fundamental; Aç~o: Aqu•s•çao Construção, 
Rcfonna, Aluguel c Reaparelhamento de Préd1os 
Escolares do Ensmo Fundamental; Cód1go: 

-12.361 0127.2577; Elemento de Despesa: 3390.36 -
Outros ServiÇOS de Te~1ros- Pessoa Física, Fonte: OIS 
-(FUNDEF). 
ObjetO Locaçil.o de Imóvel 

Senhor Secretãno, 

Jusllftca-se a presente dispensa de procedomento 
licltatório, que tem corno objeto a locação de um imóvel 
para funcionamento da Escola Estadual Antônio Castro 
'v!onte1ro (anexo), que atende aproximadamente 600 
(seiscentos} alunos, distribuídos entre o ensmo regular e 
ElA, nos tr~ turnos. localizado na Rua Dr Brauhno 
P1mcntel, sJn• • Zer!lo, no Mun•clp1o de Macap:I-AP, com 
fulcro no art1go 24, mc1so X, da Le1 n• 8 666/93, o qual 
d1z. "para compra ou locaç3o de 1móvel desunado ao 
atendomcnto de finalidades precípuas da Admm1straç~o. 
cuJas necess•dades de 1nstalaçlo c locahzaçao condocoone 
a sua escolha, desde que o preço seJa compatível com o 
valor de mercado, segundo avahaçào prév1a". 

A locaç~o do Imóvel em questão é de fundamental 
1mponânc•a para dar contmu1dadc ao processo de cnsmo
aprendl7agem no Munoclp1o de Macapá-AP, e, 
consequcntemcntc, atender as cnanças e adolescentes 
com o Ensino Regular, desta rorma a Adnúmstraçào 
cumpre com o seu papel e com o que dispõe a 
Constituição Federal, ou seJa, garantmdo o "Ensino 
Fundamenlal obrleatórto e eratullo, assegurada, 
lnclushe, sua oferta gratuita para todos os que a ele 
oAo tiveram acesso na Idade própria" (Const11u1çào 
Federal, art1go 208, lnc1so 1). 
v1sanoo atender essa demanda, alocação do 1movet se taz 
necessâno, pelo falo da mexistble1a de um prêd1o própno 
do Clovemo do Estado para funcionamento da refcnda 
Escola Nesse contexto, surge o adJudicado que é 
propnetilno do 1môvcl, que pelas necess1dades de 
onstalaçlo da Un1dade de Ens1no e da locahlapo 
cstratégoca é adequado para atendor as finalidades 
precípuas desta Secretana de F..s1ado da F.ducaçào, CUJO 
valor proposto e ace110 de RS 20.589,00 (v1nte mil 
qumhentos e Oitenta e nove rc31s), correspondente ao 
periodode01/0l/2006a3t/t2/2006,ouscJ&, R$1715,75 
(um mil setecentos e qu1nze rca1s c setenta e cmco 
centavos) mensa•s estando compatível com o preço 
praticado no mercado 

Vale ressaltar, a1nda, que a ex1stênc1a da •mposs1b1hdade 
de cumpriT o que determina a Le1 de Loc1taçlles, ou seja, 
hcuar, que é "um procedimento adm1nistrat1VO prehm•nar 
que pcrmue à Adm•n•straçlo a scleçào de seu futuro 
contratante dentre todos os concorrentes que acorreram ao 
seu chamamento, escolhendo o que melhat conv1cr ao 
serYIÇO público" {Comentóii'IOS 1 Lei de ucita;ões e 
Contratos da Admimstraç.io Pública - Mana Adela1de de 
C. França), ponanto, dtante desta 1mpossib•hdadc. a 
abertura de processo formal par.t a contratação em pauta, 
eilaria fadada no frac:1Sso, pois n5o a1rainam interes~dos 
em potencial, haJa VJsta, a carência de pré<lios adequados 
~s finalidades aqut proposta. na Comumdadc, 
preJUdicando e inviabilizando o atendimento aos 
mandarnu5 constitucionais, altm de retardar o 
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atend1mento das necessidades aqui expostas, com isso. 
podendo, mclus1vc, causar prejulzos a Admmistraçào e 
prmcopalmente aos Alunos e Professores. 

Por todo o exposto, Senhor Secretário, submet~os a 
Vossa aprec1aç~o esta Justificativa de D1spensa de 
L1c1taçfto, para autonzação e ranticaçAG do \'3lor acima 
c1tado em favor do refendo adJUdicatário, com o objetivo 
ac1ma especificado, bem como. sua homolopçào na 
forma que determma o art1go 26 da le• n• 8.666/93, e 
posterior d1vulgaç~o da mesma no Diâno Ofic1al do 
Estado do Amapá, a f1m de que produza a efieâcoa do ato. 

DIM 

COMISSÃO PERMANENTE DE Ll('ITAÇÀO 

JOSÉ ADAUTO S • .o.I\TOS 8 
SECRETÁRIO DE ESTADO D 

Processo n• 20061 8396 
Assunto: D1spensa de L1c1tação 
Fundamento Legal: Artigo 24, lnc1so X, da Lei n• 
8.666193 e suas alterações. 
Adjudicado: EDIRA TEIXEIRA DE MOURA 
Valor: RS 6.000,00 (Se•s mil reats). 
Fonte de Recursos: Programa: FUNDEF 
Universalização . do Ensino Fundamental, Ação: 
Aquisição. Construção, Refonna, Aluguel e 
Reaparelliamcnto de Prcdios Escolares do Ensino 
Fundamental, Côdigo: 12361.0127 2577, Ele~nto de 
Despesa. 33 90.36 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fís1ca, Fonte. O 15 (FUNOEF) 
Objeto· Locação de Imóvel 

Senhor Secretáno, 

Juslttica-se a presente d1spensa de procedimento 
hc•~<~tório, que tem como obJeDvo a locação de um 
tmó\·el, para alOJamento dos professores do ensmo 
modular que prestam serv•ços na Escola Estadual 
Ernesto Peretra Colares, locahzado no Murucipto de 
Pracuúba-AP, com fulcro no an1go 24, rnc1so X, da ~~ 
o• 8 666193. o qual diZ: "para compra ou locaçilo de 
nnóvel destmado ao atendunento de fmalldades 
precípuas da Adrrunistraçi!o, cups nccesstdades de 
instalação e localização condicione a sua escolha, desde 
que o preço seja compat[vel com o valor de mercado, 
segundo avaliaçilo prévia". 

A locação do unóvel em questão é de fundamental 
imponâncta para dar suporte técnico-pedagógico ao 
processo de ensono-aprend1zagem desenvolvido Junto à 
demanda educa~1onal carente do Municip•o de 
Pracuúba-AP 

A locação do unóvel se faz necess:ino, pelo fato da 
mexis..;ncia de um prédiO perrenccnte ao governo do 
Estado que atenda a necessidade de moradta dos 
orofessores do ensino modular. no mumcipio em 
questão Nesse contexto, surge a adJUdicatária -que 
coloca o\ diSposição, desta secretarl3, um de seus 
liJIÓveis, que pelas condtções de lDStalação e 
localização e adequado para atender ois necessidades de 
hab1taçào dos professores do ensino modular. Pois, 
depois de dev1da avaliação do mesmo, conclum-se que 
o valor de RS 6.000,00 (setS mil rea•s), pelo periodo de 
01/01/2006 a 31112/2006, quer diZer, RS 500,00 
(quinhentos rea1s) mensais. est' compatível com o 
preço praticado no mercado. 

Vale ressaltar ainda que, a exiStência da 
unpossibilidade de cumprir com o que deterrruna a Lei 
de Licitações, ou seja, lic1tar, que é ''um procedimento 
admlfiiSIT3tiVO prelinunar que perrrute a Administração 
a seleção de seu fururo contratante dentre todos os 
concorrentes que acorreram ao seu chamamento, 
escolhendo o que rntllior convier ao serv1ço púbhco" 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pilhlica - Maria Adela1de de C. França). 
Portanto, a aberrura de processo formal para a 
contratação em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois 
não atrauiam interessados em potencial, haJa vista. a 
precanedade da Comurudadc, preJUdicando e 
mnab1hzando o atenduncnto aos mandamus 
constituCionais, além de retardar o atendunento das 
necess1dades aqut expostas, com 1sso, podendo, 
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inclusive, causar preJUtzos a Administração c 
principalmente aos Alunos c Professores. 

Por todo o exposto, Senhor Secretário, submetemos a 
Vossa apreciação esta Justificativa de Dispensa de 
Lici tação, para autorização e ratificação do valor acima 
citado em favor da referida adjudicatária, objetivando a 
locaçao do imóvel para alojamento dos professores do 
ensino modular que prestam serviço na Escola Estadual 
Ernesto Pereira Colares, visando dar continuidade ao 
processo ensino-aprendizagem desenvolvido no 
referido município. 

Para cumprimento da Lei e visando o interesse da 
Administração Pública é que apresentamos a V. Ex a, a 
presente Justificativa para q11e seja homologada na 
fonna que determina o artigo 26 da Lei n• 8.666193, 
bem como, a divulgação da mesma no Diário Oficial do 
Estado do Amapá, a fun de que produza a eficácia do 
ato. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JOSÉ ADAUTO SANTOS 
SECRETÁRlO DE ESTADO D 

Processo n• 2006/ 9776 

Assunto: Disp.ensa de Licitação 

EED 

l'undamento Legal : Art igo 24, Inciso XXI I c Artigo 25 da 

Lei n• 8.666/93 c suas allerações. 

Adjudicado: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ-CEA 

Valor Estimado: RS I.OÓO.OOO,OO (um milhão de reais). 

Fonte de Recursos: r Programa: Gerenciamento 

Administrativo; Aç~o: Manütenç~o , de Serviços 

Administrativos; Código: 12.122.0001.2001; Elemento de 

Despesa: 3390.39 :. Ouiros ' Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica; Fonte: 00 I - (RTU). 

Objeto: Contrato de Pre~ação;,dc Serviços celebrado entre 

a Secretaria de Estado da Educação e Companhia de 

Eletricidade do Amap:i. 

Senhor Seeret:írio 

Justifica-se a presente d ispensa de procedimento 

licitatório. para fornecimento de energia elétrica, pela 

Companhia de Eletricidade do Amapâ - CEA, para 

atender esta Secretaria e suas Unidades, com fulcro no 

artigo 24, inciso XXII, da Lei n• 8.666/93, o qual diz: "na 

contratação do fornecimento ou suprimento de energia 

elétrica, com concessionário, permissionário ou 

aUtorizaç:ão, segundo as normas da lcgislaç!lo específica". 

Combinado com o Artigo 25, caput, da mesma Lei, que 

diz: "É inexigível a licitaç~o quando houver inviabilidade 

de cnmoeticào. em es:oecial: ... ". 
Observa-se que ambos os artigos permitem a contratação 

da empresa. aquele trata especificamente do fornecimento 

de energia c este da inviabilidade de competiçilo. tendo 

em vista., ser a única concess ionária dos serviços objeto 

desta Justificativa, neste Estado. 

.;;~ 

Neste contexto, surge à adjudicada. que é uma autarquia 

Estadual criada com fim específico de: "programar, 

coordenar. orientar e controlar a execuç5o das atividades 

de fornecimento de energia e létrica ... ", justificando, 

assim, a sua contrataç~o pelo período de doze ( 12) meses .. 

para a prestação dos serviços supracitado, os quais silo de 

vital importância para o desenvolvimento das atividades 

meio c fim desta Secretaria, pelos serviços pagará o valor 

estimado de RS 1.000.000,00 (um milhào de reais). 

dividido em doze (12) parcelas mensais de RS 83.333,33 

(oitenta c três mil, trezentos e trinta c três reais e trinta e 

três centavos), que compreende o período de O 1/0 1/2006 a 

31/12/2006 do ano de 2006. 

Por todo o exposto. Senhor Secretário, submetemos a Sua 

apreciação esta Justificativa de Dispensa de Licitação, 

para autorizaçào c ratificação do valor acima citado em 

favo r do referido adjudicatário, com o objetivo acima 

especificado, bem como sua homologaçào na fonna que 

determina o artigo 26 da Lei n• 8.666!93. e posterior 

divulgação da mesma no DiMio Oficial do Estado do 

Am~~ a fim de auc produza a eficácia do ato. 

Macapá-AP., 21 de fevereiro de 2006. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JOSÉ ADAUTO SANTOS 
SECRETÁRIO IJE ESTADO 

Processo n• 20061 8395 
Assunto: Disp ensa do Licitação 

ED 

RT 
EDU AÇÃO 

Fundamento Legal: Artigo 24, In so X, da Lei n' 
8.666/93 c suas alterações. 
Adjudicado: HfNA TEREZTNHA DOS SANTOS 
FAÇANHA 
Valor: R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta 

reais). 
Fonte de Recursos: Programa: FUNDEF 
Universalização do Ensino Fundamental, Ação: 
Aqu isição, Construção, Reforma, Aluguel e 
Reaparelhamento de Prédios Escolares do Ensino 
Fundamental, Código; 12.361.0 127 2577, Elemento de 
Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física, Fonte: 015 - (FUNDEF). 
Objeto: Locação de Imóvel 

Senhor Sec retârio, 

Justifica-se a presente dispensa de pro ccdimemo 
Jicitatório, que tem como objetivo a locação de um 
imóvel, localizado no Distrito do Bail ique onde 
funciona a Escola Estadual Anexo do Andirobas, com 
fulcro no anigo 24, inciso X, da Lei n• 8 .666193 , o qual 
diz: "para compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento de fmalidadcs precípuas da Administração, 
cuj as necessidades de instalação c locali7.ação 
condicione a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 

prévia". 

A locJção do imóvel em qu~stão é de fundamental 
importância para dar suporte técnico-pedagógico ao 
proct:sso de ensino-aprendizagem desenvolvido junro à 
demanda educacional carente do Distrito do Bailiquc. 

A locação do imóvel se faz necessário, pelo fato da 
inexistência de um prédio pertencente ao governo do 
Estado que atenda a necessidade dos alunos deste 
Distr ito. Nesse contexto. surge a adjudicatária que 

coloca à disposição, desta secretaria, wn de seus 
unove1s, que pelas condições de instalação e 
localização é adequado para atender às necessidades 
dos alunos . Pois, depois de devida aval iaç3o do mesmo, 
concluiu-se que o valor de RS 2.880,00 (Dois Mil, 
Oitocentos e oitenta reais), pelo período de 01101/2006 
a 3 1/12/2006, quer dizer, R$ 240,00 (duzentos e 
quarenta reais) mensais, está compatível com o preço 
praticado no mercado. 

Vale ressaltar ainda que, a existência da 
impossibilidade de cumprir cnm o que delennina a Lei 
de Licitações, ou seja, licitar, que é "vm procedimento 
administrativo preliminar que permite à Administração 
a seleção de seu futuro contratante dentre todos os 

concorrentes que acorreram ao seu chamamento, 
escolhendo o que mcllior convier ao serviço p úblico" 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública - Maria Adelaidc de C. França). 
Ponanto, a abertura de processo formal para a 
contratação em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois 
não atrairiam interessados em potencial, haja vista, a 
precariedade da Comunidade, prejudicando e 
inviabílizand o o atendimento aos mandamu.~ 
constiTUcionais, a lém de retardar o atcndin>ento das 
necessidades aqui expostas, com isso, podendo. 
inclusive, causar prCJUIZOS a Administração c 
principalmente aos A !unos e Professores. 

Por todo o exposto, Senhor Secretário, submetemos a 
Vossa apreciação esta Justificativa de D ispensa de 
Licitaç~o. para autorização c ratificação do valor acima 
citado em favor da referida adjudicatária , objetivando a 
locação do imóvel para atender as necessidades dos 
alunos na Escola Estadual Anexo do Andiroba1 visando 
dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem 
desenvolvido no referido distrito. 

Para cumprin1ento da Lei c visando o interesse da 
Administração Pública é que apresentamos a V. Exa, a 
presente Justificativa para que seja homologada na 
forma que determina o artigo 26 da Lei n• 8.666í93, 
bem como. a divulgação da mesma no Diário Oficial do 
Estado do Amapá, a fim de que prodU7.a a eficácia do 
ato. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

.fliSTIFICATIVA ~· Ot7/06 -

Mau pi ·AP., {2_'2---1 

JOSt ADAUTO SANTO 
SECRETÁRI O DE ESTA O DA E 

Processo n• 2006/ 8390 
Assunto : Dispensa d~ Licitação 

ED 

Fundamento Legal: Artigo 24, .Inciso X. da Lei n' 
8 .666/93 e suas alterações. 
Adjudicado: Alcindo Bajo Farias 
Valor: RS 3.600,00 (Três núl e seiscentos reais). 
Fonte de Recursos: Programa: FUNDEF 
Universalização do Ensino Fundamental, Ação: 
Aquisição, Construção, Reforma, A luguel e 
Reaparelhamcnto de Prédios Escolares do Ensino 
Fundamental, Código: 12.361.0127 2577, Elemento de 
Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física, Fonte: 015- (FUNDEF). 
Objeto: Locação de Imóvel 

Senhor Secretário, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento 
lic itatório, que tem como objetivo a locação de wn 
imóvel, localizado no Distrito do Bailique onde 
funciona a Escola Anexo São Pedro da Ponta do 
Bailiquc, com fulcro co artigo 24, inciso X, da Lei n• 
S .666/93, o qua\ diz: "para compra ou locação de 
imóvel destinado ao a tendimento de finalidades 
precípuas da Administração, cujas necessidades de 
instillação c localizoç:'io condicione a !'>un c scoll1a, desde 
que o preço seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia". 

A locação do imóvel em questão é de fundamental 
imponància para dar suporte técnico-pedagógico ao 
processo de ensino-aprendizagem d esenvolvido j unto à 
demanda educacional carente do Distrito do Bailiquc. 

A locação do imóvel se faz ncccss~rio, pelo fato da 
inexistência de wn prédio pertencente ao governo do 
Estado que atenda ·a necessidade dos alunos desle 
Distrito. Nesse contexto, surge a adjudicatária que 
coloca à disposição, desta secretaria, um de sctL~ 
imóveis. que pelas condições de instalação c 
localização é adequado para aíender às necessidades 
dos alunos. Pois, depois de devida avaliação do mesmo, 
concluiu-se que o valor de R$ 3.600,00(Três Mil e · 
Seiscentos reais), pelo período de 01 /01/2006 a 
31/ 12/ 2006, quer dizer, RS 300,00 (trezentos reais) 
mensais, está compatível com o preço ~raticado no 
mercado. 
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V ale ressaltar ainda que, a el<istêu<:ia da 
impossibilidade de cwnprir com o que detemuna a Lei 
de Licitações, ou seja, ltcitar, que é "um procedimento 
administrativo preliminar que pcnnitc à Administração 
a scleçio de seu fururo contratante dentre todos os 
concorrentes que acorreram ao seu chamamento, 
escolhendo o que melhor convier ao serviço público" 
(Comentários â Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública- Maria Adelaide de C. Fnrnça). 
Portanto, a abertura de processo fonnal para a 
contratação em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois 
nllo atràiriam interessados em potencial, haja vista, a 
precariedade da Comunidade, prejudicando c 
inviabiliz:mdo o atendimento aos maodamus 
constituctonais. al~m de retardar o atendimento das 
necessidades aqui el<postas, com isso, podendo, 
mclusivc, causar prejuízos a Administração e 
principalmente aos Alunos e Professores. 

Por todo o el<posto, Senhor Secretário, submetemos a 
Vossa apreciação esta Justificativa de Dispensa de 
Licitação, para autorização e ratificação do valor acima 
citado em favor da referida adjudicatária, objetivando a 
locação do imóvel para atender as necessidades dos 
alunos na Escola Anexo Silo Pedro da Ponta do 
Bailique, visando dar continuidade ao processo ensino
aprendizagem desenvolvido no referido distrito. 

Para currq>rimento da Lei e visando o interesse da 
Adnúnistraçlo Pública é que apresentamos a V. El<a, a 
presente Justificativa para que seja homologada na 
fonna que determina o artigo 26 da Lei n• 8.666/93, 
bem como, a diwlgaçao da mesma no Diârio Oficial do 
Estado do Amapá, a fun de que produza a eficácia do 
ato. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JOSÉ ADAUTO SANTOS 
~erfttfriD ~~ Esf11d0 d 

Processo n• 200618393 
Assunto: 01spensa de Lic1tação 

EED 

Fundamento Legal: Artigo 24,!nclso X, da Lei n• 
8.666/93 e suas alteraçOes. 
AdJudicado: MARIA UNDALVA SILVA DE 
OUVEIRA 
Valor: R.$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
Fonte de Recursos: Programa: FUNDf.F- Univcrsahzaçào 
do Ensino Fundamental; Ação: Aquisição, Construção, 
Reforma, Aluguel e Reaparelharncnto de Pr~ios 
Escolores do Ensino Fundamental; C6d1go· 
12.361.0127 2577; Elemento de Despesa: 3390.36 -
OutrO$ Serv1ços de Terceiros- Pessoa F1sica; Fonte: OIS 
-(FUNDEF) 
ObJeto· Locação de Imóvel 

Senhor Secretário, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento 
licitatório, que tem como objeto à locação de um imóvel, 
sito a Rua Htldc:mar Maia, aln" - Santa Rita, neste 
Municlpio, para funcionamento do Almourifado, dem 
Secretaria, com fuiCTil no artiso 24, inciso X, da La n• 
8.666193, o qual diz: ''para compra ou locaçlo de imóvel 
destinado ao atendunento de fmalidades precípuas da 
Administração, cujas necessi~ de instalaçlo e 
locah7~ condicione a sua escolha. desde que o preço 
seja comp:nlvel com o valor de mercado, segundo 
avahaçlo pr~aa·. 

A locaç~o do imóvel em questão ~ de fundamental 
import2ntia para o desenvolvimento das ativtdades 
inerentes ao almoxarifado como armu.enamcnto, controle 
e di"ribuiçlo de mercadorias (material de consumo, 
equipamentos, mobiliirios, etc.) aos diversos órgãos 
pertencente~ a est.a Secmaria. 

Visando atender essa demanda, a locaçlo do imóvel se 
f;u necessáno, pelo tino dlt incxistb!cia de um prédio 
própno do Governo do Estado para funcionamento do 
Alrnoxanfado/SEED. Nesse comexto, surge a adJudicada 
que ~ propr1eüna do 1m6vel. que oclas necessidade$ de 
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Instalação do Setor c da localiuçlo estratêg1ca é 
adequado para atender as finalidades preclpuas desta 
Secretaria de Estado da Educaç~o, CUJO valor proposto e 
aceito de: R.$ 48 000,00 (quarenta e oito mil reais), 
correspondente ao perlodo de 01/01/2006 a 31/12/2006, 
ou seja, R.$ 4.000,00 (quatro mtl reats) mensais está 
compativel com o preço praticado no mercado. 

Vale ressaltar, ainda, que a existência da impossibilidade 
de cumprir o que determina a Let de Licttações, ou seJa, 
licitar, que é "um procedunento admmistmtivo prehmmar 
que pennile à Administraç~o a seleçào de seu futuro 
contratante dentre todos os concorrentes que acorreram ao 
seu chamamento, escolhendo o que melhor convier ao 
scrvtço púbhco" (Comentãrios à Le1 de l...tc1tações c 
Contratos da Administraç!l.o Pública - Moria Adela1de de 
C. França). Ponanto, diante dessa Impossibilidade, a 
abertura de processo formal para a contrataçlo em pauta, 
estaria fadada ao fracasso, pois nao atramam mteressados 
em potencial, haja vista, a car!ncia de pr~1os adequados 
:\s finalidades aqui proposta, prejudicando e 
inviabilizando o atendimento aos mandamus 
conshhx:iona1s, além de retardar o atendimento das 
necessidades aqut expostas, com isso, podendo, inclusive, 
causar prejulzos a Admimstraçào. 

Por todo o exposto, Senhor Secretãno, submetemos a Sua 
apreciação esta Justtficativu de: Dispensa de Licitação, 
paro autorização e ratificação do valor ac1ma c1tado em 
favor da referida adjud1catána, com o objettvo acima 
especificado, bem como, sua homologação na forma que 
deterrnma o artigo 26 da Le1 n• 8.666/93, c posterior 
divulgaçao da mesma no Diârio Oficial do Estado do 
Amapã, a fim de que produza a eficácia do ato. 

Macap:I-AP. 21 de fevereiro de 2006. 

DI.~~. ~CPUSEED 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JOSÉ ADAUTO SAI'ITOS BIT 
SECRETÁRIO DE ESTADO D 

Processo n• 200619774 
Assunto: Dispensa de l...tcitaçllo 
Fundamento Legal: Arti&o 24, Inciso 
8.666/93 e suas alteraçOes. 
AdJudicado: PROCESSAMENTO DE DADOS DO 
AMAPÁ- PRODAP 
Valor. RS 131.698,00 (cento e trinta e um mtl seiscentos e 
noventa e oito reais). 
Fonte de Recursos: Programa: Gerenciamento 
Admintstrativo; Açào Manutenção de Serviços 
Admmistrativos: Código. I 2. I 22.000 I .200 I, Elemento de 
Despesa: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurid1ca, Fonte: 00 I -(R TU). 
Objeto: Contrato de: Prcst"Çlo de Serviços celebrado entre 
a Secretaria de Estado da Educaçlo e Processamento de 
Dados do Amapi- PROOAP. 

Senhor Secreúrio 

Justifica-se a presente dtspensa de procedimento 
11c1tatório, que tem como objet1vo a prestaçlo de servtços 
na área de informática e eomunicaçlo de dados, 
fornecidos pelo PRODAP/AP (Processamento de Dados 
do Amapá), entre eles estlo: Processamento da Folha de 
Pagamento; Sistema de Execução Orçamentána e 
Ftnanceira para Estados e Muntcípios (SIAFEM): 
Hospedagem de Holfll! Page: Manutenç2o de Home Page; 
Acesso à l11temet e Endert.Ço IP. 

Este ato administrativo tem respaldo no ar1igo 24, inciso 
XVI, da Let n• 8.666193, o qual diz: ''pan impress3o dos 
dtános oficiais, de fonnultnos padronizados de uso da 
AdmlntstraÇlo e de edt<;Oes técnieas oficiais, bem como 
para a presbçlo de oervtços de laformátlca a ~ssoa 
juridlu de direito publico laterao, por órglos ou 
eetldada que lategrem a Admlalstnçlo Nbllra, 
criados pan esse fim 'tspeclflco". 

Os serviços que seria executados pelo PRODAP sào de 
fundamental importlncia pan o desenvolvimento das 
ativtdades meio e fim desta Secretaria, pois o n3o acesso à 
tecnologia e a tais serviços comprometeria a qualidade 
dos serviços, além do tempo que demandaria para atender 
seus usuârios. 
O PRODAP, Autarquia Estadual criada com fim 
especifico de: "prognmar, coocdenar, onentar e controlar 
a cxecuçlo das at1v1dades de nrno-.e«a.mcnto de dados. 
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p11ontar1amente para o Poder Executivo... dehnear a 
política e as diretrizes de informática no Estado ... ", cabe a 
prestaçlo dos servtços c1tados à Secretaria de Estado da 
Educaçào. 

No que tange ao preço dos referidos serviços, este ser.\ 
fornecido no valor de RS 10.974,83 (dez mil novecentos e 
setenta e quatro reais e oitenta e tr!s centavos) mensal, 
pelo periodo de 01/01/2006 a 3111 212006, tocahzando o 
montante de RS 131.698,00 (cento e tnnta e um mtl 
se1scentos e noventa e otto rea1s). 

Por todo o exposto, Senhor Secrctino, submetemos a Sua 
aprec1açao esta Justificativa de D1spcnsa de LiCitação. 
para autori~ao e rattficação do valor acima Citado em 
favor do referido adJudicatário, com o obJetivo ac1ma 
especificado, bem como sua homologação na forma que 
detentuna o art1go 26 da Lei n• 8.666193. e postenor a 
divulgação da mesma no Diârio Oficial do Estado do 
Amapâ, a fim de que produza a eficácia do ato. 

COMIS~,\0 PCR~ti\N [Nl C DI: l.ll.ll \ Ao 

.Jll"iTIFIC..\1'1\'-\ N"024106 - < I'L -~1 1 U 

IIO t\1 OLOC; O 

1\lacu pá·AI', ()1- I_ 0_~ .' 

JOSÉ ADAUTO 'iA 'ITOS 8 ' Ot'ltT 
'.>H"IIF.TÁRIO Of [STAOO A E U( ,\Ç'ÃO 

Prucc"" 11" 20111\ h 111 
A"11111,,. I h'l''-'1h :t ~k· I '' tl .11;:w 
f unc.ldllh.!lliO ~ -~::.ai · r\rt 1g '1 ~ ..( , lll~o. IS4\ ).., ~la ),'I I ' 

R.tltlí1"l 1 t ,ua' ahcrac.;fk',_ 
Adjudicado: Lt'JCIA MARIA OIAS SANT AN \ 
Val<>r: RS H O~ I. 72 tuitto mil vi111~ ~ 11111 r~ ai' , ,<tenta c 
d\)i~ C~ll1,1 \-0 CO) 

Font~ d~ R~cu1 "'"' Pro~ramn FL' ' tlEf 
I l ni•el\ah7aç~ ,, dn F1hino flln<l.un<lll .•l .\ç~CI 

Aquhiç~''· C'Cinstruç<l••. RcfC~nnn .\ h•·!Ud , 
Rcnpardh.11n~n tn <k ""'dio' Esc.•l..rr;, .t.: Fn,l ll<' 
l undallh.:mal. C'oo1go: I ~ l(, J.ltl~7 2'" 7: u, n~nt•• d< 
l l.:~fl<'o;.1 ; t1.'10.J<•· - Cltur-•s ~<tvl\<" de lo~.:eulls 
Pessoa F1stca; Fonte: o I:\ - ( f{.;II.DEF) 
Ohjeto· l.<>eaç~o de Imóvel 

Ju,tili ..::l·'-'-' P•~'"'lll\' ÚISi h. n~a d,.- I'' •. ,.- ,li.uc:nt .. 
lu.;tlah\rw . qut• t~m ._.,,nw ' ' h tt!\P a ln..:-•• ~.- , lo d~.· u• 1 111h\ " d 

p,11.1 futh, l''"'llllt.' llln J .1 I ""'" t'I,J ' l:1tlu .• l 11., ,, tlllhl U, 
Oadll,fUc:". k·~;II IJ:td:l I KI I )l, l!l(l' , , ,, u. ~ . ltqth,', ... ltl lu lctt• 
1111 an1gC1 24 u1<:1So \ do~ L~• 11' 8.!•h(J <1.1 J ,,ual d1z 
''parA cC~mpra ou locaç~o d~ •n>('o-.1 d<,l·nado ae< 
mcndimcntll de linalllladc< rrcupua~ da A.tiii!IIIStraçao 
cuja' net.·~"illo.ldr"\ t.l~: 111,1.1l.açãn r: l~ te4tl itH<;fH, , uad i"ic'n"· 
t1 ~ua \.~t,lhtt . dc\de qth.' t l preç,, ~~ia ~o.'HiliJ\\11 1\ 1.'1 com , , 
valtlr d( IU\.~((':tc.to. :wgundt' nvahaçâo Jll l' \ iau 

A Joc<l~à·• dt• itmwd ,·m quc-tã.• ,. de lou ·dJul~nta l 
inaP<tn;\n..:la p~uu dar cc.•nlinuil.ladt: élc' ph•Cc:"' ' ,1'-· c:ehill(1· 
~Jlrclldii.!0-'<!111. na Ccmmnid•tle I ranqu111ll(> <I·• Hailiqul' 
Mae<~ph - h tado do Am~pã, c, C<lllscqilcnlcmcntc 
atender a' cri;mças e adCIIc>ccntcs C(ltn !> En~il l• Regular 
d(")ta l<lrma a ,11\dmint,CI:t~.iu cumpre- \.'ttll1 11 ... , .11 Jlolfld ., 
cum u 'llh.' .li~r<'lc ~ CC\IIstiltllçiiu I .:tk•·;,l ' '" s.:i~ 
~ar;.uuincln <' ... f.u\inu Futubnnenfal oha1:,:alõrio t• 

gr:~l•itO, ~çç,·guradn, iul'lttSil <'. çu~ ort'll.l gt~l tllit;l 
par:a h1du~ fl' que" tl <-lt· n~o rivtrant ;~rr~'" 11;' icl:ld
tm'•pria~ t('"ll\lltiiKilll l e,k,-dl .• or1Í!.!t• 211~ . tu, · 11 
Vtsando atender ~ d~manda, a loc.~au tl!l uno>cl se· 
fn nccessáno. J)<!lo fat•• da im·\i\têncid de 11 111 rrédiu 
l>rc:\pr;,, {l,l G l'\CIIlc.1 d" I ~tadt' para hem:i .. 1uawc:mn d.a 
rciC:féJ,, I ' '-'<'1.1 Nc:,~· ú •CICl' 'ít'\ \U I ~ .... . I ~adlltÔH .• hlol \lU~ c.' 

pr<'plict ~u ia ,h, inHnd que J>c!la~ uCú'"-\hlld\.·, t.l .. · 
Ítht:t l:h.;~o dH L•li<1nd,· <i..· l.n,in('l ". d,, '"•'":'\lll:t~;J,, 
e'" :u\.'gu:.• C rtdc411:ad,, par;t :ucnd, 1 íl' liel. ll i,l:•<ft:, 
prC\'1(1\Io\~ li"''lil St•~o."ll'ltlll<t \lt: (. ,(Jt,l(' d.t l·.c.ht'-,1\Â~t ~uj,, 

valtv pr••P<•>t<' t ~ccih> d< RS S 021.7~ (uit•• 111il 1 1111(. ~ 
um r.:nis (' Kh;mlí\ e d<•l) ~cmavo:),), \.'\t(r ç'JkH1Jcuh~ at• 

pcri(l(io de OI OI '2LIOC> ~ lI '12 '2006. Nl sej~. R\ M•~.50 
("\4!j,Cl'1lh'' t.' '\"''\CUia \.' t'lh• n :;ll\ .: cú'' IÍit·nt. t ú'lll.l\0~ 1 
mett~l' l'\lil l ' ' 'Ul1fli\H\d c:um ,, P"'"\'' l'loi iiGhlt\ "'' 

mHf"~ktu 
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Vale rcssJhar. ninda. qu~ a existê11eia d;o imp(l><ibilidaM 
de cumprir o que determina a I ,•i de I i.:ilaçll~<. ou seja. 
licitar. C)th.' ~··um prnc\! tlim\!ntn :ldmiui .. lrativ,) prdiminar 
qu~ pennire a Admini~fraçâo a ~clc~-.~o d~ .; .. .-u 1\ttuw 
conlr:uantc dentre todo~i os concnrrenh:' que.: ;u.:nrn.:ram au 
seu chamamento. ~S\:l• lhc:ndo o que mc.: lhor (onvier ao 
!'crviçtl públ i(o" ( Cnmcnr<irio~ :'t I .~:i dt.' I .K·ir"ct1c:"i c.· 
(\1n1r:11<h da Achniniw:~ç :io f'ilh lica - Marin Add~id~ dt· 
C. Fr:lnia}. l'<'rtnnw. d i:unc · k~tn 1111 1'\\~~ ihilidad~. a 
ab~ r1ura d'-· pr\•~cSSI.l ll,rmal par.t :a \!c..\n l r\tla"·:)C~ ,_.m pauta. 
cstarüt r:, dada :l'' frac:"'' ''· f'HJis. n:i(l atrairi:lm in h .. ' I "''$.1dCh 

~m f'<'h:ru.·ial. ha,i;1 vbt:t :1 ~..·:.reth in tk pH~d i•'S :-'d~..·qu :ld(" 
às fintllid:ttk~ lhrui prClp<"-ta n.r C\ •,nunr.·lad"'· 
prcjudkanclo c inviahil izand(l o .llt·ndim,·nto ~o' 
mandamus constituci(lnais, a lem de rd;~rd"r o 
:tlcndim"'''H.,, das 1 h:~ce~:r:; id :1 dcs :lqui "'~'1''-''St :ts. ~·,,rn iS\tl. 

~h'Jcndu. indu~ i v~. \.':l 11 ..;.1r pr~juizos .1 A.dmin · ... rrru.;tlo "'' 
pri1h:ipalm..:nk aos 1\ llu~ttc;. .: Pro!~sSC'In.:<õ. 

,,"''r h.\dCl n cxp~)S(C'I. S.:nhnr Sl.!cn:tArio . ..:uhm..:t'"·m~ '' . 1 Su:t 
aprcd;u;:)\'\ ~(,1 :1 Juc:rificariv:l <k nistwn .. a dl· l h.:iraçàt'. 
p:tr4t :liiiC.'f Í7.;h;:·h, c ralilit:aç;i(' d~ ' valor ,h.: ima "-·ua~ln ~m 

ta\'<>r d.1 referida adjudk~t~ria. cCim n nh jc1i1·,, ac imu 
csp~ci tkacio, hem co;no. soa homolog:•\lln ;,íl t~'rm.1 <1u..: 
dctcrmin~ o ~rt igo 2(• da Lei n• 8.6M.•J3. c po1tcrior 
di11tlga~~·' da mesma nu Di:iri!l Oti,· 1 ~l d•' l·.<ladn d•• 
i\ lll :tp;t ;t fim d"'~ ']Ur prudul'a a l' lidtcia ,I,, :\lll, 

.ll iSTIFIC:AT I VA N" U32/0r, - C I' L -SEEI> 

JOSÉ ADALTO SANTOS 
SEC'Il F.TÁ IUO OF. F.:ST AOO 

l'rC~<:c~~o J!" 2006 '4882 
;\ s,tmtn: () i,Jl~lh~ ,1~ L.icit~Ç~•' 

• J' O URT 
A E UCAÇÃO 

Fu11damcnl<t Legal: Artigo :!4. ln\.'i:oitl X. da Ld n" 
8.MCí·9:; ~suas ah.nl~(les. 
Adjudicado: DAN II;-: l. MATIN$ NOii iH·. 
Valor: R$ I S.OOO.CIO C.dewi1omil re.1i~ ) . 
Fonte tlc R~cur~os: Progr~m~: FU NOFF 
l.nil~r~alizaç~,, dtl l:nsin(l f undamental; Aç.'l(l' 
,\quisil':l•'· (\1nStruç~o. Reforma. Aluguel e 
R~apmdhament,, d~ l'r~cl it•s Esc,>la1es d,, En$ino 
r undamcnlal: Ct\dig.o: I ~ . .J61.0 12i.2577: Elemento de 
r>~.·,p~..·sõl : ; ,;.<>0 . .1h - Outrns S~rvi\tb d ~: T~n:cirl '~ -
l'c''"" I ;, ica: Fllnlc: 0 15 -- (f' l.IN D[ f' ). 
Obj~ln: l.n<OaÇ~l • Je lmt\vcl 

J • ~:o.ti lka·~~ a prc:~\.!nt .. · dispc.•nsa dtt prttcl'J i n • ~nH' 
l i~ il ;l!oritl. que tem Cl'nu• ohjctivo a IClcaçàn de um 
imbvd. lt,.,,al izad(l na Pas5.arl!l:l l'rincipnl. n.: 44'1 - hairr<\ 
S;uliOlrcm. Munici1>i•' de Laranjal dCt J~ri-,\P. pam 
fliiH:il'IHUncnto dll Esú11a Esradu:tl frandir Pontes. c .. ,m 
ti1la ,, no art ig(l H. inciso X. da Lei n• 8.666.'93, o qual 
d iz: ·'para compra ou locação de imóvel dest inado ao 
atendimento de tinalidades precipuas da i\dministraç~o. 
c.:u.ias lk'C~~'>idaJ.,:~ d~ instalação I! ((.1C:tlizn..;âo COnd ic ione 

a ~ua ~s,·,• l h~ . d~sJe qu~ o pre.;o s~j~ ~ompal i1·cl com o 
'ator de.: 111cn.:;u lt•. !\~~ tutc.l< ' :l\'ali:l\';\<' pré\'i íl, .. 

:\ ltt~it~.;:1n di1 imth·\.·1 em qut:\l;lu C tlt> fundamental 
Íllt lh'rrtilldit J':Ua ,1:'1r COilfittu Íd:ldC :l<'J' (C"•t.:C,~(l dc.~ CI\Silltl· 

npr~nd it~g<!m m• Município de Lar~nja l do J~r i-AI'. r. 
cnns~qüent~l ll ~ lll< , atender as criança> e ~dokscentes 

CC'm o l::n'iinu Regular. d1.'$l<l forma a Ac.Jm inislmçt1o 
,• tunpt''l! ,.,, ,u l' Sl!\ 1 p:1pcl ~o.• cw n <" qw .. · d isp''l~ :l 

Ct.H,!!-litui..,·.t<' 1:~J\'f:ll. t.lU s:\!j:l. gllrtmtincJ,, <' ·•Ensino 
Fmul:uUl'llt:tl uhrig.a1i1riu l' gratuito, ~s~egunula. 

inrlus~ \'c, ilill :t ofcrr:1 grat_ll il:.t para_ tu~~-~ ns qu~ ••. c.~ 
n~n 11\'tram ~ccssn n:o td:ulc propn:1 (Con>t•tulç;t<\ 
f,·ckral. a rt i~o ~Olõ . lnci<n 11. 
V" andu atender e;sa demanda. a locaç~<' do imó'd se 
fa7 nec.,ssilrio, pdn falo da inexistênc ia de um prédio 
prúpri9 dn fi t'\·cnw do E~t"d"' para f\lllCÍmlaHtt!nto da 
r~t'.,l'ida l·.s.:,vfn. \c;;c c<•m~xl<l . surgi!<' adjuJi-:ado que~ 
lll'•lprict:irill dn imlwd . qu~ pd:l~ ncc~ssidad~s de 
in,l;tl<~ç~u da llniJ~<k de r:usinn c da IO<.calizaçM 
<~t mt~~i..:a c.! aJ(qur1dl' pa.ra atende-r as finalidades 
rr•·d ptm' dcst:1 S~cr~tari~ de F.sl:<d(l dn Edu~aç~o. cuj,, 
v:<l11r fll'll f1<' >t•' ~ aceit(l de R$ 18.000.00 (dezoito mil 
reais). correspondenk ao p~riodo de 01!0 1!2006 a 
31!~~~2~0~, ou sej3, R$ 1.500,00 (um mil c quinhentos 
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re:tis l men~rti~ e si~ c0mpativcl com o prCÇ\l prJ ti~3do no 
t ll ~n.·:h.Ju . 

\'ale re!>!>ah:u·. ainda. que a c~istêncin da impossibilidade 
de <'u mprir n <IUt: determina a Lei de Licilaçõe>. ou >~i a. 
li~ itar. 'I "~ c "um procedimento ad1ninistrarivo p1climinar 
lftl~ I>Crlll ill' ~ Admini~ traç~ <l ~ ICI~Ç~0 de s~u Jllllln> 

t'\Hllmtanh.· ck•nrrc todos o~ úHlCOrrcnte!S que i'lt:'t...lfTcratn :tu 

seu cllilm:<mcnto. escolhendo o que mdhor convier atl 
\Cf'iço púhlico" (Comentários :i Lei de Li(itaç<'es c 
(',,lllrat"' d;1 ,\dmini~lra,·~n Publica \l•na Ad<laidc de 
C. Fmn,·al. J'l'rlant''· dian1c Jc~ta P•'~>ihilidad~. " all\Ortura 
<k prO\:.t>:o-S\1 ft.11111al par.t a çolllr.ll;lçàu t:IH p;tula. C"õlô:tria 

lbd:tJa ao trn~asso. ll"'is não il lrairinm inc crc:~sado5~ ~, .. ,u 
lh)l~nda l . ha.iu vista, a precar i cdad~ da Comunidade. 
pn.:,i1tdkctndP invi:lhilizandLl o ~ ~~ndimcnt(l no~ 
IH;uhl ;ul i U~ Cl'll Stitut' ion:~.i s. aiCm <..!t: retardar 11 
alcndimcnro das uece~s idadcs :tqui c:xpo~l tt s, t:om is"'o. 
p1•dcndo. inclusive. causar pr.:juízos n Administraçiin c 
priucip~lmcnr~ ~(1, ;\I unos e rrof~"'"'"' 

l'or h\J,, Cl '-"~il''SICI. Senhor ~e..:rdar io. , uhnh.·ll.·mo.:; a c..;ua 
ap1,•c i~ç~o ~\1~ h1 $1 itic~1iv:~ d~ [Ji,pcn~a ck 1 ICii~Ç~·'· 
pa1:1 \l ttllui7;;H~·~h\ "'' ratific;.h;Ü(' Uc' \alur ;h.:imn ~i r ;1do c.:m 
1;1\(H (!,, 1.:fc.-rido ~lll juc.Jic;wlriti, c<un (' "''bktin1 :tCitH.l 
\.' !- lh.!~iti..:adll. hc1 11 c.:n;11u. sua luunolognc;:1t' r~a li..um~l C]llt' 
~ktc:r 111 ina ll nrtig<' 26 da l.t: i 11'" ~.6<•6 · C> J. ~ pu~terior 
diHII~a,·ãu da me~m~ nn OiMio Oticial dv Es1ad11 clt• 
Amap;i. a fim de que 11roduz.1 a cfidcin do ato. 

JlJSTIFICATIVA N• 034/06 - CPL - SEED 

HOMOLOGO 

Macap:I-A P, ~ l::_,_Q_'j _12 

Processo n• 2006/8387 
Assunto: Dispensa de Licitação 
Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso X, da Lei n' 
8.666/93 e su~s alterações. 
Adjudicado: JOi\0 RODRIGUES FERREIRA 
Valor: RS I 0.370,64 (dez mil trezentos c setenta reais e 
sessenta c quatro centavos). 
Fonte de Recursos: Programa· FUNDEF
Umvcrsalizaç.ào do Ensino Fundamental, Ação: 
Aquisiç.ào, Construção, Rcfonna, A lugucl c 
Rcaparelhamenlo de Prédios Escolares do Ensino 
Fundamental , Código: 12.361.0127 .2577, Elemento de 
Despesa: 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física, Fonte: 015- (FUNDEI'). 
Objeto: Locaç~o de Imóvel 

Senhor Secret:lrio, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento 
licilatôrio, que tem como objeti,·o a locJçâo de um 
imó1·el para funcionamento da Escola Estadual Bom 
Amigo do Jari , localizado no município de Laranjal do 
Jari-AP, na RuJ Açucena, 1380, no Loteamento Sarney, 
com fulcro no anigo 24, inciso X, da Lei n• 8.666/93. o 
qual diz: "para compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento de fi nalidade• prcclpuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicione a sua escolha, desde que o preço 
seJa compatível com o valor de mercado, segundo 
avahaç1o prêvia". 

A locaçllo do imóvel em questão é de fundamental 
imponáncia para dar continuidade ao processo de 
ensino-aprendizagem no Estado do Amapá, c, 
conseqüentemente, atender as crianças e adolescentes 
-:om o Ensino Rcgul;u, desta fonn:'\ :. Admini!'traç~o. 

cumpre com o seu papel e com o que dispõe a 
Consliruição Federal, ou seja, garanlindo o "Ensino 
Fundomentol obrigatório e grotuHo, assegurada, 
Inclusive, sua oferta cratullo para todos os que a ele 
oAo tívernm occsso na Idade próprln" (Constituição 
Federal, anil(o 208. Inciso 1). 
V1sando atender essa demanda, a loc3çilo do imóvel se 
foz necessário, pelo fato da inexistência de um prodio 
próprio do Governo do Estado para funcionamcnlo da 
referida Escola. Nesse contexto, sur&e o 3djudieado que 
é proprietário do imóvel, que pelas necessidades de 
instalação da Unidade de Ensino c da localizaçào 
estratégica é adequado para atender as finalidades 
precípuJs desta Secretaria de Estado da Educação, cujo 
valor proposto c aceito é de RS 10.370,64 (dez mil 
trezentos c setenta reais e sésscnta c qu~tro centavos). 
cO<Tcspondente ao periodo de O 1/0 Jn006 a 31/12n006, 
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ou seja, RS 864.22 (Oitocentos c se~scn ta c quatro reais 
e vmte e dois centavos) mensais está compatível com o 
preço prat1cado no mercado. 

Vale ressaltar, ainda, que a existência da 
impossibilidade de cumprir o que dctennina a Lei de 
licitações, ou seja, licitar, que é ··um procedimento 
administrativo preliminar que pennitc il Administraçào 
a seleção de seu futuro contratante dentre todos os 
concorrentes que acorreram ao seu chamamento, 
escolhendo o que melhor convier ao serviço público" 
(Comcntflrios à Le1 de Licitações e Contratos da 
Adm1nist raç~o Pública- Maria Adcla•de de C. França). 
Ponanto, a abcnura de processo fonna l para a 
contratação em p1luta, estaria fadada ao fracasso, pois 
nilo atrai riam interessados em potencial, haja vista, a 
prccari cdade da Comunidade, prejudicando e 
inviabiliznndo o atendimento aos mandamus 
constitucionais, alom de retardar o ~tendimenlo das 
necessidades aqui expostas, com isso, podendo, 
mclusivc, causar preJuÍzos " Admmistração 
principalmente aos Alunos c Profc.<sores. 

Por todo n exposto, Senhor Seereu\no. submetemo; a 
Sun aprcci~ç:lo esta Justificallva de D1spcnsa de 
Licitaçao, para autorizaç~o e ratilicaçào do ' 'alor acima 
citado em favor do referido adjudiClltário, com o 
objetivo acima especificado, bem como, sua 
homologação na fonna que detcm1ina o anigo 26 da 
Lei n• 8.666/93, e posterior diVlllgaçào da mesma no 
Diário Oficial do Estado do' Amapfl. a fim de que 
produza a cfieacia do ato. 

Macap:I·AP. 21 de feverei ro de 2006 

~~~ 
J UST IFICATIVA N• 043/06 - CPL ...SEED 

HOMOLOGO 

Macapã-AP, ~/ Ô7 

JOSÉ ADAUTO SANTOS Bl 
SECRETÁRIO DE ESTADO O 

Processo n• 2006/3442 
Assunto: Dispensa de Licitaç.ào 

RT 

Fund~mento Legal· Artigo 24, Inciso X. da U:i n' 8.666193 
c suas alterações 
AdJUdicado: JOÃO BATISTA BEZERRA 
Valor: RS 4.800,00 (quatro nu I c Ollocentos reais). 
Fonte de Recursos: Programa: fUNDE!'- Universalização 
do Ensino Fundamental, Açilo: Aquisiç~o. construção, 
Refom1a, Aluguel c Rcaparclhamcnto de Prédios Escolares 
do Ensino Fundamental, Código: 12.361.0127.2577, 
Elemento de Despesa: 3390.36 - Outros Serviços de 
Terceiros- Pessoa Física, Fonte: 015- (FU:O-IDEF). 
ObJeto. Locaçao de Imóvel 

Senhor Sccret ~rio,. 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, 
que tem como objetivo a locação de um imóvel p~ra 

funcionamento de 03 (três) salas de aula, como anexo da 
Escola Estadual Antônio Castro Monteiro. localindo no 
!lairro Zerão, neste Municipio, com fulcro no artigo 24, 
inciso X, da Le1 n' 8.666193, o qual di.: "para compra ou 
locaçào de imóvel destinado ao atendimento de firrd idadcs 
prcclpuas da Administração, CUJaS necessidades de 
inslalaçao c locali7.açâo condicione a sua escolha, desde que 
o preço seja compativel com o valor de mercado, segundo 
avaliaç~o provia". 

A locação do imóvel em qucstào ê de fundamental 
importância para dar continuidade ao processo de ensino
aprendizagem no Mlmicípio de Macap:i-AP, ~. 
con~;cqUcntcmcntc, atender as crianças c adolescentes com o 
Ensino Regular, dcsla fonna a Adminislraç~o cumpre com o 
seu papel e com o que dispõe a Constituição Federal. ou 
seja, garantmdo o "Ensino Fundamental obrigatório c 
grotuito, asstguroda, lncl ush·e, suo oferto gntuíta para 
ludu.s os que u ele não th·crarn nccsso na idade própria" 
(Constituiç.ilo Federal, artigo 208, Inciso 1). 

Visando atender CSSJ demanda. a locaçM do imóvel se faz 
necessário. pelo fato da inc><istõncia de um préd1o próprio 
do Govcmo do Estado para - tunc1onamciito da referida 
Escola. Nesse contexto, surge o adjudicado que é 
proprietário do imóvel, que pelas necessidades de instalação 
da Unidade de Ensino e da localizaç~o estratégica é 
adequado para atender as finalidades .Precípuas desta 
Secretaria de Estado da Educação, cujo valor proposto c 
acei to é de RS 4.800,00 (quatro mil c oitocentos reais), 
eorrcsoondentc ao periodo de Ol!pl12006 a 31/03n006. ou 
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seja, RS 1.600,00 (um mil e seiscentos rea1s) mensa1s est:l 
compatfvel com o preço praticado no mercado. 

Vale ressaltar, ainda, que a existi!nci• da impossib1hdade de 
cumpm o que determina a Lei de Licitações, ou se;a, hcitar, 
que é "um procedimento administrativo preliminar que 
permite à Administraçi!.o a seleçi!.o de seu futuro contratante 
dentre todos os concorrentes que acorreram ao seu 
chamamento, escolhendo o que melhor conv1er ao serv1ço 
pubhco" (Comentários à Lei de Lic1tações e Contratos da 
Admimstraçi!.o Pública - Maria Adelaide de C. França) 
Ponanto, a abertura de processo formal para a contrataçao 
em pauto, estaria fadada ~o fracasso, pois nllo atrainam 
mteressados em potenc1al, haja VISta, a precanedade da 
Comunidade, preJudicando e 10VIabll17ando o atend1mento 
aos mandamus constitucionais, além de retardar o 
atendimento das necessidades aqut expostas, com 1sso, 
podendo, mclus1vc, causar prcjulzos a Adrntnistração c 
princrpalmcnte aos Alunos e Professores 

Por todo o exposto, Senhor Secretâno, submetemos a Vossa 
aprec1açho esta Jusuficauva de Drspensa de L1cllaçllo, para 
autor1zaçi!.o e ratificação do valor ac1ma citado em favor do 
referido adJud1catáno, obJetivando a locação do 1m6vel para 
funcionamento de 03 (tri!s) salas de aula. como anexo da 
Escola Estadual Antônio Castro Monteiro, no Mumcip10 de 
Macopâ-AP, v1sando atender a demanda da rede pública de 
cnsmo. 

Para cumpnmcnto da Lei c visando o interesse da 
Admmtstraçào Pública é que apresentamos a V. Exa, a 
presente Jusuficat1va para que SCJa homologada na forma 
que determma o amgo 26 da Lei n• 8 666/93, bem como, a 
d1 vulgaçào da mesma no Di ano Oficial do Estado do 
Amapá, J fim de que produza a efidc1a do ato. 

DI 

COMISSÃO PER..MANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA !'i" 044106 - CPL --SEED 

Macapá-AP, 

JOSÉ ADAUTO S 
SECRETÁRIO DE E 

Processo n• 2005/35794 

12006. 

BITENCOURT 
DA EDUC AÇÃO 

Assunto. lnexigtbilídade d L1citação 
Fundamento Legal: Arhgo 25, Inc1so II, c/c Art1go 13, 
inCISo Il1 c VI da Le1 n• 8.666/93 e suas alterações. 
AdJUdicado: JONIV ALDO FIRMINO DA SILVA 
Valor: RS 3.200,00 (três mil c duzentos rea1s). 
Fonte de Recursos: Programa Gestilo da Política de 
Educação; Ação. EstabcleciJllCnto de Parccnas para o 
Desenvolvunento do Ensino, Cód1go: 12 361 0129 
1100, Elemento de Despesa: 3390.36- Outros Serv1ços 
de Tercerros -Pessoa Fis1ca, Fonte O 18 - (FNDE). 
ObJeto: Pagamento de 40h de Planejamento -
Preparação dos 02 (dois) Espectahstas EstaduaiS. 

Senhor Sccrctano 

Justifica-se a prcseutc inex1gib1lidade de procedimento 
ltc1tatõno, para contratação de serviço tecruco
cspcctahzado na área de asscssona, capacitação e 
consultoria tccnica, com base no artigo 25, mctso II. c:c 
o art1go 13, inc1so In e VI, da Le1 n• 8.666193, com o 
obJetivo de pagamento de 40h do curso de 
planeJamento e preparação de espcc1ahsta na área 
educacional. O responsãvel pela aplicação do refendo 
curso será o senhor Jooivaldo Fimuno da Silva, de 
especialista em Metodologia do Iinsmo de Matemática, 
que n11rusrrou para fom1ação de professores de 5' a 8' 
senc do Ensino Fundamental, no período de 09/0 I 
20/0 I !2006. 

Esta capacitação possibilitou ao Ensmo Fundamental. 
por meto dos temas abordados, uma reflexão de sua 
aruação como educador, além de favorecer o acesso a 
lít~ratura especializada sobre o assunto, 
conscqpentemente melhorará a qualidade de ensmo 
oferecido a do Ensitto Fundamental, para tanto, toma-se 
necessário ã contratação de um profiSSional espectaltsta 
na área de Matemática, para dar apoio técnico e 
ministrar o Curso de Profes•ore~ Formadores da 
DISClphna de Morenutica de 5" a s· série do Ensmo 
Fundamental. 

Nesse contexto, c adjudicado se mostra oretllchedor 
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das qualidades indispensáveis para a consecução plena 
do servtço obJeto desta Justificativa, alem de possuir 
experiência profissional conforme se vislumbra no 
Curriculum Vitae anexo aos autos, vale sahentar que o 
adJudicado é Especialista em Metodologia do Ensino da 
Matemático, satisfllZendo tempestivamente a~ 

necessidades da Secretaria de Estado da Educação. 

Por todo o exposto, Senhor Secretlino, submetemos a 
Vossa aprec1açi!.o esta Justificativa de D1spensa de 
L1citaçlio, para autorização c ratificaçi!.o do valor acuna 
Citado em favor do refendo adjudicatáriO, o qual está 
em confomúdade com o praticado no mercado, com o 
objetivo acima especificado, bem como sua 
homologação na forma que determina o migo 26 da 
l.e1 n• 8.666/93, e posterior a divulgação da mesma no 
Diário Oficial do Estado do Amapá, a ftm de que 
produ7.a a eficácia do ato. 

~
ac 

1
. ~~06. 

DIMA ~~ARAL 
DEN:r&.C-NJ~ 

C'OMJSS40 PF.R\1AN6NTE OF LK'ITAÇÃO 

Processo n' 2006/96 6 

• Assunto: Dispensabrlidad_e Litlliltóroa 

Fundamento Legal: ~1go 24, lnc1so X, da Le1 n• 

8 666193 e suas alterações posteriores 

AdJudicado. D1ocese de Mac•p.l 

Valor· RS 5.000,00 (C~nco Mil Rea18) 

Fonte de Recursos Programa. FUNDEF 

Unt versalt.~:ação do Ensino FW1damental, Ação 

AquiSIÇão, Construção, Rcfonna, A lugucl c 

Rcaparelhrunento de Prédios Escol ares do ens1no 

fundamental. Côdigo: 12.3610127 2577. Elemento de 

Despesa. 33.90.39 - Outros Scrv1ços de Tercclfas -

l'c!<.<:Oa Jurídica, Fonte: 015 (FUl\'DEF) 

Objeto Locaç~o de Imóvel 

Seubor Secretário 

Justifica-se a presente d1spensa de lrcnaçào. para 
locaçào de 1môvel dcstmado ao functonamcnto da 
Escola Estadual Ve1ga Cabral, totah7ando a.som o u<o 
de 4(quatro) sendo l(uma)para encontro dos 
professores e l(uma) cozmha para a escola. com fulcro 
no an 24 IOCISO X, da U:1 8 666/93 e suas poSicnores 
alterações. 
É que objetivando dar continuidade ás aulas da 
Refenda Escola, houve a necessidade de locação do 
rmóvcl, para a transfcn!nc1a dos alunos, VISto que o 
préd1o da Escola Estadual entrara em reforma a panor 
do dra 18 de feverelfo de 2006, pot< nllo hd condições 
de func1on.unento da mesma 
'esse contexto, surge o adjUdicado que é proprietúno 
do 1móvel que pelas necessidades de tnstalaçilo e 
locahzaç~o sao adequados para dar contmUidade à$ 
finalrdades precípuas da Admtnlstrnçào e após a dev1da 
avalmçllo comprobatóna do valor de mercado, tnclusa, 
mostrou-se, apto para a cclebraçilo do respectovo 
contrato, ao valor total de RS 5.000,00 (C1nco M1l 
rears), pelo período 01/0312006 a 31/12/2006, ou seJa, 
RS 500,00 (qumhcntos rea1s) mensats está compalí,el 
com o preço praticado no mercado 
Vale ressaltar, amda, que a cxostcnc1a da 
1mposs1b11idade de cumpnr o que determina a Lei de 
L1c11ações, ou seJa. líc1lar, que é "um procedomento 
admtniStrattvo prehmmar que perrmte it Adm1mstraç.'o 
a scleçào de seu futuro conrratante dentre todos os 
concorrentes que acorreram ao >eu chamamento. 
escolhendo o que melhor conv1er ao serviÇO púhhco" 
(Comontártos à Lei de LicitaçOes e Contratos da 
Adm1mstraçào Pública - Maria Adcla1dc de C. França). 
Portanto, a abertura de processo formal para a 
contralaçi!.o em pauta, estana fadada ao fracasso. po1s 
nà(') acra1rtam I nteressados em potcnc&al, h".J3 Vl5ttOJ, que 

n<' referido local onde a escola Situa-se n~o exts!em 
pred1os públicos com disponibilidades para atender tal 
Jemilllda. o que poderia prcjud1car a contmUidade da 
prcstaçilo de ser,;iços e '"''1ab1hzar o atendomento aos 
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mandamus constituc1ona1s. além de retardar o 
atendimento das necess1dades aqu1 expostas, com isso. 
podendo, mclusJVe, causar prcJulzos a Admimstraçao e 
pnnc1palmente aos Alunos e Professores. 
Por todo o exposto, Senhor Secretário, submetemos a 
Vossa aprectação esta Justificativa de D1spensa de 
Lrcot•çAo. para autoriwç~o e rallficaç~o do valor ac1ma 
cnado em favor do refertdo adjud1catãrio, visando 
atender a demanda da rede públtca de ens~no . 

Para cumpnmento da Lei c vosando o mteresse da 
Admm1straçào Púbhca t que 3.presc:ntamos a V Ex•. d 

presente Jusllficallva para que seJa homologada na 
forma que determma o artigo 26 da Leo n' 8.666/93, 
bem como, a d1vulg;açao da mesma no D1ârio Oficial do 
Estado do Amapa, a fim de que produza a eficâcia do 
ato 

EQt lPE DE PRECÁO 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 00612006-CPUSEED 

O Pregoeiro da Secretaria de Estado da 
Educação, designado pela Portaria n• 424, de 
05112/2005, publicada no Diário Oficial Do Estado n• 
3657, de 07112/12005. adia para o dia 07/0312006,, às 
15h, na sala de reunião da CPUSEEO, SilO a Avemda 
fab, 96, Centro, esquina com a Rua Hamilton Silva -
telefone (96) 3212.5008 e 3212.51 16 (fax), estará 
reunida para recebimento das propostas relativas ao 
!'regao n• 00612006-CI'USEED, cujo aviso de 
licitaçilo foi publicado no Diário Oficial do Estado, 
tipo menor preço por item. 

da Trindade 

EQt:1Pf. DE PRECÀO 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 00712006-CPUSEED 

O Pregoeiro da Secretaria de Estado dr 
Educaçllo, destgnado pela Penaria n• 424, de 
05/1212005, publicada no Diârio Oficial Do Estado n' 
3657. de 07/ 12/12005. adia para o dia 0910312006, à! 
09h, na sala de rcunifto da CPUSEED, sito a Avenidt 
l'ab, 96, Centro, esquma com a Rua Hamilton Silva 
telefone (96) ·3212.5008 e 32 12.51 16 (fax), estarE 
rcumda para recebimento das propostas relativas ac 
Pregllo n• 00712006-CPUSEED, CUJO aviso d1 
lícitaçao foi publicado no Diário Oficial do Estado 
upo menor preço por item. 

CONSELHO ESTADUAl. DF. EnUCAÇÁO 

PORTARIA N"061 06-CF.F/:\1' 

O P'""'"••• do Co ..... ho ütoduol do 
F..d.CIIÇI.o. ~ ~O de I UU atribu~ l.etais q'M 0 carce lb 
conrere ptto Rc:caa.nto lllllo CnlltJf'lho El11du., df' Edoc~~t~o. 
aprovado prlo D«rrto,. 008198. dt ll dt: (nt'l'f'iro df' 1990. e 

Considerando: 

-O que precoruz.1 1 Lc1 9394196 c o difPC*o 
ou Reooluçlo o' 13810t).CEf., C<II1CC!ToC11Ic 1 1uloriuçlo de 
f\lnCIONmtolO, ~Uanhcc:unci'IIO de OU'IOI, vc:nficaçlo c u\t:pcÇlo de 
$.ablõlcc.mcnlot no Sístcn.. ÚladWII de~ do Alnapi, etc-. 

·O JlfO<eooo n• l2203<EE. de IAlcreu< eLo 

RESOI.H:· 

An. 1•- Con~t1l u.ar Cumilllo de Vcrificaçlo 
Eacollr campotta pelo• A.uc:unr• TOcmicoe d•tc COMelho AUun 
M011ro NW. ú Coou c M.,.;, ~ s-. tk Norua, poz1 no 
per!oJo de t6 1 18.'0112006, clcatoc:an:m ... oú o muaidpu> do 
Loranjot de brl. cbjdiv.ando • elo~o de compctCZII< rclá6rio, 
'<Jtrc a ~sut..rO-açlo do 0...0 de T6:naoo de F..afcrm.aeem. 
muu•u•dõ pela F ..c~ a AtUI S"m ~ mwu~rpo 

G&baftf' da Prtttdfacu do Coos.ftbo 



Macapá, 06.03.2006 

R!Uadual de F...ducaçio, çm l\.bc~p.i -AP, 13 de fevereiro de 2006. 

CONSELHO ESTADUAL lll\ I.:DU:AC.\0 

CÂMARA DF. EDUCÃÇ,\o DE .IOVENS E ,WuL·ros, 
F.OUCAÇ.i.O ESPECIAL E EDUCAÇÃO JNoiGE'I.~ 

PROCESSO~· l39199.0::FJAP 
PARECER l'ô' 25.'05- CEEJAP 

AlrTORI7A E RF-CONIU:CE O 
FUNCIONAME!'TO DO E:\SINO 
FIINT>AMF.NTAJ. DF. I' A 4' SERfi~ 
'!INISTRADO PELA ESCOLA 
LOlli:'>IIO ANTONIO SÉRGIO 
~IACIIAOO DE ALMEIDA-Al'AFJ 
MACAPÁ. E \'ALTO.~ ESTI'DOS 
REA!.I:t.\I>OS. 

I- ll!STÓRICO: 

A E.;~ola Lobinho Antonio Sérgio Madado de 
AJmcida é urna iru.1ituiçiio pri\'.:nL"l. mwlid" pela A<i:SOCÍAÇ.io de Pais c: 
.4.rnigos dos: Exccpciooais- AP .AE/M!1Cilp:l:. 

1\ :1."\.'\("H.:iallll tl~ Pai!\ e /\rnigoo;; du~ Exc~po:Í(""lJÍ~ -

APAE/~-lacapá foi fundad~t no dia 27 de ~tcmbro de 1966 . .;: uma 
soci.:dadc ci1w·il de: cnr!ih:r ossistcncial s.eru fm.~ lucrativos de duraçi'lo 
ilimitada., filiad.:L à Federação NaciOfUI das AP . ..\ES sob o nUmao 191 c 
inscrita no Cl\PJ com o nim .. "To 05984661/0001-12. A APAE. 
inic\;llnx:nte foi cri~d., parn .:tlendcr c assegurar o ajust:m1ento e bem· 
est:u s01:ial :'os port:tdorcs de ddi...:i.;nc ia mt:nl::tl t: Jpó!:> dez :~nos de 
fund.i.;àCJ \': ;:~H~yão no cntilo T~rritório Fcdcml do Anl.1p:l em 197(,, 
iniciou sUlS ati ... idades educacinonai,; criando c m31Ttcndo a Escola 
Lobinh" i\nloniu Sérgio Mi1Chadu d.,; Almcid:~ • f.Lt\SMA. em 
horn.:11-1g~m .w filho de um do<; fundadorc:o:; d.1 ..\Pi\E, com 31cndimwto 
a 3-* t:du.:ttndos portadores dl!' ncccssidad~s especiais. funcionando em 
prêdio alu~ado, pass.3.ndo postcrionllCn!o: n flUicionar em prMio donrl<'~ 
~la FU~AlJEM, lcxa lizado nJ. avcniJa l'araiba n° 16& • hctJval. 
tendo sido o mC'SffiQ ampliado c rcform.1do viti.a." vez~ para atender 
SUJ clicntcl3. 
Obj~ti vando a autoriz:1çâo de. funcionan~ntu c validação de estudos. a 
Dircçilo d:l EL·\SMA :\PAEJMacap:i, enc:lminhcu dccumenl:t~.:ío" 
este cgrCgiu Coi'ISC'!bo de üh.K::sçà.o, que llc1.1 origem ao Processo n., 
1.19:99 CF.FJAP, constiwindo-~ dn.c: ~euintc,; pcç!lo;: 

l. Oficio D0 149/1999 I!OCJ.lllinhmdo Rcgímcnto 
lnt~mn d., ELAS~ iA; 

2. Oficio n11 017!2000 cnc:unin.hando no\o·am~nh! o 
Regimento Interno, com llS modificaçõc.o; c :~.cbptaçõ~ soh orientação 
c.Ja as...-;cS!'>ori :l técnica dt.1 CEE .. AP. inc:luindo novoo llocum...--nlus,. 
nc~~s.Wioo p.'lfl autoril:tç3o de fW1cion.amento d.1 e~ol~ c \'.aJidaç3o 
de c~udos; 

3 . Cah:nd.:irios escolares de 2004 c 200~ do E1~ino 
Fnnd:trne:n1:tl e: Ja E.ducaç11i> de Jo..,·eru;. e AdultO$. 

4. Título de domínio por doação de loh! de terra 
U1b.1na..'e~ritura pUh!i.::a de doaç3.o 

5. Ctwnpn)\'arrtc til! inscriç3.o c de ~ilu:tç:io C.ldllSlral · 
ÇNPJ n' 0~.?846611001·12; 

6. Qundros demonstrativos do~ recurso~ humano.~ d:t 
ELASM A. por grupo do otividadc. 

• 7. Cilpi>t...: dO!'!. diplum.u dos pmfc.ssoa-s, cspo.;ci;t listH.S. 

t~~.:nicO!>o e dirdores. 
8. ficha..; dJ a""liaç3.o de desempenho, do: 

::~eompanh.amcnto, c de perfil dt.ri alw10s; 

9. Rclaçik:) EJc matcti:sl didático c penn.m~nle; 

10. Relações do 3.Ct:f'\'<J bibliográfi~o; 

12 Cópia do ProjeLo Jlolitico Pcd.1g6gi~o~ 

13. Cópio das pr~1.:1.'\ &.:urricularcs da cdoc3ç:!ío de 
jo\'CI~ e a.duhrn \!do Ensioo fundamcut:1!; 

14. :\\.1 de clciçlo do pn:sid.::ntc da APAE:, 

15. P0t1aria do: n<,.llo! .l\·3o tio diretor li\ ELA...()\1A, 
inciicado pelo pre~idcntc 1.1J :\1' . \ f·. • 

li- .\NÁI.TSF.: 

{\_ Escola Lobirlho Antonio S~rgio :\1ad!aJLI de 
Almeida procwMdo 3\'Dn.yu l!m se~ proj~tos cdtl.:'ncion.,is foi 
nmpli.~:u.la .: r.:ft.xmaúa por Yâri ~U> v~:ZC!i a(1eql14ltldo-~c a r.:ali(..!aO...: 1.h; 

. c:tda t..:mpo, bem como às necessidade!> de sua dicnt~la c O"LOS obj ... 1.ivos 
prop<X"t~ no ~u Projeto l1PiitiL"o PcdagOgico - PPP, em h.:umoni.a &.:0111 
o !>.CU R~g.imcnto rrnccno e em cnn.<;.Onincia com a. Lei d.:: DirctrizC"s c 
Ba..scs· da F...ducaçào Nacional · LDUEN nQ 93?-l/?6. 

I. Estnnunt Fí!=ic;l: 
O teneno onde C)1A localizada .1 ELASM,\ é amplo c 

prúprio, onde: possui três prCdioo nos (f\t..1is egt3.o .a.o; s.'lla~ de 3u1~ as 
s:1las que funcion.'\ffi a.~ oficina.<;., as salas para all:ndiffi\.>ntOO especial$. il 

bibliolcca. Q r.:f~itõril> .: o complexo ::~dmini!rtrativo_ .'\ :ir.:a ainda 
contempla wn csp:1.ço pnrn hona, para um:! qmdrJ. .:sponi va c- uma 
pis.::ina. 

Reccnte:mentt". com apoio do Uo\'(,."f110 do &1:tdo. 
:nntvés de um con\'i::nio, a. lnsúlui~ã_':' foi ampli:tda c cOtncmpl.,d.l com 
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mais nm t·ornpkxo onde fun.cionuão " Admini~r.wilo, ~.'\li\.~ paro 
atendimento c-~r~cialii'.ado c algum.'\5 salas de :sul:t. 

2 ()s flOl ci on:íri~v::; 

(X profc!;.o;orc s: ~ tod CK hahili1.1d00, f'<Y.'."'>tlindo CUJ'S.05 
e lrci~ntos n.&S suu rc!.-pectiva." l'SJ~c13lid;ulcs.. ah::ndcndo o 
di srxh1U no Regimento brtcmo. v.,] c r~gi~r:"'r QUC muil~ profc!';:S.OrC~ 

, qui!' atuam O;J. EI./\SM/\. ~o cnt:ruuinhado-.: f'éla SF.F.J'>. atravCs da 
Divisão de E..duc;'lção Especial· DlESP. viSlo que~ ins.tituíç:"'o pú<L'>l li 
um ..-:on"i::nio com o Governo do F..st:1do Am.1p.í - GEA, ~. além de 
disponibilizar pmf~s.. contribui com outros beneficios ~ccfomn. 
11mpliaç3o etc. ). A EIASMA poo.sui outros e~cialista.o; com 
habil itação comprovada Jlara rttcndimcntos ~~pccinliz:~dos a todo~ 0$, 

11lunos, como fono"udiólogos, p.$1Cólogos, odon1ólor,os, pcdfi~!Jgo."'. , 

o:;UJ>'!rvi,.ores, orientadores. n..').o:;i!'tente!i sociai!io I! f•swterarcut.l."-
J\ ELASMA- APAE/Macnpi..:: n.dmíni:;trndn por urn 

prcsidcnle, eleito em assembléia gemi da Ai)AJ~~ um c\iretot 1\..-o;.,.iSlt:nte, 
indicadiJ J~lo presidcntl!:, um sccn:tariiJ c!-~.:olar c. m~U courJc:nad nrJ. 
fXdagógi~a . Os demais flmci on.ários ("gentes adnltnistr.ltivos.. pt:s..."o:\1 
d~ <lpoio. serviços gcr::~is. motorist.:~..•;; e vigjlante!<i) .,;ào t;.~mh~m 

c:lpl!citRdos pi\r.\ lid;v com a clicntcl:~; 

3. O Regimento Intemn 
O Regimento lnlerno da ELASMA. ji estâ com as 

modificaçõl!:s c eorrcçõel' soliciln.da.s pd1l ,\,o;..~s.....,wln Tt..:ni.:.o dcçtc 
Cnn~lhn F.stadu:d de: Educação CEJ·.'.:Al). qllt: pnx·~d~u 

prdím.inn.rmcrrtc 3J'láli~ do referido Regimento. 
O Regimento Interno da EI./\SI\·~A atende .:tu que 

prcconila .1 U)BEN n" 9394/%. no ~u capítulo V c cxprc~ IAmbCm 
n p!.)lití~a d~ inch~o ndOtndn l\1tk1lmcntc pelo pais 

4. O Pmjelo Pülitico l~cdagog.i&.:o - P P.J• 
O Projeto Polili..:o Pcdagóg.í.:l"' foi datxlr:~do por !Lxl:l 

a comuni(i.Jdc 1\P/\F.NA, c ê coordt!na.dll ~l:a !>W. cqui~ t~m tw .. 
pedagógica. Este projeto é o resultado da trajdón.'l dn APAE -
a.o:;,o;:i!-1cncial à /\P:\E cdu..:atlurJ. ~i~tc:malitada. 

A propo~1 a pcdag6gjca aprescnl3 u hnha.ct nortadma~ 
de umo1 mctodoloeia \o'Oitad:l parn a cduca.çào ~!'po!&.:ial c par.t a 
!!duC;lÇln iofatrtil. COtl1.pfOJT'I<:tcndo-sc com a <lpn::ndii'A~cm dos seus 
alunos c- Nm a inch!São soc-i al de sua clicntdR (eriMÇas. jovens e 
adultos). O P.P.P da El .J\SM/\, 3lr:w~ do Pmc~..o EducacioruJ e 
Üll~x·.:u;Ao (lQ Trai.Ja!llo - PECT, con.sldcr~ .!....!!!,!Jl<lrt:i.nc.l.l da mdu~:'io 

de sc:us alunos ··especiais" no mcreado de traba!hiJ, para alcançar esta 
meta. trabalha com os alunos, com a familia c \lai em busca de 
parceiros, crnbora cncootie barreiros pltTB conseguir pa.rttna:-), devido 
as dificuldade-s c limitoçôcs dn clientcfa, algumas instituições merecem 
dcstaquC'.i por jâ ten:m c:f~tivado es1a parceria, a CF.A. o SENAC e o 
supernu:rc3do FORTALEZA. Segundo infonnação dos l.t!cnicus d..l 
IELASMA- APAE/Mnçupá, é pn:ci>O também prcp"'ar os rcccptor'C' 
dos alunOs portuóores de necessidades especiais. 

S. A pro~ta curriC-lllar 
Etabornda pva ~tender a realidade. c as ncc....'S-Stdades 

de ~ws aJunos, a proposta~ curricular da ELASMA (;(mtcmpla 
conteúdos. mc1odologio. objetivos e a\laJia.ç!o de acordo rom as etapas 
de dcsen•tolvimCTl(U de suft ci iclltcla (ellCXa 1!0 ~Hqjeto), Ub~c:n·ami~l ~} 
disrosrn na Ld 9394/96. 

6. Avaliação c l'romoç!lo 
A Escola Lobinho Antonio Sérgio Monteiro de 

AlmeiJ<t - ElASMA. preocupa-~ noo some:ote com o qiu~tam~nto. 
inclusan social, indwào no meicado de lrabellw e com o ~xl·rcic io da 
cidadania, mas também com prosscluimcnto dos estudos (promoção) 
de seus 
educandos, através du procts::;o dé a\'aliaçAo, tambf.':m especial, 
principalmente: pela kmgcvidsdc de prontidtlo dos aluno>. 

Devido a condiç;"lo dí ferenciada da clientela. confonnc 
o quatlro abaixo, a avaliaçao das atividades educacionuls intnt c extra 
da~sc d"l El.ASMA é contínua. progn:s.si.,.a e sish:mátka.. por meio de 
intcrr-reh•çilo quulitutiva do conh~.:cimcnw construido pelo o.luno, de 
acordo cüm a.<a oportunidades a eh.: orere<:i~ e ore;crvando s uas 
potencialidades. no final de um pcrlodo de tnilialho (ciclo). 
d..::mnnsu-ado atra..,•Cs dl!- um relatório ~ de fichas de otl·ompanha.tl'k"IHO 
das habilidades dos referidos nh mos. EJc arordo com a mctodolo~ ia c 
conteUdos programftricos. 

STNDROME DE OOWN 

PARALISIA 

CEREBRAL 
DEFiCIENC!Ã-

DEFICI~'NCIA 

AUDITIVA 

91 

32 

FEMININO TOTAL 

55 

26 58 

11 15 

----- -

- ----

' . I SINDROME DE ~ 
COllNJiLES . 

"A\TTJSMO · - 2 ---_-- 2 

SlrJDROMF. DE ·I ------·- .. ··------

Wf'Sfc 

MlCROCEFAL~ 

NORMAIS 

L--------- -

-1--=---t-·----I__j __ l -

JS --~~ 72 
461 

-------~----- ---

A prome>Çao realiza.sc rla seguinte fom1a· m1 aus~ncia 
du ~ístema de seriaçOO, nl\o há n:..t csoola situações d~ e.provaç~o e 
repm.,.aç.àu. O aluno é promovido pw-J o~ segulnte a(Kis alcançar 
os ohjctivos e conteódos propostos na matri:l curriculur da educu~lo 
cspcciRi, em anexo (que difere wn pouco du malriz. curricul~u comum). 
respeitando o ritmo c a individualidade de cada aiWlo. Rcg•Sl1"3·SC qu i.": 
um ciclo pode dumr u.tt o i lu 11n0~ c corn.-:-;pondc a dun.'i ~~ri~.o.' 

lll· VOTO DA RELA TORo\: 

AnHlismJas a.'i peças que compõem o proÇcsso n(l 
lJ9/99·CEEIAP c, comprovando atrnvés de vis ita'i "'in loco" 
wonJ.amos. que n ELASMA·APAE/Macapá possui condições 
sr.tisfor6rias para atender sua cli.:ntcla por islo, nosso pan:;,:cr C 
f<'worâvel a t\utoriZ3cào de Funcionamento do Ens.mo Fw1d~tmcma! de 

- 1• a 4• stric c ..... alidoçllo dos estudos n:alil..ados pdn El....t\SMA· 
,\PAE/?.,..tacapó.. 
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Macapá-Ap, 19 de dezembro de 2005. 

~~(Q~~ 
'\... } Man» .1~ PmhtlfO Nobre 

Relatora 

IV- VOTO DA CÂMARA: 

A Cfunnra de Educação Jovens c Adul tos, Educaçao 
Especial c EducaÇão lnd!g.:na oprova o voto da Relatora 

Macapó, s ala de rcuniOcs de câmasa 'Prof. Reinaldo 
Maurício Goulx.:rt Damasceno", t m 22 de: d!:'Lembro de 2005. 

Mmía José Pinheiro Nobre 
AJ mim•Aivcs de Abreu 
Elmirn Fonseca Magalhilcs 
Maria Reg ina Smith Ne.,.es 

V- DF.CISÂO DO PLENÁRIO: 

O Con.<>dho Eswduttl de Educo.çllo. em sess~o plena. 
reaL izada nesta dat11. decidiu ar.::orn pMhar o voto da Câmara dç 
Educação Jo\o'cn."\ c: Ad ultos, Ed.ucaçao Especial c Educação Indlgcnn. 
nos tcnnos do voto da Relatora. e considerando os rtlcn nt.cs scrv1ços 
Educacionni~ prcstudos pel3 l nstit u i~· ílo, concedeu o Colcgiad<'. 
também nt::ilt: &!o, o .Reconhecime-nto do Ensmo fundamental dt: 1• í14• 
sf...~t: da Es.w la Lobinho t\Jttnn io S&g.io Macharlo de Al meida, 
devendo a Esoola solicitar Rcnovaç!k> do Reconhecimento 60 
(sessenta) dias antes de ~xp irar a .,.;g~nc i a deste parecer, que é de cinco 
anos. contados a pru1ir da data de sua publicaçâo no Diário Oficial do 
Estado. 

Macapà, saJa de reuniões plenárias "Prof. Mârio Quirino 
da Silva' em 28 de dC?.embro de 2005. 

Paulo Fernando DatisLa Uu~rra 
Rui Sehastillo Cru:~. Mordi..>i;; 
Son ia Maria da Costa 
Conceição Corrêa Mede-iros 
Maria l..u7Ja dos Santos Moraes 
Maria Madalena de Moura Mendonça 
1\lmiro Alves de Abreu 
Mario Vi tória da Cosro Chagas 
Maria José Pinheiro Nobre 
Elmi ra Fonseca Magalh!l.cs 
Vwlda Vlheno Pereira 
Maria Neuci G(M::'S de Lima 
Carlos Nil<>on da Co~ 
Paulo R o bato Andrade de Melo 
! lctu isa I Jclcna Figucifcdo Pereira 
Ivanci Mng.no de Oliveira 
l..oon il de Aquino Pena Amanajáq 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
CÁMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Processo n• 122105. CEEIAP 
Parecer na 26/05 • CEE/AP 

RECONHECE O ENSINO MÉDIO 
REGULAR. MINISTRAOO PELO 
COLÉGIO VEGA. EM MACAPÁ. 

I ·HISTÓRICO: 

A Oiroção Pcdag69it.1 do COLÉGIO VEGA 
one<~ml nhou a este Conselho através do Oficio nt 68/0S.Vcga, 
documentação solicitando o RAConhacimento do En-sino Mê dio 
Hcgular , quo foi tr.msform..OOa n<J processo n• 122105 · CEEJAP. 

Após análise !cila pela Assessoria Técnica do 
CEEIA P o r~ f~ rido p roce--..so fci cocaminhado a D!O EISEED. 
am c umprimento ao quo e:r.t il bc!cco o Parágraro ún ico do 
Artigo 15 , da Rooo!ução t 38/QO-C EEIAP Fazom porto do 
rcfcric.Jo processo as <;.eguintos pcç.<:~s: 

1 - Oficio n' 06812005 · VC{P: 

2 - Cópia do Parecer n• 022103 · CEEJAP: 

3 - Cóp1a do rcgis1ro de moditicaç.Oos ou 
Jcréscimos referentes às instJiilÇÕCS equipamentos tócnicos 
pcdagógfcos ; 

4- CópiJ d.'l Rc50iuç5o n' 066.'05 • CEEJAP. 

5- MatriZes Curriculorc:;; 

f.i . l • Mauiz C urric;ula r do E r1t;i i"Kl FvndMncml<ll ; 

5.2 · Matriz Curficui<U do Ensino Mêdio: 

6- Sistcm :ittca de Avaliaçao; 

7 - Regimento Escolar. 

8 
DIO EICOENISEEO: 

Relatório do Verificação 

9 - Proposto Pedagógica. 

10 - Quadro do Possoat Tócnico: 

11 - Quadro do Pessoal do Secretaria: 

12 - Q u;:.d ro do PC5500l Docente c Srtua~o 

Funcional. 

Ao rctom:u a este Coosclho o processo com o 
relató rio de verificação da D10E. lunto oo COLÊGIO VEGA, fo1 
oncamín h.-ldo ;~o Presidente do Conselho de Educação. quo o 
enviou á Câmara de Educação Btlsica. c;~bcndo-005 aná lis.c c 
omissão d(lsto Parecer. 

!l - ANÁLISE: 

O CO\.ÉGIO VEGA ó mon1ido pela Socicdodc 
Centro Brasilolro de ValorizJção da AmilZ.ôniil L TOA -
CEBRAV~. criado com obict ivo do ofcr(X:N curso PfCJ)3r.olóno 
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pe13 e- Vootlt>Oiares, Educaçlo Bí11ca, nos nlveoo 
Fundamenlal t Médio lniclou suu otrA- no Ensono M6dõo 
no ano elo 2004, aW>IIDdo pelo ,..,....,. n' 22103- CEEIAP. O 
Ensino Fundamental (5' a 11" Mrit) b implantado em 2005. 
com auton.z:aç.lo concedida pelo p.,.,., 01105 • CEEIAP 

O Rocoohtctmtnlo do En'""' Médoo 
fu-mont•sa no Proceuo 122105 do Cono<Jiho ESbodual do 
Educ:açio 

No Ensino , _ ml~rado pelo COLÉGIO 

VEGA t.lo tttndldos ~ alunos, ..sim diWibuldoo 156 
tlunos no t • oéno, 152 alunos na 2" e 157 no 3' M<le 

A Soctolaria do Colégio tola luncool\lndo 
dtt\tlo doo padtOeo oJ<G'CioS o am c:orl0fTJ1141dt com a 
leQJslaç.\o "'111'11• 

l•to posl<>, c:orlutrtrnot owoo aspecto> 
enol•llodos no 6r .. podag6giC3, t6çnlca e odm•nlllrotM tondo 
como reler~nclo documentos quo compóom o processo bem 
como o vt$11o 'm toco', no COl..EGIO VEGA. 

2.1 ASPECTOS RELACIONADOS U INSTAlAÇÕES 
FISICAS 

O C0LtGIO VEGA pouut -ntes 
IN!oloç6M ftSIC8S 

Ouran:. • Ylgtnc:ta da autonzeç:io a estrutu_,. 
n~~Ca do oot6g10 possou po< oKOfl96es '"" eomo 
de..--nbramonto dos ......, de d~g~taç.lo, do pni-YOOhbula< • 
p<'-<»ncuroo. criando a Silo dt digilaçlo do Ens100 Medio e 
Fundlmental; omplaç.lo do espoço fisk:o com 10 $lias de 
oulo, saio de 6udio e vídeo, sala do prol_.., .. ,. do 
Coordenaç.lo Pedagógica. saio dt 01<4oçlo Padag6g•c•: solo 
do O.~o EdUcaclonal o ompllaçio do 6roo do bonhclro 
(2' ando!) Forom tdquindos <qUÕpornentos pa~e o 
oportlha.,.nto lóawco do solo dt dig•taç:lo do En111t10 Médio o 
Fundamental. o que c:ontnbutu pe111 o mtlhonl 11gni'!CIIrn d:n 
cend~ dt ptSqUisls doo ol<n>S t prde<SOIH 

2 2 ASPECTOS ltCNICOS PEDAGÓGICOS 

A proposta poclag6glca do COLÊGIO VEGA 
est6 fundamenlilda em sou PrOJ~O Pedagógteo demarcado 
palas lon~nclas prog~esshtn, usoguredas pela opç6o do 
foun11 C1dedlos crflacos. cons:tnArvcs. atA6nomos e aiativoe 
pora quo possam come agente do muctança c:ontnbulr para a 
con•tr~ de urna sociocladt maiS JU>It olguelltjno 

O COLÉGIO VEGA ~ buoÇO dt conlnbu~ pora 
a oóueaçlo irtegral de seu' alunos uhi~M de saleç:.io do 
conleUdoo quo Stjam s.gni'!CatM>S o cantHhaliDdos, para 
tanlo, nteortt A poclagogia dt projetao, ondt llunos. 
prol-..ores e comu~ lnl:eragem na construç.lo do 
conhocmlf'lto 

Com - molodologia o COLÉGIO VEGA cna 
espaços pera que o atuno aed1mente 1 autodisciplina. 
orvam.zoçio. rooponsal>tlidtde o a pertlclpaç.lo coletivo 

A N.atnz Cutr1cUar do Ena.no M «Jio foi alterada 
o homok>gad:> pela Reoaluç.lo n' 066105-C EE. atendendo h 
OlO~nclas da L01 SJ9.4.'98. fic:.1ndo ossim dlscnm10oelo 

horas. 

hofas: 

Ouroçio do E....,. Mod10 3 onooleiM>S. 

. Ouanll"""' de dlos ltt.- anuaJS 200 dt"' 

. Carga hcrina d1iria 5 11o<as 

. Carga hcrina togj do Ensmo Méd10 3 465 

Disciplines do - Naaonal Comum· 2 933 

Disciplinas da Parta O!viiSifie.tdo· 533 ho<as. 

A matnz curricutar do Ensino Médto apresenta 
oargo horiria tato! de 3 <166 hora$ O módulo dá no 6 de 05 
(cinco) em módul.,..aulos com aaiscimos J>Q COt'II1Humo 

Consa•vem • m:rtn.z curnt:lMf os componente~ 
at.ho rd3donados mu"'estrado$ .m móduk»s de 60 mtnutos 

A ofe:rt8 <» C..~nhot na mallnz curnculal 
atendo ao doopoolo no L e• rf' 11 11112005 

E 

Oisc1plinas 

Ungua 
I 

Tot.ol de 
móduloa 

aylas 

320 

L 2o10 

~1\rt~"~----------~ao 
2>10 

Total de 

200 

68 

200 ! 
1 
z 

Ed~o 

_B~a ----~~---------+
l.ttt_.IICW ~~ 

~oi0---+-~366~-1 

l 
• . Go<>gtatia -400. ___ +-- -=334=--i 
~~~~----+---~80~--~--- ~ 

j • ao ~ 

• ~ I Inglês 2>10 201 

t: 2 -~~=----+----------1-------- Jl t.o 
,--------"'R~.!!_ .J..tO 200 

Toue • 110___ _ ~ 

A Sistom61lal dt Avouaçlo - o C0LtGIO 
VEGA odola • or~ am "*"" bomestr .. A a~ • 
contl..- o cumulo!,.. do -.,pen~~o do tduclndo com o 
l)lov.>lincg dos aspoclos quol~tll- IGbnl OI quar\DtafiiiOS A 
Oll11bUICio do no ""'"mo 10 (dt.zl ocn101 aut O«ão tcúli.zodos 

(DIÁRIO OFICIAL) 

o dlvldodo4 pola ~ dt ovaliaç6os om cada dl""'pl"" 
Para aprovaçla no bftntstro io<r;o t ovolleçio finei o oluno 
d.....,.. •- o percentual Igual ou &uperio< a ~ 
(seuenta pa< cento) da pontuaçJo máXIma om cada 
djsciphna Quanto • freqOincta. o aluno deYCf~ cumpm o que 
estabotec. 1 LOB, ou S.Ofl, fr~nc•• tg._.l ou supc!rtor 1 75% 
do tCAal de horas louvas anuàs 

Oo taiUdoo dt tec\lporaçlo slo ~ 
no docorrcf dos tMm.stres e semestres .os erunos que nlo 
a~rorn 60% dos rendimenlos 

O R~o Escolar up ... a .nha filor.611ca 
do Plojolo ~ do COLÊGIO VEOA. quando rossolb 
os pnnclpooo bnltaNS do tduceçlo a - tn1-.adt orn suos 
.. In de lUla. la!s como hbe<dodo o sdld.lr- hurnona. 
"'- o pleno do•••~'•olvimonto do educaooo. seu propore 
para o trabalho o tQtciao cD ckbdarw:e 

2 3 ASPECTOS RELACIONADOS À 
QUAUFICAÇAO DO PESSOAL OCICENTE E TÉCNICO 
AOMINIS TRA TlVO 

T- et prolisslonors ~ habd•ados segundo 
as e.igfnclll dt loglslaçlo ~· no Pais AptnsCio ao 
pfoc:eooc> _,,.... o quadro dom-rtiM> do ~ 
t6cNco, docontos e admtnistnthvos, com 1 respectrn 

habiluçto /~ 

111 • VOTO DA RELATORA: 

Apda a a~llse cti!Oflou da SEEO/OIOE e a 
constolaç.lo do cumpnmenta pelo cot.to10 VEGA doo 

o"-•bvos '"""" preconizadoo poli Loi 9 394/911 o Resoluçlo 
138i~EEtAP, po< prwto deslo Constllltfra t do Clm""' dt 
Educ:3çlo Sâsu::a, manifestamos PoliOCCW t.wot;.ivel ao 
ROCO'lhoa""""" do Ensina Médio Regular f>ldoado polo 
COLEGIO VEGA. 

Es'.e Rtcenhec..-o tem - <lo OS 
(CIOCOI Onot t pot11t dt SUO publicaçio, t , ai. 150 (IOSS.nlal 

"'" ontos do onc:.rror 0$$0 prazo o Col6g10 Voga ou sua 
mantonodonl dOYOti sdlcltar 1 ooto Ot;so ColagiOdo a 
rovahdaçlo do rt<>OI1hec~~n-o po< Igual po<iodo 

!'i o nosso porocor 

Mocae>i·AP, 14 do clo.zombro de 2005 
/ 

N · VOTO DA C AMARA: 

Relatora 
A C4mara do Edueaçio W•ICO oprevo o velo ao 

M:acopi, $lia elo rounlll<>o dt ct,.,.., "Prd' 
RttnakSo Maurfc•o Goubet1 Damasceno•. tm 17 dt dezembro 
do 1005 

Man• Vil<iri• da Ceou O..p 
r.wo RebMo Aodndc de Melo 

M•n• l..oi:W doo s.u.. .. ~
Rw ~1lttC.n11 \icwaa 
C:otK'CtçJo Conia ~kdcaro. 
Mari41 ~t.d.JIO\• de Muuril ~fcruJvn..;• 

V - OECISÂO 00 PLENÁRIO: 

O Conselho Est:aduol do Educ:açk, om sess.io 
plena, r .. ll.zoda nesta dota, dtadlu acompanhar o voto da 
Clmora de Eduoaçio Bblea, nos ,_ do YOto do R...,ora 

Maelpi, Silo dt rew~IOH pltnlrtas 'Proft&SOt 
M6no OwWIO da Silva" am 28 de deHmbto do 2005 

l'•~o~lu hm.ndu S.htU Gucn• 
Rw ~bmtSo Cnll '\for'~ 
~mm. M.uu da ("O'(;a 

C oncctçSo COtTb Mc:dcirot 
J\.bru l..tuu do. S..nh.JI Mura<» 
M.v,. t.W:ak:IU dto ,\1out~ t.~• 
Almirn ,\1\cs de Abrcw 
~bn.1 Vilbna 4a COIU 0uRJt 
M.uUi JG~C P1Dhcuo Sobre -
Ebmn Fcoocca M..,lhl'" 
\ · allcb Vlhcna PCftan 
\1M11. l-:euca Góo ele Lt~ 
Cul.,. "'il-daC.,.. 
l)aulo Rottc:rto Aadtadc tk Vcfn 
Hclotu Hr:1CN Fipc:trcdo Jo'C'I'Ctra 
lunta Mapo d.c Ohvtu.a 
IMINI do "-Pc:no """"'Jb 

/~_{ 

IlESO LUcA O N' 01111106 - O: E/Ar 

KO\IOI.DCA O CAI..t:~DARJO 
F..SCGLA R-1006. 00 MGDlRl'IG -
CF.HTRO Ot: ti\SINO. EI>UCAÇÁO 
CIJLTIIRA, Ellt MACA!' Á AP. 

O f'rnkk•' c ch CoawUta F:•t.du•l de Ld wC'•ç-.tv.. 

oo ""' dOJ afrlbu~O<o lcpll que o cor1o Ih< <uaf«'t ptlo 
Rtllmnlo do Cnsdbo úlldul dt [dou~ opt'o>Odo ptlo 
Dr<mo o· 001. do 23 c1e lrnftlro do 1990, • ,_jdo...-: 

- o proc<S>O .. OI~I::E c sua IMI11e llOia 

"'""""" Tlltruca/CEE, 
- o i<&~Staçao <d"'""'onol .,em~<; 
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Art. I' · Homolopr o Cllltnd6no Escolar/'2006 pon o 
l.nsrno }oWldament&l e McXho do Moderno - Centro dt t:.nsmo 
Educaçlo c Cultura, as>~m orpmz.ado 

• '"leiO e ltnruno do ano k'ltvo 3Mll a 1011 1Al6, 
~hv&menllt, 

· ca~p botina anuol 134 horas pera o Eesmo 
fundamental, 1001 horas pera a I' e l' stnts do nl•~l M~10 e 1166 
horas pari I 3' Kric dc:ne n(vcl. 

• IOC>I de d ... 1<11.... 200 d1U 

Art. 'l" • &la Rc:soluÇio cntn ......... . porur cic>la 
d.tto. rn'opdas os dupooiçOes em OOtfrina 

C.o!Mttl< do Prahlfa<lo do Caott!N Ettaduol dt 
Educodo. em Macopi - ~. lO de f<'trtrto ck 2006 

JU:SOUIÇÁO N' 011.416-CEE/Ar 

OOMOI ()c;A 0 C'Al.F.NDÁRIO 
t:S<:OLAit/2006 PARA O 
ENSI-'0 f'IJNDAIItEI'ITAl. DI! I" 
A 4' StiUE DA J~<;COI..A sr..sc, 
EM MACAPÁ/AP. 

O Pr.......,.t de Conttllto [fltduol d< 
[d.c.aç.lo, no üO da~ atribulçltft tet•lJ q11e o n.rJO Ih• cufert: 
ptlo R<ai .. t'IIO lolti"DD, lpro .. do priO 1>«"10 o• 008, dt lJ d< 
r"a"d" ck 1~ t roastôtra.Mo: 

·o prooeMO n'I5~S - CF.fJAP 
• • lqulaçla cd<gcfOOOJ •• .., ... 

RF.SOLVE: 

Art. I'· Homolopr o Ctlt""*"o r:.stolar/ 200(), 
pora o En•ino Fund>mcn,.l de I' a 4' stnc. da EKola SESC, oss1m 
orpniZOdo 

• 011cio e lbnunodo ano leovo 31101 e 0 1112106, 
fO~Yunc:nlc 

• tlfllhonna onuaJ 1104 """"· 
• total dt dtas 1euvm 2,!11 d"5, 

Art. 2' • és la R<>OIU~Io entra t01 v1p a patt1t 
da ptCOCniC dali, revopdas IS diSPfliSIÇ0a c:m..,..,...,. 

Goblode do Praldb<lo do Couelho Ettadul 
dr Edu~. em M.o<O)» - AP. 16 de frvcrewn de 2006 

/f.~ ,... cru Balilta C•rn 
Mlcn1e do CEfJAP 

Ooc:mo 2523104 

Serviço Social Autônomo ~ 
------

(Amprev ) 
Nivaldo Costa da Conceição 

PORTARIA N" 0!712006 - A\IPREY 

O Onetor Prc$1den1e da i\mDp.l Prc ... ldénc .a, no 
u~ c.Lu ambuiçõc:' que lhe sJo confendu ptkl Orcrtto n' 0093. de 11 
de: Jl ncwo de 2006 c cons•llcnndo o ltOt do memor•ndo n • 022tl0Qft 
üA!IiAMPREV de 08 de ft•erelto dc li)Q(). 

RESOLVE: 

Homolopr • dcs•gnaçlo do oeno•do< 
A' nh10 MÁRCIO O f SOV7.A PEU.FS, pan rapondtr tm 
tubshtutçlo pda Oarc:ton1 de. Br:neOciOS c fi\C&Itz:açlo, cod1go fGS·l, 
d• /\fi\J(Ú Prcvld!nc••- AMPREV, no pct'K>do de 19l2S de fcvcl'Cira 
de 20()(), durante o unredil'l'lt:n\o da tnubr. lvana Contente Gnnç~lvts. 
qur mtontr.~·se "Jajanrlo t serviÇo 1tt aos n~mcfrlO\ dr: 
Tarta ru~;al:ztnho. Pnctuib:a . AYNJU e \alçoeneJAP 

fORT AIU \ \" 02812006- A.\1PRt:~ 

O 0\retor l"re~lden&c da Ama~ Pt"evtdtrw:A no 
u'o du ltllbutçOu que lhe slo L·onreruJu prlo Oecrtto n• 0093, de 13 
lk: J~llc:lto ck 'OI'X.. c con,tdc:r:ando o teor do IT'IC'II'IOI'Jndo n • 02~1'2006 
C";AOIAMPIU:V de fU~ de fe\·er~1ro de 20Ut>. 

RESOLVE: 

llomolog>r a deo•;;noçlo do <ervldor CARLOS 
ROBERTO OOS ANJOS OLIVEIRA. pa,. rupondcr em subslltu1çlo 
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peta Unidade de folha de Pagamento, código FGS-1. d~ Amapá 
Prcvidênci:l- AMPRE.V, no pcrfodo d..: 19 j 25 de fc\·crciro de 200G, 
durante o impcdtmcnto d3 lilub.r, Franciclcidc ~1arinho L inn. que 
cncontra-.sc \'i:ljandu 3 W\'iço Jlê :tos munic:ipios de TartatUgallioho. 
Pracuüba, Amap! c CalçoeneiAP. 

JUSTIFICATIVA N" 016/2006- PRO)UR/ AMPREV 

PROCESSO N': 0014-A/2003- GAn/. MPRr..\' 
ASSUNTO: Cddu:&ç:io Jo Quinto T cm10 r\ditim 11.n ContF.Irn no 
U04/2003 -.'I~ IPREV . 
FUNDAMENTO LEGAL: t\n S7, inc•~n 11 c §2" da J.t.1 federal no 
8.666/1)3 t: ;\ht'U.ÇÕC5 J'~tt'tiOtC'S . 
FAVORECIDA: Emprn'l l'umtcr St·n·ic:u) 1.k· v .giJ;nn:• c .Sl'!:,'\lunc:l 

Lrd~ 

OBJETO: JlrnrrngJ.çio rh \'tJ;i-ncJa du Cun:rJttJ pdo prJM• J.. 12 
(Ü07C) l'l'lC'-.:CS 

VALOR MENSAL: RS 1( •. 2.\2,4 \ (Dc7.c:>:SC1~ M~l ~: Ouzcntu:o: ::- Tnnt2 t: 

Do1s Re:'lis e Quatcnt:J c: Tri,; (coC2.\'0li}. 

VALOR GLODAl..: RS \94.789,16 (Centr) c Nn\'E:flt :a c Qmtm ~H~ 
Sct tctntn; c Oiter.t:a \.' Nuv..: R'-"'.1.1$ c Ot.·:t.cHt.:-:s CouJ.\"I)S) 
DO'fAÇ.\0 ORÇAMI:lNTÁRIA: Ekmmtu J,· IÀ''P"'' n' 
.\390.37.00.00 - "Loc,çio de JT.io·Je·obn ". 

Senhor n,rerllr Pr(:(idcntc:, 
St•b.ntto a prcscmc ju~tifiotn-'1 r:.r:1 ::1 :1preci2ç:w e 

cumJX1L'r.h.: rJU(•c:.ç~u Jt.· Voss;~. Smhori:t, com :..mpam lefi-11 no :lft. 57. 
u1ci:Ço 11 c: § 2" do\ Lci P'cdcr71.l n• ~ Mfí/9~. cnm l<Om.s :t!tcr:~çõcs 

pulltcnun.:s. c:\11 fl\'Or ,,b Empccn Pointcr Servtços de Vigilin c:i::!. t 

Sct.rur:.mç.a, tcm.lo por fin:Llid3J..h: u. cdcl>n ç:\o Jo 5" T cnnr, t\ditn•o, 
,;.,.l1HJo 1 ptorro~ç~n d(l Cmltt"::lo n" 001<1 ·A/200 l ·GAB/ AMPK.EV. 
p.1.s~:mdo ~ vigL-nci:l Jc tO de lll:lfÇO d(• 2006 a 10 de n'l;uçn dt~ 2007 

Justl(,c:a-S'.' :l. pru:ro,c;J.ç~o do:< ~Ct\'it;o> pn~t~H{(J::, anrt :J.o~ 
V.llo rt:s :cotd3dO~ OutrOI"l., por c~t.:m:m cm p:u1Ja~.h: nun Ç' valor dl' 
mcrc:Jdo :ltu~!. !'cndo con\'c:rUcnu: p2r1 c:o;t~ ln~ti~ll•Çio 3 J~o·nJ;;. 

pmrroc.1ç:ln, cnnformc prcvi..dn <."St:l.b.:IL•cKh no Contr:nn n" U04/:!003-
AMPRF.V 

S:~.li~·IHt•:il' :.imi.a, ljll e' .\ rrnrrn~cão dn C.On!~tn. $USO 

cpil!":.f:tdo, cncontr:. ~uan.t:• nn ~rt. S7. 11 c § 2°, bem com.n s:t',J:l. ·;~ :: 

dentro Jo~ timitc:ll Cc r rorrosaç.io CSIJbdec:do n:a Lei Fc: :.kr~: c~ 
cumc:nto. 

\':de a:sSlh:l r 'tUt, f;acc a natvn:za do~ ~~-~,·iC':i.:i nr:t 
cor.tr.~rldo~ <crcm sc:t'\·içns cnninui)S, f'! l.•,.c n~.·c~.,;~ ~!l•• ~::l/" 1.·: 2 bm1 1 
hç.-io do ,lu).: ri.' l)iú~C'OC'$ C.:a,.~nni :10 c1mr:e,ru:~o: "5c::'\:ço~<o <:untinuns" 

"5io os h•l"\-iÇI'>:' qu<: nio poJcm ~,,írr:r ~<ou:uçl•.J -.!t 
coutinuid:~.Jc ou os que nin podtm c:.t::, r.:l st::a 
c:~«udo, lniCfl'O:l":O!do~o Ocs:s:a n:;rurez:. c:iu (!!> 

sc rvi~-ot de vigiÚ.uci2, de m.J.:tu:cn~fl ... de 
timpt.:za. rU"... ... ~,. CQfl(r;J.tOS :1 Lc_·, Fn.lt·r:tl d~s 

lltltlÇÕO: c Contr.at~ ~.b .o\Orrun.Uõtnçio i>Ub:io. 
prc\'é um pru:o mlxuno de ~cs.o;::r.tl mc!.t.'l> . : \'l>:;lm, 

dt~c: lor,o, n :aju.c::tc: pode ~: t::r ce:ieh~do por um 
pn.:.:o m.tior que o lh '--:tlid.lde Co crc..XiJrn 
mÇlm~,n:i.rio, ~1..· mt.nor qUL· cs:.:c te-co" {Diu:"",:o 
.\dntiniHn.ti\'0. s· c:Ll., Sio PJ~~o. ~'JrJJ\':J, 2t;(J3, ~' 

S45) 
f.trijf11:0111l) 

A<.lc:m:u~. t:m. f~cc: dt> prim:ipio J~ ..:cononúid ldc, 
cnn~tdt·r.:ando que 2 t~colha d:t l?.mpres:\ Poitucr Serviços <.h.: 
V igil:i.nCÍ::\ e Scgur:'lnÇ(t Ltd:l, fni pn:c~:dnb do compl'tcntc 

proc .. -Jim<:ntu tic1t:.nÓ:lO, é comcnit.-ntc C' Oj'ortuno p<V'J :'1 aJ.m111;~arlÇ:i(l 
Ut:~tl cnt.J;J:u.h:. a pmrroi:'J.çio supn, \'-.·ndr,, o "JJi::\mtnto n cond:\r• d~ 
ml:l!t.:f rm:ÇOS C C0tl(.ÍIÇÓ<:~ mm \'aOtJjO:O::l." fll f:l J ;~Jnum ~tr:H,::in 

Di:an[t' du cxpu~w. '.·m arcnçilo 10~ pr•ncipto~ bJsibr.:~ J:. 
t\dnunist"f'l.Çào Públir:t c 1J.~ CMl:lndn.<. d.t j .c:, :>ubmcw 1 p:cstntL 

JUStiftclli,•:l 3 aprtet:lçlo Jc- Vu~,\ S,..,thon1, p:1~:'1 fins de r.uifioç~~~ c 
pu:>tcrior pubUc:a~3u n1 tmpct.:n:::t O~ci.al. conforme l~t.tr~m:,l.) o :'Ir': 26 
da supclCU.ltb Lc1. 

M;tc.tpi. 17 J t· fc,·c:mrod:: 21)1. 1(1. 

Uh·s~sto 
·Assessor ) uridico/ AMPREV _ 

EY.TIUTO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRnO 
r-;• 004/2003- A!IIPRI!V, DO PROCESSO N' 01"-A/2003 -
AMPRE\'. 

OI. DAS PARTES: t\nup~ Pn·.,.,~.flocia/,\mprn r ; F.m"rt-s·J Pvmll.:r 
Scf"\1ÇO)> de Vi,Ri]inci.I c ScLour.ança Lu.b t 

02.. DO fUNDI\Mf·:N''fO LEGAL: O prc~rnte Tennu :\dit1w ttm 
rc~plldo leg~l nn :~ort . 57, 11 c§ 2" r.!J U.1 Fc:dt:t'll n" R.GMI/9"\, lll r.J.iusub 
Sétim:l - 02. \'ir,Cncia, ~.: m Juslific:m•::t n'" 01M20;)ó -
Pl~OJUR/AMI)REV, dc:vidlmt.·ntc: homoi().J;'Jda pelo Din:tor Prc-s1Jt•ntl· 

03. D<? OBJETO: O pr~~tnle Lt\Strumcnrn tt·m (Onto obictu :1. :tltt:t"lçãu 

dn .Ciáusull Sé tima - Da Vigêncb.: prnrrf.lg;u~do 3 v1!)i:ncl:1 pl!;l 0 

pt:1odo Uc 12 (Jo~t.:) m'.·~cs , 1 contar J,. lO Jr m:uço J c: 2lJVú 1 lú t!c 
m.t:ço J~: 20U7. 
04. DO PREÇO: Valflr mcns:~l ..!t.· RS 16.232;0 (Dt7.c:s~ei~ Mil c 
Du.zc:mo~ e :rrint:t c Dois lh-:u~ c Qu:ucnr:t. c TrC:.-s C:t:IH:l\'f):o;.}, p~.:tf.,z~,~~lo 
um \'Jklr (:IObJI Jc llS BJ-1.789,16 (Cemo e Nnn:01:1 c: Qu:t:rfJ 1\hl t· 
~crcccnt o:c c Ü1tc:tl1.1 c: :-.Jcl\'r Ruis c: D.-ZI'l'o$1..'1oõ Ct.-r.~:~.vos) 
o.;. DA DOTAÇÃO ORÇAMF.NTÁRL\: Elcmcmo de Dc~pc~~ a • 

1WtU7.00.00 - "l.oM.ç-lo ~k· mitrdc-obra" c ~m:t d::- F.m--cnlw 
n•_,5...9._ t2006-.·\~IPilEI'. 1 

06. DA PUBLICAÇÃO: 0 pr:.-:o:cntc m"rmml'mo sni pcbl:cJ.Ju. un 
rc~\.!mo nn D1:ino Otict:.l dn P..s.r~do. crn.to;;u;vH-:. Jt~ptl~. u .u:. (, ) 
p;~:~ib'T4(1J ún:m \.!:.Lei n• ~.6M./9'. · 
01. Ftcarn r:nlr:c:u.J.:.s tod:u: :t:< dl,._m.i)O cfju~ubs ~· wnd:Ç\"Y..:S ::H.<br::~c ... l.h 

no Ctmtnto em cpícr.1rt:, n.i.o c"?n~~:l.rr.cr\tc !l.!~cr-'t!-:1" por c~1~ 
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Autarquias Estaduais ~ 
il,t!$!~~'*~~.~ 

(Pescap 

Josó dos Santos Oliveira 

PORTARIA N' 00612006/PESCAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÉNCIA DE PESCA DO 
AMAPÁ. no uso das atribuições que lhe são con fc rodas pela 
LEI n' 611 de 11 de julho de 2001 e Art.36 do Estatuto da 
Entidade. aprovado pelo Oecrelo n' 0134 de 07 de janeiro de 
2003 e atendendo ao Momo N'012/20061DPAT/DDAIPESCAP. 

RESOLVE: 

Homoloca• o deslocamento da servidora EMMANUELE 
NASCIMENTO DE ALMEIDA, portadora da Cl: 365075-AP e 
CPF: 643.558.702-78, que viarou de Macapá sede de suas 
ahv1dadcs a BR 156, Km 50, no dia 23/0212006. onde for com 
ObJetivo de efetuar vistorias técniCas 

De-se ciência, cumpra-se o publique-se. 

Macapa-AP. 24/021200G. 

JOSÉ ~'tJC-;VSRA 
Diretor Presidente/ PESCAP 

PORTARIA: N" 007/2006/PESCAP 

) 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE PESCA DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que the s11o conferidas pela 
LEI n• 61 1 de 11 de julho de 2001 e Art.:>G do Estatuto da 
Entidade. aprovado pelo Decrelo n• 0134 de 07 de Janeiro de 
2003 c atendendo ao Momo N°008/2006/0I'ATIOOAJPESCAI'. 

RESOLVE: 

Autonzar o Jesloeamento da servidora EMMANUELE 
NASCIMENTO DE ALMEIDA, portadora da Ct: 365075 c 
CPF: 643.558.702-78, que viajará de Macapii sede de suas 
atividades ao Munlclplo d~ Laranjal do Jari, no periodo de 
06 il 1010312006, onde ira com objelivo de participar de efetuar 
visturras técnicas e ministrar curso de piscicultura. 

Oê-sc ciência, cumpra-~c c publique-se. 

Macnpil-AP. 24102120~6. -~--- ' 

Jos;iANTOS ÕllvEtRA 
Diretor Presidente/ PESCAP 

PORTARIA N° 00812006/PESCAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÉNCIA DE PESCA DO 
AMAP A. no uso das at1ibUJçóeS que lhe são conferidas pela 
LEt 11' 611 de 11 de julho de 2001 e Art .:>G do Estatuto da 
Enuda.re. aprovado pelo Decreto n' 0134 de 07 de janeiro de 
2003 e atendendo ao Momo N'011/20061DPAT/DDAIPESCAP. 

RESOLVE: 

Au!oril&r o deslocamenlo do servidor JOSÉ MARIA SOUZA 
RODRIGUES, Chefe da Estação de Pesquisa e Piscicultura, 
Código-FGI-3, que viajara de Macapá sede de suas ativi:Jades 
ao Municipio da Laranjal do Jari, no período de 06 à 
1Qi0~12005, onde irá com objetivo de efetuar vistorias técn1cas 
e rntnistrar curso do pisCicultura. 

Di<-se r iMcla. cumpra-se e publ<quc-se 

Macap;l-AP, 24/02/2006 ,t_d, 

JOSÉ:~~S ~IRA 
Diretor Presidente/ PESCAP 

PORTARIA N' 00912006/PESCAP 

(I DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPÁ, no uso das alribu1ç6es que lhe são confe~t<.!ns pela 
LEI ro• 611 de t 1 de tulho de 2001 e Art 36 do Esta:uto da 
Entidade. aorovado pelo Decreto n• .OX3.4 .. ri~_97 de 1a.n~."'O sJ~ 

Pág . 16 

2003 e atendendo ao Memo N'013/2006/DPATIDDAIPESCAP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor JOSE MARIA SOUZA 
RODRIGUES, Chefe da Eslação de Pesquisa c Piscicultura, 
Códlgo-FGJ-3, que viaJOU de Macapá sede de suas atovidades 
a BR 156 Km 50, no dia 2310212006, onde foi com objetivo de 
efetuar vtstorias técniCas 

Dê-se ciência, cump~a-se e publique-se. 

Macapá-AP. 24/02/20~6 · .. 

-}, ... • ......... 

JOSÉ O SA OS'OD\IETRA 
D•retor Presidente/ PESCAP 

PORTARIA N' 010/2006/PESCAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AG~NCIA DE PESCA DO 
AMAPÁ. no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
LEt n• 611 de 11 de julho de 200 t e Art.:>G do Estatuto da 
Entidade. aprovado pelo Decreto n• 0134 de 07 de Janeiro de 
2003 e atendendo ao Memo N"011120061DOPIPESCAP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor MIGUEL ÂNGELO 
ROLA SOARES, Chefe da Divisao da Pesca Art. e lnd. 
Pesqueira/ DPAIP/ODP, Código-FGS-2, que viajou de Macapá 
sede de suas atividades a Localidade de llamataluba, no 
Arquipélago do Bailiquo, no periodo de 20 à 24/02/2006, 
onde foi com objetivo de pan1cipar de Assemblcia Geral do 
Conselho Comunitároo do Arquipélago do Bailique e elaborar 
Laudos de Assistência Técnica de projetos de pesca artesanal, 
financiados pela tinha de Financiamento do FRAP. 

Dê-se ciéncla. cumpra-se e pubt<que-se. 

Macapé-AP, 2410212005 -~ ' 

JOSÉ~~IVEtRA 
D•retor Presidente/ PESCAP 

ti::::::M ======:51~ 
l Aicir Mary Sampaio ':=J 

CO\\'F'<t..lfl.\: Ei-COLA ~~llA~I'IAI'.-\ L ENIR PE 
·\t.~ t!. ltl,\ . 

OllJETO: b!i· ( 'orlvt!nin ;c-1n l.';)l"\1 í"'i>;eln fo•m·n·• cst~l!itl 

l'h l t i:,.~· ~\u:'ll ;u'l.) :-.luuus r!;~UiiH ·n..:n:' m:Hrn:ulm.ius n:.. imauui~·ln ~dt 
i ll·1ilt 1 l 'U\.\ [!\1.-\D/\ 

~O." 'f.\E~I'f. : I ·~S1T1t'I U llt: I'ESOS E \lf:lll llAS 110 
\ i\ l .·\1'·' l l' f. \1 

lM VICf:;o..( IA : O ~:·cs..-•uc C'<H I \'~•••o \'t!;vt :a r.: ;'l.._,, t:m jlr.Jto tk 1 
~:~n11) o~. :HJ. con:ados J pó!rU t d:.~ da~a de ,u>~ <J)>Snt?.IUr:J, ,,ooenrlo ~e1 

:.~ ! tl·r;:ci.l. ::I IJ\'e$ ~t.. Tem._,s .-\dili"os. :11~ o lm :tll7' d~ 48 ({.)l.arcnl..t l' 

Ollt·~ •'J'-'~~:'1 . N' lll ~·t\!\ U' IC ~l' lll\l.du. dl' ~·u:nJm ;.,·wdc: ~ntrt: J" i1:l.~tt:o:. 

11u um!:th:t:tlm..:nlc pur lii•:JI1.1111:r nnJ d el:J.<:. trcdtanrc sur.pit~ 

cnr.~' 'l'C~(1•1 \")l"'' l:! W'T' :uu"'\'Ct1 ~nci:J r';1i:1tn'l:i Je -'0 (trin ta ) dils 

lê&rrap 
I Gersuliano da Silva Pinto 

NOTIFICAÇ,\0 

O Dnclot·l'»rcs.idcntc do ln~1tuto de T Cl'f:!S do Amlp:l 
- T ERRAP, no uso de suas atribu;ções kgats., rcsoh"C: 

NOTIFICAR as t=""'-' •bmxo relacionadas par.: 
comp:ucccrem no pnLiil de 15 (quinn:. dits) nn TERRA.I) a cootu da 
d::JI.::I de publ~t). a (im de oomprovurcm a cft.iiva OCUf2çZo c 
hubibç:io do !()(c. c:spec1ficad;., nos Loi.C:Un"'"Jllos. MARABAIXO. 
,\MAZONAS c: R.ENASCllR... Outrossim. ficam cientificados d~ qw: 
o alo c:omparo:;:mlalto C\r.J.dcrizacl o abandono do IOie impo~ ... ~.ndn 



Macapá, 06.03.2006 

em rnogoçto da LICENÇA OC OCUPAÇAO e, oonscqllcnlc 
rdOmada da posse direta do imóvel ao Patrimôaio I"Ublico Estadual. 

LOTT.AM.ENTO MARABAIXO 

DFSCRIÇÀO I QUADRA I WTE 

t:LISANDRO COSTA GAMA -;:~. 12 . I 310 
cr'f: 466.444.662-49 --· 1Ro:Õ6&1Õ7·~- .. 
~ RUAGUANADAAA.I04 1-A 

WACNl:R DOS SANTOS CIJNIIA 19 so 
CPF. 373.860.852-49 RO: 033878-AP 
llND:<H9 L-SO 
CAJIM.t:N IIIAIUA SOUZA \'lEGAS 13 so 
~: 057.245.702-20 I RO: 042.552..AP -
~D.J9SE OOMINOOS ooss. ff~ I 

ANA CLAliDIA RIB[IJIO ALVfS 109 20 
CPF: 341.966.842·20 RO 3120-AP 
END: AV. EUCI.IDflS DACUNIIA.7S7 

t- --- - IÔn:AMENlll RENASCER 

r.uun 1'1:1lllEillA oos REIS -~-o2- I 02 
CPF: 303.632.922-61 RO:OOSS99-AP 
END AV.CLOOOVIOCOELH0,800 

t- --- t.Õlt:A.I\ft:NTO ÂMAZONAS 

J OSt DA WZ CHAGAS 02 16 
CJ>f": 188481762-91 RG-128413-AP 
llND: AV.fAVIL0Gmtll..193 
~OR VU:IRA LOPI:S 

I Rou1t.61~AP I !14. 
~.109.~.45247 
END.Q0.14. LT.04 
W CARLOS SILVA DIAS 07 12 
~: 000.000.~ . _ _l RO 163217-AP 
END: RETIRO SONHO MEU KM 07 BR 156 
JACINILDO SANO IN RAMOS os 09 
CPF: 621.864.8S2-49 I RO 212710-AP 
END: AV. CLOOOVIO COELHO, 716 
ANTONIO UBBIATAN DE S0!17.A 09 30 
CPF: 064.22S.002-20 I RO 3162043-AP 

END: AV. PRESIDENTE YM9f~ 
SAMUELNONATODESOUZA 14 13 
Cl'f: 6SS.720.S02-IO RG282911 ·AP 
!!NO: AV.JOAOO€ AZEVEOOTAVARES, I63 
lttNATA Dl ALCANTARA SILVA I 14 16 
CPF: 645.025.0!_2·15 ---_I RG H382S _ -
END-~Q[). 14 LT· I6 
LIICIANl RODRIGUES DF. I 16 I 02 
VIUit:NA 
CPF: 630 454.192-'11 RG214516-AP 
~RUANOVAREPIJDUCA,Il 

09-PAüi:õii"A SU.VA oo-----~ 16 I NASCIM.D\'TO 
~: 106.225.192~ I RO n427-AP 
llND. TRAV. FRANCISCO C. MARTINS. 63 
flfAIUA DO PDIPEllJO SOCORRO I 19 I OI 
PASSOS DO CARMO 
Cl'F: IS6.7n.222-91 RGOIOI67 
llNO: QD 19 LTOI -"MiCUt:L DE ARAUJO CARREIRA \9 _j 26 

~f'f": 572.684.952·34____ RO 383291 • 
ENI) : D-l91.T-Ui 

'"EDIN[I SOEIRO FERNANDI:S I 20 I ~ ·-
CPF. 63H17.S02.00 RO 310169-AP 
llND. RUA HUGO ALVES PINTO, 391 

r.:uu -PÃTRICIASM'TOSDO .J 09 .I 26 
NASCIMENTO 

~F:513.5S4""262.00 - IR<130S94 1-ÃP - --
END· QO- 09 LT • 26 

f"RosEANE PEREIRA PINTÓ OI 13 
gt''u7.241 072-53 - I RQ_J60672-AP 

END Q[). OI Lf~ 13 
Rr.NILD[ SOARES DA SILVA 13 25 
gF_;_1§~2U12-34 RG 220170..AP 
END AV. JOSE F. DE ALMEIDA. 530 
MARIA DAS CRACAS FERREIRA I 14 I 

--
31 

CPf:136.979.352-91 RG OJ4410-AP 

~0: AV:...MARCI~IO ~. 995 
, - 18 1---n-ROSU.Tn: MARIA MONTEIRO 

RODRIGUES 
CPF 179.141.492-91 80 226133 
END: AV.CORADECARVALH0.1174 ..E?.-) de MaiQO de 2 

GtRSULIANO D 
DllltTOR-PRES 

(, 

Sociedades de Economia Mista ~ 

G:ãesa ) 
Haroldo Vitor de Azevedo Santos 

111"1 8.1.1 O DO JER)IO ADIII\"0 N • OOIGOO~ 
ttU.t:JU:;NI.U.:UY"CBA TO I\." 0031200~ 

OI - 11\~TRI'ME:"'TO PRIJ\\1PAL 

EXTRAIO l tKMO AUIIlVO N• Ul'2ll0.5-
NI'IICICAfS·\ , d<>CONTR~TO N"0011~~ 

Ul • r A RTF. 00 ll'i~,.Rli~H"'ITO PRINCIP-\1 : 
ai CONTKHANTr 

OJ . 
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(A[SA 
h) CONTRAT~OA 

C . . \I. I O,_~TRI TORA E COMÉRl"IQ I. TO•\ 

O prQCnll: Termo Adnn'U \at\ rturro&Jr d ~tg!nc:1a du 
rcrtmlu \."OI'Itr.no por m3l'll um periodo de 30 (utnu) d~t a 
conlar lk 30 de: tkt..:mbft~ de 200S 

m&\JO 00 TLR\10 AIIITI\'0 N."-~-~ 
RffF.RFJilE CONTRA I O :-~• omnm 

OI - l!'<~lltll\lf.NTO PRINCIPAl. 

E'\TRhT11 ltltMO '\DlTIVO N • 01':<14X>-
MI11CICI\r.~A. do CONl KA lO N "007/lCIOI 

02 • Po\RTF ()()li\~ I Kl ~JE:\TO PRINCIPAL: 
a) CO'IfTR,\ IAN I"E 

(.AESA 
bl CONTRAT~Q~ 

ONI'< Ei'>C[NH•RIA CO\IÊRCIO 
RF.PRF.SF.NHÇ0ES I. m~. 

OJ. 

O prcs.ml~ Tt:rnMI Al,ilhvo vem p.orrocar a \lg.(n..:~:J du 
rcf!!ndo ""'tratn ~,. mau, um ~nodu Jc lO hp.~rtnm) dl3\, 
I Nn141 de 11: de IJ DCUO dt 2()1)6 

EXTRAJODOTf,R\I()AOIID'O~ 

REFfRI:i'J t. C"ON I !!ATO !V 0071200~ 

OI • l'SlRI' 'IENTO PRI,CIPAI. 

~XIK/\10 l(R\10 AfliTIVO 'I' 0312006 
NI II IC"ICAr.SA,~oCONTRAI"O N " 007t~OO; 

02 · PARTE 00 ~STRil\lr.NTO PRI'CIP.\1.: 
o) ("ONTRATANTF 

ü \t.S.\ 
hl CONTII.AIAJ)A 

Ol'oiX r.NGF~IIARIA C 0\li: H( 10 
RC~IIt:~t:YfA("ÕES I.TDA. 

() (V~I~ h.Ymo t\~111\0 \'l!m pronoe;~r 3 \ r[.b\cl• ~~ 
rcfeu&1 COOU41\0 pvr CNIS um P..,'floJo ck "0 lQU:If<f\I~J diJ}, 
I conurdc 21 de: (CVt.."t!!t 

0J • 0.\T\ DI:.4SSI'IA"rtiRA: 
16 d.: (C\<r\:110 de 200to 

\t~l.olpi'·~f\!11\lCt 

l'EUK01li_.~"E
1

1MJ 
Prt"c.knlr-~f.ln;.(..,\ 

fi I • IN~TRI :ME:'ITO l'KINCIPAl 

D.õRATO lt.KMO ADITIVO N ~.0112006 
Nl'li(/(">\FSI\ cln(0)..'TR~TON " UIII2(l0\ 

02 · P>RTE DO INSill iJ'IENTO PRINCIP~I: 
>) COI'ITRATANl t 

( .\ESA 
b) CO"'IRATAOi\ 

Vf.GA C'ON~TKli(."ÕI.S LIDA 

0 JW~fltt: Ttnno Adiii\U YCTTI OI'OHOpr ~ "'!f'nvJ llu 
1C'feudo con1r.11o fX" fl\31\ um pcrtOt.Jo de )t'IUtlf'il3) 41ta'l. ..1 

tonlal de 21 de d>."71:mNO de 2005 

El(JRAIO llO TERMO AOITJVO '-' OOV2~ 
Ktt mt:NTE C.O:'ífRAJO~ 

Oi • 11\STRIIMF,.,.,.D PRII'>CIPAL 

EXTR~ TO TfK\10 ADTTIVO N 'Onlnf.otl 
Nl!LICICAéSA <l<JCONilV\ 10 N '01 1i2005 

Ol • PARTE 00 IMITRI'MENTO PRIKCIPAL: 
a) C'ONTRI\ TAfiTf 

C:\E.\,\ 
bl CONIRAIAOA 

VF.CA C'ONSTRI Çl\r.s l TO,\ 

O pnosente Termo A(hli\'0 \em •rn...entJr o~u \.tlor t14tla,l ~~ 
contt1to a QUJriC~ Je RS I Q~.O~ 4 l'm mil nQ\\.'UIII(I' t 
1nnt4 c: :te•) ~~~ c: c .. •co C\."nt."Oil pessando 1 \'l(tOfJ:r o 
~o @lot.l de R\ 18 624 I) ( .Jcl.Olhl m1l, set!ICcnl~ ' 
'finte equ.1rrorto1s e lre7.t C"-'1'lta\'0S t 
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E :\TRATO DO TERMO \J)ITIVO V 001a~ 
Kl"ffRENH CO,TRATO /'1.' 026/...!Jru 

(X"TRATO llRMO AIIITIVO N' Olt100S 
'I UI ICIC 1\f,S/\ w CO!\TRA TO N • 0~6r.OO-l 

02 • r .\111 t. llO 1"<~ I IH M[,TO PRI'C"IP.\1.: 
>I I"ONTRt\1 A'ITL 

(1\~M 

bi t\l ... IRAIAUA 
( RP\CIIf(Q.SA'IF\1,\R 

O prtscntc Tmno Ad111\0 '~ J'IN'W'~' " \1pa.a Jo 
rc-1.::1 du con1ra1o por m1111 um r;-enooo de hO (~~nl:t J d11.' 
a COIItOI d.,; ~{J lk 110'\CIIIbrO de 200S 

Ol · 0 \TA DE \SSI'I.\Tl RA· 
17 ..k• OUIUNO de 100~ 

(CEA ) 
Arnaldo Santos Filho 

o\\ ISO Ot: AIIIIIÍ'.'If"IA l'll81.1CA '1"001/lOOl> ("1:.\ 

O Presidem c da Comp:mlua de Elctnc•dade do Al1lilp;r 
• CEA. no uso das atribuições rcgunenta1s c cumpnndo 
detenrunaçao da AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA- ANEEL. con11d.1 no An. I'' da 
Resolução ANEEL n° 394/2001. bem como 
considerando que: 

A oete$Slc:bdt: de: inaemenw,. ~·~e o <L~\'Iment-l 
\CQiulôgjro ® selor cltlnco brtiilciiU, 
ConuilM.Jir para o crc.c:..n~o d.) fWi com. o mim mo de unpactos 
unbtenlols; 
J\ "'"'""'dado de CUIT!IJrir alq;ul.,-.lo do...,. dtrnco t.-.. ,l.,m com 
o <i•h<nçl<> 00. Jli"O&'"&fNS de combolc ao despcnltclo de cnc<SJI 

c~ica e: P-i*QU~ e: ~"11\'0lvunento, 
A r<>J>OIIS'lbibd&Ak dos""""""'"""" .. dlhll<""i"'em no ,.,.;do de 
tdcquar o ~de CI'ICI"g..A as lli).'UIJdadcJ doi seus u.suark»., 

COMUNICA· 

A01 consumidOtt:a, ~o p"lblico rrn gcnl e da1Uiis Lnlere.o.sados. que 
<SIIIri reolizando Audiência l'Ubhc:._ oo da 20 de março de 2006. d.: 
15 00 '-' 17.00h. no audJióno d.l CF .A, t.i1o i A\ P.adrc luho M:Jria 
l.ombocnl n'1900, b>lrtv S.,.a K.._ Macap>·Al'. 

OflJr:TI\"0 

Obcer ~boõld.lc.: e UÜom'13Çr-es adH:1Gn111 t'C'Im \l'UI i claboraçiu do 
l'ruj;runas Anual de Ef"-"lÔICII biCfSC'ICl. CJcJO 200\ 2()()(o, CUjO 

I<IN pntlClpll..:ri • AqUISaç.\0 de cquopon-. .. ck medi-~ Jt 
mapa em untdadcs coosunuduru Corf•tl .. 

CALF..'ID..\RIO DA ,\(JI)lt.NCIA Pt :1111Ct\" 

OMI3>700l> 
I'Ubh.,.-ao do..,.;,. de t\uoJ><u..,• Pübl"" oo di>Jiu Oliml do 
Eotodo < jonws d.l todode de Mocopá, 
06.03/2006 • 17103/2006 
Rcccbuncnto de co.Ylributç&:s e: 1ntoenç&-:s d.:: .;:"'!polltoru.. para 
fUJ1.-IOJ'I3if'tmd.J. ;\üthê:ocr&. 
20;0) ·2006 
.-\adi&lr..."i.aa."'"'m' 

DISPfl'.;Jnlll7 o\ÇÀO OE INFORMAÇÕes h C:Ofi"TRJBL'IÇÕE~ 
O lc'<lu bli.\1...-o d.. propo5tt dot rcf,-r1dol pc-ogranu.s trWâ 1\ 

dl~ 00. llllcre»~dos oo ~"' .. .:ndcr<l" 

CompAIIIUa de f.Jcln..1d;odc cln \m:a{ló ·CF .A 
i\ v Podre JúhnMorial..ombocrd 1?00 • Sonlo Rila. Mocapi-.-\1' 
Asscnoria da Otrr:ton1 TCcnica ·ASSOT 

C<>Otnbuiçõco sobrt o .. ....,n<o d.l AucWnci> podcr.lo.., r<metwb.\, 
.dé' o dY 1710312~ pano cndcr~o x:un. ou cbr;;;tamcate ao 
Prurooolo Ocr.tl da CEA 
FORM.~ or: PARTICII'i\C,:ÃO I.C:I\I)A.i>TRA.\IE:'ITO DE 
EXI'OSil ORES E PARTICIPANTES NA ,\UDltKCIA 

A partoc:tplçio pata fornrommto de CM~nl-.uÇ<'>cs ..u >bau a IO<b 
oo irncro.."Udoo."" ptri<>OO de 06·0)•7006 • 1711)J'200l> 

A parúce~ M Audién.:t:a... no lha '2'0103. 2006. ~lU' i lunitada AO 

numero de luprn do audilóno d.l CEA. ou sc:jo, 75 (scl<l\ta c""""') 
lupres. 

Alo ommçllcl de t\)X'YIDreS llll<ftss>iloo.""..., mamldal 
verblllllCIUc dunnte a 1\udlmc&a., no W. 20JOll2006. dc\W'a 'C~' 

""lizad.l pn:YIIl!ICI!I<. art h 17 horas. do dJa 17103/2006, 

Ll11~e i l'tA. c.orúonll( ~ ... ·ootit.lus nu •ld'tl :1. 

lnscnÇ'Õe'S \'l.l pcllfil~l ~o OI:Ma.dtradu s.e h:u:h1da.\ e procoooladou: 
,,.. agénclu da EJJCT- Env.sa BroJien d.: Comoos c T<lografos, 
ate a data e horáno lt'Ulll -:!tidos 

1n.~ pt'IL'Q:cri~ a~ pv.a fW'd«lo~iet OOMidtradu, caso o 
lanpo preveqo para a mamt~ dn pjhhco n.\n e'AC'J& 
~ prOI:!Il<:hido ptlas waiç&s pr~'W, .mo 
wrmahzada> n> da .. c luc:al<b 1\udJên..--i>. 

A rdenl.tlicaç.lo dOI pu\lctpanlcs c,;posdora e do& 1n1.rressados an 
apcnu P'~' o c:vcoto. Stri fett.J quando do 1\o.::uo is instabç&a 
cln-
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~d.t CXJXX~:\o cstarâ flnúl.ld:t .:t. Linoo m.inut~. ohcd..."'C~!n&l 2 OC"fi."nt 

d: insaiçlu. O número dt cx~tnra ~J definido .!111 funç.ão das: 
U\Sl.Ti~ rtJiiz..ld.l.~ ~do tempo tot3l l>r~' U1o p.lt:l us dcpoimenhls 

Scró. d.tda priuric.J.:u.l< i manifl!~.l.Ç31l dos CX'J)\).Calor~ i.z&"'titos que: 
<ne.1t11inharnn prcviNllCI~tc suas cont.ribuições '''"":ais :i CF.A. no 
período cspccific, do no item 2, respc::ila1i1~ n."1:poc:tivMu:nt~. o linU1e 
dt: ('lrt.icipí\Ç~ to pruo de imcriÇÕ(:S :~~.·ima c.lc:linidos. 

{)j '-'OmCillãrios c sugest~ &!vedo wr fund:u.I\L~ntados.. 
n\CrtCion.1ndo o item comml:l.Üo. {:ucndo-K ~eontronh3r & tl!xtos 
altcmoUÍ\'OS c: ~b:..1iluti\"OS., qu~ e:n,·olv.:Jttn sugestões ck indu!..io 
ou altc:r.u;ào. p;trÓ.ll nu tnbl etc ~lqucr Ji~]'Witivu. 

('I rcctw:t~. de romu a pt""csen.1ll a 
cil&>s cu $.CU rná..ximo :tprovcttam<nt.o corno 

ncnlo do trahathn a u:r •prc:scntado .\ A."'lEEL. 

(PoDER LEGISLATIVO) 

@í)unal de Contas do Estado:::~ 
Cons. José Júlio de Miranda Coêlho 

GABINETE DA CONSELIIEIIU MARGARETE SALOMÃO 

EDIT A.L N' 00112006-GOOlfTCE 

AIIUI~NCIA 1\": 00912005-COOifTCE 
Processo N.•oo2S4 1/2003-TCE 
Assunto: Prtstaç!o de Contu da Prefeitura MunieiJXll 

do lmubol 
Exercício de 2002. 

Responsável: Sr. LEOPOLDO GONÇAL V~S MACHADO NETO. 
RelotOI':I: Cons. Molgnrde Salom.lo de SaotaNI Fem:irn. 

r&:l3 presente. 3 Excelcntissim.l Consdhçir.t 
Margarete: SaJom4o de Santana Fmcira, RelAtora do Processo n° 
002S4112003-TCE, referente a Prcstaçao de Contas da Pn:feiruro 
MuniciP"I de llaubol, cxcrcfcio de 2002, nos lamas do disposto 
nos artigos 37 c 47, UI, da lei Compkmcruar rf' 0010. de 
20.09.9S, de os artigos 122. ~ 1• e 123 do Regimento lnt..-no 
dcs1<: Tribunal, requer ao Sr. LEOI'OLDO GONÇALVES 
MACIIAOO NETO, port que aprcscnle a e!le Tnl•m.tl, oo prazo 
de lO (lrinta) dias. a contar d.t public:lç!o deste Edital no Diirio 
Oficial do E<bdo do Amopi, n:1 qualid.tdc de responsável pelas 
contali em •preço, Ru.6tJ dt J ustlnutlns. inclusive oom 
aprcscntaÇ<l.o da documcntaçio comprobotório que se ftzcrcm 
ncces.<árias ao sancomento d.u impropriedades e/ou 
ltregula.ridadc-5 evidenciadas DO Rchuório de Auditoria, fl s... 
003610089, dos autos. Este clulmanocnto é dox:orrenlc da n:lo 
loc:llizoço!o do endereço do rcspon.<livel. 

~DER JUDICIÁRI~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(í!i!iunal Regiona l Eleitoral ) 
Des. Honildo Amaral de Mello Castro 

Autos de Representação 
Processo n• 291/2006- Classe XI 
Representante: Partido Socialista Brasileiro-PSB 
Advogado: Márcio Alves F! guelra • 
Representados: TV AMAPA- CANAL 06 e ANTONIO 
WALOEZ GÓES OA SILVA 
Relator: Juiz Carmo Antônio 

DECISÃO 

Trata-se de Representação Eleitoral com 
pedido de liminar inaudita altera pars manejada pelo 
Parti(J:J Socialista Brasileiro - PSB em desfavor da TV 
Amapá - canal 06 e Antônio Waldez Góes da Silva. 
Governador do Estado do Amapá, ao argumento de que 
a ptimeira representada haveria veiculado em 
propaoanda institucional imagem do segundo 
representado, o que. a seu juizo. caracterizaria 
propaganda eleitora( extemporânea. 

Em relação a TV Amapá, apontada como 
rest,onsável pela divulgação da maléria inquinada, a 
prot.m:;ão do Representante funda·se na alegação 
desta ler veiculado propaganda na qual da conta à 
popul.!çáo amapaense de inauguração por parte do 
Governo do Estado do Amapá da nova Casa do 
Artesão. 

Afirma que a propaganda Inicia-se com a 
imagom do Governador cortando a fita de inauguração 
da l';asa do Artesão, falo que. ao seu sentir. teria 
motivação eleiloreira, em razão de Sua Excelência ser 
potencial candidato à reeleição. 

. Alega que durante a propaganda são 
dcst~cadas as novas instalações da Casa e ressalla-so 
a importancia da m~ma para o turismo e negócios. 

Concemenlo ao Exmo. Sr. Antônio Waldez 
Góes r.a Silva. contesta o fato de que a propaganda 
inicia-se pela exibição da imagem do Governador 
cort:m.:lo a fita de Inauguração da Casa do Artesão. eis 
qud-a Administração Pública. quando faz publicidade de 
sou:;. utos, programas, obras e serviços. não pode 
inclü'r nomes. slmbolos ou imagens, quo de qualquer 
modo. ·. lnculem a matéria divulgada a governante ou 
serJir!or público. 

t: o relatório. Decido apenas sobre o pedido 
li :nina~. 

Verifico que além do presente feito. o 
Representante ajuizou ação idêntica, que se processa 
nos autos da Representação n• 292/2006, manejada 
(;m face da TV Tucuju - canal 24 o Antônio Waldez 
Góes da Silva, tendo como causa de pedir o mesmo 
fato qu!l ensejou a presente ação. 

Em razão disso. chamo os feilos à ordem para, 
em prestigio ao principio da economia processual e 
com o intuilo de evitar decisões contraditórias. 

Cfilli:unal de Justiça do Estado .=:J 
D<:::. Raimundo Nonato Fonseca Vales 

Seção de Controlo Gll(a/ de CustiiS Judiciais 
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determinar a reunião das ações. em razão da conexão. 
com fundamento no art. 103 do subsidiário Código de 
Processo Civil. · 

Compulsando-se os autos, verifica-se .que 
pretende o autor da presente ação de Representação a 
concess~o de liminar inavdita altera pars, a fim de 
sustar a veiculação da propaganda Inquinada. 

Adianle-se que a verificação de eventual 
ofensa ao art. 37, § 1•, da Constituição, em razão da 
quebra do principio da impessoalidade. perpetrada fora 
do periodo eleitoral, situa-se fora da órbita da Justiça 
Eleitoral. dando azo à ação de verificação de ato de 
Improbidade administrativa, cuja penalidade está 
prevista na lei n• 8 .429/92. No ambilo desta Corte. 
busca-se apurar tão-somente os efeitos reflexos de atos 
dessa natureza no processo olelloral. 

O certo é que o equillbrlo entre os candidatos 
é considerado princípio da mais alta magnitude para o 
legislador que a Lei Complementar n• 64Í90 comina 
sanção de inelegibilidade para aqueles que o 
vulnerarem. seja em beneficio próprio ou de terceiros. 

Sabe-se que processo eleitoral. efelivamente, 
é um concurso e. como tal, seu sucesso depende de 
que lodos os concorrentes, como em qualquer embale 
ou disputa, enfrentem.se com recursos similares. No 
momento em que um dos concorrentes infringe a regra 
da igualdade. manejando instrumentos inacessíveis aos 
demais, a lei da igualdade é vencida, quebrando a 
legitimidade do pleito. 

A despeito de as candidaturas estarem ainda 
no plano de cog~ações, há que se levar em conta a 
probabilidade de Sua Exceléncia o Governador do 
Estado candidatar-se, o que ocorrendo alrairá para a 
exibição de sua imagem a proibição existente na 
legislação eleitoral , eis que tal oxiblção seria elemento 
de desequilibro entre os postulantes ao cargo eletivo. 

Não restam dúvidas de quo a preocupação do 
legislador eslende.se. mesmo, a situações fora do 
contexto eleiloral, mas potencialmente capazes de 
desequilibrar o pleito. 

Assim, entendo quo a conlinuldade da exibição 
da imagem do Chefe do Executivo Estadual em 
propaganda institucional vulnera o paradigma da 
paridade que deve reger o prélio eleiloral, em razão do 
que, concedo a liminar requerida para sustar a 
veiculação da propaganda institucional , caso ainda 
esteja sendo exibida. 

Notifiquem·se os Representados para os fins 
do disposto no art. 96. § 5' da loi n' 9.504197. 

Publique-se. lntimem·se. 

Macapá-Ap, 24 do fevereiro de 2006. 

Des. CARMO ANTÔNIO OE SOUZA 
Corre9edor Regional Eleitoral 

Pcriodo: 01/0112005 l 3111212005 

Comuc•s 
OOd•l dr Jus<lça T u: a 

48,% 28,9 

IS9,92, 12~.'3' 

l.S61,1) 

7-1..1 .036~ 
~-=--+-..;;-;-;! __:_-;;;,+-Oõn;-;--:;;;;-;:;\--;;~-.... ,.-t---.,-;;t-.i-?:7~!77,:11 ifl - l .lll.zs; 

uso.s~ 
46.460,1~ 

189.21 

626,11 8.02~,5~ 
~~=-~4-~;;~.~~--~~~~~-.~~~n.i~~"'t--,o~.oo~1~TJJ~5~, 

7.SII ,37i 81.797,61 

47,611 1.188,.)01 
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Seção de Controle Geral de Custas Judiciais 
Pcrlodo: OI /Ot/2()()6 à l 11011200!> 

Comum l c_._·~u;-:.,-:-----;;-:;;1 
Amspj I 44,5 

uh;OfD< 
---- - · __ ......___ -·.;-;l----;--;;;l-----,.-:;;;1----;'õ"iõõ 
ftrttitl COI'D(J ! -*S.,21 

LarÜjll do Jari : lft2, 

.\1aupj 

)tu.aglo 

Oiapoquc:' 

~ortoG~~~n~dL.---~~-~~~-~~~-tõ>.r 
~aot;~.nw 

'Storr.a do !'\avio 1 

TRIB UNA L PLENO 

lRE.CA.TÓRIO.N.• !Q6a003 
Requisitante: Jui<o de Direito da 3' Vara Civcl c de 

fazenda Pública da Comarca de Macapá 
(Ação de Execução n' 3.623/1998) 

Requerente: M. D. A. SouLa- ME 
Advogado: Elias SalviWlo Farias 
Requerido: Municlpio de Macapó 
Procuradores: José Henrique de Mendonça Dias e Outros 

.. Vistos~ etr. 

T rata-!le d< P=atório Complementar ao Requisitório n' 
040/2000, c.traído dos autos da Ação de Execução n' 
3.623/98, proposto por M. D. A. SOUZA - ME contrn o 
MUNICÍPIO DE MACA PÁ, pelo qual o Jui>o de Direito da 
3' Vara Civcl c de Fa1.enda Pública da Comarca de Mncapã 
r<quisita o pagamento da importância de R$ 242.041,10 
(duzentos e quarenta e dois mil, quarenta e um reais t dez 
centav05) em favor da empresa requerente. 

A "'quisiçào veio instruída com os documentos obrigatórios. 
juntados às fls. 4/80. incluindo o parecer do Ministér,jo Público 
de I" grau. 

Neste grau, em parecer de fl. 82-vcrso, a Procuradoria de 
Ju<tiça opinou pelo deferimento e pagamento do requisitório. 

Brevemente relatado passo a analisar • a decidir. 

O pr<-sente precatório complementar está formulado em 
observância ao disposto nos artigos 1', § 1•, ines. I e 11, e 7', 
parágrafo único, ines. I a 111, ambos da Instrução Normativa n' 
003iU3-T JAP. 

Por seu turno, a atualização monetária de pn:<:atório 
encontra previsão legal na Constituição Federal, art. I 00, § 1'. 
in ~rbis: 

"Art. 100 ... 
§ 1• É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades 

de direito público, de verba necessãrio ao pagamento de seus 
débitos oriundos de sentenças transitados em julgado, 
oonstantcs de precatórios judiciários, aprcSCIItados até I' de 
julho, f:v.cndn-se o pagamento até o final do exereicio 
seguinte, quando terão seus vnlores grualizados 
moneJaópmente."- destaque. 

Portanto, a correção monetãria incide sobre o valor 
principal. abrangendo o perfodo compreendido entre a data de 
expedição e a dota do efetivo pagamento. E não ~ndo efetuado 
a respectiva atualização pela Fazenda Pública, cabe o 
pagamento dessa diferen~-a atrnvés de precatório 
complementar. 

Assim, considerando que o valor principal levantado pela 
parte credora não foi devidamente eonrigido pela Fa1.enda 
Pública Municipal, consoante demonstram o Oficio de 
apresentação (fl. 31) e o alvará de levantamento (tl 64), faz jus 
ao pagamento requisitado no pre.<ente precatório 
complc:menwr. 

Pelo exposto, DEFIRO a requisição para pagamento 
fonnulada à n. RO. 

I 

Comunique-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do 
Município de Macapá, bem como ao Scxrctário de Finanças, 
para que seja providenciado o pagamento da importância de 
RS 242.041,10 (duzentoo e quarenta e dois mil, quarenta e 
um reai.s e dc-z ceatavos) em favor do aedoro M. O. A. 
SOUZA- ME, nos tcnnos do artigo 100, §I", da Constituição 
Federal. 

Noticio-se o Juizo requisitante, para os fins do disposro no 
artigo 535, capul, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Mocapá, 22 de fevereiro de 2006. 

{a) Desembargador RAIMUNDO VALES 
P esidente do TJAP" 

Dirctom u~·;; .;.ia do ~eal rlcno 

TRIBUNAL PLENO 

PRECATÓR.I.QX ~ 
Requisitante: Juizo de Direito da 2' Vara Cível e de 

fazenda Pública da Comarca de Marap' 
(Ação de Execução n' 6.5931200 I) 
l>elcides Perrfra Alvos Requrrente: 

Advogado: J ud Costa dos Sutos 
Requrrido: Municipio de Macap' 
Procurador: José Henrique Mendonça Dias 

"Coloque-se ã disposição do Juizo da 2' Vara Civel c de 
FaLenda Pública da Comarca de Macapá o crédito no valor de 
RS 6.356,75 (seis mil, trezentos c cinqüenm e seis reais e 
setenta e cinco centavos) c eventuais rendimentos, dt:positados 
na conta judicial n' 3 1.027.63G-6, relativos no Processo de 
Execução n' 6.5931200 I, para as devidas providências. 

Oficie-se. 

Intime-se. 

Após, arquive-se. 

Macapá (AP), 24 de fevereiro de 2006. 

TRIB UNAL PLE:-10 

fR_ECATÓRJO N,' 278/200~ 
Requisitante: Juizo de Direito da 2' Varo Cível e de Fazenda 

Pública da ComarcA de Macapá (Ação de 
Execução n' 1.74 711999) 

Requerente: Humberto Jorge Vieira 
Advogado: Carlos Eduardo Mello Silva 
Requerido: E>tHdo do Amapá 
Procuradores: Ana Célia Doho Martins e Outros 

"Vistos e etc. 

Trata-se de Precatôrio Complementar oo Requisitório n' 
ORó/2002, extraído dos autos da Ação de Execução n' 
1.747/99, proposta por HUMBERTO JORGE VIEIRA 
et>ntra o ESTADO DO AMAPÁ, pelo qual o Juizo de Direito 
da 2' Vara Civcl e de Fa7cnda Pública do Comarca de M•capá 
requisita o pagamento da importância de RS 11.650,73 (onze 
mil, seiscentos e cinqüenta reais e setenta e três centavos) 
em fHv<>r do requerente. 

A requisição veio instruída com os documentos ohngatónos, 
juntados às fls. 3/86, incluido o parecer do Ministério Público 
de I' grau. 

Neste grau, em parecer de fl . 89190, a Procuradoria de 
Justiça opinou pelo deferimento c pagamento do requisitório. 

Brevemente relalado passo a analisar e a decidir. 

O presente precatório complementar esui fom1ulado em 
observância ao disposto nos artigos 1', § I', ines. I c 11, e 7', 
parigrafn úniCQ, ines. I a 111, lllmbo!l da Instrução Nomu\tiva n° 
003/03-TJAP. 

Por seu turno, a atualização monetária de precatório 
encontra rrevis.âo lc:gal na Constituição Federa), art. 100, §1°, 
in vtrb;s: 

"Art. 100 ... 
~I' E Õbrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de 

direito público, de verba necessária ao pagamento de seus 
débitos oriundos de sentença.• transitadas an julgodo. 
con<tantes de pre<:atúri<» judiciãtios. aprescnrodos até I' de 
julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício 
seguinte, ~-do IA:rão seus valores awalizados 
rnonetqriamentç. ·· - destaque. 

Portanto, a correção monctãria incide sobre o valor 
principal. abrangendo o pcriodo compreendido entre a data de 
expedição e a data do efetivo pagamento. E não scn~o tfetuada 
a respectiva atualização pelo fo.zcnda Pública. cabe o 
pagamento dessa diferença atraves de precatório 
complementar. 

As.im, considerando que o valor principal levantado pela 
parte credora ni!o roi devidamente corrigido pela Fazenda 
Pública Estadual, consoante demonstram a decisão de fls. 
63/64 e o alvará de levantamento de fl. 65, raz jus ao 
pagamento requisitado no presente precatório complementar. 

Pelo exposto, DEFIRO a requisição para pagamento 
forrnul oda à fi. 2. 
Comuniqu<>se ao Excelentlssimo Senhor Govemndor do 
Estado do Amap:l, hem como ao Secretário de Fazenda, para 
que seja providenciado o pagamento da importância de RS 
11.650,73 (onze ml~ seiscentos e cinqüenta reais e setenta e 
tris centavos) em favor do credor HUMBERTO JORGE 
VIEIRA, nos tcnnos do artigo 100, §1', da Constituição 
Federal. 

Noticie-se o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535, cuput, do Rcgim<'tllO Interno deste Tribunal. 

Publ iquc-se. 

Macapá. 22 de fevereiro de 2006. 

(a) Desembargador RAIMUNDO VALES 
Presidente do TJAP" 

Dir<tom ~~~nal Pleno 

TR IB UNAL PLENO 

PRECá TÓRIO N • 296/2005 
Requisitante: J uí7.o de Direito da I' Vara Cível e de 

Fuenda Pública da Comorca de Macapí 
(Ação de Embargos de Execução n' 
5.81 4/ 1999) 

Requerente: Lélio José llaas (em cau'* própria) 
Requerido: Estado do Amapl 
Procuradores: An!ônlo Jo.w Dantas Torres e Outr05 

"VIstos, etc. 

Trata-se de Precatório extraído dos autos da Ação de 
Embargos a ExccuçAo n" 5.814/1999, propost~ por LÉLIO 
JOSÉ IIAAS contm o ESTADO DO AMAPA, pelo qual o 
Juizo de Direito da I' Vara Clvcl e de Fa>.enda Pública da 
Comarca de \1acapâ requisita o pagamento da importância de 
RS 215,12 (duzentos e quinze reais e doze centavos) em 
favor do requerente, a titulo de hononirios ndvocaticio<. 

A requisição veio instruida com os documentos 
obrigatórios juntados às fls. 3/38, incluído o parecer do 
Ministério Publico de I' Grau. 

Nc<tc grau. em parecer de fls. 44/46, a Procuradoria de 
Justiça opinou pelo indeferimento da requisição, sob o 
funUomento de: não ser devido pagamento de honorários 
advocoticios em exocuçõcs não embargadas. por força do i\n. 
I'D da Lei n• 9.494197. 

Brevemrntt relatado passo a analisar e a decidir. 

Inicialmente, destaco a observação feita pela Procuradoria 



Macapá, 06.03.2006 
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de Ju_,tiça em não ~ devido o pogamento de honoráriO< 
odvocaticios ao requerente, sob o enfoque de que a ação de 
execução (constante à O. 29) nõo fora cmbargad.' pelo F.stado 
do Amap:i., o que forçaria a aplicação da regra contida no an. 
I'D da l.ci n' 9.494/97. 

Aludido dispositivo legal prescreve que não scriío devidos 
honur6rios advocatícios pelo Fazenda Pública nas execuções 
não embargodos. 

Com efeito, o Estado do Amapâ não intcrpõs embargos à 
oçüo de execução de honorários. Todavia, o crédito objeto 
deste prtt'.sl6rio não se refere a csS3 ação de CX().."'Uçào, 1n3s 

sim oo processo principal rclotivo aos embargos à cxccuçào 
fiscal, tombado sob o n' 5.814/99, onde o Estado fora 
cond<'nado ao pagamento daquel• vt:rbo de sucumbência, 
consoante O< tennos da sentença de Os. 21 n3. 

Portanto, é devido ao advogado requerente o pagamento 
dm honorários advocaticios, os quais foram executados na 
formu du 1111. 730 do Có~igo de Processo Civil. 

Pois bem, o requisitório encontra-se funnulado em 
obSLTVância à regra contida no art. I 00 da Con<tituição 
Fodernl e art. 730 do Código de Processo Civil. Além disso, 
veto inmuldo com os traslados obri~órios previstos no 
p:migrofo ünico do ort. 532 do Regimento lnlt:rno desl:l Corte, 
e art. 1". § 1'. da Instrução Nonnativa n• 003/03-TJAP. 

ltc:<<Jho que o cródito objeto deste precatório possui 
nahUC7.3 alimentício, pois oriundo de pagamento de 
honurúrios advocaticios. Por outro l:ldn, o c..Tédilo se enquadra 
no limite considcrndo como pequeno valor pelo Estado do 
Amapli, de ncordo com o art. I' da Lei n• 8 1 O, de I 1/0212004, 
o. qual dispõe: 

•• An. 1•. São considerados prcc:uórios de pequeno valor, para 
os fins do disposto no §3', do art. I 00, da Constituição Federal, os 
debi1os da Administração Dircu. Indireta, Autirquica e 
Fundacõcs do Estado do Amapá, cxistentes em decorrência de 
decisão tina!, da q.W não penda recurso ou defesa, inelusive da 
conlo de liqu•daçào, cujo valor seja igual ou infenor a lO (da) 
S3lários minimos, independente da natureza do crédito". 

Entõo, a obrigação de pequeno valor perante o Fazenda 
Pública Est1l~unl to taliza, hoje, RS 3.000,00 (três mil reais). 
Logo, a quantia requisitada, o valor de RS 215,12 (duzentos c 
quinze rc.,is c doze ccnt.:l.vos), se enquadro nessa csp<cic de 
rcqu isiçiio. 

Assim. considcrandl"• que o procedimentu de n:quisiçào de 
pequ~no valor é bm1 mais simplific.1do que n de natureza 
alimcnt:u. mister definir a espécie dcslc r~quisitõrio como 
peqU\.."tlU \':tlor, cujo pagamento deverá ser efetu:~.do na fonna 
do on. 3'. raput. do Lei Estaduoln" 81012004: 

''Ar1. ) 0
, O pagamento dos débitos, no limite pre\isto no 

caput do !'r1. 1°, será. efetuado no Juizo da execução, a 
rcqucrimeulo da parte credora, no pra2o de 90 (noventa) dias, 
contados do recebimento da requisição pelo Procuradoria Geral 
do Est3do do Amapá". 

Pelo uposto, DEFIRO a requisição paro pagamento 
fnm\UI3da :1 O. 2. 

Comunique-se ao Excclcnti!\Simo Senhor Governador do 
Estado du Amapa. bem como ao Socrctório de Estado de 
Fazenda, para que <cja providL'nciado o pagamento do 
importiincia de RS 215,12 (duzencos e quinze reais e doze 
ccnto•os) em favor do crodor LÉLIO JOSÉ HAAS, no< 
tem\Os du nn 100, §3". da Constituição l'edl..-:!1, c an. 3' da 
Lei F.swdual n' 81011004. 

Nolicic-sc o Juizo requisitante, poro os fins dn ~ispoSio no 
artigo ~)5, raplll, do Regimento lntl'fllO deste Tril>unnl. 

Publique-se. 

Macap~. 15 de fevereiro de 2006. 

(3} llcscmhurgador RAIMUNDO V ALES 

Ren 13 ~ S inõcs 

J~rcs'dcnt~d :JJAP" 

Diretora daS crcbria do rihunal Pleno 

TRIBUI\AL PLENO 

f!lEC~TÓRIO N.' 29712.0~ 
Requisitante· Juizo de Direito da I' Vnrn Clvcl c de Fazenda 

Pública da Comarca de Mac.,pâ (Ação de 
Execução n• 3. 789119'18) 

Requerente: Sapataria Me Cake LTDA 
Ad\'o~udos: Edhiso Moria Tork Souu\ e Outro 
Requerido: Estado do Amapã 
Procumdorct\: António José Dantas Torres c Ouoros 

11\'lstOS, C1C. 

Trntu~sc de Prc~.:ut&rio cxlrnido cJo~ nuws da Ação de 
Execução n' 3.798198, proposta por SAPATARIA ME 
CALCE LTDA contra o ESTADO DO AMAPA. pelo qual o 
Juizo de Oircitu da I' Varo Civcl e de Fa<cnda Públit:! da 
Com3rt! .de Maca pá requisito o pnsarnento da imponãncin de 
RS 1.884,50 (mil oitocentos e oitenCA e quatro reais e 
cinqüent~ centavos) em favor da requerente. _e RSI.049,e3 
(mil e qu3rcnta c nove rtais c oircnto c três centavos) em 
fn\'Or da advogada EDHISA !\tARJA TORK SOUZA, a 
tituh• de honorários advot:!ticios. 

1\ n.:quisição vcin instruida com os df)CUIIlCntos obrigatórios 
junwdos :c• Os .. 1163, incluído o parecer do Ministcrio Público 
de I' Gra11. 

!\este gr3u, em parecer de Os. 6ó/69, a Procuradoria de 
Justiça opinou pelo deferimento c pagamento do precatório. 

Bre\·emente rc!Jltado p:J.Sso a ennlisor c a decidir. 

O requisitório encontra-se fonnulodo en, obscrvlncio :'i regra 
contida no an. I 00 do Constituieão Federal e art. 730 do 
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Código de Processo Civil. Alán disso, veio inmuido com <>S 

tra<lados obrigatórios previstos no po.r:ígrafo único do art. 532 
do Regimento Interno desta Cone, c an. 1", § I', da lnmução 
NomliUiva n' 003103-TJAP. 

Dc<taco que o Juizo da Execução requisita o pagamento de 
dois creditos distintos. Um à <,npresa Snplllorin Me Calce 
Lida, de natureza comum, c o outro à advogadn EJhisa Maria 
Tork Sou1.a. de caráter alimentar, porqullJlto decorrente de 
l1on<'lrário.s advocatícios. 

Quanro à fonna de pagam~to. ambos os créditn:; se 
amoldam à regru prevista no on. I 00, §3', da Cunstituiçõo 
Fodcr.JI, c se enquadram no limite considc:rndo como pequeno 
'-alor pelo Estado do Amapá, de acordo com o an. I' da Lei n' 
810, de 11/0212004. o qual dispõe: 

''An . t• S3o considerados precatórios de pequeno valor, para os 
fins do disposto no§ 3", do art. 100. da Conslltu1ção Federal. os 
débitos da Administração Direta. Indireta, Au1Mquica e 
Fundações do Eslado do Amapá, cKi ~t cnlt'S em dccorréncía de 
det"isào fina!, da qual não penda recurso ou dc(csa. inclusi.,.·c da 
coma de liquidaçAo. cujo vator scj::t igual uu inferior a lO (dez) 
saldrios mínimos, independente da n:uurc-u do crédito". 

Então, a obrigação de pequeno valor perante a Fa.7.cnda 
Pública Estadual tutaliza. hoje, RS 3.000,00 (1rês mil reais). 
Logo, a.~ quantias requisitadas, considerando seu~ valores 
individuais · RS 1.884,50 (mil oitocentos c oiccnta c quatro 
rc;\ i~ c cinqücntl centavos) c R$1.049,83 (mil e quarcnl:l c 
nove reais c oitenta c três centavos). respectivamente • se 
cnquadr::un 11cssc limilc de valor. 

As:\im, o pn~mncnto dcv1.:ró st-r cfctundo nn fonnlt do urt. ) 0
, 

CU flUI, da Lei Estndual n' 8 10/2004: 

"Art. 3' O pagamento dos dcbitos. no limite previsto no 
<upul do urt. 1', será ef<~uodo no Juizo da exc:cuçào, u 
requerimento da parte credora, no pr.",o de 90 (noventa) 
dias, contados do rcocbimcnto do requisição pelo 
Procuradoria Geral do Estado do Amapá". 

Pelo exposto, DEFIRO a requisição para pagamento 
fonnula.Ja il tl. 63. 

Comunique-se M Excclentissimo Senhor GovL'Tllador do 
l::studu do Amupá, bem como ao Secretário de Estudo de 
Fat.cnda, p:lra que scjn pro\'idenciodo o pngnmc:"to rlas 
impondncios de RS 1.&84,50 (mil oitocentos c oitenta e 
qunCro reais e cinqüenta ct:nta\'os) cn\ f~vor da empresa 
credora S,\PATAIU.<~tE, CALCE LTDA, c RSI.()49,83 
(mil t quarenta e nove reaii e oitenta e tr~s c.entavos) em 
fa, or da crodorn EDIIISA MARIA TORK SOUZA, nus 
tCmloS do ort. 100, §3", da Conscituição Federal, c ort. 3' da 
Lei Estadual n• 810'2004. 

Solicic-se n Juizo requisitante, para os fin s do c.li~-posto no 
nr1igo 5.15. capur, do Regimento lmcmo de<! c Tribunal. 

Publique-se. 

Mac:lllil. 17 de fevereiro de 2006. 

(a) Oesem~argador RAIMUI<DO VALES 
Presidente do TJAP" 

~~~º Dirctorn da Secretario do T~~~al Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

l'l<liC,~JÓ .. RLQ N' 298/2005 
Rcquisi tnnlc: Juizo de Direito da I' Vllfa Civd c de Fazenda 

Pública da Comarca cJc Mn..:ap:i (Embargos à 
Execução n• 5.81411999) 

Requerente: Chagas & Cio L TOA 
Ad\ogado: Lclio José Haas 
RrquL,;do: Estado do Amapá 
Pmcur3dOrci: Antônio José Danta~ Torres c Outros 

·~vl~tos. etC'. 
TnHn-sc: de precatório cxtr.1i\IO dos aulos dos Embargos à 

E.xccuçilo n' 5.814!99, ajui7-'lda por CHAGAS & CIA LTDA 
.,, <ksfnvor do ESTAUO DO AMA[' Á. pelo qual o Juizo de 
Dirci10 da I' Vara Cl\"el c de Fazcnd.l Públic~ do C:nmorca J c 
Ma,·ap~ requisita o pagamento da impondncia de RS 122.32 
(cento c vinte c dois reais e trinta e dois C<nta,os) em favnr 
dn rcqucrcmc 

A rtqu1siçào veio insrruida com os documentos 
oJbfit:.,tório., junt~1Jos ~ Os. J/38. im.:lu;,to o par-.:~~-r r.~vor.hcl 

•In Mllli<ténn Puhhco de I' Grau. 

t ;C!<oh; &r~u. t:tn parecer de n. 48, n Pmcur:u.Juria de Ju-.tiça 
npin<lu pela rcgulalidadc c dcfcrimcnlo do requisitc\rio. 

llrcvcmcntc rclocndo posso n annllsnr c o decidir. 

O rcquisitôtio encontra-se fonnulado ~m observância ao 
displlst.l no urt. I 00 Ja Constiluiçàu Fedem! c art. 731) do 
Código de Proct:sso Ci"il. AlCm disso, veio \O)t ruit.lo com os 
tra<l.odn~ obriS3tórios previstos no p3r.ágrafa úmc\l do a11. 5J2 
do Regimento lnlt:rno de•tn Corto. c urt. 1'. ~ 1', da Instrução 
\lonnaliva n• 003/03-TJAP. 

Ressalto que o crédito requisit3do possui natureza 
o.hi\14.!1\!ÍCÍn, "isto que decorrente de pagtunculo de honor:irios 
Kdvocnticios. Em relação à tbnna de pas:unt;nto, o mesmo se 
cnqu:-tdra como rcqui~ição de pcqu~no valor, no c; tcnnos do art. 
100. ~3', Constituição da República. c nrt. 1• da Lei n• 
SI 012004. 

Oi:mh: di~~>. o pagamento dcvcrf1 ser c:fctu:uio no pr.uo ele.: 
'10 (noventa) dias. contados do recebimento da requisição pela 
Pmcur.u.tnri:t Geral do Estado. consn:u;tc cli~c• plin:t o an. J!) da 
alud1do Lei E>mdur.l. 

Pclu e.\ posto, DEFIRO :t rcquisiço'io p:u7t p:tgamc::mo 
tomlu la da ~ o 2. 

Pág. 20 

L'omumquc·sc flO l:.xcclc:ntisslmO Senhor Vovcmador do 
Estado do Amapà, bem como ao Secret:irio de Fazenda, para 
que seja providenciado o pagamento da importância do RS 
122,32 (cento e ' 'In te e dois reais c trlntR e dois centavos) em 
favor do credor CHAGAS & CIA L TOA, nos tl'mlos do an. 
100, §3', dn Constituição Fcdcrnl, c art. 3' dn Lei Estadu~l n• 
s 10/2004. 

Noticit·!'c o Juízo rcquisitanh.::. p3.Ia o~ fint: do disposto •w 
nrtigu 535, cuput, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macap:i, 22 de fevereiro de 2006. 

(a) Desembargador RAIMUNDO VALES 
Presidente do :J:lAP" 

Ao ,l) 
Rc~~~h\ieS S~iiõcs 

Oir~tora da Scc.:rcwrin do Tribunul Pleno 

TRIOL'NAL PLE:-.10 

f.lll: C,\TÓR!O N' J00/20QS 

RequisitllJltc: 

Rcqucrc111c: 
Advogado: 
Requerido: 
Procurador· 

"VIstos, e1c. 

Juizo d• Direito da 4' Vara Cível c de 
Fazenda Público da Comarca de l't!acapá 
(Açiio de Execução n• 3.463/2003) 
Edinelson dos Grnç•s Pinheiro Nunes 
Alnn ~1surlclo Ferreira dM Sontos 
Estudo do Amnpá 
Orlando Tei>eirn de Cumpos c Outros 

Trata-se de pn:catono c."raido dos nutos da Aç2o de 
ExL-cução n• 3.463i2003. ajuizada por EOINELSOI\ DAS 
GRAÇAS PINIIEIRO NUNES em dcsfnvor do ESTADO 
DO AMAI' Á, pelo qual o Juizo de D.reito da 4' Vara Cível c 
de f:uetldl Pública da Comarca de Mncap:i requisita o 
pagamento da impor1ância de RS 4.008,51 (quatro mil, oito 
rc•is e cinqüenta c um cento vos) ao requerente. 

A requisição ·veio instruída com os documentos 
obriSOtÓrÍOS, j unL!d()S às Os. 0.1/40, incluído O parecer 
favor;h:cl do MinistCrio Público de 1• Grn.u. 

S este grau, em parcca de fls 46•'4 7, n Procuradoria de 
Ju..;lic;a opinou pelo dc::fcrimcnlo do prCCltório. 

Brc,·em<ntc relatado passo a analisar e a decidir, 

O requisitório encontra-se funnul3do em observância ã 
rcgrn contida no art. 100 da Constituição Fodcra.J t an. 730 du 
Código de Prrx!~SO Civil. Além disso, veio instruído com os 
traslnJu" uhrigatôrius pn; ... istos no par~grnfo único do RJ1 . 532 
do Regimento lntCTIIO dc;ta Corte, c""· 1', §r. da Instrução 
:-.lonnotiva n' OOJ/03 -TJAP. 

Rcssnho que o objeto de5irc precatório JlO s.~ui naturc:7a 
a li111CIItÍci3., Vt!'l que provl..'flit.:ntc de p3gamento de vcrba 
~lari;sl . Punamo, não adstrito :i ordem cronológica de 
apresenr:~~çlio dos precatórios comuns. devendo ta prcfcrCncia 
no p:tgamL1lhl em rdru;ão aos demai::~o, obedecendo ordem 
cronológica especifica. consoante p:--..:ccitu:t o an. I 00, 
primeora parte do capm, e§ I'A. da ConSiiruiçiio Fodcral. 

Pelo exposto. DEFIRO o rcqui>içiio para pagamento 
formulada à o. 3. 

Comuniquc~sc ao Excelcntlssimo Senhor Govcm3.dor do 
Estado do ,\ 111\lp:·,, bem como ao Sl-cret{uio de Est;~.do de 
Fazcndn, para que seja providenciado o pagamento da 
imJ'l(lrt;incio de RS 4.008,51 (quucro mil, oito reais e 
clnqii•nta e um centa,•os) em f.1vor do credor F.DJNELSON 
DAS GRAÇAS PINHEIRO NUI\"ES. no< lermo< do :lrt. 100. 
COflur, primc~ra pano, e§ I"A. da Constiruiçüo Fcdc:nrl. 

Noticie-se o Jui-Lo requisitante, pum os fins do disposto no 
ortigo 535, raput, du Regimento lntcm<> deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macap:i. 17 de fevereiro de 200~ . 

(u) Dcscmhurgudor RAIMuriDO V,\J.ES 
PrL-sidcnlc l' TJAP" 

~~~·~ 
Dtrcwra d• !;ecrc:t<lria do Tnbunal Pll'nO 

TRIBU:-li\L PLE:-10 

rru;c,, Tó JtlO. i'i~.J.ru.aoo~ 
Rcqu•snontc: 

Requerente: 
·\dvo~"d~· 
Rcquc1ido: 
Ad\ngadns· 

••VistO)., etc. 

Juizo de Direito da 4' Vara Cível e de 
Fnzendn Públicn tJn Comorcn de Mncnpú 
(Açào de Ex~cuçõo n' 1.452/2000) 
Elcimara Ferreira Albuquerque 
Elcimors f<rreira Alltuquerque 
E<todo do Amap~ 
Queilu Simone Rodrls::ucs da Slh·a e 
Outros 

Tra1n-sc de precatório cxtrnido dos autos do Ação de 
Exocuçüo de H"onor:\rios n• 1.45212000, ajuizada poc 
ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE em de<favor 
do ES"l ADO DO AMAPA. pelo <juul o Juizo de Direito da 
4' Vara Cível c de Fazenda Públic.l d.1 Comarca de Macapa 
rcquisil3 o pagamento da impununci,, de RS _S.SI3,48 (oic? 
mil, quinhentos e treze reais e qunrentn e OitO centavos:) ;I 

ICl)UCICIItC 

:\ rCtJUis.u;ão \Cio in~tnJid:t cem o.;, docum<:nro ... 
oh:-is;::tórios. juntados as ns OS.'4·•. incluido o pa.n:ctT 
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favorável do Mínistcrio Público de 1• Grau. 

!\este grnu, em parecer d.: fls. SOIS I. a Procuradoria de 
Just1ça opinou pelo dcicrimento do precatóno. 

Brtvtrotote relatado passo a uaUsar e a decidir. 

O requi~itório encontra-se formulado em obscrvãncta à 
regra cont1da no an. I 00 da Constiru1çâo Federal e an. 730 do 
Código de Proce.so Civil. Alm, disso, \'CIO instruido com os 
tra<lado< obrigatórios p=istos no parigrafo único do an. 532 
do Regimento Interno desta Cone, em 1•, § J•, da Instrução 
:'\omtati•-a n' 003103-TJAP. 

Res<alto que o obje10 de<te precatório possui natureza 
alimentlcta, •cz que proveniente de pagamento de honomrios 
advocatle1os. Pomnto, não adstrito 6 ordem cronológica de 
apresentação dn< precatórios comuns. devendo ter preferi!ncie 
no p~gam<nto em rclaçüo aos dcmo1s, obedecendo ordem 
cronológica c.<pcdfica, consoante preceitua o an. 100, 
primeira parte do copur, c§ J•A. da Consmuição Federal. 

Pelo exposto. DEFIRO o requisição p.ua pas-nento 
fonllul><4. n. 3. 

Comunique-<.c ao Excclentt'-<imo Senhor Govern3dor do 
8rsdo do Amap:l, bem como ao Seaetário de Estado de 
Fazendo, paro que <eja providenciado o pagamento da 
imporuincia de RS 8.513,48 (oito ml~ quinhentos e true 
reais e quarenta e oito oenta\'OS) em favor da credora 
ELCIMAIU FI<:RRElRA ALBUQUERQUE. nos termos 
do an. 100, caput, primeira pane, e 91•A. da ConstituiçãO 
Federal. 

"loticoe-sc o Jui7o requisitante, p.ua os fins do disposto no 
an1go 535, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publiqu.,.sc. 

~acap3, 17 de fevereiro de 2006. 

(a) Desembargador RAIMUNDO VALES 
Presidente do TJAP" 

R~.is'd~ 
Dtretora da Secretaria do Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

fRECATÓRIO N• 306/2005 

Requisitante: 

Requerente c 

Ad•·ogado: 
Requendo. 

"VIstM, etc. 

Juizo dt Dlrolto da I' Vara Cívtl e de 
Fazenda Pública da Coma«'• de Macapa 
(Ação <k Execução n• 8.173/2004) 
Luiz Carlos Câmara de Lima 
Defensor Público 
1\tuolclplo dt Tartaruaanlnho 

Trnta·se de precatóno extraído dos autos da Açiio de 
Execuç.lo n' 8.17312004, ajui1..ad;o por LUIZ CARLOS 
CÂMARA DE LI~IA em dcsfa,or do MUNiciPIO DE 
TARTARUGALZINHO, pelo qual o Juizo de Direito da 1• 
V""' Civcl e de Fazenda Pública da Conun:a de Mocapa 
n:qu .. it;l u pilgamento da imponãncia de RS 1.989,56 (mil 
nO\'Ktntot t oltenca e nove naís e cinqüenta e 5eis 
centnos) em tilvor do requerente. 

A rcqui~içào vcin in~tn.aidil cnm 0!'\ doeum\!fltoç 
obrigat<ino>, JUntados as fls. 3124, incluído o par.:c..,- do 
M~nistcno Publico de 1• grau. 

Neste grnu, em parecer de Os. 30/J I, a Proc-Jradona de 
Ju,uça opinou pelo defcnmento e pagamento do requtsttôno. 

Bre\fmtntt rtlatado puso a fundamtntar e a dtc:ldlr. 

O requisitórto encontra-se formulado em obS<r\iãncta â 
rogro contidD no art. I 00 ti:! ConstttuiÇ~O Fedcml e art. 7 JO do 
Códilto de: Processo Civ1l. Além dissu. ~elo \nslluido com os 
trnslados obngntorios previstos no partt:TIIIO imico do art. 532 
dn Rcgom<nlo Interno desta Cone, c art. 1• d• lnstru<;J<l 
1\ormnu•-a nK 003/200). 

ResSAlto que o créduo objeto de5tC requ1 .. t6no es16 dentro 
Uo l•m•tc con!lidcrado como pequeno valor. nos lermo~ dn 
O"do an. 100 da Con.cituiçào Federal, Üt •oerbi.t' 

"An. 100 .. 
§3•. O disposto no cnput deste anigo, relatiVliJ'OCfltc à 
cxpcJiç3o de prccaLório., nilo se aplica aos pagamentos de 
obngnçii<:s definidas em lei como de pequeno valor que a 
Fa>cnda Fcdernl, Est3dual ou \1unocípal deva fazer ent 
vinude de sentença Judicial transitada em julgado". 

Por 'CU turno, considerandu a au<énc1a de regulamentação 
pelo Munic:ipio devedor da definiçiio de pequeno veiO<, nos 
tcnnos do §)00do art. 100 da ConstituiçãO Federal, forçoso 
aphcar e norma contida no art. 87 do Ato das Dispostçi'x.-. 
Constitucionais Transitórias, a qual define em 30 (tnnta) 
salmos mlnimos a obrigação dessa natureza perante a 
Fat.cnda dos Municípios, vcrbL\; 

"Art. 87. Pillllefeito do que d1çpõem o§ 3" do .ut. I 00 do 
Constuuiçào Federal c o art. 78 deste Ato das Dtsposoçõcs 
Consutucionais Trnnsucirias <cnlo cons1dO'lldos de 
pequeno valor, a1é que se dé a publicação ofic1al das 
respc<:tivas leis dclintdoras pelos ente:< da Federação. 
o)hscrvado o disposto no~ 4• do an. 100 da Constituição 
Federal, M déhitos nu obrigações consrgnadn< em 
pTCC.ltório judici~rio, que tenham valor igual ou inferior a: 

11 - trinta saláritl'o-tntnlm~ perante a F3.lalda do<t 
Municípios:· 

Então. a obrigaçio de pequeno valor pcnnte o Municlpio 
d.:vedor totaliza, hoje, RS 9.000,00 (nove mil reais). Logo, a 
quantia requisitada, o valor de lU 1.989,56 (mil novecentos e 
oitenta c nove rea1s e cmqüenta e seis centavos), se enquadra 
nessa espoôcie de requisição. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Pelo exposto, DEflRO a requ1siçào para paJ:81ncnto 
fonnulôda • fl 2. 

Comumque-se ao Excclentíssimo Senhor Prefi:uo do 
"1unocip1o de TlllarUgalzinho, bem como ao Secrctáno de 
Fonanças, para que ~e)a provtdcnciado o pagamento da 
1mporuincia de RS 1.989,56 (mil oovtc:eolos e otteota e oove 
ruis e dnqüonta e seis contavas) em favor do credor LUIZ 
CARLOS CÂMARA DE LIMA, nos tcnnos do an. 100, 
43•, da Constituiçiio Federal. e art. 87, 11. do Ato das 
Di<posoções ConsmuctonOJs Tran .. tória.< 

\;IJ(icl~-sc o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
nnigo 535, capu4 do Regtmento Interno deste Tribunal 

Puhlique-<C 

Mncapa-AP, 16 de fevereiro de 2006. 

(a) Dcsemborcador RAIMLNDO VALES 
Prcsiden j. TJAP" 

TRIBUNAL PLESO 

~ECATÓJUQ~~ 
Roquisitante: Juizo de Direito da I' Var1 Clv~l e de Fazonda 

Requerente 
Advogado; 
Requendo: 

Pública ela Comarca de Macapi (AÇlio de 
E.'ecuçiio n• 7 .I 0912002) 
Goraldo Kenaedy Resende da Mata 
Eden Paulo Souza dt Almeida 
Instituto de Pesquisas Citntíncu 
T..-oológl<as do Estado do Amap'- IEPA 

AdHtgados· ldcllJaatra dt Vascnncoha S. dt Frtitu e Outros 

"Vistos, ere. 

Trota-se de Precatório extraido do! aut<>s da A<;iio de 
Execução n• 7.109:2002, proposta por GERALDO 
KENNEDY RESENDE DA \1ATA contra INSTITLTO 
DE PESQUISAS CJE:-.TiflCAS E TF.CNOLÓCICAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, autarquia e.tadual. reto qual o 
Juizo de D1retto da I' Vara Civel e de Fazenda Púhltca da 
Comarca de Mecapá requosita o pagamento da imponãncia de 
RS 4.01J,IS (quatro mil, lrou reais e quine ttnta•os) an 
fn•or do requerente. 

A requisição \Cio instruída com os documentos 
ob:igatÓriO<, juntadns .1:1 Os. J;'IO, incluindo a maniiC$taçio 
faH•r.i..:l du Mino>tmo Público de 1• Grau. 

:-;este grau, em parecer de 11. 96, a Procuradoria de Justiç;l 
oponou pelo deferimento c pagamento do precatono. 

Brevemente n:latado pass4 a analisar~ a decidir. 

Inicialmente. ressalto que a cnud:lde devedora. lnstitutt' de 
Pc,o;qu"u Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapa · 
IEPA, é uma autarquia estadual, pessoa jurídica de direito 
público, de acordo com a Lei Estadual n• 338:97 c alteraçõc.• 
~ais. ponanto, di<pôc de patrimõnio rroprio para resp<Jnda
por suO> obngac;õcs provenientes de da>oto Jud1coal 

Poi< bem, o requ1$1tório cncootra-se formulado cn1 
obsnvância à regra contida no art. 100 ôa Cons1ttu1çlo 
Federal e art 730 do Código de Processo Civil Alem disso, 
•••o instruido rom os traslados obngatórios prev1stus no 
parãgrafo único dn art. 532 do Regomcntu Interno destD Cone, 
can 1•, §1°, dJ lnstruçiio Normativa o 003103-TJAP 

Quanto a norurc.a do crédito n::qut<~:itado. o m~mo r.ão 
..U dcntJC as hiJK't""-'S cunsidcrôdas como caraler ahmerttiiT. 
rar:io pela qual dC\e .a- cons1derado como de narur= 
comum. 

Em rclaç.'lo à forma de pagamento. n crtd1to nân <e 
enquadra como requisição de pequeno ,-alor. nos termos Jo 
an. I' dn Leo n• ~1012004. Então. o pagamento ócvcnl "'" 
processado na fonna 10Stilu1da pelo Jn 100. ~ 1•. da 
Constituição da Rcpúbhca 

P~o txposto. DEFIRO a requisição par11 pagamento 
fonnulada à n. 2. 

c..,muniquo-sc 110 llumissrmo Scnltor Diretor Prcsodcnt~ 
doln<ututo de Pc,o;qu,.as Cientificas e Tecnol~ocas do 8wdo 
do Amapã • IEPA para que providencie o paganentu da 
imporuinci> de RS 4.013,15 (quatro mil, trcu ruJS ~ quillU 
c~ntavos) em favor do eredor GERALDO KENNEDY 
RESENDE DA MATA, nos termos do an 100, §1•. da 
Caostiruoçào Federal. 

:\oticie-se o Juizo requisitante, par11 O! fin< do dispn<to no 
anigo 535, caplll, do Regimento Interno deste Tnbunal. 

l'ublique-ae. 

\1acapa, 21 de ftveretro de 2006. 

(a) Desemb1rgador RAIMUNDO VALES 

~:ç::?tAP" 
Diretora ~'lf~a ~ T nhunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

fRECATÓRIO tr 311/l~ 
Requisllantc: 

• Requerente: 
Advogado; 
Requerido: 
Ad•ogadM: 

Juizo de Direito da S' Var1 Cl\'tl e de 
F&UIIda Pública da Comarca de Macapá 
(Açào de E~ccuçiio n• 1.86812000) 
~ar&arete Salomlo de Sontana 
Paulo Roberto de OUveir1 Manias 
IUdio DifuiOra dt Maeap' 
Narson de Sá Galeoo t Outros 

""Vistos. de.. 
Tl'llta·se de Precatório extraído dos auto• da Ação de 

Pá . 21 

E•c:.:uç!o n• 1.86812000, propo>te por :I-1ARGARETF. 
SALOMÃO DE SA:'>iTANA contra RÁDIO DIF\.SORA 
DE MACA PÁ. fl"S'ooa jurídica de dtrctto público, pelo qual o 
Jui1<> de Oireuo da 5' VIITll Cl\cl c de F111.cnda l'úbl.:o Jo 
Comarca de )olocapâ requisita o pagAmento du ímportünc1' de 
R$ 161.753,61 (cento e SCS$Utl e um mil, stte«ntos • 
cinqütota e trb roals • seuenta • um ccotnos) em favor da 
requt:n:ntt 

A requisição veto '"'truida com os documentos 
obngatO:.nos, juntados às fls 3136, :ncluindo a mamfcsução 
favor.lvel do Minrstcrio Púbheo de 1• Grau 

l'cste grau, em parecer de n .. 41 143, l Procuradoria de 
Ju•uça oponou pela regularid:ldc c dcfcnmento do precatóno. 

Brtvcmcatr relatado passo a analisar e a decidir. 
lnrcoalmente. n:ssalto que a entidade devedora - Roldío 

Dofusoro de Mocapá - ~ uma aularquta ~-stadual. ~oa 
JUrid:ca de dltelto publiw, de acordo com a Lco Estadual n• 
33~197, portanto, dispõe de patrimôniO próprio para responder 
por suas obrigaçóe> provmoentes de déboto judicial. 

Poi• bem, o requis1ti>rio encontra-"" formulado em 
obscrviinc1a à regra contida no an. I 00 da Con>tuui!;ào 
Federal e an 730 do Código d.: Processo Civtl. Alem dtsso. 
vc:to mstruido coni os traslados obngatórios previ•tos no 
panigrafo unrco do art. 532 do Regimento Interno desta Corte, 
e an 1•, ~ 1•. da IJistruçào Normali•-a n' 003/03-TJAP 

Quontn • narureza do créduo requisitado, o mesmo não 
C<ta dcotre •• htpótcses wosoda-adill> como carlucr ahntcO~r. 
r:uào pela quol de\.t ser eons1daado tomô de n4.lurt.l3 

comum 

Em relação ti forma de pagamento, <> cnódito nio se 
enq\lndra como rcqu1c;1çào de pequeno valor, nos termos do 
IIJ1. t• da l.c1 n• 810J"2004 Ent;lO, o pagamento deverá 'ler' 

process:tdo no forma rnsoruodn pelo an. 100. §1°, da 
Const!lu1çdn da Republica. 

Pelo exposto, DEFIRO a requisição para pag.unento 
fomtulada it tl 2 

Comun1quc:-sc ao llu.<triostmo Senhor Gac:nte da Rádio 
Difu<nra de Macapã por.~ que proVIdencie o pagamento da 
imponãncia de RS 161.753.61 (cento e sessent.. e um miL 
setecentos e cinqüenta t trh reab ~ sttstnta e um ceola•os) 
em fa,or da credora 'MARGARETE SALOMÃO DE 
SMITA~A. nos termos do on. 100. ~1·. ti:! CoMtituição 
f'edcr.>l. 

NotÍCIC·SC o Ju1zo requi<itantc, para os fins do disposto no 
artogo 535. capul, do Regun<:nto Interno deste Tnbunal. 

Publiqu~sc: 

Mocapâ, I S de fevereiro de 2006 

(ai Desembarp,dor RAIMUJ'\DO VALES 
Prestdcnt J TJAP" 

6C$ 
nbunal Pleno 

TRIBUNAl. I'I.ENO 

fB.ECATÓ~IO :\~114 
Requisitante: 

Requerentes: 

Advogados . 

Requerido. 
,,d\o<lg.ulo,. 

Juizo de Direito da I' Vor1 Civtl t d~ 
Faztnds Pública da Coms«'a do Macap6 
(Aç;io de fJtccuç;lo n"l\.21312004) 
Clctro Borges Bordalo Júolor e Fablola 
Sousa Bordalo • 
Cltero Borgn Bordalo Júnior Fabiola 
Sousa Bordalo 
\tooiciplo de \brapi 
José lltnrlque dt '11 mdonça Dias • Outros 

.. VI.stos, etc. 

Tnot.o ~ de preca1<\rio c•traiuo dm autO< da Açilo de 
Execução de Titulo Executivo J~dicial - llononirios 
AdvocaticiO<, n.. 8.21312004, 8JUÍzadn por CICERO 
BORGlS DORDALO JIÍNIOR t FABIOLA SOUSA 
BORDALO ctn dcsfa.or do MUNICiPIQ DE MACAPÁ, 
pdo q•1al o Jui10 de Dirctto da I' Vara Civcl e de Fazenda 
Púbhca da Comar<:a de \olacapã n:qu"1ta o pagamento da 
1mpt.>náncia de RS 400,00 (quatro«otos reais) em favor dos 
requerentes. 

A requisiçiio veio instruída com os documentos 
obrigatórios, juntados b f1,. 03n5, incluído o parecer 
f~vor•vel do Minosterio Público de 1• Grau 

Neste grau, em parecer de fls 80181. a Procuraduna de 
Just1ço <>piOOU pela regulandade c defenmcnto do 
requtsnclno. 

Brt,tmcnte rtlatado pauo a analisar e a decidir. 

O r~u1~11ónu cnL-unlra~"ot! forrnuhuJn em ohservànc13 ao 
Ji'l"'"" no an I 00 da Constitutçio Federal e an. 730 do 
Código de Processo Chit. Além disso, veoo instruido enm o< 
trasiBdos obrisatório• previ~tos no parigrafo único do an 532 
do Regimento Interno dtstJ Cone.~ on. 1•. ~ 1•, da lnwlJçãO 
"lormativa n• 003t03-T JAP. 

RCSSóllto q'ue o ~to requosuado possuo nerun:za 
alimentiao, \isto que da:orrcnt~ d.: pagamento de honcrln<>< 
edvocatlcios. Em rdaçio A fonna de pagamento, o mesmo se 
enquadra como requisição de pequeno vaiO<, nos termos do 
art. I 00, §3•, Constituição de RepUblica. c art. J• da Lei n .. 
I 28512003-PMM 

Diante disso. o pagamento devera ..,- eferuado no pnuo 
de 60 (sessenta) d1as. consoantc d1sciplina o an. 3• da alud1da 
Lei Munie1pal. 

Pelo exposto, DEFIRO a req•istçào p.ua papnc:nto 
foonulada li 11. 2. 

Comunique-se ao Excelentissin10 Senhor Prefeito do 
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Município de Macapâ, bem como ~o Sccrcuírio de Finanças. 
parn que seja providcnci~do o pagamento da imponõncia de 
RS 400,00 (quatrocentos reais) em favor dos crcdorc.< 
CICERO BORGES 130RDALO JÚNIOR e FAB IOt.A 
SOUSA BORDALO, nos tcnnos do nn. 100, §3'. d~ 
Constituição cedera\. c nn. 3' da Lei Municip~ l n' 
1 .2851200~. 

Noticie-se o Juízo requisitante, para os fins do disposto no 
anigo 535, capul, do Rogimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Maca pá, 22 de fevereiro de 2006. 

(a) Desembargador RAI~1UNDO VALES 
f'rc.<idm te dJl TJAP" 

R~~~~(õ~ 
Diretora d:·~:t~1ria do Tribunal Pleno 

TR I BUNAL PLENO 

fill::C.\TÓRIO N• 3 16!200n 

lh:-quisilantc: Juízo de Direi to da 1' Vara Cível c de 
Faltndn Pi•blica da Comarca de Mncapá 
(Açõo de Execução n' 6.367/2000) 

Requerente: Amap:l Viagens c T urismo Ltda 
Ad"ogndo: 
Rcquc'lido: 

Kcnnya Al>rni\o M onassn de Almeida 
Estado do Amapá 

Ad\'O~ados: O rlando Teixeira de Campos e Outros 

"VIslos, ele. 

Tr~ta·se de Precatório extraído dos autos de Ação de 
Execução n• 6.367/2000. proposta por AMAPÁ VIAGE:-<S E 
TURISMO LTDA euntm o F.STADO DO AMAPÁ, pelo 
qu31 o Juizo de Direito da I' V~r~ Civcl c de Fazenda Pública 
da Com\l_n.:a de M;,1cap:i requisita o p11gamcmo da impnrtúnd:J 
de RS 1.313.994,97 (um milhão, rrczontos e treze mil, 
novec-entos c novrntil c quatro reais c noventa c sete 
ccntnvos) L111 f;:nor da cmpr<='a rcquc:rcntc. 

A requisição \·cio instruido com os documentos 
ohrigatúrios junrado~ às ns. 3/192, incluído o par~cer 

fnvor.ivc\ do Ministêrio Público de \0 Grau. 

Neste grou, em 1mcccr de lls. 1981204, a Procuradoria de 
Just iç+.~ opinou pd tl dcfcrimcntu c pagamento do precruório 

Brevemente rclorado p3SSO a nualisar c a decidir. 

O requiSitório cncomra-sc fonnulado em observância oo 
Ji,po,to no an. I 00 d~ Con<tituiçào Federal e an. 730 do 
C'.ódi~o de Pmco.so Civi l. Além dis..;n, veio instruído com n., 
tr.sslo1dos obrig~:ttúrios previstos no panlgrafu único do art. 532 
do Rcgimcnln Interno dcst3 Corh~, c art. 1°, § 1", d:l ln~aru çi1o 
Nonnativa n• 003103-TJAP. 

Qu;.tnto :i n:tturcza do crédilo rcquisit3dl, , o mesmo n5o 
está dentre as hipóteses eonsidcradus como carátt.-r alimt.-ntHr. 
r:t7:lo pela qual deve ser considerado cC>mn de n3tUIC2J 
l'Oti\Uin. 

Em relação â fonna de pagamento, o crêdito nõo se 
cnqui'!dra como rcqui~iç5o Jc.: pequeno valor, nos tcnnos do 
an. 1° da Lei no SI0/'2004. Entüo. o pago:nento deverá St.:r 
proccs;ado 03 fonnn instituída pelo ~n. 100. 91'. d3 
Constituição da Re-públ ica. 

Pelo exposto, DEFIRO n requisição para pogamcnto 
formulada ~ n. 2. 

Comunique·se ;m Excelc.:nti~imo Senhor Govt.madur clu 
Estado do Amap:í, bem como ao Sccrct:\rio de Estado de 
F3zcnda, para que seja providenciado o pagamento d<~ 

importância de RS 1.31.l.994,97 (um milhão, trezentos c 
(rCLc mi~ no"ecentos e no\'enta e qu11tro reah e no\'cnta c 
sete centavos) em favor da empr= . credora AMAPA 
VIAGE~S E TURIS:'<IO LTDA contr,, o F:STAJ)O DO 
Al\ l APÁ, nos tcnno~ do ~rt. 100, ~ I '\ da Cnn~t iluiç:j tl 
Federal. 

S oucie-se o Juizo requisitante. para os fins do disposto no 
anigo 53$, caput, dn Rc.--gimcniO Interno deste Tribun31. 

Publique-se. 

Mac~p:i. 20 de fevereiro de 2006. 

(a) Desembargador RAIMUNDO VALES 
Presidente do TJAP" 

Ren n Lopes Si1 ões 
·_./~~.Dr_,~) 

Diretora da S crctaria do ·; "bunal Pleno 

TR IJJ UNA L P L EN O 

r.B.F.{:A-IÚ.RIO N" ~1812QQ6 
Requisitante: J uizo de Direito da l' Va ra 

Fnzendn Pública dn Comarca 
(Ação de Execução de 
Advocatícios n' 6.367/2000) 

Civcl c de 
de Mscnpá 

Honorãrios 

Requerente: Kcnnya Abraão Mon:l.Ssa de Almeida 
Ad\·ogada: Thnfncs Abrniío Monassa de Almeida 
Requerido: Estado do Amapá 
Procurndorcs: Orlando Teixeira de Campos e Outros 

• 
nvistos, etc. 

Trato.·se de precarôrio cxtrniôo dos autos da Ação d,· 
Exccuç3o de Honorários n' 6.367/2000, ajuizada por 
KEN~YA ABRA,\0 MONASSA DE ALM EIDA em 
úcsfawr do ESTADO DO A~IAPÁ. pelo qual o Juizo de 
Direito da I' Vara Cível c de Fazt:nda Publica da Comarca de 
M~tcaPá requisita n p3gamt.-nto d:~ importãncia de RS 
21.322,35 (' inte c um m\1, t rezentos c \'Ínte c dois reais e 
trintn c cinco centuvos) ?t. requerente. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

A requisição veio instruida com os documentos 
obrigatórios. jum~dos às fls. 3!191. incluido o parecer 
favorável elo Ministério PUblico de I" Gmu. 

!\este ~'Tau. em fl"r<cer de fls. 1981200, a Procuradoria cc 
Justiça opinou pelo deferimento do procatório. 

Brevemente relu tado passo a analisa r c a decidir. 

O requisitório encontra-se fom\Ui ado em observância il 
regra contid3 no art. 100 da Consti tu i~-:io Fede-ral c an. 730 do 
Código dt> Processo Ch~l. Além disso, veio instruido com os 
troslados obrigatórios previstos no pJ.rágrafo único do an. 532 
Jn Rt.-gimcnto lotcmn dc'õl3 Cone, c an. 1°. § 1", da Instrução 
Nonnoti-.., n• OOJ/03-TJAP. 

Ressalto qu~:: o crCdito deste precatório possui natureza 
alimentícia, vc7 que proveniente de p::tg~me nto de honorários 
advm;aticius. Porta111o, nilo adstrito à ordem crono\ó{!ica Cc 
apresentação dos prccat6rios comun~. devendo ter prct~rênci::1 
no pagamt!nto em rcla~t~O aos demais, obcdc..:cndo ordem 
cmnolúgica c~pcciric~ con'ioamc J>n.:cc:itun t' art. I 00, p:1mcira 
p.1rte t)u capul. c~ I0 A. da Con~tituiçilu fcdc.TUI. 

Pelo C'fiOSto, DEFIRO a requisição para pagamento 
fonnulada il n. 2. 

Comuniquc·sc ao Excclcntissimo Senhor Govcmador do 
E..;.tado Uo Arn ap~·l, bem conm ao Secretúrio de Estndo de 
fazenda. para que seja providenciado o p~gamcnto da 
impor1f1.11ci3 de RS 2 Ll22~5 (vin te c um mil, tretento() e 
,-inte c dois rctlis c tr inta c cinco centavos} em t'Jvor da 
credor.• KF::-<NYA AllRAÂO ~ I O'IASSA nE AUIEIDA. 
no.;; t.: •• r.o:; t.lo an. I 00, capur, primcir..t pane. c §I 0 ,\, da 
Constituição Federal. 

l'!oticic·Si,! o Juizo requisitante, para o~ fms t.lo dispos1u no 
nnigo 535, capllt, do Regimento lntcmo deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macupá, 20 de fevcTeiro de 2006. 

(a) Desembargador RAI:\1 UNDO VALES 
Presidente dn TJAP" 

4&fL 
Diretora da Secretaria do Tribunal Pleno 

TRIR'UNAL P L ENO 

PRF:CATÓ~,:Jll/2006 
Requisitant~: .Ju(zo de Direito d3 4• Vara Cível c de 

Faunda Pública da Comarca de Macapn 
(A\"ÍÍO de lndc'Tli7,1ç;io n• 3J f S/2003) 

Requerente: Rnimu ndo Rodrigue$ 
Advogodos: Cnrlos l'clson Pican~o e Outros 
Requerido: f.stndo do Amnpã 
1' .-ocuradorcs: Orlando Teixeira de Campos c Outros 

a\."istos. etc. 

T rat~I-Sê c.h.: Prcc.1h'lri'' cxlraído <IH:; autos de A~o de 
lndcni7ação n• 331512003. proposta p01 RAL\li!NJ)O 
RODRIGUES contra o ESTADO DO .\MAPA. pelo qunl o 
Juízo de Direito da 4° Vara. Cível c de Fazt:nUa Púhlic;a da 
Com;1rea 0..:: Mttcap:"a requisita o pag::uncnto d:1 importãnciu de 
RS 8.306,19 {oito mil, trezentos c seis ren i.~ e dt'zcnovc 
ccn ta\'OS) ..::m f3vor do rcqucrcntc. 

A requisição veio instruídtt com o-; dt..lCumcnto' 
obrigatório,.,àS Os:. 2/·l9. incluído o pmCCt..1 lhvorável clu 
~ltnisl~rio Pú~lico de 1• Gr.10. 

l'c ... tc grau, em parecer de fls. 57/SH, u Ptocuradori<~ Jc 
Jusli~;o opi110u pelo dd~:rimcnto c p3g:uncnco do precatório. 

Ilrevcrncntc re latado passo a nnallsar c n decidir. 

O rt."'tJuis itórin encontra-se fonnulndo em obs<:rvfincia ao 
disposto no art. I 00 da Constituição rcdcrnl c nn. 730 do 
Código Jc Processo Civil. Alem disso, veio instruido com os 
tmsladt>< olmgatórios previstos no parõgr:>fo imict1 do an. 532 
do Rc!!.imcnto lnlerno desta Cone. c an. 1°. ~1°. da lnsnl.:ç<io 
:-.ormativa n• 003103-TJAP. 

Quanto à naiUrcza do crédito requisitado, o mesmo nJo 
está dentre as hipóteses considemdas como caróter alimentar, 
razão pc13 quol deve ser consit1cn:tdo comü de na turt:7.a 
comum. 

Em relação à fonn<1 de pagamento, o crCdiw não se 
cnquaJrJ como requisição de pequeno Ví\lor, nos termos dn 
att. 1• da Lei Estadual n• 8 10.'2004. Então, o pagamento 
dever:\ s~:r processado na IOnna instimido pc.:lo art. 100, §1°, 
da ConstituiçJo da República. 

Pelo e•p<>Sto. DEFIRO a requisição para pagamcntn 
r~,mnulndn ;"t n. 3. 

ComuniqUt."-SC no Excdc:ntíssimo Senhor Governador do 
Estado dn Amapá., hem como ao Sccrctllrio de Est, do de 
razcnda. pura que seja providt:nciado o jlagomcnto da 
import;incin de RS 8.306.19 (oito mll, trezentos c seis rC3is e 
dezenove centavos) em favor do credor RAIM UJ\DO 
RODRIGUES, no< tcnnos do nn. \ 00, §J•. du Constituição 
Fedem!. 

Noticic·sc o Juizo requisitante, para o~ fins do disposto 
no :u1igo 535, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Mucupd, 02 de março de 2006. 

(o) Drsemb•rgador RAIMUNDO VALES 
Presidente d TJAP" 

() 
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T R I B U N A L P I, E NO 

.rn.t;C.~IÓR.!0_:-1~2:112.0.0~ 
Rcquisitnnte: .luíLÓ de nircito da 4' Vara Clvel e de 

Re-quercntr: 
Advogados: 
Requerido: 
Atlvo~ntlos: 

Fa·Leodn Púbiica da Comarca de M acapii 
{Ação de Exccuç:lo n' 2.3551200 I) 
M . A. M. Cnrdoso 
.\1auricln Carlos Costa Corrên e Out ros 
\ lunicípio de Cutinl do Araguarl 
.\1:trcclo Ferreira Leal e Outros 

.. Vistos. etc. 

Trata-se de Precatório extra ído dus autos da i\çiio de 
E.•ccuç"o n• 2.35512001, proposta por M. A. M. CARDOSO 
contra o MUJ'i lCÍ PIO ll l:: CUTIAS. pelo qual o Juizo de 
f.>in::ito da 4~ Vara Civd c de Fa1...::nda Pública da Coman.:a dt! 
MaL'"ôl[l:.i requ isita o pagamento da impor.àncin de RS 7 ..328. 
82 (sete mil, trczenaos e \'int~ e oito re.ais c oitenta r dois 
cenln,·os) em fa\or da n..:q c.a:n:ntc. 

1\ rc:quisie.;ão \'cio instruída com cy.; docurncntus 
obrigutórios. junt3dos às ns. 4JZ.7, incluído o parecer 
favorável do Ministério Pübli~..-o de 1° Grau. 

Neste grau, em parcccT de fls. 3~ 138 . a Procuradoria de 
Justiça opinou pela regularidade c deferimento do precatório. 

Rrcvemcotc relu tudo pnsso a •nsllsar e a decidir. 

O requisitório cncontr:H.;.c fom1ulado em observância uo 
,\isposto nu art. I 00 da Constituição ccdcro\ e an. 730 do 
Cõdi~;o de Processo Civil. Alc.:m disso, veio instruidc.l com os 
rruslados obrigatõrio . .; prcv1~lOS no p.ar.igrafo Unico do ::tn. 532 
do Regimento lnlcrnll dt!$ta Cone, c an. 1,;). ~1°. d:1 Instrução 
:\ormmh·a n• /)0310)-TJAP. 

Quanto à naturc73 dn créJitn rt.·quisitzdo, o mesmo nõo 
t!.~ l ó dentre as hipótcsc:s considc..,-adas como caráter al imentar. 
raz;io pela qu:~l clcvc ser considerado como d~ naturc1 ... 1 

comum. 

Em relação :l fonn:l c.lc pagamento. o crédilo se rnquadr3 
como n:quisição de pequeno valor. nos tcm1os do ar1. I 00. 
§3•, da Constituiç;io Feder;~\ c an. 87, f f. do Ato da• 
Dispos1~Õcs Constitucional~ Tran~ito:-iao;;. 

Pdo C\flOSto. DI::ffRO n rcquisiçiio P"'" pagarncntu 
fonnu ladJ ;\ tl 3. 

Comuniqut' ·~c au Cx<"l:!Crl! issimo Senhor flrcfciw d0 
Munic:1pit' de Cutias. b!.!m comn ao Sc:cn::l;í.rio dc Finan!Ya~. 

par.J que seja pn.l\ idcnciado o pagamento da import.àuci3 êc 
RS 7 .328, 82 (sr!c mil, tretcntos e vinte e oito reais e 
oitenta c dois centnos). em favor da credora ~1- A. 1\1. 
CARDOSO. Jll)S termo~ do :lrt. 100, §3", d<1 Constituição 
Federa l, c art. R7 11, do Ato dus Disposições Constitucionais 
Trnnsit0rias. 

Noticie-se o Juil'o requisitante, pJia os fins do tHSpoSIIJ 
no 3rlir,o 535, cnput, do Regimento Interno dcst~ Trihun31. 

Publiqu~:;c. 

Mncapã, 02 Uc março de 200ú. 

(a) Desembarg;~dor RAIMU:-<DO VALES 

~1~,:c:~c-~d~~\P" 
Renfã'i .. oprs Sim cs 

Dirdor:l da Secrc1ana do Tri unal Pleno 

m·ç. \.u..btc.\ 

J()f)" l't fli.l~j;_tlc:QR(1-\{M 

H~I!F.\S CO.lifl!!U~_\21200~.(,\<:,__,~~9.051) hnp.:twlt' 
.lOS!<: CHAGAS ,\L\'E.-; (OAJH)F n' 4759) · P>"•<nt<. JOSE 
C:AI\LOS COI\Itt::A DE WUZA - h~ornuntc: .ltlfí',O nl' 
DIREITO DA VAR,\ tJ.~lC:A DA CO:IL\HC.\ DE OIAI'OQl"E · 
Rcl.r.tor: Ot:Scn1hargud.ur gl)INAlillO SOt::ZA 

t:;Mt:~l:A; "PilOCF.SSO PE!"AI.. /WIDt.l' CO.'U't'S. 
liO~I!C:iDJO Q UALIFICADO. l~CO~ll'ET\!I'iC"l.\ !lA 
Jl"STIÇ\ COMU~f F.'>TAOt:AI. I'ÕÉPCIA OA DE:'il.~CL\. 
LlS.\0 AO l'IU:"Cii'IO DA AMPLA DEFESA. EXCLIIOF.I'iTI: 
DA ll.!C!Tlól)f. Dli'ÓTESES NÃO CO:'iFIC:!Jit-\llAS. 
PRO:-IÚ:\'ClA. DESCL.\SSI~iCAÇi.O. EXCI.t!SÂO llE 
QUA t.tFtC\OORAS. 1~.\D~mSffill.lnADE. ,\n!TA.\11-::"\TO 
OA F.XO RDL\L. :"OVAS PltoVAS. F.XA\ !F. APROFI;~OADO. 
1:"\V!,i.BILIDADt::. TH.AI'iC:AME~·ro DA AÇ,\0 PF.:'\AI • . lt:STA 
CAUSA l:'-/EXISTENTf.. 1) EmOOrn .1 Ju~iça }.-filiur 5Cj3 cousid~rada 
juriM.Iiç:l,_, c~p.:cial. l')l)r forç~ do prioc"ípio rb imcdiltid:Jck: (art. 26

, do 
CPP) ..:Otnl .. .:ll! :i JuSiiÇ3 Co111um o pr~n.:nto c o julgl!n:nto do!!. 
crimes dolows contra A "·id1 quando 3 \itinu for civil. c:oníUnne s..
c:>."t...,i do parágafv único ~ t\ll. 9• do CP~1 c do § 2 ~ do ~n. 81 do 
CI'PM. 3hcrado; pd.1 Ui n• 9.299.'96. m~mo qoe ooorrido:s :mies d.1 
\'it:~nc:ü rl~l a 1 ) ~:Jc, h.\ intp.;i:t d.'l d (."'flt:nciA que pr.:..:nehc j')'l r.eqUI<:ittY. 

cl.:n~.u.1os no art. ·11 do CP\), f;aundo «.\.'11 . ~a: dl.": farmn c1nra . .ai1ili qui! 
!lucint:uncnle. as condul:S.S :.ttribuiJ.a::. 11 ..: .uta um dos :lCUSJdO'\. 
imputnlldo--lhco::. a pdtica de fat(')~ qu~ se sui.Jm.:tem xo modelo r•e:~tal 
lipico. 3) :\ in~xLs.tC·ncia de c-xam~ b:llistico c do local do .,wl!nto l\.t1o c.Ao 
impr .. -scind1ve1!i par:~. .1 COtll(lfO\':\Ç3n d.t m.lh:-ria!iódc: &:lluva, os q\1.'\i!-. 
altln d..: não en.c;cjar,:,n tlualqucr nulit..bdc processu31. podem !-(f 

supndus pd3 forma indtrtU. quando nio fm p<hSl\d n:shzi.tos por 
h3\'Crt:m d~o.'Sap.'Uccido os ve~igio\. lntel1gên..."ia do 3rt. 56"1. lll. ··b", dt> 
CPP. ~) O rcoonhccimcnto dJ\ jtu1ilico.ntc do c::.tnto cwnprink.'fltO do 
devl!r ltga1 n:t pronUncia dC\"1! l·ruibar·sc: ~~ provao;, e:-.1tttnl! de- dUvidas. 
pais nc!~'l (3..fóe ê tncaTado mero juizo >J.; !dntissibilid.J.dc da a.clLo;:t..;lo. 
vi ~ruldo !'ubmet.:r o :u:usad<J 30 juiA~t.m~o.·nto ~lo Conselho de St.'Tltcnça. 
5) 1\"as lidcç_ :~.fl!t.""Lo:;, ao Tribunal do Júri n5o pode: o Juiz ?residente 
dc\cln.c;sific.:u rt infr<lç3o se lS pro" as dv:; Rutoo ni\o " rtrmitem de pll.n~. 
~ubtr.tindo da ;tpn:-ciJ)àO d-> Co:lS!:Iho de Scnte~a tod.()':: os 
dc~nhramc:n\0$ do f:~to dditu\)$0 co a rc:soluçAo d4 m~t~ri;~, pcrtinc:nt..: á 
cu lp..1bilid:uk 6) ln\iâ\"d 3 cxcluslo dss qualificadou.s &.x moti\'os 
torpe e fü1il rcconhrcid.\.fó n3 pronúnl·ia 5( o litígio cnvoh.·er \'iriUlo 
1\t.'llss.dos c n3o se: :apr~s.c:nl.lrcm hJtalm~nlc: des\'incul3dl.\ dos elemmtos 
prob.116riM ~.3rrt.WOS ws :tu tos. já qm: JU:s:b rupa pr~sua1 .l dc.i,ida. 
por mmlmJ qu ~ SC:Jil, ~cmpr.: ~ re.o;.o)\"c em f3.\"0f d.:t socicd.ldc 7) Etn 
~d..: d:: hal.>.!3.s corpus nllo se 3V:&lia com profundicb.d-.: o contcüdo ~ 



Macapá, 06.93.2006 

Jl<O'"U que buscam hncor dd-crnutwlo açlo penal, mhtn>e n» c...... 
destwdu ao Sun Popular. &I qu .. s scrlo sop.:sadas quando do vow;lo 
dos ~avos "(Ut.S1101i. tm cooftonto \'aloratwo com os dtm.1as 
elemcntoo,de cormcç.lo clOSitni<S. 8) O lrlnCmiCIIIO dt oçlo ,..,ai ''a 
habrtu ~orpsu é medicb c'<Cq)Ciflnal, ~ndo lkuCQJI~Ihavd quando hil 
jusu em<> por.> a ~o ante a prt<CnÇO de <upone fitJco para unto. 
9lf<dtm dcnepd.a." 

ACÓRQÁO· "Visloo e rcloudoo ao aUIQII, a SECÇÃO (NICA 
00 EGRWIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. i. unoanim•dadc. conhc-çeu do wru e, M méntn. dmegou a 

. Ofdtm, ..,. """""dn ''QlD profond<t p<lo Rela!Or " 

HABEAS CORPUS N" U31/0S fAc. r,~ 2,0S,Zj - lmpettarneJOSt 
AUGUSTO Pl!.JUllRA CARDOSO - Paciente: LUlZ GOlS 
llALIEIRO - CooU>r. JUIW DE OIRF.ITO OA 1.' VARA 
C:RI\IINAI DA COMARCA DE ~IACAPÁ - Relator 
o. .. mbar&•dor'\aLBERTO PL'illEIRO 
~ •PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS -

ANÁLISE OE PROVAS. 1) A via escorrelta do Habeas Cotpus 
nao se deslina a an;ihsa de provas, posto que tal exame deve ser 
realaado durante a Instrução processual em curso Por melo dote 
arere-ae somente ae ht ou nêo constranglmtn!O Ilegal. decorrente 
da p~sao 2) Ordem denegada. • 

Ar,ÓROÀO' "\'rMI<. r<labdot< c dio<:utJdo.< <>< prescn1n auroo, a 
SECÇÃO ÚNICA do Egr.!gro TRIBU:'<AL OE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por UJWlimidado coohcoeu do hab•as corpus 
e denccou • Ol'dcm. -•mnos do VOio P<"fendo ptlo RelatO< " 

HABEAS CORPUS N' 1 333105 fAc N• 9.0071 - IMPETRANTE 
GEOVANI MARTINS SALES (ADVOGADO) - PACIENTE 
RONALDO ROCHA DE VASCONCELOS - AUTORIDADE 
COATORA JU!zO DE OIREITO DA 3' VARA CRIMINAL E 
AUOITORIA MILITAR DA COMARCA DE MACAPÁ -

RELATOR: OES. MEUOCASTRO 
fMfNIA;, "PENAL E PROCESSUAL PENAL • HABEAS 

CORPUS -TRÁFICO DE ENTORPECENTES -ART. 12 OA LEI 
8.368n8 -QUANTIDADE iNFIMA OE COCA! NA - TIPIFICAÇAO 
- INSUFICI~NCIA • ORDEM CONCEDIDA. 1) A apreensao de 
quantidade lnfima de drogas - um grama de cocal na - sem outras 
prova& concteta& quanto ao comérCIO de entorpocentes é 
lnsuficteOte para Clllllctenzar o tráfico de drogas do art. 12 da lcl 
6 368176, conquan!O possa conrlgurar crime menos graV8. 
Precedentes do Suptrior Tribunal de Juet.ça, 21 Habeas Corpus 
concedido. 
~: 'Vostoa, relatados e OOICutidoe os presentes 

autos, a sacçao Única do Egrt!glo Tnbunal de Justx;a do Estado 
do Amapá profenu a segulnt• deels6o: •A unanlmldaae, conheceu 
ao Habeas Corpus e após o voto dos De$. Mello Castro e Mário 
Gurtyev ooncadendo a ordem, pediu VIsta o Oes Gtlberto 
Pinheiro. Em continuaçAo c;lo Julgamento, por unanimidade, 
concede<J a ordem nos termos dos votos profeMos" 

lfc!BfAS CORPUS N ° !3J7/05 (Ar. 1S" 2 008! - Impetrante LUCI 
MEIRJ! SlL\'A 00 NASCIMENTO- Pacrml<: ~1ARCOS DIAS 
LACERDA - . .wt Coaton· JUÍW DE DIREITO DA \'ARA DO 
TRIBUNAL DO Jl'JRI OI\ C0:\1,\RCA DE MACA!' Á - Rcl•los: 
Dt>tmbar&ador CILBERTO PL..,IIEIRO 

f,MEt.liA; ·HABEAS CORPUS - COAÇÃO ILEGAL -
ANALISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 1) O habess corpus 
n6o é o metO adoquac;lo para verlfocar se o pacltllte é ou não o 
autor do del~o. mas sm o alegado con&trang1mento Ilegal 2) 
Encerraaa a rnslruçâo probatórla, e tendo Sido o réu pronunctado 
por homocldlo dolo&o, n00 lem que &e taler em coaçao degal 3) 
Ordem denegada • 
~: ''Vistos. rel.:uadM e dir.cutJdos os ~lei I U10!1., A 

SECÇÃO lNlCA do E~gio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
E.~TAOO 00 A.\1.\P.'-. por uoonurudadc coohcoeu do halw<>s corpws 
e denegou 1 ordc:n1. nos tcrmot do voco prof"'ndO pelo Rc:latOI" ... 

IMJJE. Lf CORPI/$ N° lJ~ll(l5 ~~l!l!1) - lmpctsantc: 
~t,\ICK IOLEI'iO t'IGUEIIU:OO CARDOSO - Paciente· 
H.ELISSO:-õ KP.:\1\Y COSTA DOS SANTOS - Aul Coat.: .n i l7.0 
OI! DIREITO 0... VARA DO TRIBUNAl. no .rC:RI DA 
CO~L\RCA OI! ~IACAPÁ - Relator OeacmbarEador MÁRIO 
CURn'E\-
~ " PROCESSUAL PENAL- HABEAS CORPUS

Cessaçlo do constrangimento - Prejuc;liclalldade - Por força 
do que d•spõe o ell 659, do Código de Processo Penal, Julga·se 
prOJudlcado o hólbeas eorpus se, no curso do seu 
processamento. restar ceaaada a coaçio apontada como Ilegal.' 

ACÓJU)ÁO; "Vistos < reloladoo ao IUloo, a SECÇ,\0 ÚNICA 
DO TRJBUI'iAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 AMAPÁ, reuruda 
ordmar1tmt:ntc. conhoccu do ltabtlll corpus t o julgou preJUdicado. 
1ud."l i UJW'inud&dc: c nos termos do V()( o pro fendo pelo Relator ... 

lfA1JW CORJ'US N' I.JSllliS,_ (~ N' 9.087) • lmpelroltc 
JAMISO'i Nf.l MENDES MO:-o'TEIRO Paciente· 
MARIOELSOI\ CONCEIÇÃO LIMA - A. C08ton. JUIZO DE 
OIRllfO OA 3' VARA CRl\llNAL DA CO~fARCA 01-: 
~L\CAPÁ- Rrlaloc: O...mbarpdur LUIZ CARLOS 

EM&"üà; "HABEAS CORPUS. PRJSAO EM 
FLAGRANTE. AUSt'iNCIA OE VICIO QUE POSSIBIUTE O 
RELAXAMENTO. PRIMARIEOAOE E BONS ANTECEDENTES. 
CONCESSÃO OE SURSIS. MATÉRIA OE MÉRITO. 1) Ceve aer 
mantKla a p~sio em llagrente cuja sltuaçao nagrancial se 
enquadra em uma das hipóteses prevtSia em let. e que não 
apresenta qualquer vlc1o: 2) Segundo o entendunen!O deste 
Tnbunal, a pnmariocladc, os bons ante.:ec;lentes, a realc;lênda nxa 
e ocupaçào netta n00 sao sufocíentes para lmpadlr a pnsio 
caula lar. nâo havendo falar em constrang1mtnto ~egal: 3) A 
posslvel eonce~ a. surs~ ao pacoente nào pode ser analiSada 
nos estntos limites do HallHS Corpus, por ser matérta meritórta; 
4) Ordem denegada· 

.\C:9RDÃO; ·v....._ n:lwdoo c d<«utidoo "' pr...,... .... .,. a 
SECÇÃO ÚNICA do EGRÍ.CJO TRIBUI'iAL DE Jl.!STIÇA DO 
F.STAtlO 00 AMAPÁ,l wwumidadt, conhtceU do 1/aheos CDrpu.s 
~ dtn<gou 1 Onkm. ncn lmnos do \'Olo do muncnt.e R.e:lator ... 

IIABEAS CORPUS ~~~ J.3WM fA<. ~ - lmpctrNlle: 
ALCI\IAR FERRY-IRA ~IOIU:IRA - P;aa<TII< PAULO 
FERREIRA :'iETO - A. CoaiO<a- Jt:IW DE DIREITO DA J' 
VARA CRI :\11NAL E DE AliOITORIA MILITAR DE IIIACAPÁ 

R•I•IOl: D<s<tubaraodvr LillZ CARLOS 
fMilliiA; " HABEAS CORPUS. CRIME MtUTAR. PENA 

DE RECLUSÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO. 1) 
Nao raz jus ao benanclo da l1berdade prov1s6ria o paclente que 
está respondendo por etlme previsto no Código Penal Mil~ar, cuja 
pona se(a de reclusêo &uperiOI' a 2 (dois) anos, por lnlerpreeação 
11 contrario SfNISU c;lo art. 270, porigrafo único, "b', do CPPM; 2) 
Ordem dtnegada • 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ACÓftQ.\0· ••VístOI. rclatadol e cilKUUdOI OI pC'tstrUcs IU101, 1 

SECÇÃO Út'ICA do EGRÉGIO TRlDU:'<.'L DE JUSTIÇA 00 
F.'ITADO DO A \tAPÁ. l unantmJ<I.>de, conh«<~~ do lfob•os CnrpUJ 
~ dentgou a Ordem, nOIItD"n~ do \"Ott\ 00 cmintnte Relttor " 

/Mli~ORPUS N' l.J56/Q5 (Ar. "'' '-O!IS) - lmp<~r~n1< 
KLERF.R NASC'IMEI\'TO ASSIS - Pacicmt ll'iEOI'iO CA.\fPOS 
DE SOt.:ZA - A. Coatora: Jt:IW DE DIREITO DA 2' VARA 
CRlll<ll"AL DA CO~L\RCA DE S • .o.NTA.'to\ - Rclatur 
Oeaemborgodor 1.1!17. CARlOS 

f.à1JJiiA; "HABEAS CORPUS. CRIMES DEFINIDOS NA 
LEI U&Bnl_ PROCEOIMENTO DA LEI N• 10.409/02_ 
INAPt.ICABIUOAOE. NULIDADE INEXISTENTE. EXCESSO DE 
PRAZO_ FEITO SENTENCIADO. 1) Não hll aplicabilidade dos 
procedimentos prev~stos na ler n• 1 O 409/02 em relação aos 
cnmea elencados na let de tóXJcoa, ex vi do artigo 27 da nova ler. 
que limita a aptrcayao do procedunento por ela adotado aos cnmes 
nela contidos, os qua,s sofreram velo do Poder ExecuiJVO Logo. 
nâo há ralar em nulidad• do processo, se o nto seguido garantiu • 
ampla defesa: 21 Tamb!m nao ht falar em ••cesso de prazo da 
pris6o do paciente se o re,to jã loo senttnerado sendo aque:c 
condenado nas penas dos art 12 e 16, 111, t • parte. c;la L ti n' 
6 ~6; 3) Ordem denegada • 

AC!lRDÃQ; "V'IIIOS, rclJwJos O dist:ulldoo 00 pm<nl"' aUIOI, a 
SECÇÃO ÚI\ICA do EGRWIO TRiBUNAL DE JUSTIÇA 00 
ESTADO DO A.'\WÁ, ~ urwunudadt, oooh«<u do Tfoh•tu Corpus 
e denegou • Ord.em. ~ tetmM cln ~ dn e-minente Re1aror 

&8L.i.LCJl.Ba'L\:.lJ6!1!l006 (At. fi' 2.~) (nlpctrlltl< 

fR.\_'\(.1:0.EUOO DE CASTRO ~1-\RQLES Pa..,<nt< lLBI::Tl 
COl!TINIIO ALHS - .1111 Coator.~ JUIZO Ot: 01Rf.1TO DA 
COMARCA DE \1TÓRIA 00 J\Rl IMator 
O.:SE.\18,\RC . ..OOR DÓCLAS EVA.'\GELll>TA 
~ "HABEAS CORPUS - CRIME HEDIONDO -

SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DE APELAR EM 
LIBERDADE - MANUTENÇÃO 00 STATUS QUO -
NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇAO. 1) Devo o magistrado ao 
prolatar a &enlonça. manter o mtus quo do oonc;lenado até o 
tr~n&rto em julgado da decl&ao As"m, sa estava preso deve ser 
recomendado na pr1s!o onde se encontra. e, se solto, dtve ser 
mantido !Me, garanhndo-ile o d•erto de apelar em liberdade 2) O 
artigo 2'. § 2". da let dos Cnmes Had1011dos. requer. para a 
concessao ou nao do d~rerto de apelar em t•berdade uma 
sufrc•ente ft.llc;lamentação 3) Ordem concedida • 

ACÓRDÃO' "Vistos, relatados e d"""todoo oo P<'*"" .. autos, a 
SY.CÇ,\0 ÚNICA do ECRÉCIO TRIDC'iAL DE JUSTIÇA 00 
ESTADO DO A.\IAPÁ.l utUIUltUcl.ldc. ~ du Hobeos Corpus 
c conctdcu a ordem. nos tennos do \'Oto do munentt Relator." 

116/JE,iS COBPUSõf? !.362/0L(át..JI"J.~ -ÚI1J<'tranl< 
CARJ.OS ALfRJ! BARRETO DA SILVA PICiente: 
FERDINANOO MOTn DOS AN.JOS MONTF.IRO - Aut CoatO<a 
J\ IW DF. DIREITO DA \ 'AR"< 00 TRIBUNAL 00 .JtRI 0.4 
cmtARCA DE MACAPÁ - Relato" D<s<mh.u!llldor MÁRIO 
Cl'RTYI.V 
~"PROCESSUAL PENAL- HABEAS CORPUS- -

Percela da sentença condenatória nlo submetida ao 
Tribunal - Slléndo da Corte sobre o lema - Compet&tcla 
para processar e julgar o "Wrlt"- Rêu condtnado por crine 
hediondo -Maus antecedentes reconhecidos na se11tença
Oirailo de recorrer em liberdade- Feilo pendente c;le recurso 
especial - lnadmissibilldacl• do beneficio - Sf!gregaçao 
cautelar durante o curso do processo - Sentença penal 
condenatória - Rec~çlo na prioào imotivac;la -
Nuhdade - lnocorréncra - 1) Ouando o objeto do habeas 
eorputJ é parcela da sentença condenatôna que n6o foo 
aubmetlda ao Tribunal, ae este órgio ad quem sobre o tema nêo 
se pronunciou. não é o coator e. conseqüenlemtnte, é 
competente para processar e julgar o 'wnr - 2) Ex vi do 
diSpOS!o no art 594, do Código de Ptocesao Penal. combinado 
com o Inc. 11, do art. 2", da ltl n• 8 072190, o réu possuidor da 
maus antecedénTefã conoenado pela prauc:a-Cil enme nOOIÕÕoo 
nêo faz fUS ao d•rtlto de recorrer em liberdade - 3) O oeneficlo da 
hberdade para recorrer de aer(ertça condenatória quando 
admlssivtl, tem aplicação som•nte na apetaçào, eõs que, em se 
tratando de rnterpo&IÇâo dos recursos espe<;lal e/ou extraordtnário, 
como rogra, não hlllugar para concesaao dt ererto suspenstvo-
4) Se o réu pormaneceu segregado durante todo o curao do 
processo. a recomendaçlo de sua perrMilênc~a no cárcere onde 
Já se encontrava, sem e&peeiBI motrvaçto, nao VICia o declsum 
nessa parte, poi9 caracteriza simples conclusA<> ao fUil 
sentencuJnte de que ainda per&lslem os moc,.,.,. aL-Cortzadores da 
prisão cautelar antenormente decretada, máxime em se tratando 
de cnme hediondo e ao se considerar qua o encarceramento do 
condenado i conseqOmcla naturet da sentença penal 
condenatória." 

M:ÓlillÃQ: "VOSIO> e rd1tadoo os 1ut"'- a SECÇÀ~ l"'iiC'A 
00 TRIBUl'iAL DE JUSTIÇA 00 E!>1'ADO no AAIAP.\, r.rurud.t 
ordtnan&m..'1lle, conheceu do hDku corpw1 e dmcgou 1 ordem, tudn a 
unammld.adt e not tcrn101 dnl. \·01.01 prcfen4cc. ·• 

H4BE:4S CORP~ N:J.)H/06 C !\c N' 9.115€) - lmptUiUtle JOSt 
MARIA AI..CA."TARA f'ER.'iANDE.'> - Paciente 
FRA,CIVALOO ~IA.RTl:-S LOPf.S - ·\. C011ora VARA 00 
TRtnt.:NAL 00 JÚRI DA COMARCA DE ~11\CAPÁ - Rei"'« 
O...mt.arrdor LUIZ CARLOS 
~"PROCESSO PENAL. PEOIDO DE UBERDAOE 

PROVISÓRIA NÃO APRECIADO DE IMEDIATO. CRIME 
HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
11 Nêo maos 5Ubslste o alegado conWangimtnto Ilegal por nào 
apreci&ÇAo c;lo pedido de liberdade provlsôna pelo Juizo • quo, ae 
ele prolata a decisao arjes da enâlse ao ""'-o do preaenle 
Hiben Corpus. 2) A natureza hedionda do crime pratrcado 
juaurrca a manulençio da prisão preventMI, por força do que 
dlsplle o art. 2". 11. da lei 8 072/QO. que veda a ltberdac;le 
provtsóroa aos acusados da prática dos crimes nela previstos, 3) 

0~~:;:: ; "Yutoo. rtlltadoa c disculldoa oa preo<nt<r au!OO. a 
SECÇÃO Ú:\'JCA do F.GRtClO TRlli~AL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO no AJIIAPÁ.. wwtimidado, conho:<:ru do Ho/Htu Corpru 
c denc&flU a Onl<m. 1100 lcttDO< do vo<o do muntnlt RtbtO<" 

~O.RPCJS N 1.)81Q006 IA(, I'!' .2Jill) - lmpctran!e 
MAURO XA\'JER DE RARROS - Pu...,... EDIVALDO 
SAN'TANA BELEZA DOS SAJ\TOS, 0 :\JANE DOS SA.'\TOS 
Pl:RE:r.A t JOSt. Cl.Át.:OIO DOS SANTOS SILVA - o\ut C<»luco: 
J\117. DE OIREJTO DA 2.' VARA CRJ~IINAL DA (.~fARCA 
O f. MACAPÁ- Rel1tot: Oest""""'odor CARMO ANTÕN!O 

.EMUíiA; "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇAO E 
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRJSAO PREVENTIVA. 
EXCESSO DE PRAZO. PRINCIPIO OA RAZOABIUOADE. 1) 

• ) 

tJ ... ~ ... Pâg. 23 

Pelo pnnelplo da razoabt!Klade. nAo !aractt<lztl constrangtmento 
Ilegal o excesso de prazo pe~ a conclusao da tnsiiUÇ60 cnmlllal, 
quando. no processo sob examé, figuram vários réus e a 
focmaçao da culpa necesSita da o•IMI dl testemunhas res.dentes 
em outros Estados 2) Ordem denegada • 

ACÓRDÃO' "Vrstoo, rcl..w!O> c d1acut1doo oa prc..,.,... outo5. • 
SOCÇÁO ÚNICA DO ECRr.ClO TRIBUNAL DE J\ISTIÇA no 
ESTADO 00 ,\_\IAJ'Á.AuiWÚmrdadc. oonhc<cJ do ho/HtU <DI'J'W < 
dtnogou a O<dcm. oool<rn>OI do ,010 do enu,..... R.tatO< " 

Ht!BE.i$ CQRPT/S ]11 IJI!l/2006 fAç, S' 2 OH) -lmpetnnl<' 
Kl.EBER N_.\SCIML'IITO ASSIS P•ci<tr!< MIRLENA 
PINHEIRO DE AZEVEDO - Aul Coot011 JUIZ OI! DIREITO 
DA 2.' \'ARA C'R t~11NAL DA COMARC':A DE M_~CAPÁ -
Rcla10r D<>ctnbargador CARMO A 'TÓ'iiO 
~' " HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E 

TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. 
EXCESSO OE PRAZO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. 
CONDIÇÕES PESSOAIS OA PACIENTE. 1) Pelo pnnclpoo da 
razoabtlidacle. não caracteriza constrangimento 1iegal o excesso 
de prazo para a conclusao da tnslruçio cnmcnal quando no 
processo sob e.ame. f~guram vtlnoa réus e a formaçao da culpa 
necessrta da oot•va de testemunhas res.dentos em outros Estados 
2) As CtrcunstâiiCIO& re:atrvas a prVI18fladade, bon& ant«**en1es 
e outros atributos faVO<ávecs não são suflclentes, por s. aôe. para 
garantir """nlual direito de ~berdade provtsórla, málclme am H 

tratando de crme equiparado a hediondo 3) Ordem denegada • 
M:Ó]lDÃO' "VIstOS. rtlatadoo c doxultdoo "' pn:sonl"' autos, • 

~f.('(' \f> h:tra no FC:Rfr.JO TRIBPiAL DE ,O'S'fi(.'A DO 

J::STAOO 00 A~L\PÁ. 1 UIWlinudadc, conhooeu do hrs~H!Ds corp•• c 
d.r.:ne)!."OU a orc:km. nos lcrroot do \"otn do ennnmlt R•1ator" 

t!M!EA.S CORPUS N, • 1..383106 !Ac. N' 9,Q57} -
IMPETRANTE MARLON DA LUZ FARIAS (ADVOGADO) -
PACIENTE ZAQUIEL OA SILVA RAMOS • AUTORIDADE 
COATORA JUIZO DE DIREITO DA VARA DA INFANCIA E 
JlNENTUDE DE MACAPÂ - RELATOR· OES_ MELLO 
CASTRO 
~'PROCESSUAL PENAL • HABEAS CORPUS -

CESSAÇAO 00 CONSTRANGIMENTO PREJUDI
CIAUDADE. 1) Tratandc>-se ele pedido dt Habeas Corpus 
rundado em excesso de prazo da segregaçao cautelar, SObrevindo 
a l :be<dade do paaente antes do (Uigamenlo do mtirdo não há 
ma1s que se falar no alegado constrangmemo ilegal, deixando o 
pac1ente c;le possuir' legitimo Interesse no remédio 1uridtCO 2) 
Habeas Corpus conhecido I JUlgado prejudiCado • 

ACÓRDÃO; 'Vistos, relatados e d•scutldos os presentes 
autos, a Secção Unlca do EgrégiO Tnbunal de Ju&bça do Estado 
do Amapà, a unarumdad•. conheceu do Habeas Corpus e o 
1ulgou p18fU<hcado. pola perda do ob,tt«o, nos termos do voto 
prorertdo pelo em1nente Relator· 

Mo<api .o\1', 02 de man;n dt 2006 

c~~~~ 
~SECRETARIA Çly,Et., 

!:&_RAVO 1..1.531200.§ 
Agravantes: TOCANTINS MINERAÇÃO S/A E ALTO 
TOCANTINS MINERAÇÃO LTDA 
Advogado: Dr- ANTONIO TAVARES VIEIRA NETTO 
Agravado: IRONMAN MINING CORPORATION 
Advogado: Dr. CICERO BORGES BOROALO JUNIOR 

VIstos, etc. 
TOCANTINS MINERAÇÃO S/A e ALTO 

TOCANTINS MINERAÇÃO L TOA por procurador habrhtado. 
Interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de ele.lo 
su&pens•vo contra dec1sâo proferiaa pelo Juizo de Otrerto da 2• 
Vara C1vcl e de Fazenda Pubhca da Comarca de Sanlana. nos 
autos da Açao da Mtd1da Cautelar de Seqüestro (Proce .. o 
n• 10.007106) ajUizada por IRONMAH MINING 
CORPORATION, 'que concedeu a hm111ar requenaa. 
aoterminando o seqúestro das pilhas de esloque de m1néno de 
manganês e>dstcntes na área portuána de Santana e em Sena 
ao Navio. vedando sua comerdalrzação e transporte para fora 
do Estado do Amapá. 

Em suas razões. adUZiram que o Contrato 
Preliminar que celebraram com a agravaoa náo teria se 
aperfeiçoado, uma vez que esta tena der113Co de eletrvar, no 
prazo estabelecido. o segundo dcpóStlo bancáno preVIsto no 
contrato. necessárro para a oonsoltdaçao da Joinl Venrure 

Alegaram que. deoomdO o prazo para o 
depósito. envtaram corrospondênoa elelrOnlea (e-ma1l) a 
agravada. comun1cando·lhe a não consolldaçao do contrato o a 
cessação de lodos os elertos dele decorrente E. a·nda 
a1U1Zaram Açao Oedaralór1a de Resdsão Contratual 

Sustentaram ainda, que o conltato prelim1nar 
preVIa a cnaçao de um grupo de ltabalhO prf!Sidido pelo Dtretor 
Prf!Sidente das agravantes. o que JamaiS fOI crtado. tendo. 
1nctuslve. o representante legal da agravada passado a tomar 
decrsões sem qualquer comunocaç.Jo prévta as agravantes. 
1nterlennao em sua gestão adm~nlstrat1va 

Asseveraram que ao caso. deveria ser apliCado 
o art 465. do Có<hgo Civil. visto que a agravada nao tens dado 
execuçao ao contrato preliminar. 

Alegaram que deve ser suspen53 a decisão 
guerreada. uma vez que os auvos sequestrados são os uni<:Os 
que geram, com sua comerctallzaçi!o, os rendunentos 
financeiros que perml!em com que as agravantes honrem seus 
compromi&SOS com fornececlores e funoonártos, o. por ISSO, 
está a aecisáo a causar prejufzo do dtf!dl ou impossível 
reparação 

Ratificaram que os seqUestro c;le seus abvos 
ocasionará um pr,ocesso do IMOivéncla. o que levará a 
demissão de seus runctonMos, paralisação ae suas 
atiVIdades. Impondo a auséncra de ge<açio de ltlbutos, 
emprego e renda. sofrendo o Estado do Amapá, por VIa reflexa, 
os efOilos da aeosão combal1da. 

Argú•ram, ainda. que a salda dos estoques ae 
manganês demandara anos. dtanle da quantidade eX<slente, e 
assim . pre)ulzo algum sofreria a ag<avada com a revogação da 
limtnar conGedtda pelo Juízo 1 quo, mesmo porque as 
agravantes possuem patnmõn1o sufic~enle para suportar o 
pagamento de eventual condenaçao . 

Argumentaram também, a ratla de legit.mldade 
ativa da empresa agravada, eis que esta não teria juntado 
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qualquer documento que demonstrasse sua const•tuiçáo. uma 
vez que o contrato social juntado aos autos refere-se a 
empresa AMAPÁ IRONMAN MINERAÇÃO L TOA. na qual a 
agravada possui participação socictàna. 

Por fim. sustentaram a Inépcia da petiç.~o 

Inicial da cautelar de seqüestro. por lnobservancia do disposto 
no art. 801.\11. do CPC. 

Por tais argumentos, pediram a concessão do 
efeito suspensivo. e no mérito, seja dado prov•mento ao agravo 
para cassar a decisão que determinou o seqüestro das pilhas 
de estoque de manganés. 

Brevemente relatado, passo a examinar. em 
seguida decidir tão--somente quanto ao efeito perseguido. 

Em que pese as mudanças ocorricas no 
Código de Processo Civil. tornando o agravo relido a regra e o 

presente agravo que a decisão gucrreada é suscetivel de 
causar à parte lesão grave e de d1ftCtl reparação. 

Assim. nos termos do art. 558. do Estatuto 
Processual Civil. é possivel a concessão do efeito suspensivo 
quando presentes a relevante fundamentação (fumus bani 
lurls) e a lesão grave e de difícil reparação (periculum In 
mora). 

Pois bem. 
Primeiramente, devo destacar que o uso da 

cautelar de seqüestro não é uma simples faculdade da parte 
Incumbe sempre ao promovente o ónus de demor.strar. 
inclus•ve initio litis. nos casos de medida hmanar. a ocorrênc1a 
de seus requisitos legais, isto é: a) o temor do dano juriô•co 
lm•ncnte. representado pela verificação de algum dos fatos 
arrolados na le1 (art. 822. I a IV. do CPC): e. b) o interesse na 
preservação da s1tuação de fato. enquanto não advem a 
solução da mérito, o que corresponde a fumaça da bom direito. 
segundo a doutrina clássica. 

Assim, sendo o seqüostro uma medida 
violenta, à concessão da hmlnar oeto Juizo a quo deve 
preexistir prova cabal a respeito das alegações c plcnameme 
demonstrada a conveniência da medida. 

In casu, não VISlumbro a presença dos 
requisitos autorizadores da concessão liminar da medioa 
cautelar de seqüestro pela instânCia monocrahca. uma ve2 
que. como dito no Agravo n• 1.7::,0/06. correlato a este. o bem 
em litigto - manganês - é economicamente mensurãvel, 
inclusive possuindo preço de mercado. 

Ainda naquele Agravo. entendi que: 
"( ... ) se ao final da ação constatar-se prejuizos 

financeiros em dcsf~wor da autora-agravante. oodera esta se 
valêr dos mecanismos judic1ais próprios para se ver ressarcida 
dos preJUÍzos, tanto de ordem matcnal como moral. um~ vez 
que. rep iso. os bens em !itigio Si:io matcnais. logo. valorados 
econom•camcnte· 

Por sua vez. o seqüestro dos ativos das 
agravantes lhe talJSa prejuizos de monta. já Que impede a 
continuidade da atividade econOmict~ desenvolvida. gcran:::fc. 
por conseguinte, riscos de não cumprimento de suas 
obrigações. podendo chegar ao ponto de gerar desemprego e 
cu1m10ar em sua prOpria lnscJvêncla. 

De outra sorte nilo se pode olvidar que a venda 
do produto em lillgio e o cerne do negócio e o sequestro nos 
moldes em que foi concedido. faz desap3recer a all'lirladc 
negociai das agravantes. 

Ademais. não há como olvidar que o bem 
litigioso. no fundo. pertence ao povo do Amapá que através de 
concessão permitiu que alguóm o explorasse, do sorte que 
para a sociedade como um todo. advenha algum ganho e este 
..;e maler•atiza com os valores agregados da venda. como 
transportP., por exemplo. que gera mão de obra. Enfim. permite 
a c•rculaçào de nquezas. incluindo a geração de Impostos. que 
é o motor que movimenta a mtiQulna pU~•ca 

Ass•m. no meu sent~r. para a sooedade. a 
prime;r~ v1sta. c irrelevante Que vai translo:mar o bc:n em 
nQueza. E. se porventura nesse mis1er. alguém t1ver ;:neju1zo. 
pode eh.l ser absolutamente mensurado. tal como demonstrado 
no feito já citado na presente decisão. e permitindo a 
responsnbili~1ção de quem o causou. 

Dai pmque. sem maiores delongas. concedo o 
efeito suspênsivo aqL:I prelem.HtJo pelas agravantes. eis que 
vejo presentes seus requiSi tOS necessários. e. 
consequentcmcnte, suspendo a decisão IHn1nar que 
doterm•nou o seqüestro dos bens em htig•o. até dec•são fmal 
do mt.rito. 

Dê-se ciéncia ao juizo da causa sobre esta 
decisão c colharn-se as informações pertinentes. lnl•mem. 
ainda. o agravado p? a apres.c;ntar a conlraminuta deste 
recurso. desde que que,ra. 

Publique-se c cumpra-se. 
Macapá (Ap), 02 de março de 2006. 
(a) Des. LUIZ CARLOS 

Relator11 

Macapá(AP[i]3dc março de 2005. 

·"-- -~ 
Bel~ . C Iam H. O Bandeira Barbosa 

Diretora da Secrct r ia da Câmara Única 

CÃMARA ÚNICA 
SUB.S_ECRETARIA.QY.E!. 

A~~ L N." 2 606/20~ 
APELANTE: ANA LÚCIA GOMES TAVARES ROCHA 
ADVOGADO: Dr. CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO 
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: Dr. VIRGÍLIO LOURENÇO RODRIGUES 

·Vistos, etc. 
Em razão deste Relator ter a informação que no 

Processo n• 4.579105, em tr.imito na 5' Vara Cível c de 
Fazenda ·Publica da Capital. no qual o pedido e a causa de 
pedir sao os mesmos. e as próprias partes .tambem o são. _s6 
que em pólos invertidos, ter-se restado fruhfera a conc•haçao. 
homologando-se por sentença. intime-se a Apelante para 
informar se ainda possui interesse no julgamento da presente 
ApeljiçàO. 

tntimc-so. 
Maca pá, 02 de março de 2006. 

(a) Desembargador LUIS CARLOS 
Relator" 

Macapá/AP. 03 de março de 2006. 

r., 
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Ofícios .Judiciais 

COMARCA DE MACAPÁ 
JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 

Expediente de INTIMAÇÃO para c•olnc•a dos advogados. 

Publicação n•: 052106 

AUTOS N.• 9152106 
Requerenlc: MARIA DO SOCORRO QUARESMA [)RITO 
Requenda: PECÚLIO UNIÃO PREVIDENCIA PRIVADA 
Advogada: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 
SENTENÇA: ·vistos etc ... Pelo exposto. porllido rna1s que dos 
autos constam c Co livre convencimento que formo REJEITO a 
prchm1nar de car&ncia de ação. argüida pela Requcrid<J na 
Contestação e. por conseguinte. JULGO PROCEDENTE o 
pcdr..!O formulado na iniCial para: a) DETERMINAR. em 
amectpação de tutela. uma vez que presentes os requ1sitos 
aulotizaóorcs do artigo 273 do CPC. a suspensão •med1ala dos 
descontos 10C1dentes sobre as verbas alimentares da parte 
Autora, sob as rubribas PECÚLIO UNIÃO PREVIOÉNCIA e 
PECÚLIO UNIÃO EMPRESTIMO. nos respectivos valores de 
R$ 25.63 (vinte e C1nco reais c sessenta c três centavos) c R$ 
73,22 (setenta e três reais e vinte e deis ~ot:lVos). Oflcte-se 
ao órgáo pagador com urgéncia. b) JULGAR NULO o contrato 
Pccul•o!Scguro firmodo entre as p<•rtcs. CONDENANDO a 
Requmicla Cl devolver ã Requerento o v,11or do RS 999.40 
{novecentos e noventa e novo reais). pelas dcsco.ntas 
efciUallos a titulo de Pecúlio/Seguro. sob a rllbnca f'ECULIO 
UNIÃO PREVIDt:NCIA. nos termos da fundamentação. Sobre 
essa quanha deverá incidir correção monetánn. pelo INPC. a 
partir da propos•lura da ação. e juros a taxa legal ae 1% ao 
mes (CC/2002. art. 406, clc art. 161. § 1•. do CTN). desde a 
citação. c) DECLARAR quitados tanto o pflmeiro quanto o 
segundo contrato de mútuo firmado entre as partes (contratos 
númHos 116.626 e 126.516). sendo Que o segundo quitou-se 
com o desconto efetuado até o mês de janc"o de 2006. d) 
DECIARAn nulas as clàusulas dos Contratos de Mútuo 
obje~os dos presentes autos. na parte que cst•pularam os juros 
mcnsnis ac1ma c!a taxa legal. para. procedendo a rcv1sào 
dcstí-\s. fDcar os jurds legais de 12% ao ano /\s$im, CONDENO 
a Requerida a relituir._ à Rcquerenle o va lor ele R$ 663.88 
(se•sccntos e sessenla e tres reaiS c oitenta c 0110 centavos). 
rc lallvo ao monlanté'pago a maior nestes contratos, conforme 
fundamentaç<io alhures dedlnada. Sobre esse valor deverá 
inc•dir correção monetária. pe:o INPC. a panu da propositura 
da ação. o juros a taxa legal de 1% ao més ICC/2002. an 406 
ele art. 161. § 1", do CTN). desde a criação. Declaro cxhnto o 
processo com julgamento do ménlo. nos 1ermo5 do 3rt. 269. 
•nclso t, elo Código de Processo C•vll . De•xo do cnndPru>r a 
parlê ves1cída em custas e honorários advor.atic;os porque não 
v1Sii1mbro a litigáncia de má·fé. conforme preceito doa rtigo 55 
da Le1 n.099195. Publique-se e lntirnem·sc. Mcp, 2?102106-
Sucli PcrCJr<l Pini~Ju iza de Direito1

• 

AUTOS N."10037106 
Requerente: JOSE SAMf.'AIO PASSOS 
Advogado: BRENO TRASEL 
RequefldO DORIV1\L VIEIRA DE ANDRADE 
DESPACHO· MMamlcste~se a parte 1\u!orn. ~.t1a seu patrono. 
em crnco(5) dias, r'V·~.,P:endo o Que entender d" rJireiiO. pena 
do cxt~nção Mcp, 1-1:": "6-SLeh Pcre.rd Ptn1·Jui1a ôe Oire•to ... 

AUTOS N.• 9161/06 
Rc<1ucrcnle: MARIA IIEL~NA DE FIGUEIREDO M,,RTINS ' 
Advonado: JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 
Rc<]ueriua: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SF.GUROS 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO 
SENTENÇA: ·v,stos otc... Posto isso. com base nos 
dispos•tivos acm1a citados, JULGO PROCEDENTE o pcd1d~ 
da parte Autora para CONDENAR a requcr•ôa ao pagamento · 
da oirerença entre o valor de 40 vezes o sal~mo min•mo vigente 
tJ cpot\1 da hQu•daÇ<io c o valor efehvarnentc pago na v:;a 
administrativa. no importe de 1.700.00 (um mil e setecentos 
rea1s). acrescido de juros legais de mora a partir da c1tação e 
r.orrcção monetária pelo INPC a contar da propositura da ação. 
Sem custas e 110ncrários advocaticios. nos termos do art 55 
da LJE. Publique-se. Intimem-se. Após o trêns110 em JUlgado. 
prn!\sign-se em execução, independentemente do 
manlfcstaçiio da parte Autora. Mcp, 20!02/06 Sueli Pcrcua 
Pin:-Juiz;~ de Direito~ 

AUTOS N.• 5388105 
Requerente: I RIS MARQUIS LEITE AMARAL 
Advogado: LINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 
Requerida: GSM TURISMO LTDA 
Advogado: JURACY BARATA JUCÁ NETO 
SENTENÇA: ·Vistos etc... PELO EXPOSTO. pelo livre 
convcndmcnto que formo e por tudo ma•s que nos autos 
consla: JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento do 
méfllo. nos termos do art. 267. inc. VI do Código de Processo 
Cl\11. l5ento de custas c honorarios advocaticios. conforme 
preceito do artigo 55 da Lei 9.099195. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Mncaptl -Ap. 20 fevereiro de 200G Jocn•ld.:. Lohalo 
Silva Lenzi·Julza de Direito Substituta·. 

AUTOS N." 5544105 
R.,qucrentc: JOÃO MARIA PEREIRA CAORAL 
Advogada: JORGE LUIZ GONÇALVES DA SILVA 
Requerida: ODIVALDO ALVES DA SILVA . 
SENTENÇA: "Vistos etc ... Assim. por tudo o ma1s que nos 
autos consta e pelo livre convenc1mento que formo. JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. De 
conseoü~ncia EXTINGO o processo, com julgamento do 
m~lito, nos termos do art. 269. inciso I, do CPC. Isento de 
custas e honorários advocaticios, contorme preceito .do artigo 
55 da Lei 9.099195. Publique-se. Registre·se. tnt1mem-se. 
Macapá·AP. 20 de fevereiro do 2006. Joenilda Loba to Silva 
Lenli-Juiza de Direito Substituta·. 

AUTOS N."10191106 
Requerente: SILVIO SILVEIRA NUNES 
Advogada: .ROSEL Y LIENNE MALCHER RAMOS 
Requerida: JAMILE SE QUEIRA PINTO 
AUDIÊNCIA: "21/0312006 ás 15 horas·. 

Pág. 24 

AUTOS N.0 10192106 
Requerente SILVIO SILVEIRA NUNES 
Advogada: ROSELY LIENNE MALCHER RAMOS 
Requerioa: IVANILDO DE OLIVEIRA SENA 
AUDIENCIA: "2110312006 as 15 horas· 

AUTOS N." 10213106 
Requerente: HE MYSON MIRANDA DA LUZ. LIDIENE 
MIRANOA DA LUZ, HELIELSYSON MIRANDA DA LUZ e· 
ELIENE COSTA LUZ 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA 
Roqucrida: CAPEM! 
AUOIIÕNCIA: ·2210312005 as 14 horas·. 

AUTOS N.• 1820105 
Requerente· JOANA MARIA DO SOCORRO SANDIM 
Advogada: MARIZETE PICANÇO DE ALMEIDA 
Requerida: ROSIMAR DOS SANTOS GOMES 
Advo~ado: DENIZ CHAVES ALMEIDA 
AUDIENCIA: "17104/2005 ás 08h30min· 

AUTOS N.• 10600106 
Requerente: AGORD DE MATOS PINTO 
Advogado: AGORD DE MATOS PINTO 
Rooueroda. AMAZÓNIA CELULAR SIA 
AUDIENCIA: ·o5104t20C6 as 16 hor.~s· 

AUTOS N.• 10598/06 
Requerente: ALCIMAR FERREIRA MOREIRA 
Advogado: ALCIMAR FERREIRA MOREIRA 
Requeflda: MARIA JARDIM DO NASCIMENTO 
AUDIÊNCIA: .3110312006 às 16 horas· 

AUTOS N.0 10542106 
Requerente: EDSON CARDOSO MONTEIRO 
Advoaado: NARSON DE SÁ GALENO 
Requenlla: NORTE BRASIL TElE COM S/ A 
AUDIIÔNCIA: '27/03!2006 às 14 horas·. 

AUTOS N.• 10544106 
Requerente. LUCIA MARtA SENA DE ALMEIDA. REGINA 
LÚCIA SENA DE ALMEIDA. SONIA REGINA SENA DE 
ALMEIDA COSTA. JOSE ROBERTO SENA DE ALMEIDA c 
JOSt: RICARDO SENA DE ALMEIDA 
Advogado: JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 
Requenda: SUL AMt:RICA CIA NACIONAL DE SEGURO 
AUDIÉNCIA: ·24103/2006 às 151loras·. 
t;.l •'.!~-· ~~.....,..... 

Macapá -AP~:~~~~o 
Cift!r.dS.~:~f,_~ ....... , 

r 
Varas c Secretarias do Inte.-ior li 

--=P 
VARA U:\ICA OACO~L\RCA DE f'EIWEIRA GOMES 

JL.' IZ DE OIHEITO: Or. J osé tJonl(ãcio J.im3 du Mat<~ 
C li EFt-: O f. SECnETARI:\: Hcrnt1ui Guilhcrrnt A. da Siha 

f.XPEDIF.YfE P·\RA Clf:j';CIA OAS PARTES. SH S 
AO\'OCADOS E llEVIl>.IS 1'>1U1·\(ÓES 

OI·\ l-ll0lt2U0h 

AI.'TO~ N" 3.011/06 - EMB.~RCOS 

Emharpn". \1U1\tCiPIO DE ITAClli\1 
Ad~ .. Ch~1Uts Sal c.;; t!.ordalo. Or\O,'AP -l.l~ 
f:mhJfJ!aJn: ALDENIRA MOR,\IS LEITE e outms 
Adv · Dcfcn.1p 
n~:SPA\.110: ··sohrc i.! impugnJ;;- tlo aprcçcntadíl, m~ntf(~lc-~t: ( l 

C:lllb<~rp :~n• c·· 
,\UTOS :-~• :I.O IS/06- E\lllARGOS 
Emb>ipill< MUNICÍPIO DE ITAt:BAL 
Adv Ch.ull\!\ S:~lc.; Borrlctlo. 0AR'AP4'\R 
Emh:ugJdu ADSON RAMOS CASTRO 
Ath rr:~nc1:o.tn Rcx:h:~. OAB Ar 6S) 
DF:SP,\CJIO: "Ahrâ-c:c ... ist;l p.:~ra ,,~ 1111pu~r.:sçõN dM cmbargt,,·· 

AUTOS 1'0 2.910105- AÇÃO AMII.A I ORlA 
Aulonl ;,LDALEA MORAIS l.fiTE 
Ath .. Jo5t\: Ctãud1o dO'l Síl\'a, 01\B•,\P 4J3.'\ 
Ri" MUNICÍPIO DE 1Ti\l:I3,\L 
Adv.: Chnrllrs Sales Bord;.~lo, 0A(3t t\P 43~ 
L>t.:SI'ACHO: "Sotuc. a contt~ laç:it' l' tltx:um~·n\t l~ . m:lm(t:s.tc-sc J 

<1utur:.1 In!". 
AUTOS N' 1.373101 - AÇ,\0 OE CO fiRA'\(,\ 
''"'"' JOH$0N ROCHA l'tCA 'i('O 
Adv rr.IIIChCO Rtx:h3, 0AB1Af' 6:S) 
Réu Mt.NIC"iPtO OE I I"AUOAL 
Ad' : ('harll,-.. Sak-, Omdalu, OAU· 1\P 43~ 
UESPACIIO: " Intime-se: o p.11mnu do l' II.!J(JI plr3 diu:- sobrt• o 
rc-.::1bv de RS 2.0%,6i (fls 16_\) que Hl4:hn hmw1dno.'\ Pmzo de 1(1 

di:u. pena de arquiv:unl.'nlo" 
AUTOS N° B62105 - A(,\0 DE COORN<ÇA 
Au<or: ROSIVAI.. CARDOSO GOMES 
Arlv.: Fr:1nciscn R<~h:J., OAOiAP 6MS 
K~u. MU~ICiPtO D~ ITAUflAI. 
Adv.: C'harll e5 S•b flordalo. OAD: i\P ·ljo .. 
Ot:.SPAC:HO: "Sobn: :1 contest;lçlo. m:1ndc,h: •sc n Julor. tnl . 
AUTO~ N" I.Hó5103 - E:XF:Ct;Ç,\0 DF. SENTENÇA 
.~utor. MARIA LOPES DA COST,\ 
Allv : Fr:tn<.:i~w Rcx:h:t, OAB•AP 685 
R.:U. ~ll:NICii'IO IJE ITAUUAL 
Ad\'. ' \h:tdlc.-s Sales Omtblo. OAUIAP -US . 
DESPACHO: "lnum..:-se o n:qucn dtt a inli•nnar se ~á C-f~uou o 
p.1(!.3n1C'Ot0 do precatório de ns. 49:50, em IUII11C do e.\C'qUC:tUe · 

O presente expediente ser-.'! publicado 0.1 ~on1u Ja lei c ~fixado no 
lugnr de.: co::.:tumc, dado c passado OC'Stl Cl~,1dc: dt! ~a;.~H':l Go.m_c...-s: 
f:u, ,(Aiht.-nl:u1· V. GomC'S), Téentco Jud~~1ãno. dsgltCI 
ektronicamcnt l.!. Eu, ,(H ~:m:wi Guilhtnne A. d:l S1lva}, Chdt: de 
S~.o'Crt:l:.uia, ~ubscn;:v(l o pn..--scntc c nssino por c!et<:nninaçjo do MM . 
Juiz Je Direito da CornJr'CJ. 

II ER:-f.~j'; l G I _,J..f)~L\'A c~l 



Macapá, 06.03.2006 

EXTRATO DE PUBLICAÇÕES D.AS COMARCAS DE 
ENTRÂNCIA INICIAL 

VAAA ÚNICA DA COMARCA DE OIAPOQUE 
JUIZ de Direito Subsbtuto: Dr. Mârio Cézar Kaskelis 
Analista Judiciário: SIDNEY NASCIMENTO COSTA 

~fglfAg}o:CÃO DO DIA 20/02/2006 PARA 

Autos de Ação de Reintegração de Posse c/Pedldo Liminar n• 
2.541/2004 
Autor: G.R.Benjamim Mathias-ME. Cerâmica Oiapok. rep. 
p/Gisete Rafaela Benjamim Math~as 
Advogado Taroso V~hena de Souza OABIAP n• 600 e Or 
Nilton Castilo Dias- OAB/AP 255 
Requerido. Goiano, Croner e Outros 

flt)ALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados do autor Dr. 
Tarciso Vilhena de Souza e Dr. Nilton Castilo Dias. para tomar 
ciência da audiência de Instrução e Julgamento, designada 
para o dia 04/0812006. és 11:00 horas, neste Juizo. 

Sede do Juizo: Av. Barào do Rio Branco n• 17, Centro. 

O presente expediente será publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta Cidade e Comarca de Oiapoque, Estado do 
Amapá, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2006. Eu. 
(Sidney Nascimento Costa), Chefe do Secretaria. subserevõ e 
assino 

(a) Sidney Nascimento Costa 
Cllefe de Secretaria 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 

Ação de Adoç.'lo n• 2 78612005 
Requerente: Ed1van Andrade de Ohvcira e Antonia Aldilene 

Almeida de OhvO>fa. 
Advogado:DEfENAP 
Requerido Crlstlan Lenon, conhecido por 'Natar pa1 
biológico, atualmente em lugar Incerto e não sabido. 

Finalidade: ClT AÇÃO do pai b1ol6gtCO senhor CRISTlAH 
LENON, conhecido por "NATAL", para, contestar. 
querendo. a presente açao. no prazo do 15 (quinze) dias. em 
nao sendo contestada, se presumirllo aceitos pelo Requerido. 
como sendo verdadeiros os fatos alegados pela Autora, 
conformo resumo a seguir transc(lto: 

"a) Dispensa do estág•o de convivênoa, previsto no caput do 
art. 46, Lei' 8.069, vez que o adotando encontra-se em 
comparha dos adotantes. b) A intimação do Douto membro 
do MP. para a1uat no presente. c) A designação de audiência 
para Instrução do feito; d) A final procedência do presente 
pedido com o preterimento da sentença de Adoção, que 
produzirá seus efeitos a partir do trAncsito em julgado.; e) 
A produção do todos os meios de provas em direito 
admitidas, principalmente documental e testemunhal que 
comparecerão em audiéncia indepondentemente de 
lntlmação.Oiapoque, Despacho " Deliro o pe~ldo do 
RMP., Oiapoque, 311011011. a) Glauber Dantas Rebouças, 
Juiz do Direito Substituto.11 

Dado20 passado nesta de Olapoque, Estado do Amapá. aos 
18 dias do mês de fevereiro do ano de 2006. Eu. 
(Sidney Nascimento Costa), Chefe de Secretaria, subscre.o.-

(a) Mário C6zar Kaskells 
Juiz de Direito SubsUtuto 

'VARA ÚNICA DA COMARCA DE A'loAPÁ 
Pç Barão do Rio Branco. 064, Centro- fone 096 xx 421 -1271 

NORMANOES ANTONIO DE SOUSA • Jul' de Direito 
AITHE ASSUNÇÃO • Diretora de Secretaria Jud1ciária 

EXPEDIENTE DO DIA 23102/2005 PARA CONHECIMENTO 
DAS PARTES E DEVIDAS ltiTIMAÇÓES 

Autos 1.510104 - QUEIXA· CRIME 

Autor Dr JOÃO FERREIRA DOS SANTOS (Adv. Dr. JOÃO 
FERREIRA DOS SANTOS- OAB n°187·Al 
Querelado : ROBERTO TAVARES "'\ MATI (Adv. Dr 
MANUEL NORBERTO VALENTE C . .NT ,t.. -O • n• 7661 
Finalidade: Intime-se por edital o advogado do 1. 19relado data 
de audiência de Instrução e Julgamento, desigr·Y.Ja para o dia 
16/0312006. ás 09:00 hs. 
Dado e passado nesta cidade de f,mapá. aos 23 d1as do mês 
de fevere1ro de 2.006. Eu, __ • Althe Assunção. O~retora 
de Secretaria Jud1Ciária subscrevo e ass•no por determinação 
do MM JuiZ de O~reito. 

(a) AITHE ASSUNÇÃO 
Orretora de Secretana JudH:iárta 

EXPEDIENTE DO DIA 23102/2006 PARA CONHECIMENTO 
DAS PARTES E DEVIDAS INTIMAÇ0ES 

Autos 3.590105- Ação de Reintegração de Posse. 
Autor: FILOMENA DOS SANTOS CORREA - (Adv. Dr 
BENJAMIM GOMES • OAB/AP- 872) 
Requendo JOÃO OLIVEIRA LIMA - (Adv. Dr. JOSE HILMO 
HAAS- OABIAP- 474) 

~PACHO, 
D 

Às partes p/ especrftcarem provas 
lnt , 

Amapá. 07/12/2005- a) JOSÉ BONIFÁCIO LIMA DA MATA 
- Ju1z de Diretto. 

Dado e passado nesta cidade de Amapil. ao> , dias ~o mêg 
de fevererro de 2 006. Eu. _ .• Ailn~ Assunção. w:retorá 
do Secretana JudiC!árra subscrevo e as.;.1'() por de.ermmação 
do MM. Ju•z de O~retto. 

(a) AITHE ASSUNÇÃO 
Drretora de Sccretarr~ JudiCiária 

(DIÁRIO OFICIAL) 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TARTARUGAlZINHO 
~O~Nli_PARA INTIMACÀO DE ADVOGAOQ 

JUIZA DE DIREITO: L!ÉGE CRISTINA DE V. RAMOS GOMES 
CHEFE DE SECRETARIA: CLEIOSON LUIZ FADINI 

Autos de AÇÃO PENAL n• 91312004 

Autor: MINISTIÕRtO PÚBLICO 
Réus: JOÃO BATISTA SILVA e OUirOS 
Advogado: Dr. Mauricio da Sjva Pere1ra - OABJAP 979 

Ei!!alllllKill: INTIMAÇÃO do ADVOGADO dos awsados dos 
autos supramenclonados. da audiência Admonitóna designada 
para o dia rue abnl de 2006, à$ 09 hora$. que reahzar-se-á 
na Sala de audiências deste Juizo, sito á Av Nossa Sr' do 
Perpétuo SOCOITO. sJn• - Centro - TartarugaiZinhoiAP. 

TartarugaiZinho-AP, 16 de fevereiro de 2006. 

(a) Cleldson Luiz Fadlnl 
Cllefe de Secretaria 

~DIENTE PARA INTIMACÂO DE ADVOGADO 

JU(ZA DE DIREITO· LIÊGE CRISTINA DE V. RAMOS GOMES 
CHEFE DE SECRETARIA. CLEIDSON LUIZ FAOINI 

Ação de Reintegração de Posse (Bem Imóvel) n• 169812004 

Requerente: JOSt: DA CONCEIÇÃO BOTELHO 
Advogado: Taisa Mara Morais Mendonça· OAB/AP 1067 
Requerido: ELTON FERREIRA DA COSTA 
Advogado: Luis Carlos de Aguiar Portela- OAB/AP 587 

f.!lli!llda_dlj: INTIMAÇÃO dos ADVOGADOS das Partes da 
audlênda de Instrução e Ju1gamen~es19nada ~ dia ~ 

de abol de 2006. às 09:~u. neste Ju•zo Cevando a parte 
Requenda fomecer os endereços de suas testemunhas. no 
prazo de OS(clnoo) dias. para Intimação. conforme despacho 
proferido às fls. 84. 

SEDE DO JUÍZO: Rua Nossa Senhora do Perpétuo SocorTO. 
s!n•, Centro- Tartarugalzinho-AP 

Tartarugalzinho-AP. 20 de fevererro de 2006 

(a) Cleidson Lu1z Fadlni 
Cllefe de Sacrotarra 

~E DI ENTE P$)M.!IillMAÇÃO D~~Cl'.'QGAQ_O 

JUIZA DE DIREITO: LIIÔGE CRISTINA DE V. RAMOS GOMES 
CHEFE DE SECRETARIA: CLEIDSON LUIZ FAOINI 

Ação Penal n• 96312004 

Autor. MINISTÊRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Réu MÁRCIO LOAN DE SOUZA 

Advogado: Dr. Mauricio Silva Pereira - OABIAP 979 

Elnal1dadq: INTIMAÇÃO do ADVOGADO do réu para a 
audiência de sorteio de jurado designada para o dia ~ 
lll.i.[WJIJ!.1006. às .Q9:;l.DJlllr.a$ e. para Sessao da E. Tribunal 
do Júr1 Popular, redes1gnada para o dia ille abrrl ~QOO~ 
llltllO horal. neste Juizo. 

SEDE 00 JUIZO: Rua Nossa Senhora do Perpétuo SocorTO, 
s!n•. Centro- Tartarugalzlnho-AP 

Tartarugalzmho-AP, 24 do fevererro de 2006. 

(a) Cleidson Luiz Fad1nl 
Chefe de Socrerarta 

VAAA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES 
JUIZ DE DIREITO: Or. Bonlfâcio Uma da Mata 
CHEFE DE SECRETARIA: Hernani Gu1lherme A. da Silva 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

PROCESSO CIVEL N • 2.395/2004- AÇÃO DE ALIMENTOS 

Requerente E S S .. e outros, rep. por sua genetnz MARIA DE 
NAZARÊSANTOSSOUZA 
Adv .. Oefenap 
Requerido ORLANDO PANTOJA DOS SANTOS. brasilero, 
soltero, atualmente em lugar Incerto e n11o sab1do. 

FINALIDADE· CITAR o requerido da OXISténcla da açao de 
alimentos movida em seu desfavor e INTIMÁ·LO para 
comparecer à audiência de concJtlaçao, Instrução o 
julgamento. des1gnada para o dia 08 de março de 2006. ás 8 
hOras, que realizar-se·~ na sede deste Juizo. SitO á Rua Ouque 
de Cax•as, n• 301, MuniC/pio de Fe<r81ra Gomes. Oando·lhe 
Cll!naa de que foram arbitrados aJrmenlos proviSÓriOs em 60% 
(sessenta por cento) do salâno mlrlmo, a ser entregue 
drretamente a Representante Legal dos menores. até o ultimo 
d•a de cada mês, med1ante recibo Bem como adverb·lo de que 
terá o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, contados da 
publiCação do ed1tal, e que não o fazendo, serão aCI!Itos como 
verdaderros os fatos articulados pelos autores na ln1dal. 

SEDE DO JUIZO: Vara Única da Comarca de Ferreira Gomes. 
SitO a Rua Duque de Caxias. 301. centro. Ferreira Gomes/AP. 

Ferre1ra Ganes. 22 de fevererro de 2006 

(a) HERNANI GUILHERME A DA SILVA 
Chefe de Secretarra 

V ARA ÚtiiCA DA COMARCA DE PORTO GRANDE 

~EOIENTE DE INTIMAÇÃO DAS PAA.If.S.s.E.U.S.. 
AQYQ<lADQS 

AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA 
PHOCESSO 79312005 
AUTOR: MINISTIÔRIO PÚBLICO 
RÊU; RAIMUNDO FERREIRA OAS NEVES (Adv. Dr. Vicente 
Cruz- OAB/AP 475) ---

;.lna Idade: lnhmar o patrono do réu para comparecer a este 
•<'rum no dra 18104/2006 às 10 horas a fim de parbopar de 
aud1ênoa de interrogatóriO 
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Dado e passado nesta Cidade de Porto Grande. Estado do 
Amapá, aos 24 dias do mês de fever01ro de 2006. Eu 
(Ant6nio José de Menezes). Chefe de Secretaria. d1g1te• 
eletronicamente e subscrevo. 

(a) ANTONIO JOSÊ DE MENEZES 
Cllefe de S0<7etana 

WEDIEJIITE;..QE..llfl!MAÇ.l,O QASJ'AfnES e SEVS_ 
APYOGAPOS 

AUTOS DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/ 
PEDIDO DE LIMINAR 
PROCESSO N" 1466/2004 
Requeren1e· MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA 
(Oefensona Pública) 
Requendo: FRANK O. MACIEL DE AAAÚJO (Adv. Ora. 
Kcnnya Abraao Monassa de Almeida . OABIAP 580-A) 

Aud1ência de Justificação: dia 25 do maio de 2006, às 11 :20h. 

Dado e passado nesta c idade de Porto Grande, Estado do 
Amapâ. aos dois d1as do m~s de março de 2006. Eu 
(AntOnio José de Menezes). Chefe de Secretaria. dig1te• 
eletronicamente e subscrevo. 

(a) ANTONIO JOSÉ DE MENEZES 
Cllefe de Secretana 

VARA UNICA DA COMARCA DE SERRA DO NAVIO 
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL 

~IMAÇÃOPAR~MWQGAQOS 

Autos n.• 150912005 - Reclamação Clvei-Conhecimento 
Autor: Lázaro Vitoriano PICanço 
Advogado dos autor. Dr Damel dos Santos Dias - OAB/AP 
1054 
Roquenda TelecomumcaQ(>es do Amapá S/A-TELEMAR 
Advogado da requerida. Or.Jcan Robeno S Houat OABIAP 
361-A 

Fmahdade INTIMAR os advogados das partes Dr Daniel dos 
Santos Dias - OABIAP 1054 e Or Jean Robano S. Houat 
OABIAP 361·A. para comparecerem na Sala do Aud1énaas do 
FOrum de Serra do Nav1o. no doa 17 de março de 2006. às 10 
horas, a fim de participarem da audiência de condliaçao, 
designada nos autos suso epigrafados 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Serra do Navio
AP, aos ~eze d1as do mês de fevereiro do ano de do1s mil e 
se1s (2006). Eu. (Crrstiane do Nascimento S1lva), 
Coordenadora do JECCISNV, o drgite1 e assino por 
determinação do MM. JUIZ de Dlfetto desta Comarca. 

Autos n.• 170112005- Açào de Manutenção de Posse/JE. 
Requerente. Joao Souza da Pa;>cao 
Adv do requerente. Dr Joaquim H C Da Costa - OAB/AP 
405 
Requenda· AMPAAF. rep. p/ Edivaldo Mont01ro Valadares 
Adv. da requenda: Dr. Alexandre Almedia OAB/SP 211.451 

Finalidade. INTIMAR os advogados das partes, Dr. Joaquim 
Herbert C Da Costa - OABIAP 405. e Alexandre Almedia 
OABISP 211.451. para comparecerem na Rod Perimetral 
Norte. localidade de Ãgua Fna. município de Pedra Branca do 
Amapan, no d1a 15 de março de 2006. és 10h30m, a fim de 
acompanharem a Inspeção Jud•cial deSignada nos autos suso 
eprgrafados 

Dado c passado nesta adado c Comarca de Serra do NaVIo
AP. aos qu10ze d1as do mês de fevoretro do ano de do1s m1l e 
so1s (2006). Eu. (Cnsnane do NasCIII1ento S1lva). 
Coordenadora do JECC/SNV, o dig1101 e assino por 
determinação do MM. Ju1z do Direi lo desla Comarca 

(a) C11stiano do Nascimonto Silva 
Coorden&dora do JECC/SNV 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO PARA ADVOGADOS 

Autos n • 166112004 · Ação de Re•ntegração de Posse d 
PedidO de Um1nar 
Autores Ozoel Mendes Lamelrn e outra. 
Advogado dos autores. Dr Eliel Amoras Rabelo - OABIAP 
062 
Requendo: lzafas Carollllho. 
Advogados dos reqve:idos: Ors. Alexandre Bataglin de 
Almeida·OAB/SP 121451. e DANIEL DOS SANTOS DIAS
OABIAP 1054. 
Finalidade. INTIMAR os advogados das partes, Dr Eliel 
Amoras Rabolo - OABIA.P 962, Dr"s Alexandre Bataglln de 
Almeida-OABISP n°121451 e DANIEL DOS SANTOS DIAS
OABIAP n• 1054. para comparecefem na Sala de Audiências 
do Posto Avançado de Pedra Branca do Amapari-AP. no dia 15 
de março de 2006, às 12:30 horas. a fim do partroparem da 
aud•~a de 10s:rução e julgamento, designada nos autos 
suso eplgrafados 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Serra do Navio
AP, aos três dias do mês de fevere1ro do ano de dois mil e seis 
(2006). Eu, (Eison Belo Lobato). Cllofe de Secretaria 
Substituto, o digitei e assino por determinação do MM. Juiz de 
Direito desta Comarca 

(ai Elson Belo Lobato 
ChBfe oe Secrotana Subst1Mo 

~EDIENTI;_OE tNTIMAÇ_~ PARA ADVOGADOS 

Autos n • 191012005 - Caute.ares l normnadas 
Autor Munic1pio de Se roa do NaVIO 
Adv do autor· Dr Antônio Atanáz10 P Gonzaga - OABIAP 267 
Requerido: José Edilson Duarte Dantas. 

F1na11dade· INTIMAR o advogado da parte autora. Dr AntOmo 
Atanázio P. Gonzaga- OABIAP 267. para oomparecet' na Sala 
de Aud•éncias do Fórum de Serra do Navio-AP. no dia 14 de 
março de 2006. ás 1 1 horas, a fim do participar da audiência 
de ;ushficação. des~gnada nos autos suso ep~grafados. 

Autos n.• 191912005 · Ação de Despe;o por falta de 
Pagamento 
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Aulor: Claudio Mendes Júnior 
Adv. do autor: Or' Ednice da Silva Penha- OABIAP 892. 
Requerida: Prefeitura de Pedra Branca do Amapari. 
Adv. da requerida: Or.Oanlel do SaniOs Dias- OAB/AP 1054 e 
Alexandre Balaglin de Almeida.OABISP 121451 

Finalidade: INTIMAR os advogados das partes, Or' Ednice da 
Si lva Penha - OABIAP 892. Dlll. Daniel do Santos Dias -
OABIAP 1054 e Alexandra Balaglln de Almeida·OABISP 
121451, para comparecerem na Sala de Audiências do PoSio 
Avançado de Pedra Branca do Amapari·AP, no dia 05 de abtil 
de 2006, as 11 horas, a nm de participarem da audiência de 
conaliação, instrução e julgamento, designada nos autos suso 
opigrafados. 

Dado e passado nesla ddade e Comarca de Serra do Navio· 
AP. aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dOIS 
mil e seis (2006). Eu, (Crisliana Maria Favacho Amoras). 
Chefe de Secrelaria. o digllel e assino por delenminação do 
MM. Juiz de Direito desla Comarca. 

Processo n.• 1239/2002 . Autos de lnvelário. 
Requerentes: lraci Alfaia c outros. 
Advogado da requercnlc trad Alfaia: Dr". AniOnio Atanazio 
Picanço Gonzaga. 

E!Jl»tidade: INTIMAR o advogado da requerente acima 
mencionada. Dr". AntOnio Alanázlo Plcanço Gonzaga -
OABIAP 267, para tomar ciência do r. despacho proferido ã n. 
79, a seguir lransCfilo: "Int imo-se para junlada do instrumento. 
em OS (cinco) dias. sob pena de desentranhamento". 

Dado c passado nesla cidade e Comarca de Serra do Navio· 
AP, aos vinte e quatro dias do mós de fevereiro do ano de dOIS 
mil e seis (2006). Eu. (Josllene Cruz de Matos), Agente 
Admlnlslrallvo, o digitei, e cu, (Cristiana Mar.a Favacho 

Amoras), Chefe de SeCfclaria do Oficio Judicial. conferi o 
asstno por determinação do MM. Juiz de Direito desla 
Comarca. 

(a) Cristiana MaMa Favacho Amoras 
Chefe de Scetclaria 

COMARCA DE LARANJAL DO JARI 
1' Vara Cível, Criminal c do:; Juizados Especiais 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo do 30 dias 

Juiz do Direito: Valor Marwllo 
Cllofo do SeCfetaria: Celso Pinlo Faria Junior 

Processo Cível: 009004/2006- INVESTIGAÇÃO 
PATERNIDAOE C/C ALIMENTOS 
Requerente: ~.B.N .. representado por FRANCISCO BARRETO 
NUNES, 
Advogado: DEFENSOR PUBLICO 
Requcrrdo: JOSÊ CLÁUDIO PEREIRA PIRES. atoalmeme em 
lugar incerto e não sabido. 
Advogado: sem advogado 

Finalidade: Citar a parte requerida para aç.ão em seu desfavor: 
adverti-la, de quo terá 15 dias para contestar. e quo não o 
fazendo. serão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pela parte autora na inicial. 

Sedo do Juizo: Avenida Tancredo Neves, 2605 - Agreste. 
Laranjal do Jari. Estado do Amapã. 

Laranjal do Jan·AP, 22 do fevereiro de 2006. 

(a)Celso Pinto Faria Junior 
Chefe de Secretaria de Oficio Judicial 
Asslrro por determinação deste Juizo 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiz do 01retto: Valdr Marvul!e 
Chefe de Secre!3ria: Celso Pinto Faria Junior 

Processo Civet: 00900212006 
INVESTIGAÇÃO PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Requerente: B.O.F.A., representada por LUCILENE 
FERREIRA 
Advogado: DEFENSOR PUBLICO 
Requerido: SENIL TON SILVA DE LIMA. atualmenle em lugar 
incerto e não sabido. 
Advogado: sem advogado 

Finalidade: Citar a parte requerida para ação em seu desfavor: 
advert i-la, de que tem 15 dias para contestar. a contar da dala 
da publicação c. que não o fazendo. serão aceitos como 
verdadeiros os latos articulados pela parte autora na inicial. 

Sedo do Juizo: Avenlda TanCfedO Neves, 2605 - Agreste, 
Laranjal do Jari. Eslado do Amapá. 

l aranjal do Jari· AP. 22 de fevereiro de 2006. 

(a) Colso Pinto Faria Junior 
Chefe da Seetetaria de Oficio Judicial 
Assino por determinação deste Juizo 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 

Juiz de Orr811o: VALCIR MARVULLE 
Chclt" de Sj:c.rcr~~· CELSO P INTO r ARIA .JÚNIOR 

Processo Crtme: 00231512006-PORTE ILEGAL DE ARMA 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO AMAPÁ 
Rôu: DAMIÃO SOUZA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
scmoc:IJpação. natural de Almeirim·PA, com 54 anos à época 
dos fatos. filho de Cicero Pereira dos Santos e Josefa da 
Conceição, sem rediéncia fixa - ATUALMENTE EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO. 
Advogado: 

Fulalldade: CITAÇÃO do réu para a ação penal em seu 
dcsfa110r . por violação do anigo 19 da Lei 3688/41 (LCP) e 
INTIMAÇÃO para que compareça à audi~ncia de interrogatóno 
designada para o di~ 06 de abrü de 2006. as 09.00 horas. na 
sala de audiências desta Vara. sob oena do suspensao "do 
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processo e do CUillO do prazo prescncionat, conlonme Ler n.• 
9271196 que ailerou o artigo 366 do Código de Processo 
Penal. 

Sede do Juizo: Avenida Tancrodo Neves. 2605 - Agresle, 
LaranJal do Ja~. Eslado do Amapá. 

Laranjal do Jari-AP. 23 de feverarro de 2006. 

(a) Valcir Marvulle 
Juz de Direito Tilular 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Juiz de Direito: Valcir Man.t.rlle 
Chefe de Scetctaria: Celso Pinto Faria Junior 

Processo Cível: 009057120<J6.BUSCA E APREENSAO DE 
BENS 
Autor: BANCO OI BENS SIA 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA· OAB 08758PA 
Réu: FRANCISCO DAS CHAGAS MUNIZ 
Advogado: FRANCINEUDO DE CASTRO MARQUES • OAB 
00304AP 

Finalidade: Intimação do advogado do aulor da Decisão à n. 
71, a qual "liberou o veiculo apreendido nos presentes autos 
em favor do requerido. vez que purgado o débito principal, 
permanecendo o veiculo Inalienável para garantir eventual 
diferença a ser calculada( ... )". 

Sede do Juízo: Avenida TanCfedo Noves. 2605 - Agreste. 
Município de Laranjal do Jari. Estado do Amap.1 

Laranjal do Jari·AP, 24 de fevereiro do 2006. 

(a) Celso Pinto Faria Junior 
Chefe de SCCfetaria de Oficio Judicial 
Assino por detenminação dcsle Juizo 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 

Juiz de Direito: VALCIR MARVULLE 
Chefe de Secretaria: CELSON PINTO FARIA JÚNIOR 

Processo Crime: 002316/2006-PORTE ILEGAL DE ARMA 
Autor: MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Róu: JOSENIAS SERRÃO DOS SANTOS, brasileiro. solteiro. 
braçal, natural de Alrnoirim-PA, com 18 anos à época dos 
fatos, filho dC Eunice..Sorrão dos Santos, tondo como último 
endereço. Passarela Vagalume, 219. Con1ro. Laranjal do Jari· 
AP- ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. 
Advogado· 

Finahdade: CITAÇÃO do réu para a ação penal em seu 
desfavor. por VIOlação do artigo 19 da Leo 3688141 (LCP) e 
INTIMAÇÃO para que compareça à audiência do interrogatório 
designada para o dia 06 de abril de 2006, és 11:30 horas. na 
sala de audiOncias desta Vara, sob pena de suspensão do 
processo o do curso do prazo prescricional. conforme Lei n.' 
9.271/90 quo alterou o artigo 366 do C6<1igo de Procosso 
Penal. 

Sede do Julzo:Avenida Tancredo Neves. 2605 - Agreste. 
Laranjal do Jari, Es1ado do Amapà 

Laranjal do Jari-AP. 24 de fevere11o de 2006. 

(a) Valcir Marvulto 
Juiz de Oireilo T1ttllar 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
Prazo do 15 dias 

Juiz de Q;rerto. VALCIR MARVULLE 
Chefe de Scetelaria: CELSO PINTO FARIA JÚNIOR 

Processo Crime: 002318/2006·LESÓES CORPORAIS 
DOLOSAS 
Autor: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÃ 
Ré: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PINTO. brasileira, 
solteira. do Lar, natual de Almeirim·PA, com 26 anos â época 
dos latos. lr lha de Nelson Pinto Leao o Loonlco dos Santos. 
!onda como ulbmo endereço: Passarela da Assembtoiia. 208. 
Malvinas. Laranjal do Jari·AP - ATUALMENTE EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO. 
Advogado: 

Fonalid•de: CITAÇÃO da ré para a açiio penal em seu 
desfavor, por violação do artigos 129 o 147 do Código Penal 
Brasileiro e INTIMAÇÃO para que comparoç.'l ~ audiência do 
onterrogatuno des1gnada para o dia 00 do abnl do 2006, as 
t 2:00 horas. na sala de audiencias dos la Vara. sob pena de 
suspensão do processo e do a.Jrso do praLu pc-escr•c•onal. 
conforme Leo n.• 9.271/96 que ailerou o anogo 366 do Codogo 
oe Processo Penal. 

Sede do Juizo:Avcnida Tanetcdo Naves. 2605 - Agreste. 
Laranjal do Jari, Estado do Amapà. 

Laranjal do Jari-AP. 24 de fovoroiro de 2006. 

(a) Valdr MaMJIIe 
Juiz de Direito Tttul..sr 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 d•as 

J~IZ de Dirello: VALCIR MARVULLE . 
Cllele de Socretana: CELSO PINTO FARIA JUNIOR 

Processo Crime: 002319/2006·CONTRIIVENÇÃO PENAL 
Autor: MINISTIÔRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA 
Reu: JOSÊ RONALDO DOS SANTOS GONZAGA, brasite~o. 
solteiro, sem ocupação definida, natural de Gurupa·PA, com 
32 anos a época dos falOs, tendo como útUmo endereço. 
Passarela Prrncipal, S/W • Santarém. LaranJal do Jan·AP 
ATUALMENTE EM LOCAltNCERTO E NÃO SABICD. 
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Advogaoo: 

Fonalldade: CITAÇÃO do réu para a ação penal em seu 
desfavor, por violação dos artigos 19 a 42 da LCP e 
INTIMAÇÃO para que compareça à audiência de interrogatório 
designada para o dia 06 de abril do 2006, ás 11 :00 hora.'. na 
sala do audiências desta Vara. sob pena de suspensão do 
processo e do curso do prazo prescricional. conforme Lei n. ' 
9.271/96 que alterou o artigo 366 do Código de Processo 
Penal. 

Sede do Juizo:Avenida Tanetedo Neves, 2605 - Agreste. 
Laranjal do Jari. Estado do Ama~. 

Laranjal do Jari·AP, 24 de fevereiro de 2006. 

(a) Vatclr Marvulle 
Juiz de Direito Totutar 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Juiz de Direito: VALCIR MARVULLE 
Chefe de SeCfetarià: CELSO PINTO FARIA JÚNIOR 

Processo Crime: 001714/2002-AÇÃO PENAL 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Réus: BENEDITO ALBERTO FERREIRA FEIJÓ, conhecido 
por "FEIJÓ" e ELCIRA DE CAMPOS PAMPLONA 13ELTRÃO 
Advogados: Dr. CARLOS AUGUSTO BALIEIRO DE SOUZA -
OAB/AP 582·A e Dr. FRANCISCO FEIJÓ - OABIAP 518. 

Finalodade. INTIMAÇÃO dos advogados acoma. patronos do 
reú Bened1to Alberto Ferreira Fetj6. oara a apresenlação das 
ategaõcs finais no prazo de 03 doas. 

Sede do Juizo: Avenida Tanetedo Neves, 2605 - Agreste. 
Município de Laranjal do Jari. Estado do Amapá 

Laranjal do Ja~·AP. 24 do fevereiro de 2006. 

(a) Celso Pinto Faria Junior 
Dlefe de Seaclaria de Ofocio Judicial 
Assino por dolorminação deste Juizo 

2' Vara Cível, Criminal o da Infância o Juventude 
EDITAL DE LEILÃO 

PARA VENDA DE BENS E INTIMAÇÃO 

Juiz de Direito Titular: Keila Chrisline Banl>a Bastos Utzlg 
Chefe de ScCfetaria: Tonhy Jachs Paes dos Santos 

Processo Clvel n' 456412005- EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: FAZENDA NACIONAL 
Procurador(a): CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA 
Executado(a): E. S. MUNIZ 
Advogado: SEM ADVOGADO 

Primeira Praça: ~la 241412006. às 10:00 noras, a quem maior 
lanço oferecer acima do valor da avaliação: 

Segunda Praça. dia 8/5/2006, às 10:00 horas. a quem maior 
lanço oferecer. independenlo da avalraç.,o. desde que não se1a 
considerado preço vil: 

Local: Saguão do edifício do Fórvm da Comarca de Laranjal do 
Jari, Estado do Amapá 

Ocscriy.:io do(s) bom{ns): um (1) motor Ag·ate SA. hpo M90, 
2.300 RPM, com geraaor Kohtbach, 4 KVA. voltagem 1271220. 
ano de fabncaçiio desconhecido, usado c em bom estado de 
conservação. avalrado em R$ 8 500,00 (Otto mil c quinhentos 
reaos) c um (1) motor Agrale SA, tipo M93·1D. 2.500 RPM, ano 
do fabricação desconhecido. usado c om bom estado de 
conservação. avaliado em RS 4.000,00 (quatro mil reaos ). 
pcrfa~cndo·se assom todos os bens um lotai de R$ 12.500,00 
(doze moi e quinhentos rcaos) 

Valor Total da Avaliação: R$ 11 .675,13 (onze moi seiscentos e 
setenta e cinco reais e treze centavos) 

Leiloeiro: Oficial de Plantão 

tntrmac;iio: Fica a parte executada E. S. MUNIZ intimada da 
data designada atravcs deste Edital. caso nao seja on~mada 
pessoalmente. Quem quiser arrematar o bem deverá 
comparecer no doa, hora e local delermonados, ocnte de que a 
venda será feita ã vista. em dinlleiro em espécre. ou a1ravés de 
cheque visado, ou. ainda, medoanle caução rdOnea. cabendo 
ao arrematante o pagamento das despesas judiciais da 
realtzação do !a1lào. E. parn que chegue ao conheomento de 
lodos, pnncipalmcnle dos intcressados, passou·se o presente 
Edital em três (3} vi:ts de •9Ual toor. flK.3do no lugor du co:;tumc 
e publicado na forma da Lei. 

Sede do Juozo Avenida Tancrcdo Novos, 2.605, Agreste. 
~~urucop•o de Laran,at do Jan. Estado do Amapá 

LaranJal do Jan·AP, 22 de fcvereoro de 2006 

(a) Tonhy Jachs Paes dos Santos 
Chefe de SeCfctana de CHeio Judicial 
Assino por determinação deste Juizo 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Jurz do Ooroilo: Keila ChrisMe Banha Bastos Ulzig 
Chefo de Seetetariacm Exercido: Amoratdo de Maios 
Gonçalves 

Processo 'Civet': 004681/2005-REVISAO DE ALIMENTOS 

Aulor. MANOEL DO SOCORRO BARRAL DE OLIVEIRA 
Advogado: ADAILES AGUIAR LIMA· OAB 00797AP 
Réu:, LUCAS MANOEL SILVA DE OLIVEIRA ·RL· ALDA 
MARIA DOS SANTOS SILVA 
Advogado: FRANCINEUDO DE CASTRO MARQUES OAB/AP 
304 

Finalidade: ln~mação do advog~do do autor do Despacho ã 
0.37, a seguir transcrito: ln~mc-se o autor para que se 
manofeste sobre a contcstacão". Proferido em 17 de dezembro 



Macapã, 06.03.2006 

de 2005. 

Sede do Juizo: Averuda Tanaedo Neves. 2605 - Agreste. 
Munlcipio de Laranjal do Jari, Estado do Amapa 

Laranjal do Jari-AP, 17 de fevereiro de 2006. 

(a) Amlraldo de Matos Gonçalves 
Chefe de Seuetaria em Exercfcio 

Assino por detenmlnação deste Jul20 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiz de Direito: Kella Chrtstlne Banha Bastos Utzlg 
Chefe de Seuetaria: Tontiy Jachs Paes dos Santos 

Processo Clvel: 004983/20oe 
GUARDA E RESPONSABIUDADE-CAUTELAR 
RQquerente: MARIA EDILEUSA RODRIGUES 
Advogado: DEFENSOR PUBLICO 
Requeridos; ADRIANA BERNARDA DA SILVA (de cujus), 
JOSÉ WILSON COSTA atualmente em lugar 1ncorto e não 
sabido. 
Advogado: Sem advogado 
Finalidade: Citar o requerido para ação em seu desfavor, 
adve<tind<Hl de que o prazo para responder à ação, querendo. 
é de 15 dias, contados da publicação do edital, e que não o 
fazendo, serão aceitos como verdadeoros os fatos articulados 
pela pane autora na lnldal. 

Sede do Juizo: Avenida Tancredo Neves. 2605 - Agreste, 
Laranjal do Jari. Estado do Amapa. 

Laranjal do Jari-AP. 23 de fevereiro de 2006. 

(a) Tonhy Jachs Paes dos Santos 
Chefe de Secretaria de Oficio Judicial 
Assino por determinação deste Juizo 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 
JuiZ de Direito: Kella Chrl51ino Banha Bastos Utzig 
Chefe de Secretaria: Tonhy Jachs Paes dos Santos 

Processo 'Civel' . 00001112003-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
Autor: MANOEL FERNANDO DA COSTA E SILVA 
Advogado: EDUARDO GOMES FERREIRA· OAB 59876SP 
Réu: REGINALOO PIMENTEL VIEIRA 
Advogado: JURACI BARATA JUCÁ NETO- OABfPA 5532 

Finalidade: InUmação do advogado do réu da Sentença à 
11.96/99: "Vistos o te ... Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, 
EM PARTE, O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 
CONDENAR. o riu a devolver para a posse do autor os 
bens quo foram rollrados de sua residincia, conforme 
constam à 11. 03. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE 
INDENIZAÇÃO, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO COM 
JULGAMENTO 00 MÉRITO."Custa na forma da Lei.Pubiique
se. Reg,slre·se. lnt.me-se. Publicado em 12 de julho de 2005 

Sede do Juizo: Avenida Tancredo Neves. 2605 - Agreste. 
Municlpio de LaranJal do Jari, Estado do Amap;l 

Laranjal do Jari-AP. 23 de fevoreiro de 2006. 

(a) Tonhy Jachs Paes dos Santos 
Chefe de Secretaria de Oficio Judicial 
Ass1no por delermlnaçao deste Juizo __ _ 

V ARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO JARI 
AV. 15 DE MAIO, S/N- CIDADE LIVRE 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO 30 DIAS 

Proc. N° 000335/2005- RECLAMAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: IZAOUEL PEREIRA OIS SANTOS 
Parte Ré :VALDICIRA ALBUQUERQUE 
FINALIDADE: Intimação do EXEOUENTE para que no prazo 
de 30 (trinta) dtas efetua o pagamento das custa processuaiS 
no valor do R$78, 72 (setenta e oito reais e setenta e dois 
centavos). Devendo o referido \lllior ser recolhido: 
Banco do Brasil S/A 
Ag. 3575-0 
CIC: 53100-6 

SEDE DO JUIZO: Vara única da Comarca de Vitória do Jari. 
sito à Av. 15 de Ma10, S/N- Odade Livre. 

Vilória do, quinta-feira, 09 de fovero1ro de 2006 

(a) RUTH GIGLIOLA BARBOSA OOS SANTOS 
Chefe de Seuetaria 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO 30 DIAS 

!OEI'illfl.C8ÇÃO DQ.PB.QC~ 

Proc. N° 00058712005 RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Aulora IZAOUEL PEREIRA DOS SANTOS 
Parte Ré : MARCIA LOBA TO 
FINALIDADE: lnbmação do REQUERENTE para que no prazo 
de 30 (tnnta) dias efelue o pagamento das custas processua1s 
no \llltO< de R$- t 98,94 (coolo o novonla o oito reais c noventa 
e quatro cenlavos). Devendo o referido valor ser recolhido' 
Banco do 'Brasil S/ A 
Ag 3575·0 
C/C 53100-6 
SEDE DO JUIZO: Vara Única da Comarca de Vilóna do Jan. 
sito à Av. 15 de Maio, S/N- Cidade Livre. 

Vitória do, quin~felra, 02 de março de 2006. 

(a) RUTH GIGLIOLA BARBOSA DOS SANTOS 
Chefe de Secretaria 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PtazD: 30 dias 

Ação Penal n• 00089812006- AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Pane Autora: Ministério Publico do Estado do Amapâ 
Parte Ré: ANTONIO LIMA DE SOUZA 

CD!ÁR!O OF!C!ALJ 

F1nalidade. Otação da parte ré. para defender-se na açao 
penal em tramite neste Juizo. conforme descnção acima. no 
prazo de 15 (QulllZe) dias, contados da pubUcação desle edilal. 
bem como comparecer nesle Juizo no dia e hOra aba1xo 
designados, a fim de ser interrogado e responder aos demais 
lermos do Processo Crime acima mendonado. sob pena de 
suspensão do processo e do curso do prazo prescriaonai. 
conforme Lel9.271196 que alterou o an. 366 do CPP. 
DIA E HORA DA AUDIIÔNCIA: 1910412006 ÀS 09:00 HORAS 
Sede do Juizo: Vara ún1ca da Comarca de Vitória do Jari. Av 
15 de Maio, s/n, Cidade Livre, Vitória do Ja~ - AP. 

Vitória do Jari. quinta·feira, 02 de março de 2006 

(a) RUTH GIGLIOLA BARBOSA DOS SANTOS 
Chefe de Secretaria 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO 30 DIAS 

Jl.IDjTifiCA.ÇÃO..QO PROCESSO 

Proc. N° 0001 41/2005 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Pane Autora: RAIMUNDO FERREIRA LOUREIRO 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL 
Parte Ré ·MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS 

FINALIDADE: lnlimaçào do ADVOGADO DO EXEQUENTE 
para tomar ciência da sentença proferida nos aulas em 
epígrafe •• .. .rslo posto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 
SEM JULGAMNRTO DE MIÔRITO e assim deCido com suporte 
no art. 267. til . § 1° do CPC, ele o art. 51, pâragrafo 1° da leo n• 
9.099195. Sem custas. Publique-se. Registre-se. inlime-se. 
Após o trãnsilo em )Uigado, arquive-se os autos." 

SEDE 00 JUIZO: Vara Única da Comarca de Vitória do Jari, 
silo â Av I 5 do Maio. SJN - Cidade Livro. 

Vilórla do Jari, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2006. 

março de 2008. 

A 
(ProcuradorYa Geral de Justiça ) 

Márcio Augusto Alves 

Purtnrtn n"' o~,. · SRCJf.i ;'Pn.r. d P 14 df' ft'VPrclro de 200G 

O PRDCURAi>OR GERAL. DE JUSTI('A DO 
ESTADO DO AMAPÁ, r.o u~ ~•• alribu~<ôt• i•~•~<. e t•ndo 
em \ l"t.a o dli!I)06W OOli aruço. 'r, anct'-0 11. L+ 55. •nc.·,~n I 
k trn ·r. du l.c1 Cumpk-nl(•n1nr t-:~cnc1uHI n '' 009. dr lB dC' 
dPuomhro dP 1!)9.1, 

RESOLVE: 

TORNAR SEM EPEITO, • p•rur du d"' t"/J/t006, 
" p<lltnr'" n' 1~.'11200H;AIIfl'(l.i, dr 31/03!200~. pubhcndo 
no Di.ôrio 06c~al do Estado do Amapá, n' a !90. de 
t"/01rl005. d••,~nando u Dr. HAROLDO ,JOSÉ DE 
ARilUOA FRASCO, Promotor de .Ju:o~t)\;õt dt• c•ntr:mn11 finnl. 
fltul.n dll Pmmotorill cU> oiU!~fÍC" da Cldariarna do 
C.on!lumutnr. d~~t 0f'ftsa do Mr1o Amb.en~.e, do P1nrunõruo 
Púbhco (' Cultural d1. Com~~trca de Sttnt..ana, para uercer o 
CAr~o de CoordPnador- da Promotonlil de Ju8llça da refenda 
('\)marcA. 

DF: 

PorlaroJ n" I07·SRC/CG/PGJ, de t1 de fevcrc~ro de 2006 

A CIIEF'r. nr. GAIIINI·:·rr. no l'ltoCliitfli>Oit· 
Gf·:Ut\l, L>l>JUS'riÇA 1)0 F.S"rAOO llO ~~I~P~ . nu""''''" 
~Hih ntnlnnçõc~ lt:gau, que Ih~ c:onfcn n Po11:u 18 n 
r,:W2003 Gab /PC.J. do 20 de n~o.•tu dt• 200:J, 

RF.SOI.VF.· 

SUBSTITUIR a Dr'. A..'IDRÉA CUEDES DE 
MEDI; IROS CUI~Wt, Promotora de Juot1Ça de f.ntrt\nCin 
Fm;ll, hrulnr da Prumuloriu du Ju!tlh,:a d~ lnv~sugacóel' 
C"" c Ct1m1Mis·PICC pelo Dr F.RALDO AFONSO 
Zi\Jo.1PA. Promotor de ,Justiçu c1v F.nrrimc•:• FmHI, ttt.ulur rltt 
Promowr •u d~ ,JuNti~• \'Um utrthuJ~-.)c·lil Jl4"rllnlt: :1 1' \'nrn 
Cnmmal da (.'.()mure~t ét \ lucr•pt\·,\1', no:-; plunti><·" 
con •tantu n• port.arin n'· 84 1 /200~·CG/PG.i, rlt• 201t2/200f>, 
ror n•&pondente,. no pt•1"iodu de 2412n 021:\.'200() 

CHEFLA DE GABINETE DO PROCURADOR 
CF.RAL DE JUSTI A, em Mncnplh\P, 24 de Fevereiro de 
200G 

PortAria n• IOS·SRC/CG/l'CJ, de 24 de feverc~rn de 2006 

A CHEFE DE GABINE'I'E DO PROCURADOR 

Pãg. 27 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMJIPÁ. no UM> de 
suas atrJbUJções Jeça1s que lhe confere a Porwna n" 
~3~/2003·C.4JVPC:J . do 20 rle a~oot.o do 2003, 

RESOLVE: 

HOMOLOGt\R a .ie•i~nacAn do Dr HORÁCIO 
LUIS U~:ZERRA COUTlNl!O. l'romowr de Juat1ca 
Sub~t1Luto. pnra tf'sponúcr ptolu Yromorona de Justt(a da 
f:um•t'I'A tit• O.Hpoque·AP, no pcriudo de 09 a 2412/200G. em 
ra1..A0 do RfaMamento do titular 

Pubhque se: dê ee c1éncia e cumpro·se. 

CHEFIA DE GABINETE 00 PROCURADOR· 
GERAL DE JUSTI em ~lacnp~·.~P. 24 do ft·von·~ro rlo 
2000 

co (>o• . 
A LÚCIA rfW.iêo C'EI 

Portaria n• 109·SRC/CG/P·. J, .le 2~ de fr.vcrciro de 2006 

O PROCURADOF-CJ.:RAL OF. JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no""'' d'" ntr~hiii Çiies ir~nis, c rendo 
em -.·i~ta o d1sposto nos ;lrttgo" 2', mc1~1 TT. to 'ili. 1nr1so I 
letrn F. da Lei Complemcntor .:.udu.tl n " Cln!l dt• 1H rlo 
do7.<'mbro de 1994, 

RF.SOI.VE: 

R~;VOGAH o portann n 0~4 11006·SRCiCC/P!;. J. 

de ll.ll~~lltl(,, rl~·~~n•ndo • llrn GISA VEIGA CHAVES. 
Prnmoturn dt· .Ju~tu;n S uhstltutn para responder pela 
Promotora:\ d~ ,Ju~liÇR rum ntnhuu,:Ues perante a 3'" \ 'ara 
Cr~mmal c Audn .. oria Malltnr du Cum.Jrru dto Mnrnnti. a 
partir de ont~/200(,, Olé ui torior dcf,bcra,ao 

Portaria o• IIO·SRC'./CG/PGJ, de 24 de fevereiro do 200G. 

A CHEFE DE GABINETE DO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atrobUI~'Ões legatn que lhe 
con fPr(' A Portana n" fi:'~'2003·Gab !PGJ . rl• 20 rlc 
a~osto de 2003, 

RESOLVE: 

SUSPE~DER, a pcd1do, a parttr rlPsta ilnta 
a hcença compPnsai.Óna do Dr ANDRÉ I.UTZ DlAS 
ARAÚJO, Promotor tle Just1ça de Entr~ncoa lnocull. 
titular d a Promotoria tle Juat1ça da Comarca de 
Otapoque. referenlc ao exercír.i o rle plantões no 
r erPsso forense de 2005, mnoodida atravPs da 
!'orlaria n" 007·SRCICGIPGJ, de 0911/2006. 

Pubhque·se; dê·Re ciência e cumpra-se. 

CHEFIA DE GABINETE DO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, <'m :O.Iacapá· 
i\P, :!1 de fevercu-o do 2006. 

co Po~· 
L :' Cf .. F~O CEI IV 

Poruroa n ' 112·SRCICCIPCJ, de 24 de r.vereiro de 200R 

,\ CHEn; DE GABINETF. DO PROCURADOR 
GERAL DF. JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAI' Á, nu'""' d, 
t:.ua -, otnbu H;Õt'~: lccaa~ que lhe runfh<' 11 11•. rutn:l n 
5'11/~00J·{, ,,b. l'CJ. de 20 rio """"o de l001 

RESOLVE 

CONCEDBR no i), ANOR~ LUIZ DIAS ARAÚJO. 
Proruoto r de Ju,_ttt3. d~ Emrància l naCL.11 catulnr d ,1 
Promoton3 d~ Ju8hr;a d..t (" .:narc.l d~: ÜI.3)X.Iquc :\.1', (K;c~'' 
por mollvo de docntu em 1•· S:-.( 111 dn ft~mili~t , no pe:riodo df' 
l41~ .1 10/:l/:1006 

PubUquc·ec. d~ - 90 ··~ncaa e cumpra·~. 

CH!i:I'IA DE GAI)INKTP. 00 PllOC:UllADOR· 
GERAL DE JUSTIC~n M-..,p.i ·/\1'. 24 do rc•crem• do 
~~ . 

~11CO e& 
IV i..ÚCIA FRANCO CEI 

tvmotur,'J dfl du.,llf/1 
ChP(P de G•bine~ 

Portaria n" t I~·SRC/CGfP::J , do 24 do fuverei.ro de 2006. 

O PROCURADO!. CERAL DE JU!o'TIÇA DO 
ESTAOO no AMAPÁ. no"'~ das a~nbu1cõ<:• lega", c l cnd11 
,-m , .• !'>tu o dts-pü.sto no"' arueo; z· tnctso l1. e ;H. tncho I 
h-tr .• ~r- dn l.e t l"omplemt'nUir E'ut.dual n " UM ele :lS \h· 
tlezrmhro de 19'M. 

RESOLVE: 



Macapá, 06.03.2006 

DESIGNAR n Drn. G!SA VEIGA CHAVES, 
Promotora dl! ,JuMlÍt;:l Sub.~ tlturn, pa.rn re9pondcr pela 
Promotorin de J ustito com atribuic~s penmu~ :.. :)" Varo 
Crimonal <' .\uditonn ~li htnr dn Comnrcn de M>ca1>á-AP, a 
partir de 1~1:1/'2006. até ultcoor dchbcraçiio. 

GAOINETE DO PROCURADOR·GERAI. OE 
JUSTIÇA, em Macapá·AI', 2·1 de fe~e 201Ki. 

~~A;··~ 
Procm11dor: :~r;;/ de #lus ic.v 

l' orLatin n" 114·SltCICG/POJ. de 02 de março de 2006. 

A CHEFE DF. GAOINJ::TE DO PROCU RADOR· 
GF.RAL DE JUSTIÇA DO F.STADO DO AMAP.\. nn ,,.o de 
~u.1s ntri buiç6~9 leett.is que lhe conlere n J>nr iJin n n" 
53 1nooa·Gab.IPGJ. de 20 de nso•lu de 2003. 

RESOLVE: 

DESIGNAH o Dr. PAULO CELSO RAMOS DOS 
SANTOS, Promotor de .Jur•:«;n de cntrãnc1a hm:inl, titular 
da Prumoltlnn de Justi(n iJ l\1 m11rr:~. de Maz.,gân, Jl<lrn 

partJCIJI:lr tl:t n •unulo do C:-u1m ~acionai d<' Comb.11c: a 
Cor rupçl\o f~ Ot~ft.·~u do t•ntri.,lbnio Público, 11. reoli1 .• u-~ e m 
Urasilia. llll l ll'riodo de~ 1.1 S de man;~t de 200G. 

CHEFIA J?E CABTNF.TE DO PROCURADOR· 
GERAL DE JUSTJ rm ~lat.,p:\·.~1'. 02dc marco de 20m; 

. ('(0 ei 
IV ~N .L~ CIA I'RANfXH:EI 

P motor.? d~ Ju.itJ~,;'.t 

C h fc• d~ Gohm~t<•IPC.! 

Porta ria n° 11 5-SRCICGII"JJ, de 02 de março de 2006. 

A CHF.FE DP. Ci,!JINE'I'E DO PROCURADOR· 
GERAl, UE JUSTIÇA DO F..lTADO UO AMAPÁ, no"·"' Je 
sun~ utribuições lc~ni.i qun lhe• confc i"C A Porta r ia n" 
óJ4nOO~·Cnh./I'G. I , de 20 de n~oslo J~ 21HI:I. 

llESOI,VE: 

REYOCAR a porta roa , .. 10G/200G Sl1CiCC1PG-J 
de 2:1/:ltllllll;, do•ignnndo o Dr. HAROLDO J OSÉ DE 
ARRUDA FRANCO, l'rnmoror cio J ustic• de entr.-.ncoa final. 
u tulnr dn Promotona t.lc .Justiç~ de C1dlld:sma. ,J,, 
l.unsum1dor, d:t Ucfesa do Me1o Amhumtc c do Pntr imômo 
P\abhco e Cuhur:ll ..In Comnrtll dt- Santan3, rmr:l ôcsloc;H""-SC 
R llr:t sih~ ·DF. :l fun de pHrtwillhr rle Audu~ncta Púhhr~t na 
Cuma~~iln ele Uircn.os llurni\nO::t c.Jo Scnnrin 1-'C'cl~rfll. nos li ia :-. 
OI c 0~:1121l!lf. 

PuUltquc·.~: di~·..cc• c1(•nria c cumptól"~'\3'. 

CHC:F~~~~ e~ABINF.TE DO PROCURADOR· 
CE!tAL DE JUS~~'"~ 02 de n>orco de 20111i. 

IV11.UCi>\ I'RANCO CEI 
-omotur-1 clt.'Ju ... ·t;r, 

C. pfi> di' Ci.tbme~t.'IPG,J 

Por1.1ria n• lln·SRC/CCIPCJ, dr. 02 de março de 2006. 

fi CHI·:f/8 DE GABINETE DO PROCURAOOH· 
GERAL DE .JVSTIÇA DO f:STADO llO A~W'A. no uso Jo 
:õi.lll\9 :nnbu iC"õ~i leç~w; ffUC· lhe ronfc-rc :l Ponnrl:t nv 
531'2003·~oh/PG.I . • Jn 20 d•• agoslu rlc 2003, 

RF.SOLVE: 

DESIGNAlt o Ur. I>AIWLDO JOSÉ DE ARRUDA 
FRANCO. Pri)Jnolur ch• ,Ju.<u:cn dfl gntrflncul Fu1al. tllular 
da Promotona t1c J us t1ca li a Cidndunin, do Consumtdor. da 
l>l•rcw do f\1Cio :\mbicnte e do Palrimónio P úhhco c• Cultural 
da Cmn;ut·a rlt• Santa.n:\, p~ro dcslocnr ·st· ft Rrm;Hia·UF. a 
~m de lrnt:tr de .-.~..:untn .... in,;rttuc:ion:ais c p:t rticipar de 
.\ud1énci:t Públ1ca na C fnlH M..!i• l de Direatos llumanu~ do 
Senndo l'cdcrnl. no roriodo de Oli a 11~/:1/iOOI; 

Puhlu,ue·~ : rlt!·s.t· ci~ncin P cumpra·s~. 

CHEFIA DE CAOINETF. 0 0 I'ROCURADOR· 
GERAL lll': JUS'!'! • em ~1ocOI)á·.W. 112 du onnrço de 200G 

'\1\Cú ~ 
LÚCIA FR ,\ :\CO CEI 
mntor:t tf,, ,Ju ... l-1(":1 

.fc de CRboncL<·IPC.J 

Purlllno n." ll "i·SRCICCIPGJ. de 02 do marco dt· 2001i. 

o\ CI!EFE DE GADINETE DO I'ROCl:RAlJOR 
GER,\1, DE ,JUSTIÇA lJO ESTADO UO A/liA I' Á, no uso d<• 
. o;uu~ atnbuu,:õc~ lc~a1 S qtu: lhe ~onfl·rt• n Purwnu n .. 
r.~·ll200:l·Goh./I'GJ. do ~O de •eo.to de ~00~. 

RESOL\'E: 

OESICKAR o O r. AL.\OR AZAM!JU,JA. Pronnnwr 
de J u.,ucn de E n trimcio lnic:iol, tit.ular d:t Promoto1· ia de 
. Justicn d:. Comnrcn d~ Scrr~ do Navio·AP, pnrn. sc:m 
p rCJUÍ7.n d(' Cinns o.trtbUIÇÕ.,.. atl\:tlra r nu l'romotori<J a<' 
Jusuça com ntnbuu;õcs n:. J \ora Cnmmalp .\uchtoria. 
~t.l11ar cb Cmw n::n de ~bcnp.t ·.-\P , nn período rlc OCl a 
IV31200G 

(DIÁRIO OFICIAL) 

·cffi:I'JA D CAOINETE DO PROCURADOR· 
CEU1\L DE JUSTIÇA m Maenpoi·,\P, 02 de morço do 200r.. 

co 0i 
.• Cl,\ l'RA:>ICO CF.l 

Porlarin n.• 118·SRCICGIPGJ, do 02 de março de 200G. 

:\ C:HEFE DE GAOINETB DO PROÇURADOR· 
GlmAL OE JUSTIÇA DO I>STADO DO AMAPA, nn u,o de 
..~ llll!:-1 ntr ihuict..cs lcgnis QI'C lhe- COI\fC'rl' a Pt~rlJu·t a n" 
534nUII:I·Gah.IPCJ. de 20 elo · l ~n"'n elo 11111 :1. 

RESOLVB: 

DESIGNAR n Dr. JOSÉ CANTUARIA llARRF:'l'O, 
Promotor (IC .Just1cn Subfiti tuto. paru responder peln 
i'romowri<l do ,Jus tic.;n dt~ Com~n::l de Oi.lpoQue·:\ P. no 
pc·rir-"ln de OG u I()J:V:WOb, em roz1lo dn nusbnc1n do utut•r 

CHEFIA DE GAOINP.'l'E DO PROCURADOR· 

GERAL DE JUS1'~! • em ~~raJl~ 02 de m•rco rl<' 200r.. 

IVA LÚCIA FRANCO CEI 
motora de ,JustJ(:.1 
'hcfc de G~tbm8tc 

ERIL\TA 

POI:·:·ARIA N.• IOá·SRCICCIPCJ. de 23 de rc,·cre"o de :!OOJ; 

ONU"St·: t il:: 
'' ... orll rc:-~ pnndcndD pel:t Prnmuwri~ dn .Iu ~liça df\ 

Cou~>·rca de 01apoquc. Porwna n'\ H:l!)/:W0:1·SRCICt.IPCJ. 
de H:tl:!l100:l, pnru dts locar·se il Comnrcn rlê \t:l r<~p:·, 
AP •.. • 

LEIA·SE. 
·· ... ora respondendo pela Prornoloria de Ju!lt!Cil dn 

Comarca de Oinpoquc, pnrn dcalocnr·sc it Comon:n de· 
~lncnpá-.~1' ... ." 

Clll•:lo'J,\ IJE GARI NETE no I'I!OClJH ,~ IJClll · 

GlmAL DF. ,JUSTIÇA, em ~lucov:h\1'. ~:1 de fow rcoro de 

IVAN tcfHR~;.r.1 
~006. ~ 

I 1mof.om JH ,/u.d I( n 
C/ (e d~ C.7biuot.cll'CJ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CP L 
Portaria 079/2006-PGJ/MPEA 

ERRATA DO TER~lO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE 
N'. 04112005-CPUMPEA 

ONDE SE L~ : "M3capa-ap, oa do dozombro de 2005" 

LEIA-SE: "Macapâ-ap, 05 de dezembro de 2005" 

MA~t;_~ tcruiro de 200~ 

,/c1~~d~ ( 
Promotor de J ustiçn 

Prosldento da CPLJMPEA 

[ Publicações Diversas 

§A~~ 
~~~~~ 

CREA/AP - CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAPA 
Comissao Pennanenle de Licolaç>io 

AVISO DE LICITAÇÃO 

tl:®fm~fJVE ml" ®CID1JJ'2@(Ü}~ 
Objrlo: Compra de Combustível c Lubrili~anlc 1wr1 
accnclcr o CltEA-AI' . 
Rrlir:u.la tio Eclilal: 1\v~nida Raimundo ,;,:,:ucs d~ 
(u,la. n" 15'17 - Ccncrn - Mucupâ AI' . 

!laca Jc Aucrlur3 : 27/0V21JO(o. ns 09:011 lu•nt>. ut• 
cndc1 c~·o Mlpra 

Macupio·Ap. 06 •k mooçn do 2llll6 
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Mine r ação V~la Nova Ltda 
A ~ i nerac~c Vil~ NOVd Lt da, CNP.J 
02 . 008 . 46 1/:J00< - 11, t orM P"bllco qoe 
rcq~~ reu á Scc~~tória E5cadu~: d~ 
~-:P. 10 A.11b i er.t<' - !5EI·Ift., rcnova~c!so :.>r. ra i• 

s"a L1cenç~ rle r~>e r~c~c 002~/20b~ . 
pdru exercer as A' i vidades d e 
Ex:..=-aç~r; , 

:!nnrf :~~4mnn'n, c~lOCdQ~~~, d e ~i~~r :~ 

de c roro :~~nm tt ~ A ~r~ ia rle 

c r~ni :~,trons?ortc ~odoviario c~ 
~errnv~A r io , ~r~azcnagcm, 

comercia l ização, l'mbarque e Operaç<'>e s 
po<·Luári a para emb a rque de miner :.os, 
b~m co1n0 d ~ecupe :~c~o de suas árebs 
degradadas ~o Vt lh NovA, 70~a r lJra l, 
Mt:nJ !.:ipi.o ac Xcl:.:: agão, estado d u 
Am~pA , estancl<.) c111 confor.miaade com a 
lel 
<:omr1cmen~ar No . GOC5/94 - Códlqo d P. 
2roteçAo ao' jl.1eio A.Tr.h l r!r,Le do esr.ado 
do Amap.l, capit,;lo IV, artigo 12, 
õtem IJI; decrete No . 3 . 009/98 e 
Resolução t\o . CO l/99 do Conselho 
P.M.i!-:lua l CJP. ~1P in Ambl P.n le - COEI·!.'\ . 

V.l)fi"AI. Il t: t "ON\'()C",\~·,\o :> Clln<M16 

O PrU~~~ki:nlc do SuwJ .... •to Joc C'nntiLotlllf'C' tJe Vcicu~ c 
Tf"hAII!adoru em l~ln'""'• d: Tnm'\p..'41c KuclooAArioc. !l: 
I'M.\ttgcure cJo f.llfnc'o cJo 1\m~f)'; - SINC"C l"ITR,\P, no U'<l de '~u. 
ol.rihuiÇl'\c!l I!.AII'ICtttlw"iM. C'ONV()(" A ltKk.,.. ""' inlcgmnt~ rln (;:ti.~ ti\ 
rrufu llltonal p~trn lnm1rc:m f"'r1~ Wl M\!--F.t..fl ll El.\ <;F)( ·\1 

HX'11t1\0N:I>lNÁkl1\ n "'""' rcnlwwJ"" Ji111 111 .X \bn.;(\ Jc 211U(•. ~o:m 
de"• lmniti UJ. ,U ü? 01.) c l K;()() !ttM":t•. t CII!pt.:t.:li•·~~omen\c ,.., -.cOe 
(Jf"lhUÔt'i~ cln Slt.,:C(Jl . rJtAl'. ' tiu HIU V •. I \ICK J:mlim l:cJicuJ:\tk. .. 

I, r-• •l:l~lto.:nn."nl ,.,,t-n: • ~h"'u"c f""Uin· 
n) Pt~l~ (1..1 C'nnfn• flu ""'" du ';'<lU'\, 

h) () 4llt..l oc.;urTc;r, 

~t n~ll[li'I·AI' . 0(, ''i ~.V~fl de l t"lelf•. 

JOIN\'II .I.E I>~.•.S Ht< ii"A 
l)cc,Mknlc 

LEOMIIRIO BATISTA DE OLIVEIRA· EPP 

Torn:1 pl•blico qur. focr.beu d3 Secretaria de Estado r.lo Mclú 

IAanblenle, a hcnnçn do opr.raç:\o N-QD30/2005. Para 
,comec c~luaçao de combu'JhVcl e detiVJdo~ do pctrOico 
'cCOPOSTO JK. n a Rua Anhmm M.H(In'\ dtt Slvol . n• 24G. J.lrd'm 
Equiltoui11. Munclp10 dt Macop6/AP. 

' M.H::-.p:'l - f\P '"' ~~Fcvcrc.ro de 2006. 

'·í1 (_. i' Lcornt~u;~alrSIB de Olrvc1fR 
CNPJ02 739 16<10001111 

FA R IAS 8t BEI"Df:LAQlJE LTDA 

Torna pill•hco que tccchcu da Sccrc1ana do Estad1.1 
Meio Amhicnlc (SI·:Mi\ )," rcnuv;u,::io c (Licença <.k 
Opcraç~o com validade de ~65 di;~s pam venda~ a"" 
rejo de w onhuslivcl c >CIIS derivados, l ucaJi,~ldll 11. 
n;a J lam dlnn Sdva.222(o 1l Trem 

Macan;"t·Ap. 03 de Março 2006 
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1'\ IC• . tu utu ( ""ll.tl.w h· \ .1 '"'l ' lt :-.:1 t\t;l ·. t u U,It u rnt· ' 1: 1'11.\ . 
t lllt l l;tt ;ul.t. 

l· und .1111111 111 l tc:t l- t i tut•\lu\1" ( 1•1111 ,1111 lt•m lll lnl ,.m,·n tu lq:.al 
111,.. .111.! t '"' i 11> . ... ,. I \. aluI,, X l 1f•I• ;

1J.\ 

lht Cllt.tt•lu • (I l ll~wnlt· (\IN 1 1(1\"ft) ll•n t fllll nhit·tu ;1 1' \.1"1."11 \ ·"' 

dt• '>' ri i\u Clt• h ' ff:llti:.U :I \!1'111, p.n ltllt"UI:t \ : lu, C l i t·II~J.:l'IU Õt" ;1 )!11.1' 

plll,'i,ll' I" "'1/l,tl il., \';iu hml'•tnl.tl nu UIIIIHl IJIIII d e I h:11HIIfl11" ;A I'. 

n .• ' i~.:rutt.l . l l p l" .t/11 ,~.,'''"'· I ,. •h· 1 111 !fln"''"~' c· tlt·, 1 t11 . ... 
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