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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

I>ECRETO N° 3380 I>E 14 DE l>éZEMBRO DE 2006 

O GOVERNAbOit bO. EST~bO bO ~NJ.PÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso m. da 
Constituição do Estado do Amapé., cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 
2004, e de acordo com o Decreto n• 0028, de 03 de janeiro de 2005, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Jurandil dos Sontos JUOI'ez do cargo em 
conussão de Secretário de Estado, C6digo CDS-5, da Secretaria do 
PlaneJamento, Orçamento e Tesouro. 

Mocop6, 14 de dezembro de 2006 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete Civil 
~~~~~~~~~~~~~~~ Luis da Conceição Pereira Góes da Costa 

PORTÁ R I Á W 112/06-GABI 

O CHEFE 1>0 G~BINETE CIVIL, no uso do faculdade de 
delegação que lhe i conferido pelo inciso II. do art. 123, do Constituição 
Estadual, Lei n• 0664, de 08.04.02, Portario n° 017/06-GABI. de 17.03.06 e 
tendo em vista o t eor doMemo n° 061/06-DAA/GAB, 

RESOLVE: 

Árt . I • - Conceder adiantamento em nome de SARYLENE DE 
~LMEIDÁ NOBRE, Chefe do Divisão de Apoio ~dministrativo, Cddigo CI>S-2. no 
valor de R$ 2. 000.00 (bois Mil Reais). destinado o cus teor despesas miúdos 

DECRETO W 3381 DE 14 DE DEZEMBRO I>E 2006 

O GOVEit.N~I>OR bO ESHI>O 1>0 ~PÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso nr, da 
ConstitUição do Estado do Amapâ, c/c a lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 
2004, e de acordo com o Decreto n• 0028, de 03 de janeiro c(~ 2005, 

RESOLVE : 

Nomear .Annando Ferreiro do Amoral Filho, Secretârio Adjunto, 
para exercer, interina e acumulativamente, o cargo em comissão de 
Secretã.rio de Estado, Código CDS-5, da Secretaria do Planejamento, 
Orçamento e Tesouro. 

Mocop6, 14 de dezembro de 2006 

de pronto pagamento com Matuiol de Consumo, objetivando a manutenção da 
~dminlstração do I>A~ d~::~te Gabinete Civil. 

Àrt. 2° - O adiantamento concedido deverd ser aplicado na 
prazo máximo de 30 (trinta) di~. a contar do doto do recebimento. 

Àrt. 3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos 001 , Programa de Trabalho n• 04.122.0001.2.001, no Elemento de 
Despesa 3390.30- Material de Consumo, o valor de R$ 2.000.00 (dois mil 
reais). 

Árt. 4 ° - O responsdvel pelo adiantamento deverá apresentar. 
pessoalment e, prestação de contas dos recursos recebidos, no órgão ou 
entidade concedente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do ttrmino do prazo 
de aplicaçõo constante do art. 2° desta Portaria. 

Macapá, 29 de novembro de 2 .006. 

ARTUR DE~~S~ SOT~O 
ChtfL ~dlunti l:bindL Civil 
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( DIÁRIO OFICIAL) 

RESULTADO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO n• 005/200&-GABI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 69930/2006 

Objeto: Contratação de e mpresa para prestação de 
serviços e fornecimento de buffet's, decoração e 
sonorização, que possua ou se responsabUize em locar e 
administrar ambiente adequado com salão cfimalizado ou 
ao ar livre. para atender ao Cerimonial do Gabinete Civil do 
Governo do Eslado do Amapá. 

Pág. 2 

vagas. estabelecidas no ~em 3.1 do Capllulo 111 e do Anexo 111, 
e de aco1do com os itens X - DOS EXAMES MÉDICOS e XI -
EXAME DOCUMENTAL. do Edital n•. 006/04, com as 
seguintes Informações: 

I 11- DA CÕNVCiCii.ÇÃÕ: 

1 - O exame documenlol e o e•ame mlldico será realizado na 
cidade de Macapã/AP. No Periodo do 08 a 19 do janeiro 
2007. 
2 - Os candidatos convocados deverao ap1esen1ar·sc nos 
locais, dalas o horários especificados, conforme Anexo I. 

3 - Nao haverá exame documental e exame médico lora do 

Após a realização da Sessão Pública do Pregão em 4 _ Nao haverá segunda chamada soD hipótese alguma 
epígrafe, a Pregoeira, designada através da Portaria n.• implic;,ndo a ausência do candidato na sua chminação. 
1 08/06, de 07 de novembro de 2006, decidiu: 

lOcal, dalas e horá1ios preeslabelecidos. 

111- DOCUMENTOS: 

- Considerar a licitação DESERTA, uma vez que não houve 1 _ Para 09 camos de Nlvel svecrior os candidatos 
apresenlação de proposla para o referido Processo devem comparecer munidos dos seguintes documentos 
Licitalório. (original e xerox): 

r 
~·--

Macapá, 19 d~ez o de 2006. 

tJ~ 
Nauyla OI io de guiar 

Pregoeira o nete Civil 

(Administração -~ 
~H=a=r=o=ld=o~V~it=o;r=de;;A;ze;v~e=d=o=S~a=n=t~o=s==~---~ · 

EDITAL N". 040/06 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
· ADMINISTRAÇÃO, no uso de SUClS atribuições e na • 

qualidade de Presidente da C<>miss<io Organizadoro do 
C<>ncurso Público Estadual, poro ingresso ao provimento aos 
Qu:go_s dt: Nív~/ Supec/or e Ní.,( Midio, p<rtenccnt e ao 
Quadro de Pessoal da .Xeretaria clt: Es-tado dq Saúde -
SfSA, conforme disposto no Decr eto n° 13b9, de 28 de 
moia de 2004,publicado no DOE n° 3287, datado de 28 de 
maio de 2004, Edital n° 006/04, de 16 de setembro de 
2004, publicado no DOE n• 3363, datado de 20 de setembro 
de 2004, Edital n° 007/04, de 16 de novembro de 2004, 
publicado no DOE n° 3399, datado de 16 de novembro de 
2004, Edital n• 008/04 de 23 de dezembro de 2004, 
publiC<Jdo no DOE n° 3426, datado de 27 de dezembro de 
2004, Edital n• 009/05, de 10 de Janeiro de 2005, publicado 
no DOE N" 3437, datado de 11 de Joneiro de 2005, Edito! 
010/05, de 20 de janeiro de 2005, publicado na DOE 
n°3445, datado de 21 de janeiro de 2005, Edital n° 011/05, 
de 15 de fevereiro de 2005, pllblicado no DOE N" 3467, 
datado de 25 de f evereiro de 2005, Edito! n• 012/05, de 04 
de morço de 2005, publicadn.o DOE n°3472, datado de 04 
de março de 2005, Edital n• 0 13/05, de 09 de março de 
2005, pllblicado na DOE n• 3476, dotado de 10 de morço de 
2005, Edital 014/05, de 15 de março de 2005, publicado no 
DOE n• 3480, datado de 16 de rn<>rço de 2005, Edital n• 
015/05, de 04 de maio de 2005, publicado no DOE n• 3512, 
datada de 05 de maio dt: 2005, Edital n• 016/05, de 11 de 
moia de 2005, pllblicodo na DOE n° 3521, datado de 18 de 
maio de 2005, Edital n• 017/05, de 04 de julho de 2005, 
publicado no DOE n• 3553, datado de 05 de julho de 2005, 
Edital n• 018/05, de 10 de ogosta de 2005, publi cada na 
DOE n° 3580, dotado de 11 de ogosl o de 2005, Edital n• 
019/05, de 10 de agosto de 2005, publicado no DOE n• 
3580, dat odo de 11 de agosto de 2005, Edital n• 020/05, de 
16 de agosto de 2005, publicado na DOE n• 3585, datado de 
18 de agosto de 2005, Edital n• 021/05, de 17 de agosto de 
2005, publicado no DOE n• 358b, datada de 19 de ogosto de 
2005, Edital n° 022/05, de 20 de outubro de 2005, 
publicada no DOE n• J6Z7, dal ado de ZO de outubro de 
2005, Edital n• 023/05, de 20 de outubro de 2005, 
publicado na DOE n° 3627, dotado de 20 de outubro de 
2005, Edital n° 024/05 de 23 de dezembro de 2005, 
publicada no DOE n• 36 72, dotado de 29 de dezembro de 
2005 e Edital n• 025/06, de 06 de morço de 2006; Edital n• 
026/06, Edital n° 027/06, de 13 de março e Edital n• 
028/06 de 13 de maio de 2006, publicado no DOE n• 3729, 
datado de 22 de março de 2006, Edital n• 029/0b de 30 de 
maio de 2006, DOE n• 3774, de 30 de ma1o: Edito! n• 
030/06, de 21 de junho, DOE n° 3787, de 19 de junho, 
Edital n° 031/0b de 21 de junho de 2006, DOE n• 3794, de 
28 de Junho: Edital n• 032/06, de 28 de junho, DOE 3795, 
de 29 de junho de 2006, Edital 033, DOE n• 3828, de 15 de 
agosto: Edital n• 034/06, DOE n• 3850, de 18 de <etetnbro: 

a) Somonle será admitido para realização do exame 
documental o candidalo que osliver munido de documenlo que 
bem o identifque como: CMeiras elou Cédulas de ldenlidade 
expedidas pelas Seccelarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Policia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores: Cédulas de Identidade fornectdas por Ordens ou 
Conselhos de Classe. que por Lei Federal valem como 
documento de ldenlidade, como por exemplo. as do CREA. 
OAB, CRC, ele., a Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com lolografia). 
na forma da Lei n• 9.053/97; 

b) Diploma, emitido por estabelec1men1o de ensino 
reconhecido pelo Ministério do Educaçao: 

c) Titulo de Eleilor e comprovante da úlbma eleição ou 
Certidao Expedida pela Jusliça Eletloral, 

d) Documento Militar, se do sexo mascuFno: 

e) Certidões do antecedentes criminais e de condula, 
expedido pela Policia Técnlc.1 Cientifica/POLITEC, Jusliça 
Federal do Eslado do Amapá ou da cidade/municlpio onde 

, rosidir o candidato: 

I) Cadastro de Pessoa Física na Rocoita Federal - CPF: 

g) 02 (duas) lolos 3x4, recen1es. de frente. coloridas, 
fundo branco; 

h) Registro em Conselho Regional Profissional: 

i) Titulo de espociolisla reconhecido pela Sociedade 
Brasileira de Especialistas ou ter certificado de residência 
reconhecido pela Comissão de Residência Médica/Residência 
de Enfermagem/Outros: 

j) PIS/PASEP: 

I) Comprovanle da resid6ncia. 

2 - Para os Cargos do Nlvel Médio os candidatos 
devem comparecer munidos dos seguinles documenlos 
(original e xerox): 

a) Somenlo se1á admitido para 1ealização do exame 
dÕcumenlal o candidato que esliver munido de documento que 
bem o identifque como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secrelarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Policia Mihlat, pelo Mimsl6rio das Relações 
Exteriores: Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou 
Conselhos do Classe, que por Lei Federal valem como 
documento de ldenlidade, como por exemplo, as do CREA, 
OAB. CRC, etc., a Carteira de Trabalho a Previdência Social. 

bem como a Carteira Nacional de Habililação (com falografia), 
na forma da Lei n• 9.053/97: 

b) Certlllcado de Conclusão de Nlvol MCdio a Curso 
Profissionalizanle fornecido pela lnstiluição de Ensino 
legalmenle habilitada: 

c) Titulo de EleHor o comprovante da última eleição ou 
Certidão Expedida pela Justiça Elcltolal; 

d) Documento Milrtar. se do se)( O masculino: 

e) Certidões de antecedentes criminais e de 
conduta, expedido pela Policia Técnica Cientifoca!POLITEC do 
Estado do Amapá e Justiça Federal do Estado do Amapá: 

f) Cadastro de Pessoa Flslca na Receita Federal- CPF; 

g) 02 (duas) fotos 3x4. recentes, de frente, coloridas, 
'fundo branco; • 

h) Para os ca•gos de T6CI\ico em Enfermagem, TéCI\iCO 
en' Higiene oenlal, Técnico em LabOraiOrio, Tecnico em 
Nulrição e Oietélica, Técnico em Radiologia e Auxiliar de 
Enfermagen> comprovar registro em Conselho Regional 
?rofLSsional: 

I) PIS/PASEP; 

J) Comprovante do residência. 

1.1 - Os documentos devorao estar em perfeitas 
COfidições, de forma a permitir, com clareza, a ldentificaçao do 
cand1dalo. 

2 • Não serao ace1tos prolocolos dos documenlos 
exigidos. 

3 - A falta de comprovação de requisito para investidura 
ató a dala da posse acarrelará a eliminação do candidalo e 
anulação de todos os aios a eles referentes. ainda que já lenha 
sido homologado o resultado final do concurco, sem prejuízo 
da sançao legal e cablvel. Edital n• 035/06, DOE n• ; Edital 031>/06 e Edital 037/06, 

DOE n° 38b2, de 04 de outubro e Edital n° 038/0b, de 11 de 
dezembro. 

RESOJ-YE:. 

4 - Naa sen! permitida em hlpOlcse alguma, a nomeaçao 
do candidalo, quando esta implicar em acumulação de cargo 
quo nao alenda aos pressuposlos legais o 1egulamcntares que 

- disciplinem o assunto. 

. Convocar os candK1alos constantes do anexo, 
habilitados na primeira fase - prova objetava - do Concurso 
Público. obedecendo a ordem do Classir.caçAo, o numero de 

5- No ato da posse, o servidor apresenlarâ declaraçao de 
bens e valores quo conslituem seu patrimOnio e declaração 
quanto ao exercicio ou nao de oulro cargo, emprego ou função 



Maca pá, 19.12.2006 

publica 

6 - O seMdor empossado será regido pela lei n• 0066 
de 03 de maoo de 1993 

7 - Os candidatos que nlo atenderem a convocaçao no 
prazo estabelecido e deUUirem de entregar os exames 
documentaiS especificados no Item 1 (um) e 2 (dois). 
conseqDcntemente perderAo os direitos decorrentes do sua 
Classoficaçao no Concurso Público. 

CN- DOS EXAMESM~DICOS ESPECIAUZA~l 
1 - Os candlda:os dever~o aprenntar·se na Junta Médoca do 
Estado nos cias No Porfodo da 08 a 19 de janeiro 2007., 
munodos dos exames laboratoroaos, para submeter-se à perfCia 
médoca relacoonados no Item 10 2, nas alíneas ·a· a 'd' do 
Capotulo X do Edital de Abertura de lnsetoções, com os 
aegUintes exames. 
a) Exame paras~ológoco do fezes: 
b) Exame de UMa- tipo I; 
c) Exame de Sangue Hemograma, Ghcemlll. Colesterol total 
e frações Tngficéndes e VDRL, 
d) PCCU (para candidatos do sexo lemimno) 
2 - Se necessároo. a Junta Médoca sol•atarà exames 
complementares. para d•rrn•r evenluaos duvidas 

3 - A partw da avaliaçao módiCa e da avahaçao dos exames 
complementares, o candidato sará considerado apto ou •napto 
tamporaroamente para o exarclcio do cargo 

5 - Os candodatos que nlo atenderam a convocaçao no prazo 
estabelecido e deiXarem da entregar os exames médocos 
espoofiCildos no otem 1 (um). não serlo submetidos é 
avalloçao médoca e conseqOentomente perderao os d1re1tos 
decortentes de sua Ctass~1caçao no Concurso Publico 

Mocapci-AP, 14 d~ dez~mbro de 2006 

CESAR NIIZAAÉ BEZERRA DA ROCHA 
Secrotó.rto de Estodo do Adm•NStroçõo orn Exercícoo 

Pro..sodente do ComiSSÕO 

ANEXO I - EDIT I\ L N° 040/06 

DOS EXAMES DOCVMET..US 
Local Secretaria dO< Estado do lldm~n•straçõo • SEAD. Av 
FAB, Contro Cívico 
Perfodo No Periodo de 08 a 1i de janeiro 2007 .. 
Horároo 08:00 os 11:30 horos odes 15:00 os 17:30 horas 

DOS EXÁMES MEDICOS 
Local Junto Mid1<o do Estodo,loooloUldo no Ruo Leopoldo 
Machado. N" 1094 

Período No Periodo de 08 a19 de JBnel!o 2007 .. 
Hordroo 07:30 h ds 12.00 h, 

Secretóroo de Estado do Administraçao om Exercfcoo 
Pr<.S~d~nte do Corn•ssao 

EDITAL N", 06212006 

O SECRETARIO DE ESTADO OA ADMINISTRAÇÃO, no mo 
de suas atnbuio;6es e na qualidade de Presdente da 
ComiSdO Organizadora do Concurso PúbliCO Estadual. 
conforme diSposto no Decreto n• 2 626. de 12 de maio de 
2005. publicado no DOE no 3517, datado de 12 do maio do 
2005. e de acordo com o Edital do Abertura de lnscroç6es 
Ed•ldl n• OOt/05, de 01 de 1unho do 2005, Publicado no DOE 
n• 3530, datado de 01 de junho do 2005, para os ~~ 
~f Al6dl0 e Nive/ $11P(rjor d~~ri~ Esl~ 
~IJQ-S~oom Anexo I, complementado e retoficado 
em 07 de junho de 2005 no DOE n•. 3536. datado de 09 de 
junho da 2005, retifiCado no DOE n•. 35-44, datado de 21 de 
JUnho de 2005, Edital n•. 002105, de 28 de julho de 2005, 
publicado DOE N". 3570, ditado de 28 de julho de 2005, 
Ed•tel n•. 003105, de 11 de agosto de 2005, publicado no DOE 
n•. 3580, datado de 11 de agosto de 2005, Edital n• 004105, 
do 15 do setembro de 2005, publocado no DOE W 3605, 
datado de 19 de setembro do 2005, Edrtal n• 005105. de 18 de 
outubro do 2005, P<Jblicado n DOE n• 3626. datado de 19 de 
outubro de 2005. Edital n• 007/05. de 27 de oulubro de 2005, 
publicado no DOE, n• 3632 datado de 28 de outubro da 2005 
e Edrtal n• 008105. de 04 de novembro de 200S. publicado no 
DOE n• 3637, datado de 07 de novembro do 2005. Ed•tal 
009/06 de 05 de janeiro de 2006, publocado no DOE n•. 3677. 
datado do OS de janeiro de 2006, Ed•tal n•. 010106 de OS de 
Jl"clro de 2006. P<Jbhcado no DOE n•. 3677 datado do OS de 
1aneiro do 2006, Ed•tal n• 011106 de 14 de fe'o18feuo de 2006. 
P<Jbllcado no DOE no 3708, de 17 de revereoro de 2006. Eo.tal 
n• 012106 de 14 de fevereirO de 2006. pubijcado no DOE n•. 
3606 de 1 S de feverq"o de 2006 e EdoiJl n' 013. de 14 de 
reve1e11o de 2006, P<Jblicado no DOE n•. 3706, de 1 7 de 
lcvcrelfo de 2006, Edotaf n•. 014106, de 10 de março de 2006. 
publicado no DOE n•. 3722, de I 3 do março de 2006 c Ed1tal 
n• 015/0G. de 13 de março d• 2006. publicado no DOE n°. 
3723, de 14 de março do 2006, Ed.tal n• 01 G/06, de 05 de 
abr1l de 2006. pubícado no DOE n•. 3739, de 05 de abnl de 
2006, Edo!Jt n•. 017/06, pubf.cedo no DOE n• 3739. de 05 de 
abfll de 2006: Ed.tal 018106, de 07 de abnl. publicado no DOE 
n• 3739. de OS do abril de ~- t:drtal n• 019. publocado no 
DOE 3742, do 10 de abnl de 2006, Ed tal n• 020. oubl•c.odo no 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DOE n• 3742. de to de abril de 2006 Edotal n• 021 . de 18 do 
abril da 2006, DOE n• 3746. Edotaos no 022, 023, 024 e 
025106 de 18 de abril de 2006, publicado no DOE n• 3746. de 
18 da abnl de 2006, Ed1tal n• 026106, de 20 de abnf de 2006, 
P<Jbl,cado no DOE n•. 3748, de 20 de abril de 2006. Ed~al no 
027106, de 26 de abril de 2006, Edital n•. 028/06, de 03 de 
maio, Editei n• 029106, de 03 de ma•o e Ed1tal n• 030106, de 
OS de ma1o de 2006 e Edital n• 031/06. de 1 O de ma1o de 
2006. Edrtal n• 032106, Edital n• 033106. Edotal n• 034106, n• 
035106 o 036106, de 01 de JUnho, publicado no DOE n• 3777. 
de 02 de junho, Edllal n• 037106 do 01 de JUnho de 2006 
Ed.1al no 038106 de 06 de junho de 2006 e Edolaf n• 039106 
de 14 de junho, Publ:cado no DOE n.• 3786. de 16 de junho e 
Edotal n• 040106, de 21 de runho. P<Jblicaido no DOE n• 3787, 
publoeedos em 19 de junho de 2006. Ed~s n• 041, 042, 043, 
044, 045 46. de 26 de 1unho, publiCado no DOE n • 3795, de 
29 de junho, Ed~ar.; n • 047, 046, 049 e 050, 26 do junho. 
publiCado no DOE n.• 3796, de 30 de junho de 2006., Editais 
51, 52 e 5312006. de 31 de julho de 2006, publicado no DOE 
n• 3817, de 31 de junho de 2006, Ed~al 054106. de 15 de 
agosto, publ•cado no DOE n• 3828. de 15 de agosto; Edrtaf 
055106, de 06 de setembro. P<Jblicado no DOE n 384o4, de 06 
de setembro; Eddal 056106, de 20 de setembro, DOE n. 3656, 
de 26 de setembro; Edrtof 057/06, de 10 de novembro, Edrtal 
058106, de 22 de setembro, pubfocado no DOE n• 3858, do 26 
do aetembro de 2006, Edrtaf n• 060106, de tO de novembro. 
DOE n• 3888, de 16 de novembro e Edital n• 061/06, de 18 de 
dezembro de. DOE n• 3905. de 1~ de dezembro de 2006 

Coluidei'CIIIdo que ~rreu falho no d1gitoção do edital 
061106. e, 
Caf\Sidorando o1ndo que i. devu do odm•rurtroçãa, ~ver 
seus atos quanto estES conterem erros ou vícios; 

RFSOLVt:: 

Retificar o Anexo I, do Edotal no 061106,. publicado 
no DOE n• 3905. que convocou nova carêiiC!a para a 
Secretar ~a de Estado da Educaçio, que passar~ • vogorar com 
as segu1ntes mod•focaç6cs 

Onde aelê: 

025 ·SANTANA RURAL 

001 - PROF. HASIL. 1A. A 4A. SERIES 
--r--, 

____ NOME ---· 
LUCINETE LEMOS PICA_N.:.Ç_O ___ _ 

l(setrap ) 
Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

POIITARI \1\ OG7/Q6-St. IIIAI 

0 SUlUT\RIO DF ~fAUO Of 
TR.~~SPOil I t:S 00 CO\'ER'óO 00 "UP.\ no aso d< sua• 
otnhu;,il<, qu< Ih< Slo confwd.1., r<lo Occn:to o: 333-1, 
dr 0Si07,10U~. 

'\ri. 1•- l\omur u, Ser\< adores 11baa"u rcla~.:mna\Jus, 
r~'" oon•I>O"Ill a C'O\IISS.\0 l'tii\MNf.NTE DE 
U( 11 o\ÇÀO - CPL da Scxr..:t•r.a de: (st3dO de Tun,pona 
SETRAP 

FOI\' \ LDO 0.\ \HSCf-"10 R UIO~ Prr<idtntt 

JOSt AURt:IIO D BAs'iOS 
P~liLO I'IÁCIOJ DA Sll\'A 

I:LDt.NOR T DE C.\RV4LHO 
JO~t RONALDO \IOT.o\ llo\ ( 1110 
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Mtmhro Efrti•·o 
Mrmbro Errh•·n 

Mtmbro S•plult 
r\frmbro ~uf'lt:alr 

Art. r· Es~ Port1t1a entmrt em vaaur a penuda da1.1 
de StU\ assmatura 

Art. J•- Revo11111-:sc J\ d1~posiçOcs em contrino 

EXTRATO DE RE!?UWQQ..DE L!CIIACÃO 

B.lliRt~ : Concornlncia Publica N" 006 I 2006· 
CPUSETRAP 
OBJ!i!Q : Elaboraçao de Proretos Executrvo de 
Engenharia, para Construçao da Rodo•~a BR·156/AP, no 
Subtrecho do laranJal do Jari- Entr BR·210(A). segmento Km 
27 - Km 271 com exlensao de 244 km 
TIPQ : .,écnoca e Pfeço' 
~JÇIM_Q : RS 4 150.709.91 (qualro m~hOes , cento e 
c.nqoenta moi setecentos e nove rea•s I! noventa e um 
centavos) 
I:C.POJ>FIQ~ :60001192/2006 - SETRAP 

QAJA DE. R!:ALIZACÃO. 01.08 06 és 09 OOh 

ÉMf~_!;lli.fABII!;]PANTeS" 

MAIA IAHO ENG' LTDA 
ASTEP ENG'LTOA 
ENECO"' S A ENG" E ECON COM 
ATP ENGENHARIA LTDA 

~~ t:IABIJ,!TADA: 

COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 
NÃO COMPARECEU 
NÂO COMPARECEU 

MAIA MELO ENG' L TOA o valor global do R$ 4.146.383,92 
(quatro mllh6es, cento e quarent.l e seis mil, trezentos o 
oflenta e tr~s reais o noventa e dois centavos) 

~O="='r=a=-E=s~tr=u~tu=.r=a~~~~==·~~ 
Ale ir Figueira Matos 

Extrato de Ordel!t de ExoaJÇI!o de ~rviÇOS 

Instl'\ll!lentO 
Portu: 
OES n• 205/06-UCC/NSP/SEINF, celebrada entre o G.E.II, 
através do Secretario de Ertodo do Infro-Es:trut\1"0 • SEtNF. 
coma CONllMTANlC e a unpruo ALMEIDA & BEZERRA 
L Tt>A, poro os fino nela dcclorGdo•. (CARTA CONVITe N" 

Z14/Z006-Gl'LISEIN'/6EA). 

QJUW: Construç& de 1.~95,00m de PCWGrelcu Cl!l modt.ir" de 
lei, ct11 tarugo.s e uteias c0111 I,Onl .K largura. no Comullidodc 
de Igaraj>l do IM.io, Distrito de 8o1lioue-AP 



Maca pá, 19.12.2006 

~o~ !li:J3l.~ (Cento e trinta e um mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais e. sessenta e três centavos). 

Pro:w 30 (trinta) dicls consecutivos. 

~q: As dt.$peso.s com o execução dos serviços utão 
orçados no valor global de R$-131 315 ~~(Cento e trinta e um 
mil. trezentos e quarenta e cinco reais e je:.ssento e três 
centavos). sendo empenhado: R$-15 000 OQ (Quinze mil r eais). 
que correrão à conto dos re<ursos oriundos do Programo de 
Trabalho: 15.451.0181 1.198 - Estr llluroção de Espaços 
Públicos. Noturua da Dupt.ja: 4.4.90-5! fonte (001), 
conforme Noto de Empenho n°2006/NE02056. emitida em 
29/11/2006 

~~llt~_kM!IJ: O disposto no artigo 62 c 120 do Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mccopó, 29/11/ 2006. 

.&. 

~
ir fi ' eira Motos 

Sec rio e Infra-estruturo 
Dtt elo n• 2042/95_ 

Extrato de Ordem de Execução de Suviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 206/06-UCC/NSP/SEINF, celebrado entre o G.E.A. 
a t ravés do Secretario de Estado do lnfro-Estrutlrtl- SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa TOLEDO CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, poro os fins nela declarados. (CARTA 
CONVITE N" 219/2006-CPUSEINf/GEA). 

QQ.JID.: Construção de 334 .20m de Passarelas em madeiro de 
lei, com tarugos e esteios, com !,Om de largura, no área 
adjacente à Av. Jeribá, Oairro Jardim Felicidade!; Construção 
de 616.35m de passarelas em madeiro de lei, em tarugos com 
!,OOm e 1,50m de largut'O, no Possa9em Emanuel José dos 
Santos - Bairro Cubo de Asfalto e Construçilc de 321,00m de 
passarelas em madeiro de lei. em tarugos com I,Om de largura 
no finei do Av. Folconeri de Ser.a(Passcgem do Amor). Bairro 
Sõo Lázaro, em Mocopó-AP. 

~9_Giobol: R$-116~ (Cento e dezesseis mil, cento e 
se.tenta reais e clnqüento e cinco centavos}. 

Pro!P_: 30 (trinta) dias consecutivos. 

.Q.2!p_cõq: As dupesos com a execução dos serviços estão 
orçados no valor global de R$-116.170,55 (Cento e dezesseis 
mil, cento e se. t enta reais e cinqüenta e. c inco centavos). sendo 
empenhado; R$-58_.000 00 (Cinqüenta e oito mil reais), que 
correrão d conto dos recursos oriundos do Programo de 
Trabalho: 15.451.0181 1.198 - Estrutlrtlçffo de Espaços 
Públicos. Natureza do Dupesa: 4.4.90-51 Fonte (001). 
conforme Nota de Empenho n"2006/NE02055. emitido em 
29/11/2006 

~~-~: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopá. 29/11/2006. 

; .. ~ 
Alei ig~ Motos 

Secre rio de Infra-estrutura 
Decreto n• 2042/95 

Extrato de Ordem de Execuçffo de Serviços 

Instrument o 
Portes: 
OES n• 207/06-UCC/ NSP/SElNF. celebrado entre a G.E.A. 
«lfrcvés d4 Secretario de. Estado do Infra-Estruttra- SflNf, 

como CONTRATANTE e o empresa MAMBRÁS 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO l. TDA. poro o< fins nela 
declarados. (CARTA CONVITE N" 220/2006-
CPL/SEINf/GEA). 

Q]2j~J.9.: Con.!truçi!o de 1.38!,70m de Passarelas em madeiro de 
lei, em t arugos com !,Om de largura no prolongamento do Av. 
Partilho de Melo e prolongamento elo Trav. 02, Bairro Remédio 
n . em Santana-AP. 

~~l R$.-106 739 70 (Cento r. seis mil. setf!centos e 
trinta e nove reais e setenta centavos). 

~: 45 (qUCU"ento c. cinco) dios consecutivos. 

~g~: As despesas co,. o execução dos serviços estão 
orçadas no valor global de R$-106.739 70 (Cento e seis mil, 
setuentos c trinta e nove reais e setenta centavos). sendo 
empenhado: R$-15.000 00 (Qui nu mil reais), que correrão à 
conto dos recursos oriundos do Programo de Trabalho: 
15:451.0181 1.198 - Estruturação de Espaços Públicos. 
Nollrezo do t>cspua: 4.4.9().51 fonte (001), conforme Noto 
de Empenho n°2006/NE02066, emitido em 29/11/2006 

(DIÁRIO OFICIAL) 

fundamento Legal: O disposto no ort i!)O 62 e 120 do Lei n° 
8.666/93 e olterocões oosteriores. 

A\ocopó. 29/11/2006. 

Alei /f·~ 
Secre io d:tro~:~llrc 

ecr'eto n• 2042/95 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 208/06-UCC/NSP/SEINF. celebroelo entre o G.E.A, 
o través do Secretario de Estado do Infra-Estrutura- SEINF, 
como CONTRATANTE c o emprua GLOBO CONSTRUÇÕES, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS L TDA, poro o.s fins nela declorodos. 
(CARTA CONVITE N" 186/2006-C.PL/SEINf/GEA). 

Ob !P.t_Q: Construção de 437,50m de Passarelas em madeiro de 
lei, com esteios e trapiche de otracoçao de Borcos. no 
Comunidade Alegria do Aroguori, Munidpio d<! Clllias -AP. 

0 reco Global: R$-n 716 76 (Setenta c dois mil, setecentos e 
quarenta e se.i:l re.ais e. sdc.nfa e seis centavo~). 

Pr9zo: 90 (noventa) dias consecut ivos. 

~: As dupesas com o execução dos serviços estão 
orçados no valor global de R$-72 746 76 (Setenta e dois mil. 
setecentos e qiJQre.nto e seis reais e setenta e seis centavos). 
sendo empenhado: R$-B.QOO 00 (Oito mil reais), que correrao a 
conto dos recursos oriundos do Programo de Trabalho: 
15.451.0181 1.198 - Estrllluroçao de Espaços Públicos. 
Natureza da Despesa: 4.4.90-51 Font e (001), conforme Noto 
de Empenho n°2006/NE02!15, emit lelo em 29/11/2006 

Fundamento Leaal: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e altorações posteriores. 

Macopá, 29/11/2006. 

/4 .. g 
Alei Fi.gO]it:o Matas 

Secre io dJ:_nfro-estruturo 
ocreto n• 2042/95 

txtroto de. Ordem de Execuçao de Se.f'Viços 

Instrumento 
Por tu: 
OES n• 209/06-UCC/NSP/SEINF. celebrado entre o G.E.A . 
at ravés do Secretario de Estado da I nfro·Estruturo- SEINf. 
como CONTRATANTE e o empresa MAGMA CONSTRUÇÃO E 
TERRAPLENAGEM L TDA, poro os fins nele declorodos. 
(CARTA CONVITE N" !83/2006-CPL/SEINF/GEA). 

Ob !uo: Construção de um Passeio Público entre o Bairro do 
Aroxá e o Vila das Oliveiras, Bairro dos Pedrinhos. Municipio de 
Macopá-AP. 

Preco Global: R$-122.540 96 (Cento e vmre e dois mil. 
quinhentos e quarenta reais e. nove.nto e seis centavos). 

EJ:E_Q: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos. 

Dotacõo: As despesas com a execuçi!o dos serviços estõo 
orçados no valor global de R$-122 540 22 (Cento e vinte e dois 
mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos). 
sendo empenhado: R$-36.763 00 (Trinta e seis mil. setecentos 
e sessenta e t rês reais), que correrão a conto das reetrsos 
oriundos do Programo de Trabalho: 15.451.0181 1.199 -
Recuperação de Equipamentos e Espaços PúbliCaS. Natureza do 
Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001), confor me Noto de Empenho 
n°2006/NE01981, emitido em 28/1112006 

fundament o l.eaal: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e alteraçi!es posteriores. 

Mocopó, 28/11/2006. 

tf 

Extrato de Ordem dr: Execuçao de Serviços 

Instrume:nto 
Portes: 
OES n° 210/06-UCC/NSP/SEINF, celebrada entre o G.E.A. 
a t ravés do Secretario de Estado do Infra-Estrut uro- SEI Nf, 
como CONTRATANTE e a empresa NASCIMENTO 
CONSTRUÇÕES LTDA, poro os fins nela declarados. (CARTA 
CONVITE N" 202/2006-CPUSEINF/GEA). 

~: Construçao de 352,00m de Passarelas em madeiro de 
lei, em tarugos com !,OOtn e !,50m de largura. na área 
adjacente à Ruo Ariosvaldo Coelho C..xias, Bairro Cidade NoYO, 
em MocopÓ·AP. 
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Preço Global: R$-29 786 78 (Vinte e nové mil, setecentos e 
oitenta e stis reais e setenta e. oito ce.ntovoJ). 

~: 30 (trinta) dicls consecutivos. 

Ootocõo: As despesas com o execução dos serviços estão 
orçadas no valor global de R$-29.786 78 (Vinte e nove mil. 
seteceP\tos e. oíte.nto e. seis re.ois e. setenta t oito centavos). 
sendo empenhado: B$-15 900 00 (Quinze mil reais). que 
correrão à conto dos recursos oriundos do PrograrN:~ de 
Trabalho: 15.451.018! 1.198 - Estrut~reçõo de Espaços 
Públicos. Natureza do Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001), 
conforme Noto de Empe-nho n"2006/NE02064, emitido em 
29/!V2006 

fundamento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 do t.ei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopó, 29/11/2006. 

~. Ale fig' ro Motos 
Secr rio d Infra-estruturo 

Decreto n• 2042/95 

Extrato de Orde111 de Execuçao de Suviços 

Instrumento 
Pariu: 
OES n° 211/06-UCC/NSP/SEINF. celebrado entre o G.E.A. 
através do Secretario de Estado do Infra-Estruturo- SEINF, 
como CONTRATANTE e a empruo ELETRO GRUPO LTDA, 
poro os fins nela declorodos. (CARTA CONVITE N" 207/2006-
CPL/SEINF/GEA). 

Qll.illi: I luminação do Praça Carlos Silva no Bairro Infroero I . 
em Mocopó-AP. 

Prcco Global: B$ -79.199 24 (Setenlo e neve mil, cento e 
noventa e nove. reois e. vinte e quatro centavos). 

~~: 60 (sessenta) dias consecutivos. 

Dotccão: As despesas com o execução dos serviços estão 
orçadas no valor global de R$-79.199 24 (Setenta e nove mil, 
ce.nto e novento e nove reais e vinte e. qua1ro centavos), sendo 
empenhado: R$-39.600 00 (Trinta e nove mil, seiscentos 
reais). que correrão a conto dos rectrsos oriundos do 
Programa de Trabalho: 15.451.0181 1.198 - Estruturação de 
Espaços Públicos. Natureza da Despt.jO: 4.4.90-51 Fonte (001), 
conforme Nota de Empenho n"2006/NE02!09, emitido em 
29/11/2006 

Fundamento kegol: O disposto no ar tigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e alterações posterioru. 

Mocopó, 29/11/2006. ._g 
Ale fig00o Motos 

Secr io ~1nfro-es truturo 
Dccrefo n• 2042/95 

Extrat o de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 212/06-UCC/NSP/SE!NF. celebrado entre o 6.E.A. 
at ravés do Secretario de Estado do Infro·Estruttro - SEINF, 
como CONTRATANTE e o e;_preso COEAP- CONSTRUÇÕES 
E EDIFICAÇÕES DO AMAPÁ L TDA. poro os fins neto 
declarados. (CARTA CONVITE N" 230/2006-
C?LISEINF/G€A). 

Objeto: Construção de 1.053,20m de Passarelas em madeiro de 
lei. em tarugos e esteios. com !,OOm e 1,50m de lorguro. no Ruo 
Hh~unor Mc.ia, Av., ÁIYGro Atevcdo c Pass. Grc.gdrio de Motos 
Guerra (oo lodp dos casos n• 4065, 4075 e 4{)50) no Bairro do 
Muco. em M."copó-AP. 

Preço Global: R$-144 973.23 (Cento e quan<nto e quatro mil. 
novecentos e setenta e três reals e vinte. e t rês centavos). 

Pro~o: 30 (t r inta) dias consecutivos. 

Dotação: As despesas com a exccuçilo dos serviços estão 
orçadas no valor global de R$- 144 973 23 (Cento e quarenta e 
q\Jcltro mil. novecentos e. sc.tento e tris reais t. vinte e tr-is 
centavos), sendo empenhado: R$-15 000 00 (Quinz<. mil reais), 
que correrão à conta dos recursos oriundos do Programa de 
Trabalho: 15.451.0181 1,198 - Estruturação de Espaços 
Públicos. Natureza do Despt.jo: 4.4.90-51 Fonte (001), 
conforme Noto de Empenha n"2006/NE021! I, emit ido em 
29/11/2006 

funslo!Mnto Legal: O dasposto no artigo 62 e 120 elo Lei n• 
8,666/93 e olteroçães posl<riores. 

Macopó, 29/ 11/2006. 



Macapá,19.12.2006 

/4!S, 
~~rrr=:.nlra 

!Xereto n• 2042/95 

E ><trato de Ordan de Exccuç&> de Scrv.ços 

InstMJ~nento 

PCU"fu: 

OES n• 213/06-UCC/NSP/SEINF, celebrado entre o G.E.A, 
otrcvú do Sccrctaroo de Estado do Infro-Estrvt..-o- SEINF, 
como CONTRATANTE c o empresa COEAP- CONSTRUÇÕES 
E EDIFICAÇ0ES DO AMAPÁ LTDII. poro os fons nela 
declarados {CAAT A CONVITE N" 209/2006-
CPL/ SEThl' /6EA). 

Q!tiú2: Urboní.zoçao do Orla do Loc.alldodc de Igarapé do 
Logo, Zona Rural do Murudpoo de Sontona-AP 

~o G.l2b2t 8!:2~~ {Noventa c cinco tnol, quonhentos c 
u.sse.nta e. ctneo ~'' e. SCJS cento~). 

~: 45 (quarento c conc:o) di<IS consecutivos 

~: As despesas com o cxuuçélo dos .serviços cst<lo 
orço das no volor global de RS-95 565 06 (Noventa c conco mll, 
quol\hcntos c susento c conco rccos c seis ccntovos), sendo 
etnpcl\hodo: RS-10.00Q 00 (Dez 11111 rcoJ.S), que cO<Ter<lo cl contG 
dos ~cursos oroundos do Programo de Trobolko 15.451.0181 
1198 - EstrutlrOÇ3o de E$p()Ços Públocos Nahrezo do 
Dc.spcso. 4 4.9<>-51 Fonte (007). conforme Noto de Empenho 
n°2006/NE02113. UNtodo em 29/11/2006 

~W2JMlaJ: O d ·sposto no Grtogo 62 c 120 do Lco n• 
8.666/93 c Glteroçõc.s postcrooru 

Macopd, 29/11/2006. 

Extrato de Ordem da E~cuçdo de Strtiços 

Instrll!Mnto 
PGrtu: 

OES n• 214/06-UCC/NSP/SEINF. celebrado e~ o G E.A, 
otrové.s do SccrttGroo de Estado do Infro-Estruturo - SEINF 
como CONTRATANTE e o empresa R & [) CONSTRUÇÃÓ 
L TOA, para os fins nela dcclarodos. (CARTA CONVITE N" 
229/2006-CPL/SEINF/GEA). 

Qltitto: Construç& de 483,50m de Pos~las em madeiro de 
leo etn tarugos, com 1.00tn e I .:SOm de largura, no fonal do Ruo 
Jooqu•tn Nobuco, Bolrro Uruvusidodc, em Mocapd-AP. 

~o ~bo1 RS-43 947 .!!8 (Quarenta c tr€s 11111. novcccntos e 
qUGI'Cnto c sete rccos e conqücnto c oito centavos). 

~~: 30 (tronto) dioJ consccutovos 

~~: As despesas com o eK&Cuçõo dos scrvoços cst&> 
orçadas no volor globo! dc B$-43 947.58 (Qwrcnto e tris mll, 
novecentos c ~nto e sete rccís e cinqüenta c oito 
centavos). sendo emptl\hado: R$-5 QQO 00 (Conc:o mil ~ois), 
~ CO!T&r~O a conto dos ruur'SOS oriundOS do Programo de 
Trobolko: 15.451.0181 1.198 - Eatrutur~o de Espaços 
Públicos. Notur'U<I do Dcspcso 4.4.90-51 fonte (007). 
conf...- Noto de Emptl\ha n"2006/NE02110, em•tldo em 
29/11/2006 

fyndqmeoto legal: O disposto no Grtigo 62 c 120 da Lei n• 
8.666/93 e altuoçõc.s postenorcs. 

E><trato de Ordem de Exccuçdo de Str;.ços 

Instrumento 
PCU"fu: 
OES n• 215/06-UCC/NSP/SEINF, ccldlrodo entre o G.E.A, 
otrové.s do SccrctGroo de Fstodo do Infra-Estrvtti'O - SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa C. R. CONS'TRUÇ~O L TOA. 
paro os f•ns nela declarodos. (CARTA CONVITE N" 187/2006-
CPL/SEI~/GEA) 

Q!!.iru: Construç<lo de 386,80tn de P~las em modeoro de 
lc•, com esteios c tarugo~ comi.OOm c 1,50m dclarguro, no Av. 
Cabo Velho, Borro dos Congos, em Mocapd-AP. 

f!:_~~ RS-38 806 I? (T ronta c oito moi, ootacento' e scis 
reais e dozt cefttcvos) 

f!:!!_za: 30 (tronto) d10s consecutivos. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~: As dcspcsos com o cxec~o dos SCI'Viço• utão 
orçados no valor global de Bt:~ (Trinta e oito mil, 
oitocentos e seo.s real$ c dozc c:cntovo.s), sendo empenhado: 
~QQQ.QQ (Quoruc INI roool$), q.. corru<ro a conto dos 
~cursos oriijndos do Programo de Trobolko: 15.451.0181 1.198 
- Estrvturoç&> de Espaçed P.:t.licos. Natureza do Dupeso: 
4.4.9<>-51 Fonte (001), conforme Noto de Empenho 
n"2006/NE02047, emitido em 29/11/2006 

fy~nto L!g!l: O dospo.sto no artigo 62 c 120 do Lco n• 
8.666/93 c oltuoçõcs postenoru 

Mocopd, 29/11/2006. 

E ><troto de Ordem de Ex~ de Serviços 

InstNI!\Cnto 
Portu: 

OES n• 216/06-UCCINSP/sen.F, celebrado entro. o 6.E.A, 
otravú do Sccrdcroo de Estado do Infro..fJirut\I'G - SEI~ 
como CONTRATANTE e a empresa PAOUCON : 
CONSULTORIA DE PAOJETOS L TOA, poro os fons nela 
declarados. (CAATA CONVITE N" 224/2006· 
CPLISEINF/GEA). 

Q11Jn2: C4nstruç4o de 622,20m de Pos~las em modetro d" 
ltt em IOI'ugos, com I ,OOm c 1,50m de largura. no f•nol do Av. 
Saúde Pi~~~Cntel Conto (prox. Ao CIOSP) Bairro do C4r>gos, em 
Macopd-AP 

Prcco Global: B$-56 453 45 (Ci"'iicnta c seis 11\ll, q~~~>troccntos 
e cl"'iicnto e trls rooois e quorurto e conco centavos). 

fwi: 30 (tronto) doos consuutivos. 

~ill: M despesas com o cxccuçil'o dos scrv.ços ut<lo 
orçados no ...,tor global de RS-56.453 45 (Conqijcnto e seos mil, 
quatrocentos c Clnqiknto c !ris reais c quarenta c cinco 
ccntovo.s), sendo empcnh:odo: RS-1!5 000,00 (Quonu mil rooois). 
que correrc!o a conta dos rfCU'$0S oriundos do Programo dot 
Trabolko: 15 451.0181 1.198 - Estruturoç<lo de Espaços 
Públocos Natureza do Dc.spe.so: 4 4.90-51 Fonte (001), 
conforme Noto de Empenho n"2006/NE02068, C~n~lido em 
29/11/2006 

fundamento Legal O disposto no cu-figo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e alteroç~u postuioru 

Macopd, 29/11/2006. 

~~A·4t 
~~·~ ... ~~ 

Decreto n• 2042/95 

Extrato de Ordem de Exccuçil'o de Serviços 

Instrumento 
Portes• 
OES n• 217/06-UCC/NSP/SEINf, celtbrodo c•tre o 6.E.A, 
otro~ do Secretario de Estado do Infro-Estrutti'O - SEI~, 
como CONTRATJINTE c o ~mprcso Roa-iA CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO L TOA·EPP. poro os fins nela dedorodos. (CARTA 
CONVITE N" 225/2006-CPL/SEI~/GEA). 

~: C4nstruçdo de 257,60m de Poss~las em modeiro de 
lei, ~tn csteoos e tarugos c01111,0m de lcrglro, no Ruo Jllogoos, 
Bcorro dlo Pocoval, em Moc.opó-AP. 

Pryo GJobol: RS-21456.41 (VIntot e um ""'· quatrocentos e 
clnqtknto uos r&OIS c quarenta e um ccntovos). 

f!:912: 30 (trint4) dias consecutovos. 

~: A.s despesas com o uccuçao dos urvíços estilo 
orçados no valor global de R$-21 156 41 (Vinte e um moi, 
quatrocentos" cinqüenta scos rcciS c quarenta c um ccntovos), 
scndo cmpeohado: R$-15,QQOOO (Quinze mil rco•s), que 
correrão 6 conto dos rcarsos oriundos do Progroono de 
Trobolko: 15.451.0181 1.198 - Estrvturoçilo de Espaço' 
Públicos. Noturczo do Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001). 
conforme Nota de Empenho n"2006/NE02062, emitido em 
29/11/2006 

Fundamento Legal: O disposto no ortogo 62 e 120 do Lei n• 
8 .666/93 e oltuoçõcs postr.riores. 

Mocopd. 29/11/2006. 

Instrumento 
Portu: 
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OES n• 218/06-UCC/NSP/SEINF, celebrado entre o 6.E.A. 
otrové.s de SccretGrio de Estado do Infro-Estrut~n~ - SEINF 
como CONTRATANTE c o ~ ENGEPROM ENGENHARIÁ 
E COM~O LTOA, poro os fons nela declarodos. (CARTA 
CONVITE N" 167/2006·CPL/Sen.F/6EA). 

Qk!ú2: Reformo e Adaptação do Proço Jlbdolo Houat, un 
Mocopd-AP. 

P~co Global: R$-67.830 89 (Sessenta c ttte mil, oitocentos e 
trinta rooois e ootcnto e nove centavos). 

!Xl!.;~: 45 (qtD"enta c cinco) doas consecutivos. 

~: As despesas com o cxecuçilo dos sa-vlço.s cstao 
orçados no valor global de R$-67 830,89 (Sessenta c sete mil. 
oltoccnto• e trinta rcols e oitenta & nove c~ntovos), sendo 
empenhado. R$-15.00Q 0Q (Quinze mil roools), que correrao à 
conto dos ~cttrSos onundos do Progro1n0 de Trobolko: 
15.451.0181 1.198 - EstrvtlrOÇ3o de Espaços Púbhcos. 
Nat~zo do Dcspesc: 4.4.9()..51 Fonte (001). conformc Nota 
de Empenho n"Z006/NE02050, envtodo em 29/IU2006 

Eun<!orMnto Legal: O disposto no órtigo 6Z e 1~0 do Lei n• 
8 666/93 e alterações posteriores. 

Insti'IJmcnto 
PCU"fu: 

Mocopd, 29/11/2006. 

OES n° 219/0CH.ICCINSP/SEThF, ccltbrado entre o G.E.A, 
atrové.s do Scc:rctGrio de Estado do Infra-Estruturo- SEINF, 
coltiO CONTRATANTE e o empresa IMNI\NCIAL 
CONSTRUÇÕES LTOA, poro Cd fins nela declarados. (CARTA 
CONVITE N" 232/Z006-CPL/SEINF/GEA). 

.Q!tim: Construçdo de 279 ,40m dc Passarelas em modc•ro de 
lei em tG1'119o• cot'A 1,00m d~ largura. no fino! do Ruo Antaovo 
Puciro do C4sta (oo lado do caso n• 94) no Boon-o Perpetuo 
Socorro, em Mocapd-AP. 

Preco Global: B$·21 Q7144 (Vonte c um mil. setenta c um reoos 
e quarenta e quatro centavos). 

fw2: 30 (tronto) díos consuutovos 

~' As despesas com o cxccuçilo dos SCI'Viços cst~o 
orçados no wlor glabol de B$-Z!.07!.44 (Vinte c um mil, 
sctcnto c um recus c quoruto c quatro centavos), sendo 
~Ilhado: RS-!5QQOOQ (Quonu mil t'C41S), qua correl'llo a 
conta dos recUNos oriundos do Programo de Trobclko: 
1!5.4!51.0181 1.198 - Estruturaçllo de Espaços Públicos. 
Noturna do [)upcso: 4.4.90-51 Fonte (001), conforme Nota 
de E~~~penho n"2006/NE02091, tmotido em 29/JI/2006 

fynclamento Lcool: O diSposto no artigo 62 c IZO do lAI n• 
8.666/93 e olteroçõc.s postr.rioru. 

Motapd. 29/1112006. 

El<troto de Ordem da Exccuçil'o de ScrviÇDS 

Instrumento 
PCU"fcs: 
OES n• 220/06-UCC/NSP/SEINF, celebrado cnt~ o G.E.A, 
alnrté.s do SecretariO de Estodo do Infro-Estrut~n~- SEI~. 

corno CONTRATANTE c o ~ E. A RODRIGUES 
ENGENHJIRIA, para os fins nclo dcclarodos. {CARTA 
CONVIll: N" 227/2006-a'L/SEINF/GEA). 

Qltim: Construção de 411,30rn de Po.ssorclas ctn madeiro dr. 
lt.l, un cstclos com 1,!50111 de larg1r0. no Proio do Acaró, 
Distrito de Fozendonha • AP 

Pn;co Globo!: RS-64 201 90 (Sc.ss~nto c quatro ITIII, duzcntos c 
um reais c noventa untavos). 

fn12: 30 (trinta) díos conSecutivos. 

~: As despesas com a otl<ccuç<lo dos aCI'Viços cst<lo 
orçado. "" voiO<" !jlobol d• BS-64 201 90 (Sufcnto e quatro 
mil, dult.ntOJ e 1.111 rooois ' noY&nta urrtoYOS), stndo 
empenhado: f!S-32 100 2' {Trinta e do1s mil. cem rt.Ois c 
novento c cinco centavos). qox correr&> cl conto dos rctlrSOS 
oriundos do ~ de Trabalho: 15.451.0181 1198 -



Ma ca pá , 19.12.2006 ( DIÁRIO OFICIAL) 

E:rtruturaçao de Espaços Públicos. Natureza da ~pesa: Objeto: Demollçil'o e RecoiiStitulçi!'o de Barrocas. com 
4.4.90.51 Fonte (001). conforme Nota de Empenho reapraYI!itornenta do material do demoliç& no loteamento Vale 
n°2006/NE01933. emitido ern 28/IV2006 Verde. ern Mocopá·AP. 

El!!JdJIJ]).!;J)t,!!_J.~: O disposto no art igo 62 e 120 do Lei n• Preço Glo~ R$-148 080,00 (Cento e quarenta e oito mil. 
8.666/93 e o iterações posttriores. oitenta reais). 

Mocopá, 28/1!/2006. 

.$!. 
~r Fi

1 
ira Motos 

Se~tário e I nfra-estrutura 
Decret o n° 2042/95. 

Extrato de Ordem de Execuçao de Serviços 

Instrumento 
Partes: 

. OE5 n• 221/06-UCC/NSJ>/SEINF. celebrado entre o G.E.A. 
otrovts do Secretario de Estado do Infra-Estruturo - SEINF. 
corno CONTRATANTE e a empresa ANGLO CONSTRUÇClES 
L TOA. paro os fins nela declarados. (CARTA CONVITE N" 
228/2006-CPL/SEINF/GEA). 

Q!!j~: Eloboroçõo dt Projetos Complementares poro Reforma 
ern Pavilhões do IAPEN. 

Pr~J!..&llo..! ~!j(l...QQ (Trinta e quatro mil, quatrocentos 
e cinqUenta reais). 

Praz~: 05 (cinco) dios consecut ivos. 

~: As despesas com a execuçi!'a dos s~os estão 
orçadas na valor globo! de R$-34 450 00 (Trinta e quatro mil. 
quatrocentos e cinqüento rt..ais), que correrão à co.nto dos 
recursos oriundos do Programo de Trobolho: 15.451.0164 1.236 
- Elaboração de Projetos para Reformo e Irnplantoçõo das 
Ações de Desenvolvimento. Natureza da Despesa: 3.3.90.39 
Fonte (001). conforme Noto de Empenho n°2006/NE01994, 
emitido ern 28/11/2006 

Ó!!lli.OI])~'t!l!!l: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

~'!' 30 (trinta) dias consecutivos. 

~: As despesas com a execução dos serviços estão 
orçados no valor globo! de R$-148 080 00 (Cento e quarenta e 
oito mil. oitenta reais). sendo empenhado: R$-15.000 00 
(Quinze mil reais). que correri!o cl conta dos rec<rsos oriundos 
do Programo de Trabalho: 15.451.0181 1.198 - Estruturaç3o de 
Espaços Públicos. Not~reza do Despesa: 4:4.90.51 Fonte (001), 
confor me Nota de Empenho n°2006/NE0210l, emitida e rn 
29/11/2006 

fundamento !.egol: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocapá, 29/11/2006. 

·.~ 
A f~1ra Matos 

Soe r c!rio,dé Infra-estruhra 
Decreto n° 204?/Q~ 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

IMtrumento 
Portes: 
OES n• 224/06-UCC/NSP/SEINF, celebrada ent re o G.E.A, 
otravts da Secretaria de Estado da Infra-Estruturo- SEINF. 
corno CONTRATANTE t. o empresa F. N. CAVALCANTE 
CONSTRUÇÕES L TOA. paro os fiiiS nele declarados. {CARTA 
CONVITE N" 212/2006-CPUSEINF/GEA). 

QQJm: Reforma da Escola Estadual Pedro Roldão Figueiredo, 
na localidade de Triunfo do Arogoori. ern Ferreiro Gomes-AP. 

Preço Globo): R$-141 073.16 (Cento e quarenta e urn mil. 
setenta e três reais e dezesseis centavos). 

Mocopá. 28/11/2006. ~: 90 (noventa) dias consecutivos. 

Extrato de Ordem de Execuçõo de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n• 222/06-UCC/NSP/SEINF. celebrada entre o G.E.A, 
atrovts da Secretario de Estado do Infra-Estruturo· SEINF, 
corno CONTRATANTE e Q empresa J & J CONSTRUÇClES 
L TOA. poro os f ins nela declarados. (CARTA CONVITE N" 
221/2006-CPL/SEINF/GEA). 

Ql:!JI\12: Construção de urna Arena Esport iva no Bairro Novo 
Horizonte . em A\acopá- AP. 

~o G..J2M~ R$-146.160,38 (Cento e quarenta e seis mi l. 
cento e sessenta reais e trinta e oit o centavos). 

~: 120 (cenTo e vinte) dias consecutivos. 

J2!!!a~: As despesas com a execuçilo dos serviços estão 
orçadas no valor global de R$-146.160,38 (Cento e quarenta e 
$ejs mil. cento e. sLSsento re.ais e trinta e oito centavos). sendo 
empenhado: R$-15 QQO 00 (Quinze mil reais). que correrão cl 
conta dos recursos oriundos do ProgrQma de Trabolho: 
15.451.0181 1.198 - Estruturação de Espaços Públicos. 
Noturno da Despesa: 4.4.9().51 Fonte (001). conforme Nota 
de Empenho n°2006/NE02061. emitida em 29/11/ 2006 

EY.r:!!!o.m~.!'.!9J&.9"!: O disposto no art igo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

~: As despesas com a execução dos serviços estão 
orçadas no valor global do R$-141.073 16 (Cento e quarenta e 

1 um mil. sete.nto ~ três reais e dezesseis c~:ntavos), sendo 
empenhado: R$-21 161 00 (Vinte. e um rnil. ce.nto e sessenta e 
um reois). que correrao à conta dos recL.rsos oriundos do 
Pr09""rno de Trabolho: 12.361.0127 2.577 - Aquisição. 
construção, reforma, aluguel e reaporelharnent o de prédios 
escolares do Ensino fundamental. Nature1a da Despesa: 
4.4.90-5 1 Fonte (015), conforme Noto de Empenho 
n°2006/NE04597, emitido ern 24/11/2006 

fllndornent o Legal: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e olteroçffes posterioreS'. 

Mocapá. 28/ll/2006. 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

II\Sirurnento 
Part es: 
OES n• 225/06·UCC/NSP/SEINF, celebrada entre o G.E.A, 
através ele Secretaria de EstQdO do Infra-Est rutura- SEINf, 
corno CONTRATANTE e a empresa A. O. RÊGO. poro os fins 
nela declarados. (CARTA CONVITE N" 161>/Z006-

CPUSEINf/GEA). 

Ob leto: Const rução de Palco e Stand' s poro IIT Feira de 
I ntercâmbio Pedagágico. Cientifico e Cultural do Est ado do 
Amapá, no Universidade Estadual do Amopá· AP. 

Macopá. 29/11/2006. Preco Global: B$-68 ?21 44 (Sessenta e oito mil, duzentos e 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n• 223/06-UCC/NSP/SEINF. celebrado entre o G.E.A. 
atravú ele Secretario de Estado da Infra-Estruftro- SEINF. 
corno CONTRATANTE e a empresa IVOCHAN 
CONSTRUÇÕES. SERVIÇOS E COM~RCIO L TOA. poro os fins 
nela declarados. (CARTA CONVITE N" 226/2006-
CPUSEINF/GEA). · { 

vinte e um reais e quarenta e quatro tentovos). 

~: 03 (três) dias consecutivos. 

Dototifo: As despesas com a execução dos serviços estaa 
orçadas no valor globo! de R$-68 221 44 (Sessenta e oito mil, 
duzentos e vinte e. urn reais e qUÓrento e quatro centavos). quo 
correrão a conta dos recursos oriundos da Programo de 
Trabolho: 12.361.0127 2.577- Aquisição. construção, reformo, 
aluguel e reaparelharnento de prédios escolares do Ensino 
Fund<1rntntol. Noturno do Despesa: 4.4.90.51 Fonte (015), 
conforme Nota de Empenha nOZ006/NE04595, e rnitiele em 
24/11/2006 

fyndomento Lego!: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n• 
8 .666/93 e a lterações oosteriores. 
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Mccapá. 28/11/2006. 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n• 226/06-UCC/NSP/SE!NF. celebrado entre o G.E.A, 
otrovés da Secretario de Estado da Infro·Estruturo - SEI NF, 
como CONTRATANTE e o empresa B. M. R. 
EMPREENDIMENTOS LTDA. poro os fins nelo declarados. 
(CARTA CONVITE N" 172/2006-CPL/SEI NF/GEA). 

.Q.Ql'l!!!' Reformo e Adaptações no Quadra Paliespor tiva da 
Escola Estadual Reisalina Ferreira Torneis. ern Tartarugalzinho
AP. 

Preco Glob9l: R$-147 416 65 (Cento e quarenta c sete mil. 
quotrocen1os e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). 

~: 60 (sessenta) dias coi\Secutivos. 

Dotac§o: As despesas com a execuçao dos serviços estõo 
orçadas no valor globo! de RS-147.416 65 {Cento e quarenta e. 
s~:te mil. quatrocentos e deze.ss~s reais e sessenta e cii\Co 
centavos), senélo empenhado: R$-22 112 50 (Vinte e dois mil. 
ce:nto e doze recis e cinqüenta centavos), que cort'crão à conto 
dos recursos oriundos da Programa de Trabalho: 12.361.0 127 
2.577 Aquisiçõo, construção. reformo, aluguel e 
reoporelhornento de pródios escolares da Ensino Fundamental. 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 Fonte (015}, conforme Nota 
de ErnpMho n°2006/NE04596. emitida ern 24/ll/2006 

Fundo!J\!\nto Leaol: O dispos to no artigo 62 e 120 da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocap6, 28/11/2006. 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

I nstrumento 
Partes: 
OES n° 227 /06-UCC/NSP/SEINF. celebrado entre o G.E.A. 
através da Secntario de Estado da Infra-Estrut~'f'o- SEINF. 
corno CONTRATANTE .e a empresa F. N. CAVALCANTE 
CONSTRUÇClES LTDA, paro os fins nela declarados. (CARTA 
CONVITE N° 233/2006-CPUSEINF/GEA). 

Oh !eto: Reformo do Porque da Expa-feiro do Amapá, Aluniclpio 
de Amapá-AP. 

Preco Globo!: R$-146.387 85 (Cento e quarenta e oit o mil. 
t r~zentos e oite.nto c se1e. reais e. oitenta e. cinco centavos). 

Proza: 15 (quinze) dias consecutivas. 

botocao: As despesa$ com o execução dos serviços estão 
orçadQs no valor global de R$-148,387 85 (Cento e quarenta e 
oito mil. trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos). sendo empenhado: B$-130 000 00 (Cento e trinta 
mil reais). que correrão cl conto dos recursos oriundos do 
Programa de Trabolho: 15.451.0181 1.199 - Recuperação de 
Equipamentos e . Espaços Públicos. Natureza do Despesa: 
4.4.90-!ll fonte (007). conforme Nota de Empenho 
n°2006/N€01979. emit ida ern 28/11/2006 

fJ!ndamento Legol: O disposto no art igo 62 e 120 da Lei n• 
8.~66/93 ~ cltCI"CÇõe.s posteriores. 

Macapó. 28/11/2006. 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

II\Sirutnento 
Portes: 
OES n• 228/06-UCC/NSP/SE!Nf , celebrada <ntre o G.E.A, 
at ravés da Secretaria de Estado do Infra-Estruturo - SEINF. 
corno CONTRATANTE e a empresa COMARC 
CONSTRUÇClES E SERVIÇOS L TDA. para os fiM nela 
declarados. (CARTA CONVITE N" 234/2006-
CPL/SEINf/GEA). 

Objeto: Serviços Diversos, Instalações Elétricos, Cornbote o 
Incêndio t. Ar Condicionado, no Museu dos Povos Indfgenos de 
Oiopaque-Kuahi-1\P. 



Macapá,19.12.2006 

~o~ BS-146493~ (únto c quarenta e seis mil. 
quatrocentos e noventa e trls ~·s e cinco centavos) 

fD!zo· 15 (quonze) d~as consecutivos. 

~: As despe.sos com o exccuçi!o dos scrvoços estilo 
orçadcls no volar globo! de ~.l.Q:! (únto e quarenta e 
seis mil, quatrocentos e noventa e tr~ ruis e cinco centavos), 
sendo empenhado: R$-<40.359 ~ (Quorenta mil, trezentas e 
Cinqlienta e naYe re.:.is), ~ correrão a conta dos reCirSOS 
oroundos do Programa de Trabalho: 04122.0160 1.157 -
Reformo e Ampllaçi!a dos Prédios Públicos. Natureza da 
Despesa: 4 4.~51 Fonte (001), confonne Nota de Empenho 
n•2006/I'Bll993. enutoda em 28/11/2006 

Ó!!ld<lll\~9<!1: O disposto na artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e aheroções posteriores 

Extrato de Ordem de Execuç& de Serviços 

Instrumento 
Partes· 

OES n• 229/06-UCC/NSP/SEINF, celcbroda entre o G E.A, 
através da Secretar., de Enodo da Infra-EIIruturo- SErNF, 
como CONTRATANTE e <> f.l!lpresa EQUATORIAL 
ENGENHARIA L Tt>A, para os fons nela declamdos. (CARTI\ 
CONVITE N" 213/2006-cPl./SEINF/GEA). 

Qllle~: Construçao de um Campo de Futebol no Soorro 
Un1vers1dade, un Mocapé-1\P. 

fru'l...fõ!2!lgt RS-14Q..~ (únto e quarenta e oito mil. 
trezentos e Ironia e o1ta ~is e dou centavos). 

!TJIJ~: 120 (cento e vonte) doC>S consecutivos 

.D.2!9'-Il:o· 1\s despesas com a execuçõo dos servoços estilo 
orçadas no valor global de R$-148 338.12 (Cento e quarenta e 
ooto mi, trezentos e trinta e ooto reais e doze centavos). sendo 
el!\penhado: R$-15 ()()() 00 (Quonze ,.., reais). ~ correra-o a 
conto dos recursos ariundos da Programo de Trabalho: 
154510181 1.198 - Est~ do. Espaços Públicos. 
Natureza do [)upua: 4.4.90-51 Fontc (001). conformo. Nota 
de Empt.nho n•2006/NE02076, emotlda cm 29/11/2006 

f!m!!g~: O diSposto no artigo 62 e 120 da Ld n• 
8.666/93 c olteraçiJes posteroorcs. 

Mocapó, 29/11/2006. 

.4.H-
AJ.!' Fi,~os 

Se~árla,de Infro~trutura 
Decreto n• 2042195 

Extrato de Ordem de Execuçi!o de Serv1ços 

Instrumento 
Partes 
OES n• 230/06-UCC/NSP/SEINF. celebrado entro. o G.E.A. 
através da Socrt.taroa de Estado do Infra-Estrutura - SErNF, 
coma CONTRATANTE c o ._,presa CARECA DIESEL LTDA. 
pe>ro 4S f1ns nela declarados. (CARTA CONVITE N" 223/2006-
CIUSErNF/GEA). 

Q!titt~: Cannruçi!o d~ 302,<40m de pe>SSarclos ~m modeora de 
leo, etn tCI'\lgM com I.OOm de lorglrc, na drea pt.rpt.nd1cular a 
Av. Pard (40 lodo da cosa n• 91); Connruçil'o de 484,10m de 
passorclos em modeoro de lcl, cm tarugos com I,OOm de 
largura, na órt.o perpt.ndocular José Esplrito Santo Araújo (ao 
lodo do solêlo 'Fiypper): Connruçõo de 297.70m de passarelas 
cm rnadeoro de le1, un tarugos com I.OOm de largura, na óreo 
pt.rpt.ndocular a PC>Ssogun Santo Fé (ao lodo do C4SO n• !In), 
8oorro Codode Nova. Murudp10 d~ Macopé-1\P. 

~q_§l~ RS-87 808.64 (Ootento e sete mil. oitocentos c 
ooto reo1s e sessenta e quatro centavos). 

f!:gz~: 30 (trinta) doas cons~cutovos. 

~- As despe.sos com o execuçi!a dos su-.riços estilo 
arçaclos no vaiar global de R$-87 808 64 (Ootcnta e sete mil, 
oitocentos e oito reais e sessenta e quatro ccntcvos). sendo 
U1'9enhoda: R$·8 780 86 (O. to mil. setecentos e oitenta reoos 
e CNtenla e seis centavos),~ correrão a COnta doS r~CUI'SOS 
ariundas do Progratr<> de Trabalha: 15.4!11.0181 1.198 -
Estruturação de Espaços Públ1cos Noturno da Despo.sa: 
4 4.90-51 Fonte (001). conforme N<Jto de Empo.nha 
n"2006/NE0208!!. Vlli l ida em 29/11/2006 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Macapé, 29/11/2006. 

,.~ 
A Motos 

Sec,? oroo Infro~truturo 
Dec to n• 2042195 

Extrato do. Ordem do. Execução de Serviços 

Instrumento 
Pe>rtes: 

OES n• 231/06-UCCINSP/SEINF, celebrada entre o G.E.A, 
atroví.t da Secretaria de Enoda do Infra-Estruturo- SEINP, 
como CONTRATANTE e o tmprua VI\P - CONSTRUÇÕES, 
COMálcrO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTt>l\, poro os 
fins nela d~cloradas. (CARTI\ CONVITE N" 218/2006-
CPL/SEINF /GEA). 

Q!Uw: Construçi!o de 1.034,00m de PC>SSOI'Cios em onode1ra de 
lei, em f~ t. t.stt.iC>S com I,OOm t. I,!!Om de largura no fonol 
da 1\v. Novo ~~n>sn., com Rua Presodente ~nnedy. Saorro da 
Hospotolidade, Santana-AP. 

lnco Global: 8$-105.019 42 (Cento e CintO nul, du..,_ .. re.:.is 
e quarenta e dais centavos). 

~z~: 45 (quarenta e conca) doas consecutivos 

~: 1\s despesas com a cxccuçi!o dos Serv1ços estilo 
orçe>d..s no volar global de R$-1® 019.42 (únto e c1nco nu!. 
dezenove re.:>IS c quorento c dois centavos). sendo f.l!lptnhodo: 
R$-10.!100100 (Dez nu! c quinhentos reoos), qu~ correraa ci 
conta dos rccursos aroundas da Programa de Trabalho 
15 451.0181 1.198 - Estrut\rllç& de Espaços Públocos. 
Natureza do t>espt.so: 4.4.90-51 Fonte (001). conforme Nata 
de Empenha n"2006/NE02081, eii'Õtldo ._, 29/11/2006 

Fundamento Legal: O dosposto na artigo 62 c 120 da Lei n• 
8.666/93 e oltcroçlJes posteriorcs. 

Mocapé. 29/IU2006. 

Pág. 7 

ll.lrul: 60 lsessenlal dias consecutivos. 

~: As despesbs com o execuçõo dos serviços estOo 
()(Çodos no valor global de IS-141 !8!.71 !Cento e 
quaento e um ml. novecenlos e oilenla e nove reois e 
setenta e sete ceniOYOSI. ficando empenhado nlc:iohlonte 
o lmporlOncio de: 1$·21.20!,73 !VInte e um mil. duzentos e 
nove reois e selenlo e lrês contavas) e correrOo à conlo 
dOs roc.xsos oriundos do Progomo de lrobolho: t5 .• 51.0181 
1.199 - RecuperoçOo de Equipamentos e Espaços Públlccn. 
Natureza do Despesa: 4.H0·51 Fonte (0011. conforme Nolo 
de Empenho n"2006,,NE02116. emllido em 29/11/2006. e 1$-
7.27,,0b !Sete ml. duzentos e selenlo e seis reolsj. correrOo 
à conlo do Programo de Trabo.tx>: 15A51.0181 1.198 -
EslruhroçOo de Espaços Públicos. Nah.rezo do de!piHO 
4.4.9()..51. foole I007J, Noto do Empenho: n"2006/NE02117, 
emilido em 01/1212006. 

fundamento LeggJ: O dsposto no Ofligo 62 e t20 do Lei n• 
8.666193 e olfer0Çôe1 posteriores 

Extrato de Ordun de Execução de Serviços 

Instro.ncnto 
Partcs: 

OES n• 234/06-UCC/NSP/SErNF. celebroc:la entre o G.E.I\, 
otrovú elo Sec:retano de Enoelo da Infra-Estrutura- SErfll', 
coma CONTRATANTE ~ o emp<'eso A. J . PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES L Tl>l\, paro os f•ns nela declarados (CARTA 
CONVITE N" 237/2006-CPI./SErNF /GEA). 

Q2iw: Refarmo nos lnstaloçiJes clétroCC>S da Escola do. 
Admlninroça'o Pública da 1\mopé, em Mocapd-1\P. 

Preco Glob9!: B$-90 393.70 (Noventa mil, treztntas e noventa 
e Ir~ ree>is e setenta centavos). 

Prazo: 20 (vlntc) dia.S consecutivos. 

~- As despt.Sos com o exocuç& das servoços ..nao 
orçadas na valor global de R$-90 393 70 (Noventa mo!, 

Extrato do. Ordem de Exccuçao de Servoças trezentos e noventa c tris recus c sctcnto cent0110s). senda 
unpt.nhado: RS-40 000 00 (Quarenta mil reo;,), ~ corruilo c1 

Instrumento canto dos recursos oriUndas da Programa da Trabalho: 
Partes: 04.122.0160 1.157- Refarono e Ampltoça:o dos Prédios f'llbllcos 
OES n• 232106-UCC/NSP/SErNF. ct.kb<oada entro. o G.E.A, Nat~r&zo elo Despesa: 4.4.90-51 Fonte (007), conforme Nota 
otravl.t do Secretaria de Estado do Infra-Estruturo - SEINF, 1 de Empt.nho n"2006/NE02087, emotlda em 29/11/2006 
coma CONTRATANTE e a f.l!lprt.So ATLI\S CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS L Tl>A. poro os fins nela declorodo.s. (CAATA Fyndgmemo L~ I: O d1sposto no artogo 62 e 120 da Leo n• 
CONVITE N" 22212006-CPUSEIJII'/GEA). 8.666/93 e altcroçõt.s posteriores. 

Q2.Jlli: Construçi!o d& 699,00m de PC>SSC>rela~ cm madeira de 
leo. cm te>rUgos com l,OOm e !,50m de largura na Av. Violeta 
Mont' olverne. Solrro Nova Bur1tizal. Munlclplo de Macapé-1\P 

Preco Globo!: R$-12! Z'[:4 75 (Cento e vonte c um mil. duzentas 
e sctcnto t. quatro rt.01s & sete nta e conco centavos). 

fo!.!.o: 30 (tronto) doas consecutivos. 

~: As despo.sC>S com o execuç& do1 serviços enllo 
orçadas no wlor 9lobal de RS-121 274 75 (Ccnto c vintc c 1ft 

mil, <ilzentos c setenta e quatro reais e setenta e cinco 
centavos). sendo t.mpenhado: f!$-12 127.00 (Dau mil, cento c 
vinte e S&tt. ~1$), ~ correri!o a conto dos recursos oriundos 
da Programo do. Trabalho: 15.451.0181 1.198 - Estruturoçao de 
EspaçC>S Públicos. Natureza elo t>espt.so: 4.4.90-51 Fonte (001), 
conforme Nato d& Empt.nha n°2006/I<Bl2083, cmitlclo em 
29/11/2006 

fyndgPDf!nto Lcgq!: O disposto no artogo 62 c 120 da Lei n• 
8.666/93 c olteraçõt.s posteriores. 

btrolo de Ordem de Execuçilo de SeMços 

Instrumento 
Porte r 
OES n• 233/06·UCC/NSP/SfJNF. Celebrado entre o G E.A. 
olr011és do Sect,laio de Eslodo do ln~o-Eslrulu'o - SEINF, 
como CONTRATANTE o o empresa áiCA CONSTRUÇÕES & 
PROJETOS LIDA como CONTRATADA. poro os Iins nela 
declarados. (CARTA CONVITE N" 238/2006.CPl/S8NF/GEAj. 

2lú~J2: R e lama do Stond de Aetomodefsmo de uma PIS lo 
e ConslruçOo de um Helponlo. no Paqvo do Expo-Feio 
Agropecuório em Fozenctlnho-AP. 

Extrato de Ordem de Exccuço!o de Serviços 

IMtrumento 
Partes: 
OES n• 23!1/06-UCC/NSP/SEIJII', celebrado entre o 6.E.A. 
atrovl.t da Secretario de Estado da Infro-Enl'lllura - SEINF, 
como CONTRATANTE e o empruo J & J CONSTRUÇõES 
L Tl>A, poro os f•ns nela dcclarodos. (CART 1\ CONVITE N" 
236/2~SE!Nf/GEA). 

~: Chmotilaçi!a, construção de muro c colçQmento no 
Coso dc1s Portciras, ._, l...ora'IJol do Jari-1\P. 

Prt.eo Globo!: R$-9Q.462 49 (Noventa m1l, quatraccntos e 
sesscnto e dois rcais c quarento centavos). 

f!:l!!2: 30 (trinta) doas consc,utivos. 

~: As despt.SC>S com a execuç& das serv1çat ..nao 
orçadas no valor global de R$-90 462 40 (Noventa mil. 
quatrocento~ c sessenta c dois ruis e quorcnta ccntavos), e 
correri!O a COnfCI dos l'eclrSOJ ariundoS da l'rogr<>Jna de 
Trobcllo: 10.122.0071 1.054 - Construç!o, Adcquaçao c 
Modernlzoçllo da SESI\. Nattrc:to da !>espt.SO: 4.4.90-!11 Fonte 
(001). conforme Nata de EmpeMo n•2006/NE02086, enutida 
t.m 29/IU2006 

func!omento kegqJ: O disposto no <>rtogo 62 & 120 ela Lei n• 
8.666/93 e altcroçi!es posteriort.s. 

Mooapc!, 29/IUZ006. 

. 
P!!ECO GlOBAl; B$·14U8!.U (Conto e quaento e um mil. 

~.menta t eog!: O dispe>sto no artigo 62 c 120 da Lei n• novoccnlos e otlenlo e nove reais e selanlo e sele 
8.666/93 c afteradcs aonr.rÍON'< cento'V01t. 

~ .,.. Ma.to.s 

Sec Infro-cstrutU"O 
Docrtto n• 2042195 



Maca pá, 19.12.2006 

Extraio de Ordem de Ex<>cução de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n• 236/06-UCC/NSP/SEINF. celebtoda entre o G.E.A, 
através do Secretario de Estado do lnfro-Estruftxo - SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa J. BASTOS EDIFICAÇÕES 
lTDA como CONTRATADA. poro os fins nela declarados. 
(CARTA CONVITE N' 235/2006-CPUSEINF/GEA). 

Q!lle.tq: Eloboroçõo das Projetos executivos de 
urbonizoçõo. orquiteluro e engenharia à implontoçOo do 
Conjunto Hobitacianallnfroero 11. no Município de Mocap6. 
AP. 

f.MC~A,I,; ~,lQ..Q9.(Cento e trinta e cinco mil, 
seiscentos e trinta reais). 

~: 30 (trinta) dias consecutivos. 

.!l.2t11.&ii.9.: As despesos com a exocuçõo dos serviços ostõo 
orçados no valor global de ~Q .. QQ...(Cento e trinta e 
cinco mü, seiscentos o trinta reais). ficando empenhado. 
inicialmente o imporlõncia de: R$·516.50 (Quinhentos e 
dezesseis reais e cinqüenta centavos) e corrCfõo õ conto 
dos recUfsos oriundos do Programa de Trabalho: 15.451.0164 
1.236 - ElobotaçOo de Projetos poro lmplantaçõo e 
lmplemcntoçõo dos Ações de Desenvolvimento. Natureza 
da Despesa: 3.3.90-39 Fonte (001). conforme Nota de 
Empenho n' 2006/NE02068, emitido em 79111/2006. e RS· 
29.0&1,75 (Vin te e nove mil. sessenta e um reais e setenta e 
cinco centavos). correrão õ conto do Programa de 
Trabalho: 15.451.0164 1.236 - Elobotoçõo de Projetos paro 
lmplonloçOo e lmplemenloçOo dos Ações de 
DesenvolVimento. Natureza do despesa: 3.3.90-39. Fonte 
(007). Noto de Empenho: n"2006/NE02089. emitido em 
7911 112006. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

duzentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos}, 
sendo empenhado: ~$·15.QQ().QO (Quinze mil reois}, que 
correrao d conto dos n:c..-sos oriundos do Programo de 
Trob<!lho: 15.451.0181 1.198 - Estrut..-oç3o de Espaços 
Públicos. Natureza do Despesa: 4.4.90·51 Fonte (001}. 
conforme Noto de Empenho n°2006/NE02105, emit ido em 
29111/2006 

fyndomento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopá, 29111/2006. 

~~ · M /:'r t• ttra atos 
Secyetório e Infra-estruturo 

/ Decre to n° 2042/95 

Extrato de Ordem de Exe.cução de Serviços 

Instrumento 
Partes: 

OES n• 239/06-UCC/NSP/SEINF, celebrado entre o G.E.il, 
através da Secretario de Estado da Infro·Estrutura- SEINF 
como CONTRATANTE e a ernpreso i\LVES CONSTRUÇÕES É 
EMP~EENDIMENTOS L TDil, poro os fins nela declarados. 
(Cii~Ti\ CONVITE N" 241/2006·Cl'USEINF/GEA). 

Objeto: Construção de 409 ,50m de passarelas em madeiro de 
lei, em esteios no ~io Motapi Mir im (lado direito), Município de 
Sontono·AP. 

!l!nl1!1lll!UM.1ruU!!: O disposto no artigo 62 e 120 do lei n• Preço Glob<!l: ~$·64·036 79 (Se.ssenta e quotro mil, trinta e 
8.666193 e olleroções posteriores. seis reois e setenta e nove centavos}. 

copó. 291 ll/2006. 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 237/06-UCC/NSP/SElNF, celebrada entre o G.E.il, 
através da Secreta.õa de Estado da Infra-Estruturo- SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa TERRAMil~ 

CONSTRUT~A L Ttli\, poro os fins nela declorodos, (CARTA 
CONVITE N" 244/2006-Cl'USEit-F/GEil). 

QQ.i•,t!!: Construçao de 769 ,50m de PosS<ll'elos em madeiro de 
lei, no 1• Travesso da Ruo Turíbio Gui~Mrões, !loirro Cidade 
Novo,l.lunidpia de Macopó-iiP, 

ereco G(obol: ~$-75 310 54 (Setenta e ci111:o mil. trezentos e 
dez reais e cinqüenta e quat ro centavos). 

Prazg; 30 (trinta) dio.s consecutivos. 

Prazo: 30 (trinta) dios consecutivos. 

Dotocão: As despesQS com o execução dos serviços estão 
orçados no valor global de ~$-64.036 72 (Sessenta e qua tro 
tnil. trinta e seis reais e setenta c. nove centavos), sendo 
empenhado: ~$-15.000,00 (Quinze mil reais). que correrão à 
conto dos re.cursos oriundos do Programo de Trabalho: 
15.451.0181 1.198 • Estrut1r0ção de Espoços Públicos. 
Natureza da Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001), conforme Noto 
de Empenho n°2006/NE02104, emitido em 29/ 11/2006 

Fundamento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopé, 29/11/2006. 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

I nstrumento 
Portes: 
OES n• 240/06·UCC/NSP/SElNF, celebrado entre o G.E.A. 
através do Secretario de Estado do Infro-Estrut<ro- SElNF. 
como CONTIM T i\Nll: e o empresa i\NDRADE E VILHENA 
LTDA-ME. poro os f ins nela declarados. (CA~Til CONVITE N" 
239/2006-CPUSErNF/GEil). 

Dotocõo: As despeso.s com a execução dos serviços e..stõo 
orçados no valor glob<!l de R$-75 3!0 54 (Setenta e cinco mil, 
trezentos e dez reais e cinqüenta e quatro cent avos}. "'ndo 
empenhado: R$·10QOQ 00 (Dez mil reais). que carreriio à conto 
dos recu-sos oriundos do Programo de Trobolho: 15.451.0181 
1.198 - Estruturação de Espaços Públicos, Natureza do 
Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001). conforme Noto de Empenho 
n°2006/NE02102, emit ido em 29/1!/2006 Ob jdo: ConstnJÇao de 150,20m de pasS<lre(QS e guarda-corpo 

no lloirro do Muco e 65!5,10m de passarelas f!m madeiro de lei, 
~~: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n° no Boirro dos Congos, Murúcípio de Mocopó·iiP. 
8.666/93 e alterações posteriore.s. 

Mocopé. 29/11/2006. 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 238/06-UCC/NSP/SEINF, celebrado entre o G.E.A, 
at ravés do Secretario de Estado do Infro-Estrut<ra - SElNf. 
como CONTRATANTE e o em~reso i\. R. & OLIVEIRi\ L TDA, 
poro os fins nela declarados. {CARTA CONVITE N" 240/2006· 
CPL/SEINF/GEil). 

Q!tim: Construção de 615,50m de pcssorelo.s vn madeira de 
lei, em esteios com I,OOm e 1,50m de largura 1\0 !lho .Jopiim, 
Município de Santana-AP. 

~obol: R$·90.224 95 (Noventa mi l, duzentos e vinte e 

quatro reais e noventa e ci111:o centavos). 

Prgo Globo!: R$-100 603,46 (Cem mil, seiscentos e três reais 
e quarenta e seis centavos). 

f!:ru:.g: 30 (trinta} dias consecutivos. 

t>otacão: As despesas com o uecução dos serviços estão 
orçados no valor global de R$-100 603 46 (Cem mil, seiscentos 
e. três rLcis e quarenta e seis ccntcvo.s). se.ndo e.mpenhado: a!: 
25.000 00 (Vinte e cinco mil reais}, que correrélo o conto dos 
recursos oriundos do Programo de Trabalho: 15.451.01811.198 
- Estruturoçao de Espaços Públicos. Natureza do Despesa: 
4.4.90·51 Fonte {001), conforme Noto de Empenho 
n°2006/NE02103, emitida em 29/ll/2006 

Fundamento 1&9al: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n° 
8.666/93 e alterações poster iores. 

Macopó. 29/1V2006. 

.~ 
i\lci iguSiro Motos 

Sur 'o d,-lnf ra-e.struturo 
Dureto n° 2042/95 

Extrato de Ordem de Execuçao de Serviços 

~: 30 (trinta) dias consecutivos. 
Instrui!\Cnto 

~ta~õo: As despeso.s com o exuuçõo das serviços estão Portes: 
orçados no volor global de ~$-90.224 95 (Noventa mil. OES n• 241106-UCC/NSP/SEINF, celebrado entre o G.E.A .. 
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através do Secretaria de Estado do Infra-Estruturo - SE!NF 
como CC?NTRi\TiiNTE e a empresa PALMi\~ CONSTRUÇÕES 
E COMERCIO L TDi\, paro os fins nela declarados. (CARTA 
CONVITE N" 243/2006-CPUSElNF/ GEil). 

Objeto: Serviços de montagem de palco, orquib<!ncados, tendas 
e passarelas em estruturo metdlica poro o i\G~OPESC/2006, 
Município de i\rnapó·AP. 

~lob<!l; R$·87 607 00 (Oitento e sete mi l, seiscentos e 
sete reais). 

f!:g~: 10 (doz} dios consecutivos. 

Dotocão: i\s desposO$ com o execução dos serviços estão 
orçadO$ no valor globo! de R$·67607,00 (Oitenta e Sf!te mil, 
seiscentos e Sf!te reais), sendo empenhado: R$·8,761 00 (Oito 
mil, setecentos e sessenta e um re.o is), qiJt corrc.rõo à conta 
dos recursos oriundos do Programo de Trabalho: 15.451.0181 
1.199 - Recuperaçao de Equipamentos e espaças Públicos. 
Not<reza do Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001), conforme Nota 
de Empenho n°2006/NE02093, emitida em 29/11/2006 

Fundamento Legal; O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n° 
6,666/93 e a lterações posteriores. 

Macapd, 29/11/2006. 

Extraio de Ordem do Execução d~ Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 242/06-UCC/NSP/SEINF. celebtodo entre o G.E.A. 
através da Secretaria de Estada do lnfro-Eslrultxa - SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa ANGLO CONSTRUÇÕES 
LTDA como CONTRATADA. poro os Iins ne to declarados. 
(CARTA CONVITE N' 242/2006-CPUSEINF/ GEA). 

Oblelo: Serviços Diversos no Re sidência Oficial do 
governador da Estado do Amo pó. 

fllÇO GLOBAL: BS-61.853.37 (Sessenta e quatro ma. 
oitocentas e cinqüenta o três reais e trinta e sele centavos). 

Prazo: 30 (trinta) dias consecutivos. 

~ As despesas com o execuçõo dos serviços eslõo 
orçados no valor global de RS-64 8S3 37 (Sossento e quatro 
mU. o itocentos e cinqüenta e três reais e lrinlo e sete 
centavos). ticonda empenhado inicialmente o importõncio 
de: R$·3.721,50 (Três mil. setecentos e vinte e um reais e 
cinqüenta centavos) e cooerOo õ conto dos reclXSOs 
oriundos do Pregamo de Trabalho: 04.122.0160 1.157 -
RefOtmo e Ampliação dos Prédios Púbicos. Natureza da 
Despesa: 4.4.90-51 Fonte (007). conforme Noto de Empenha 
n'2006/NE02106, emitido em 79/11/2006. e R$·28.278,50 
(Vinte e oito m il, duzentos e selonlo e oito reais e cinqüenta 
centavos). correrão à conto da Programo de Trabalho: 
04.122.0160 1.157 - Reforma e Ampfioçõo dos Prédios 
Públic os. Natureza da despesa: ~.4.9Q.5i. Fonte (001). Noto 
de Empenho: n'2006/ NE02107. emitido em 29/ li /2006. 

Fundamento Lega): O disposto no art igo 62 o I 20 do l ei n• 
8.666/93 e olleroções posteriores. 

cm·IISS,\0 PEil~1A:-lEJ\TE DE LICITAÇÃO 

RJ::SlLTADO DE LICITAÇ.o\0 

Cnnvilo n' . 07212006 
OB.JF.TO: s._-n•iç-n~ tlu Consl n.a~ l'lo de um Galp:\o CA')m Dar 

nu Lorulidndc do Breu. no Municlpio de Prncuúha·/\1'. 
FirmH Vtnccdorn: Comércio, Conmuçõt:s c Scr•iços l.tda. 
VAI OR: RS SJ.977,01 

ConYitc n". O?R/2006 
OBJETO: Serviços Je engenharia e comuns, vislllldo a 
manútc:nçtkl, conscr-v:lc;5o, upcraçi1o, c:onseno, instalação. 
rcparaçao, 1ransportt c tr.Jballu" técnit<>< profissionais, 
destinados a obter dctcm1inoda uti lidade de inlcres.~• par• a 
>~dministrnçdo - Parque do Fone (fortaleza de silo José úe 
M:u;;.~pft) - :\te;, intcn lô1 c C"-'tcrno. Todos O!~> ~c:rviços dever:io 
s<r executados com o fomccimcmo de mata iai,. Os serviços 
>crãn J.,tinot~>S u 2M (,·inte c oito) banheiros públicos c uma 
âte:l p<>S!"\uindn 12 (d,vc) hc.:cCJrcs. 
Firma Vencedora: F.1ica C'onslruo;Uc:s & l'rojetos Ltda. 
VALOR: RS 1~8.817, 14 

('on,·i te n'. 079/2006 
OBJETO: Serviços tle Elabor:J~O dos Projttos Executivos 
de Urhnnizaçl!o. Arquilcturn c Engcclltaria par.l l~•truturaçUo 
Ja Orla Hu,·ial da Sede d" Mw1ieipio do ltaubo.l do Piririm· 
.-\1'. 
Tirmll Vcnccdonl: Melro <:onstruloro l.tda. 
VALO!(: f(.Ç JUM6. 15 



Macapá,19.12.2006 

(OD\IIC n• 080.'2006 
OBJFTO: Scrvoços de conslrUçjo de S73,00m úc passarelos 
em maúcino llc lei com I.OOm de lorsurn, na Rua JoJo 
rr<..,oúcnte fo;.enned} e Aveni.W Franci<eollc Mdo Parente e 
Anlo\nio Vilda. Bairro dos Remédin< 11, Munielpio de 
~dOt3n3·A.I• 

fiinna l 'cottdora: Rod•• Con>lruçôe< e Comcr<:io Ltda 
V •li OR RS Jr, M,S 15 

( On\ltt n· 0~1.'2006 

OllJFTO. hc..-uç!" do" 'M:ni~os de Reforma. AmplioçJo e 
o\ddpldÇd<l '"' t\n!nJ dt ~Uitbol no BJIIT'O Maraboixo m. 
\1unodpon ~c Ma<i!piÍ·AP 
firm• I enctdora: A . C. Solva Borges&. Co• l.lda 
\'AI OK K\ 14~.946.20 

("nn' itf: n tlR212006 
OR.IT'TO: "'=r"~"' de Urt>onllaç!n da Orla d• Locohdode de 
\1.1f1o,onum. Lona Rural, no Mw1icipio de Macll(~-t\P 
I irm• I cn<tdora: VAP - C"oo,lruçu<s. Comércio. 
R<1'~'111Dt0c:. c Scno~M l.td.t 
I -\I OK R\ 148.341AI 

(. UD\IIC n• 083·'2006 
OOJETO: Scn iços d< con-uu<;ln de 327.00m de po>=elos 
em m.'deira de lti. em lafU&OS com I,OOm ~< l;agura. no 
PmlnngJmcnto do Rua Rcncdo~o Uowo 11<1 C""""· Bairro 
( "''Y'"· Municopio de ~iacap.I·AP 
I lrm• \ <nr<~ora: Si h a & M"""''' l1d.1 
v \LOR RS ~ 1115.'l'l 

< on• i to n• rlR 1'2006 
OUJtTO ·'•"'•Ço< de Elal"'mçlo do Projeoo• CompkLO de 
llrcn.1~~m PmrwKLt n.• 11\ttamcruo <.:ajan, \lunicípio de 
l.il .lliJc.lbrJ·-\1' 
l 1rm• \-ro(tduna: pjflhctro Con:'l..r'uÇJ\e.' e f nr,e:nhana Llda 
V.\LOR RS 131.584.50 

C'on\ •te n'. OI-4.-Al2il06 
On.n 10: Constru.;3o olo: ().1 tquatrn) sal» de Aula c 
!'"""''' (icral d3 Lswla l.su.dusl Jn><jllim '•buco. em 
UiJpnqu.:-AP 
Firma \ ~m·tdora: Conslcrrlun - t'on~truç:ões e 
r crrnrfana~c.rn l.hJa 
\ ' \lllR. R~ 14h 9~7.12 

( umitt n• UMi • .'UOb 
OR)I."I\J: C<~n•truo;~o d3 Ctl<a ol.ls l'ltrlmas do .~unocipio 
J: I aranjal o.ln l.aoJ. 
for•n• \ cn<cdort: J &: J Con<1ruçoo Lld.1. 
AI OR R~ 117. ~9~.08 

Con\llr n". U86J:!UtKt 
OO.IFTO: L ''"UÇ11o d<" Senil"" d< Corutruçan o.lc 
pa;sorda na I U<.Uiio.ladc do: \lila8Te de Jc>ll.'l do: Filadélfia, 
\lunocopio <lo M:v.:lgAo·AP 
Firmo \ tn<·cdor.: JB &: \out.a Lldü. 
VAI.Uit RS i2.329.R4 

Cnn\ilc n IJ87121)(J(o 
OII.I~TO: ~cniços o.lc Rtfcmu c Amploaçãu do 
,\l.omhrodo c l'onnll'a d.1 Cubin< da 4.rcn.t ~e l'ulebol do 
llaorro Zc..VO. Mu•icipoo de Maca~. 
Firma \ "cnrtdor•: úaoci3 .t Sanh" Ltd.t 
\' \I.'JR. R\ 72.91~,)8 

Cnn• olt n' 08912006 
OB.If fO .'>trvoços de et111\lnoç3o de 49J.SOm de 
f\l" .. ;ud.t::. em madeira Jt..: lei, em esteios com I,OOm de 
IJr~ura, no proiM@.ltnl.n1u 4.1a A'·· Moac1r l\.lnha de 
Ar.IUjo no ll::urro Congó..,, Munidpio de Mocapá-;\l' 
Firma \ <nrcdol'll. R&; O Couslno~ilcs Lrd• 
\ ~I OR K~ 60. 76S53 

ConuiC' n 09012006 
OIJJI:.TO: 4.quosiç.!o o.l< \l.llcriJI de E'pcdoonlc pora t<IJI 
\UI' I 
Hrmas \'enocoloro" An<8T3rh l1d.1.: Sompl.- Ltda c 
I .. C. Siha-\1F 
VI\LORES RS 41882.80; RS 897,00 e RS 2.847.60 

C'on•ilr n• 0911?006 
OR.IHO '\qui>iç3o de \ta~cnol de li•pcdic<JU: 
(lnfnno1.11~~:•1 porn <!ta SEI'\ r 
rirn••' \ rn<tdoras: 1\.A. Pcna-I.PP e Anczmph I Ida, 
V:\IOKlS RS 64 J7l00 c KS 12.925.80 

"-"·" ~ .. "" 
\Gl I'< ALDO DF~ I ROl>RlGl r.s 

Pr,:,il!coX ~~ I' L 

c·- Autarquias Estaduais 

(IEPA 

Benedito VItor Rabelo 

POR I.\ R I A" • J97.AJ2006Coi.S/J.EPA 

) 

( DIÁRIO OFICIAL) 

IEPA, no uso das atribuições que lhe são confcndas pela Le1. 
n• 0338, de 16 de abril de 1997, ahorada pela Le1 n • 0699, de 
28 de junho de 2002, Decreto n• I 045, de 31 de março de 
2006 c lendo em vista o teor da solieotaçlo de viagem de n• 
01/06 de 29 de novembro de 2006. 

RESOLVE: 
An.t• - Designar o deslocamento dos scmdorcs abaixo 

rclaciooado•. para viajarem da sede de suas atribuoçõcs tm 
Macap!, at~ o Arqui~lago do Baihquc, com obJelovo de 
realizar levantamento c documentaçlo de plantas medicinais, 
no perlodo de 23 a 2810112007. 

• Maria Apar<<ld.a Corrfa dos Santos 
Pesquisado,. 

• Terninha de Jesu~ Sum dos Santo! • 
Pcsquosado,. 

• Cl~la Ttrtza Lamarto da Slh·a • Chefe da Divosão 
de Fotoremp1a a Código •FGS- 2 

• Franclncldt Pereira da Silva Pena • Chefe da 
Oivi<~o de Avahnçilo Ttr&peuliea • Código- FGS ·2 

• Bel mira Silva Ftrlu • Nulricoonma 
• Jonu Olh·eira Cardoso • Poloto Fluvial 
• Jakrllne Costa Robrigues I Estagiaria 
• Joú Robmo dos Santos Pa.oloja/ Estagiano 
An 2 Dê - se Ci~-Co L Pubhq e-sc c Cumpra-se. 

!\tacapA, 30 n~r dt 2006. 

BENEDITO ~B O 
Dlrdor P ~i ntt 

PORTA R I A N • 398-A/2006-CAS.IIEPA 

O DIRETOR-PRESIDENTE do lns111u1o de 
Pesqu•sas Citntificas e Tecnológicas do Estado do AmapA -
I EPA, no uso das atnbuoçõcs que lhe sAo conferidas pel• l..e1 
n• 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei n • 0699, de 
28 de junho de 2002, Dcertto n' I 045, dt 31 de março de 
2006 e tendo em vista o teor da sohcoteçlo de \'iagtm de 02 de 
29 novembro de 2006 

RESOLVE· 
An J•- Design3J' o dcslocamcnlo dos servidores abaixo 

rclae1onndos, para viaJ31'em da sede de suas allibutÇÕC$ em 
Maeopá, nlé a Localidad< de Maruonum, com obJetivo de 
reahzar levanramenlo c document.1ç3o de pl>nras medocmaos, 
no pcnodo de 13 a 1710212007. 

• Maria AtJaredda Corrh do! Santos 
Pcsquosadoro 

• Terninha de Jesus SoarH dos Santos 
Ptsquosadora 

• Cl~la Tereza La mario da Silva • Chefe da Oovis4o 
de fo1o1erop1a ~ Código FGS 2 

• F'rancineide Porelr2 da Sil"• Prna • Chefe da 
Oovo<lo de Avahaçlo Terap~uloea ~Código- FGS -2 

• Bel mira Silva farias • Nutncoonisra 
• Raimundo Ludmar Pinto dt Araújo T Motorista 
• Jakellne Costa Robrlgues I Estago3J'I3 
• Josi Roberto dos Santos Paotojal Estagoano 
An.2 De- se neiL ubliqu c Cumpra-se. 

Macap,, e no' mbro 2006. 

~ 

PORTA R I A N • 399-A/2006-CAS.IIEPA 

O DIRETOR-PRESil)ENTE do lnstilulo dt 
Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá -
ICPA, no uso das otributções que lhe são conftridas pela Le1 
n• 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Le1 n • 0699, de 
28 de junho de 2002, Decreto n' I 045, de 31 de março de 
2()()(o c tendo tm VIsta o teor da soheitnçlo de viagem n' 03 de -
29 de novtmbro de 2006. 

RESOLVE: 
Arl.t•- Ocsognar o desloeamcn1o dos se"·•dorcs abaoxo 

rtlaeionados, paro viaj3J'cm da sede de SU3S alllbuições em 
Macapâ, a1~ Bel~m'PA, com ob)cti•o de n:ahnr anáhsc de 
m:ucrial botlnieo, no petiodo de 12 a 15/03.12007. 

• i\tarla Aparedd1 Corrb dos Sutos 
Ptsquo~adonl 

• Jakelint Costa Robrlgues I Estaglaria 
An.2 ~- se coa. P.~ubli c-se e Cumpra-se. 

Muapi, e ao b c 2006. 

' t-
TO RAB 0 

esl cote 

(Hemoap 

João Ricardo Silva Almeida 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVCNIOS 

3' TERMO ADITIVO 
COIIITRATO N '02812005-HEMOAPIOIAGNOCEL· COM E 

REP. LTOA 

) 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO COIIITRATO N' 02812005. 
QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA 
E IIEMOTERAPIA DO AMAPÁ F A EMPRESA DIAGNOCEL· 
COM l REP L TOA, PARA OS fiNS NELE DECLARADOS 

ONOI:' 5L4.C 

CLJ\USULA QUINTA - DA DOTAÇAO A deepesl!S cem 11 
0 OIRETOR-PRF.SIDENTE do lnsuruto de 0,_,ça0 ooole T .. mo Ad~o•o COII'or6o 6 conlo des Fonros 116. 

P(SQUISU Coenrlficas c Ttcnológoc35 do Esrado do Am>pi - 101 o 240 , Proqreme de Trab,.ho. 10 301 0181 2439. E!omenlo 

Pãg. 9 

do Despesa 339030, no ..,lorde RS 157811,60 {oenlo e 
anquenla • aote mil, ohD<*'IIos e onze relliS e l<lssenta 
cenlll..,.). consignados no orçemonro de 2007 

lEIA-SI!: 

ClAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO A d86pesas can a 
execução deste Termo Aditivo COOTer6o 6 """"' dut Forueo 116 
101 e 240 , Programe de Trllb,.ho, 10.301 0181.2439, Element~ 
d!' Despesa ~- no ••lor de R$ 156.062,48 {cento e 
<:onqOonta e ... mil, MSMnlD e cb1 reeis o qUIIrenlfJ o QlO 
centavos), <Xlrlsognedos no orçemonto do 2007 

(Adap 

MIQembro '*' 2006 
JO O CARÔÕSILVÃÃLMEIDA,' 

DIRETO PRESIOENTE • HlMOAP 
AOITANTE 

) 
José de Rlbamar Oliveira Quintas 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NO. 00112006 -
UGP/BIROIADAP - PARA A CONTRATAÇI.O DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS Aáu:AS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A AG~NCIA DE DESNVOLVIMENTO 
00 AMAPÁ, POR INTERM~DIO DO PROJETO 
COMUNIDADES DURÁVEIS E A EMPRESA S. P. PEREIRA 
SANTOS L TOA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS 

CLÁUSULA PRIMEIRA- 00 FUNDAMENTO LEGAL 
I - O presente conlrato lem ctrTIO fundamento aa Oiretnze$ do 
Banco Mundial - BIRD {empr6slrno n• 726>BR). conforme o 
permouivo conlldo no ~rt 42. § 5' da Lei n< 8.666193, e 
subskharilmante a Lei n• 8.666193 com auas aleraçOes e 
demaiS normas que regem a espécie, bem como 0$ demaJS 
anexa. que fazem paJte deste inslrumanto, Independente de 
transt:tiçao. aos quais as partas suj81tam-se a cumpl'lt, além 
d&$ demais cl<lusulas e condlçOcs deste controlo 

CLÁUSULA SEGUNDA- 00 OBJETO 
I - O objeto do presente Contrato 6 o lorneernento de 
pau.agens aéreas nat:10nail e intemactOnaia, para atender as 
necessidadl!l do Projeto Comunidades Durawos. durante o 
período de novembro a dezembro de 2006, conforme trechos 
constanles no Anexo 11 e espeelfoca~o do aerviço no Anlllto I 
do Shopp.ng n• 00812006, bem como na proposta da 
CONTRATADA 

CLÁUSULA QUINTA - 00 VALOR E DA FONTE DE 
RECURSOS 
I - O valor deste contrato 6 esbmado em alé R$ 30.000,00 
(tnnla mil reais) a serem pagos durante o perlodo de novembro 
a dezembro de 2006 A:s. despesas decorrentes da exeeu~o 
do preaente Contrato corrorao .ê conta do Orçamento do 
Estado, para o exerclclo finance~o de 2006. conforme abaixo 
relacoonadas. Fonte de recurso. 004. Programa de Trabalho 
04.121 0045.1249.0000; Nalurez.a da Despe$& 3390 33; Nota 
de Empenho n• 2006NE00736 no valor R$ 22.800,00. emtlda 
am 2111112006. Fonte de recurso. 001; Programa de trabalho 
04 121 0045 1249.0000; Naluraza da Despesa 3390.33. Nota 
de Empenho n• 2006NE00737 no ~~ator do R$ 1 200.00, emitida 
em 21111/2006 

CLÁUSULA SEXTA- 00 PAGAMENTO: 
I • OI pagamentos $erao efetuadO$ de aCOido com o Inciso 111, 
do art 55. da lei n• 8.666193, fiCI ostabelocfdo que 
a) O pagamento será reaiiZido epcls cada fomecunen1o das 
passagens e será liberado em .a1e 10 {dez) doas úteis. contados 
• partlt da ent,.da da documentaçAo completa e considerada 
perfella na DIVisAo Finanuora da CONTRATANTE. As Notas 
Filcals deve~o atender ts exigên<:IIS dos OrgAos de 
llscaliza~o. I"Wstve quanto ao prazo da autorizaçio para a 
&ua em•siO; 
b) A doc.....,enlaçAo será constrtulda de Notas FoscaiiiiFaliRS 
devidamente alesladas pelo Gerente do NUcleo AdmmosllaiOYO 
Financeiro do Projeto Comunidade~ DurtveiS e de oulros 
documenlos de aCOido com •• normu Internas om vigor, 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIG~NCIA 
I - O presente Contrato tem IniCIO na data de sua assinatura e 
ef!Cl!cla com a sua public:açlo no O O.E. extinguindo-se em 
31/12120011 

Oabl da Assinatura: 21 de novembro de 2006 

SEGNATÁRJOS: Jos6 de Rlbamar OlivMra Qulntn, 
Pre11dente da Agência de Desenvolvimento do Ama~ e 
Socorro de F'tlm.a Marques Pereira Repre$en1anle Legal S. 
P. PEREIRA SANTOS L TOA. 

o de Ribamar Oliveira Quintas 
la do Desenvol•imento do Amapi -AO 

Contratante 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NO 003/2006 -
UGP/BIRDIAOAP - PARA A AQUISIÇ.\o DE VEicULO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A AG~NCIA DE OESNVOLVIMEHTO 
00 AMAPÁ, POR IHTERMtOIO 00 PROJETO 
COMUNIDADES DURÁVEIS E A EMPRESA BETRAL 
VEICULOS L TOA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- 00 FUNDAMENTO LEGAL 
I • O presente contrato tem ctrTIO fundamento as Ooretrizas do 
Banco Mundial - BIRD {empr6slrno n• neS.SR), confonne o 
permissivo contido no art. 42, § 5• da Lei n• 8.666/93. e 
subsidiariamente a Leo n• 8.666193 com sua• alterações e 
demail nonnas Que rogam a e~cJe. bem corno os demail 
aneiCO& que ruem parte ~SIO <nslrumenro. lnaependenlo c:te 
lranscnçao. IIDI Quais as partes sujeitam-se a ct.mprir. além 
das domais c14usulas e conchç6es deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OSJETO 



Macapá,19.12.2006 

I • ~ objeto do presente instrumento ç_ontratuat a aquisição de 
01 (Um) Veiculo automotor novo (O km), ano/modelo 
2006/2007, tipo passeio , marca FIAT, modelo PÁLIO FIRE 
FLEX, maior 1.0. 4 (quatro) cilindros, 8 (oito) válvulas, potência 
65 cv, Combustlvel Gasolina!Ak:ool com equipamentos 
originais de fabrica. Cor cinza scandium~ 04 (Quatro) portas 
laterais, capacidade para 05 (Cinco) passageiros Incluindo o 
motorista, bancos dianteiros rectináveis, Barras de proteção 
lateral nas portas, Direção Hidráulica, Frnios a disco nas rodas 
dianteiras e lona nas rodas traseiras, Câmbio com 05 (Cinco) 
machas sincronizadas a frente e 01 (Uma) a ré, Ar
condicionado, travas elétricas e vidros elétricos. equipamento 
de som e com todos os acessórios exigidos peta CONTRAN e 
com assistência técnica local. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE 
RECURSOS 
I • O valor deste contrato é de RS 33.380,00 (trinta e três m il 
trezentos e ottenta reais). As despesas decorrentes da 
execução do presente Contrato correrão, à conta do 
Orçamento do Estado, para o exerclcio financeiro de 2006, 
conforme rubricas rnlacionadas: Fonte de Recurso 004. 
Programa de Trabalho n• 04.121 .0045. t249. Nota de Empenho 
n• 2006NE00860, no valor de RS 25.366,60, emillda em 
30/t 1/2006, Natureza da Despesa 3390.39; e Fonte de Recurso 
001, Programa de · Trabalho n• 04.121.0045.1249, Nota de 
Empenho n• 2006NE00861, no valor de R$ 6.011,20, emitida 
em 30111/2006. Natureza da Despesa 3390.39. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 
I • O pagamento será efetuado por melo de Ordem Bancâria, 
em até 1 O (dez) dias após a aprnsentação da Nota 
Fiscal/Fatura atestada pelo Gerente do Nücteo Administrativo 
Financeiro designado para fiscalizar a execução do Contrato. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso os dados da fatura estejam 
incorretos. a CONTRATANTE formalizará a CONTRATADA 
dentro do prazo estipulado no Capur desta Cláusula, e esta 
emitirá nova fatura Meoimada daquelas incorreções. abrindo
se. então, novo prazo para pagamento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO· Nos casos da eventuais atrasos de 
pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados 
desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento. 
tendo como base a incidência do INPC (IBGE) ou pelo lndice 
que venha a subslttul-lo, calculados "pro rats rempore". 
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de haver pendências na 
entrega dos objetos por culpa da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá suspender o pagamento pertinente até 
que sejam sanadas as pendências. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGENCtA 
I • O Contrato terá como lermo inicial de vigência a data de sua 
assinatura e vigera até a data do término do período coberto 
pela garantia do veiculo fornecido que será de 12 (doze) 
meses. 

CLÁSULA DECIMA SEGUNDA- DA PUBUCAÇÃO 
t • Incumbirá a CONTRATANTE. providenciar a publicação 
deste Contrato. por extrato, no Dillrio Oficial do Estado, até o 
quinto dia ütit do mês subseqoente ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo máximo de 20 (Vinte) dia daquela data. 

SEGNATÂRIOS: JOSé DE RIBAMAR OLIVEIRA QUINTAS, 
Prnsidente da AgGncla do Desenvolv do Amapà e 
OTACIANO BENTO PEREIRA JÚN R, Repre enlante legal 
da BETRAL VE[CULOS L TOA. 

l@iãro t 

Roberval Sousa de Azevedo Picanço 
'---• 

PORTARIA 
N' 09212006-0lAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N" 1125 de 04 de Abril de 2006, 
atendendo ao Memo n• 01391200&-DIAIDIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da Servidora: 
ROMILDA LUCIANA BATISTA CORREIA, Chefe da 
DIPOAIDIAGRO, código FGS-2, que viajoU da sedo de suas 
atdbuiy6c5, Mílca~ :ltê o Municlpio d e ~m<l pil, no pcrl.odo ~c 
01. a 11.12.2006. com Objetivo de Partictpar e Dar AsSistência 
Técnica na 21' AGROPESC, no Munlclpio de Amapá, as 
despesas com diárias ocorrerao à conta dO Recurso 
Orçamentário. 

fuNIVERSIDADE DO ESTADO DO A~ 
>="-
José Maria da Sirva 

PORTARIA N" 012, de 16 de dezembro do 2006. 

O Reitor da Universidade do Estado do Amapa, 
no uso de suas atribuições legais Q\Je lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual n' 1973 de 30 de junho de 2006, bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá e tendo 
em vista o processo de implantaçJo da UEAP. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

I~ESOLVE: 

Art. 1' • Instituir a COMISSÃO ORGANIZADOR/I 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO DA 
UEAP. a qual ter:i il seguinte composiçilo: 

Janaína Valéria Pinto Camllo- Diretora Acadêmica 
{Presidente) 

Rajmundo Cláudio Viana Scna - Chefe da Divisão 
de Processo Seletivo UEAP (Membro) 

Edielson de Lim a Campos - Assessor Juridtco da 
UEAP {Membro) 

Luiz Otávio de Assis Di>s - Dlfetor de 
Planet<Jmento e AdllM tstração (Membro) 

Zuila de Carvalho Flcxa - Chefe da DIIJISâo de 
EnSino da UEAP (Membro) 

Emerson Lulsi Damasceno Picanço - Chefe da 
Divisão de Registro e Controle Acadtlmico {Membro) 

Clésio Castro do Carmo - Ct1efe da Divisao de 
Concursos da SEAD {Membro) 

Geany Guimarães da Costa - AssessorJ Juridica 
da SETEC (Membro) 

Art. 2• ~ A presente Comissão terã a funçao de 
organ1zar todas as fases do referido Processo Seletivo. bem 
como resolver os casos omissos c todas as dcrnandas 
oriundas do mesmo. 

Art. 3° • Esta Portaria entra em v~or na data de sua 
expedição. 

de 2006. 
Gabinete da Reitoria da UEAP em 18 de dezembro 

Prol. 

PORTARIA N" 015, de 1• do dezembro de 2006. 

O Reitor da UnlvNsidado do Estado do Amapá, 
no uso de suas a:ribuiçõcs legais que lhe são confendas pelo 
Dectelo Estadual n• 1973 de 30 de junho de 2006. bem como 
pelo Estatuto da Universtdade do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o deslocamento do seN idor, JOSE 
PA ULO DA SILVA RAMOS JUNIOR, Chefe da Divisao do 
Orçamento, Finanças e Contabilidade, para viajar da sede de 
suas atribuições em Macapâ. alé os municlpios de Porto 
Grande/Ferreira Gomes!Tartarugalzinho, com o obJetivo de 
efetivar as inscriçOos dos candidatos dÇlqueles munfcipios no 
Vestibular/2007 da UEAP, no período de 04 a 10 de Dezembro 
j e 2006. 

Art. 2• - Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Reitoria da UEAP em t • de dezembro 
e 2006 

PORTARIA N' 016, de 1° de dezembro de 2006. 

O Reitor da Universidade do Estado do Amapá, 
no uso de suas atribulçOes legais que lho são conferidas pelo 
Decreto Esladual n' 1973 de 30 de junho de 2006. bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Designar o deslocamento do servtdor, 
GLICÊRIO TAVARES DA SILVA. Chefe da Divisão de 
Planejamento, para viajar da sede de sups atribuições em 
Macapá, ale os muntclpios de Serra do NavioiPedra Branca. 
com o objetivo de efetivar as inscriçOes dos candidatos 
daqueles municípios no Vestibular/2007 da UEAP. no período 
de 04 a t o de Dezembro de 2006. 

Art. 2'"' • DO~Ge Ciê nciu. Pu b liq ue-se c Cumpra ~:se . 

Gabinete da Reitoria da UEAP em 1° de dezembro 
de 2006. 

Prol. 

PORTARIA N' 017, de 1• de dozcmbro de 2006. 

o Rei tor da Unl vers idndc d o Est ado d o AmCJpá , 
no uso de suas atribuições legais que lhe sao conferidas pelo 
Decreto Estadual n' 1973 de 30 de junho de 2006. bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amap~ 

RESOLVE: 

Art. 1• . DeSignar o dcstocamen:o do serv1dor. 
EDIELSON DE LIMA CAMPOS, Assessor Jurídico. para VtaJar 
da sede de suas atribuições em Macapá, até os municípios de 
Porto Grande/Ferreira Gomes/Tartarugalzinho, com o obj~tivo 
de efe li~Ja r as inscrições dos candldalos daqueles munrc1p1os 
no vestibutar/2007 da UEAP, no período de 04 a t O de 
Dezembro de 2006. 
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Art. 2• - DO-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Reitoria da UEAP em t • de dezembro 
de 2006. 

PORTARIA W 018, de 1° de dezembro de 2006. 

O Reitor da Universidado do Estado do Amapá, 
no uso de suas atribuições legais que lhe s~o conferidas pelo 
Decreto Estadual n• 1973 de 30 de junho de 2006. bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 1 o • Designar o deslocamento da servtdora. 
DtNETE REGINA PANTOJA, Chefe de Gabtnete, para viajar 
da sede de suas atribuições em Macapá, até os municiptos de 
Porto Grande/Ferreira Gomes/Tartarugalzinho, com o objetivo 
de efetivar as inscrições dos candidatos daqueles municípios 
no Vestlbular/2007 da UEAP. no perto do de 04 a 1 O de 
Dezembro de 2006. 

Art. 2' • Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se 

Gabinete da Reitoria da UEAP em t• de dezembro 
de 2006. 

PORTARIA N' 019, do 1° de dezembro de 2006. 

O Reitor da Universidade do Estado do Amapá, 
no uso de suas atribuições legais que lhe sao conferidas pelo 
Decreto Estadual ,n' 1973 de 30 de junho de 2006. bem como 
pelo Estatuto da Untversidade do Estado do Amapil. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Designar o deslocamento do servidor, 
FRANCISCO DO SOCORRO TRINDADE FAÇANHA, Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos - SETEC, para viajar da 
sede de suas atr ibuições em Macapó·AP, até os municípios de 
·s erra do NavioiPedra BrMca. a serviço desta Universidade. 
com o objetivo de conduzir a equipe responsável pela 
cfêl ivação das inscrições dos candidatos daqueles municípios 
no Vestibular/2007 da UEAP, no periodo de 04 a t O de 
Dezembro de 2006 

Art. 2' - Dê-se Ciéncia Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Reitoria da UEAP em t • de dezembro 
de 2006 

Pro f. 

PORTARIA N' 020, de 1• do dezem bro de 2006. 

O Reitor da Universidade do Estado do Amapá, 
no uso de suas atribulçOes legais que lhe são contendas pelo 
Decreto Estadual n' 1973 de 30 de junho de 2006, bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Arl 1• - Designar o deslocamento do servidor. 
RAIMUNDO CLÁUDIO VIANA SENA, Chefe da DivtSào de 
Processo Seletivo, para viaJar da sede de suas atribuiÇÕeS em 
Macapá, até os municípios de Se11a do Navio/Pedra B~anca. 
com o objetivo de eletivar as inscrições dos cand1d~tos 
daqueles municíp ios no Vestibular/2007 da UEAP, no pertodo 
de 04 a tO de Dezembro de 2006. 

Art. 2' . Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Reitoria da UEAP em 1° de dezembro 
c~ 200 6 

PORTARIA N" 021 , de 1"de dezembro de 2006. 

o Reitor da Univorsidado do Estado do Amapá, 
no uso de suas atribuiçOes legais que lho são conferidas pelo 
Decreto Estadual n• t 973 de 30 de junho de 2006, bcnl como 
pelo E statuto dn U niversidade do E~tado d o Amapá 

RESOLVE: 

Art. 1• . Designar o deslocamento do servidor, JOSI'= 
CARLOS CORDEIRO DA SILVA. molonsta da SETEC. para 
~Ji ilja r da sede de suas atr ibuições em Macapá-AP. ~té os 
municl pios de Porto Grande/Ferreira Gomes/Tartarugatzmho. a 
serv1ço ~esta Universidade, co~ o ObJehvo .de 7o.n0uz1r a 
equipe responsável pela erehvaçào .das 1nscnçoes dos 
candidatos daqueles municípios no Vesltbular/2007 da UEAP, 
no periodo de 04 a 1 O de Dezembro do 2006 

Art. 2' • Dé-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se. 



Macapá, 19.12.2006 

Gab~ncle da R•rtona da UEAP em 1° de dezembro 
de 2006 

TERMO DE JUSTIFICATNA 

PROCESSO N" 46.000.00412006 
ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 
OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 
RESPALDO LEGAL Art!QO 24, Inciso 11 da Le1 n• 8 666193 
CONTRATADO 
VALOR. RS 2 400,00 (Oo1s mU "quatrocentos roa os) 

Magnifico Reitor, 

A Assessona JuridiCa desta IES man•lestou·se pela contra laçAo 
d11eta com respaldo Jogai. no art1go 24, InciSo 11 da Le1 n• 
8 666/93 

Just1f1ca-se a Contra!açAo. tendo em vosta a Implantação e 
EstruturaçAo da Umvcrsldade do Estado do Amapá - UEAP, 
quando f01 obsoruada a necessidade do seru1ço 
supramenaonado 

Conforme documentação anexada neste processo, venf!Ca·Se 
QIIC a contratada reune as cond1ÇOes menCionadas no 
d1sposrt1vo ae~ma otado 

Pelo exposto e visando resguarda os Interesses da 
Adm~niStraçAo Púbhca e em fiel cumpnmenlo da ieg1slaçAo, e 
estando configurada a DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Submelemos • presente Justificat iVa a apreCIOÇl!O e 
homologaçlo de Vossa magnlftcênc1a, ao mesmo tempo em 
que so11crtamos sua publiCaçêo no D1ário Of1C18t do Estado 
oara quo se cumpre o di~osto no ArtiQO 26 Lei n' 8 666193 

Macapa-AP 211 ~/2006 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 

Oes. Honildo Amaral de Mello Castro 

CART0RIO ELEITORAL DA 2" ZONA 
CASA DA CIDADANIA 

Edit;ol n" 14612006 
PRAZO: 05 d ias 

O Dr. Décio José Santos Runno, Juiz Eleitoral da 
2" Zona de M31Capá, usando das atribuiçóes que lhe são 
contendas, etc 

F A Z S A 8 E R. a todos quantos virem o presente 
edital ou dele conhecimento bverem, em cumprimento ao 
disposto no art~go 2• do Provimento n• 002197/CREIAP, dando 
ciência aos inte•essados, que os eleitores relacionados abaixo. 
terão seus !nulos cancelados em virtude de laleclmento. para 
que, querendo. apresentem contestaçAo no prazo de OS(cinco) 
d.as ú1eis Autos de: Cancelamento de lnscrtçao por 
Falecimento 

P1ocesso n • 8 O 16/2006 
Eleitor - Seçêo lnsc~~ 
BaUsta DA Silva 481 38am51392 
Newton Leltll da 261 o112es92sso 

oncelos da tnreia 489 02849225õ0 
da Luz Costa 383 02012572500 

Santos 219 033m~ 
lijoSílva -· 494 04987112500 

oura Pereira 442 187062~-~ 
Cordeiro o6t 0264262518 

Eleitor Seçlo lnscriçJo 
anelo Guedes dos 244 0150<4892 

rigues dos SantÕs ~ Õ14585825 

ando de Menezes 439 04618082 

é Silva Fec:hlno 278 409454108 
onseca Conraclo 085 .Õ5064112S 

arbosa de Az&vedo m- õ49i6582 
·a$ do. Luz 110 051U51~5 

(DIÁRIO OFICIAL) 

E para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se o 
presente Edital que será afixado no Cartório Eleitoral da 2" 
Zona de Macapá e publicado no D1ário Oflclal do Estado Dado 
e passado nesta cidade de Macapé, Capital do Estado do 
Amapá, aos 12 (dm)· ias mês de dezembro do ano de.. 
dors m11 e seis. Eu . ' .. Francisco Santos Soares. Chefe 
do Cartório da • Z , i:ligitel e subscrevo 

CART0RIO ELEITORAL DA 2' ZONA 
CASA DA CIDADANIA 

Edital n• 147/200& 
PRAZO: 05 dia1 

O Dr. Décio José Santos Rufino, Juiz Eleitoral da 
2" Zona de Macapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas, etc. .. 

F A Z S A B E R, a todos quantos vi18111 o presente 
ediul ou dele conhocrnento tiverem. em cumprimento ao 
disposlo no art~go 2• do Provimento n• 002197/CREIAP. dando 
ciência aos interessados, que os ele~O<es relacionados abaixo, 
terão seus tilulos cancelados em virtude de falecimento, para 
que, querendo. apresentem contestaçao no prazo de OS(clnco) 
dias üteis. Autos do: Cancelamento de lnscriçlo por 
Falecimento 

Processo n • 8 02312006 -f= Eleitor _ Seçlo lnsct:!.ç!_o 
rW,nete do Ottvelra Duarte 461 0107~~ 

M;ax Roberto Barbosa da 453 40125231384 
Costa 
~adson Martlns da Costa 096 0335956255'õ 
~R.!_moa de Oliveira 383 02012~~~ 
~'{ilurlno Duarte 390 o3109432sn 
Luis da Cruz P anto a - 418 03768i'7Tsi.f 
~-do Naz~nl Paula 105 0368177257'7 
Chaves 
~~9 JOsé da Silva Santos 347 021237525i2 
~~ Flexa dos Santos 081 03359025iiS 
Selma Suely de Deus Borges 375 02762472518 
Laércio dos Santos Silva 115 031&7502569 
Ralmunda das G~âi e Silva 540 Õ517893252& 
~<!"I Rodrigues Miranda 545 ô~~ 
Raul da Fonseca Quaresm;o 442 096201325 
Júlio Cardoso dos Santos 10Q o50o360251ã 
Junior ·-

oaa:ua2w Luiz Augusto de Souza 176 
Manoel Nº-9uei~ da Gama -

101 0411222518 
Manoel de Alcântara 018 090322585 
Carvalho . , -

E para que chegue ao conhecmento de todos. exped&-se o 
presente EdHal que será afixado no Cartório Eleitoral da 2" 
Zona de Macapá e pubhcedo no Diário Oficial do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macapé, Cap~al do Estado do 
Amapé, aos 12 (dom:•• do mês de dezembro do ano de 
dois mil e seis Eu , .. Francisco Santos Soares. Chero 
do Cat16rio da 2" Zon , ijigitei e subscrevo. 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2' ZONA 
CASA DA CIDADANIA 

Ediul n• 148/2006 
PRAZO: 05 dias 

O Dr. Décio José Santos Rufino, Juiz Eleitoral da 
2" Zona de Macapá, U$<1ndO das atnbuiçóes que lhe são 
conferidas. etc ... 

F A Z S A B E R, a todos quantos virem o present" 
edital ou dele conhecimento tiVerem. em cumprimento ao 
disposto no artigo 2" do Provimento n• 002197/CREJAP, dando 
ciência aos lnte,.,ssados, que os eleitores relacionados abaixo, 
terao seus lltulos suspensos em decorrência de condenação 
criminal por sentença transitada em JUlgado, para que, 
querendo, apresentem cont.,staçAo no prazo de OS(cinco) dias 
ú1els. Autos de: SuspensAo dos Direitos Políticos 

Proce~o n• 8 01712006 
Eleitor _ Se_ç!_o lnscri'Çio 

lva dos Santos 438 03887722 -•pos Soares 241 3666093130 
Carlos Onofre 353 0261389i" 

s -· -;Cruz Ferreira 313 032oS052 
orr!lira dos Santos 017 04l2336250 

Processo n' 8 02012= 006=-----r--. 
Eleiior s·eçao lnscri_ç~ 

Ricardo Grégio de Souza ·40:-;og~~O"'J"'s715;;;5;';;625T7 
Assuero de súsa Balaao 293 04840192542 
Melo Barros 

E para que chegue ao conhl!cimenlo de todos, exped<>-se o 
presonte Ed1tal que será afiXado no Car16no Eleitoral da 2' 
Zona oe Macapa e publiCado no O!arlo Oflcoal oo ~teoo Dado 
e passado nesta Cidade de Macapá, Capit81 do Estado do 

Processo n • 8 .. ,0"'22/=2006=-- --.-c==:- Elelt!!f seÇA~-
Amapê, aos 13 (t1e7,ei.Jjjas do mês de dezembro do ano de 

lnscrlç~o l dois mil e seis. Eu,..k'T '" Francisco Santos Soare<~ Ch~r. 
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do Cartório da 2" totlá, ~diglei e subscrevo. 

CARTORIO ELEITORAL DA 2" ZONA 
CASA DA CIDADANIA 

Edital n' 149/2006 
PRAZO: 05 dias 

O Or. Décio José Santos Ruflno, Juiz Eleitoral da 
2" Zona de Macapá, usando das atnbulçOes que lhe são 
conferidas. etc 

F A Z S A B E R, a todos quantos virem o presente 
odital ou de"' conhecimento tiverem, em cumprvnenlo ao 
disposto no art~go 2" do Provrnento n• 002197/CREJAP, dando 
Ciência aos interessados, que os elekores relacionados aba"'o· 
terto seus tltulos suspensos em decorrência de Interdito por 
sentença profenda pela 2" Vara de Famllia, Orfãos e 
Sucessões de Macapá, para quo, querendo, apresentem 
contestaçAo no prazo de 05(clnco) dias úteis Autos de: 
SuspensAo de lnscri~o por lnterdiçAo 

E para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se o 
presente Edital que senl afll(ado no Cartório Ele~oral da 2" 
Zona de Maca pá e publicado no Diário Oftclal do Estado Dado 
e passado nesta cidade de Macapá, Capital do Estado do 
Amepa. aos 13 (~s do mês de dezembro do ano de 
dois mil e seis Eu . Francisco Santos Soares, Cheio 
do Car1ório da 2' Zo , ig~e i e subscrevo 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2" ZONA 
CASA DA CIDADANIA 

Edital n" 150/2006 
PRAZO: 05 dias 

O Or. Décio Jos6 Santos Rufino, Ju~ Eleitoral da 
2" Zona de Macapá, usando das atribulçOes que lhe sAo 
conferidas, etc. .. 

F A Z S A 8 E R. a todos quantos vuem o presente 
edlul ou dele conhecimento tiveram, em cumprimento ao 
disposlo no artigo 2° do Provinento n• 002197/CREJAP, dando 
ciência aos interessados. que os ele~ores relaaonados abaixo, 
lerao seus lituiO$ suspensos em derorrência de condenaçAD 
criminal por sant"nça lransrtada em julgado, para que, 
querendo, apresentem contestação no prazo de OS(cinco) d1as 
úteis Autos de: SuspensAo dos Direitos Polftlcos. 

Processo n• 8 02o412006 
Eleitor . SeçJo lnscrlçAo 

Souza Bolas 012 02120892550 
alhlles Outra 216 03564632500 
lhães Outta OQ7 03307~~ 

Nonato da 40Q 03525502534 

Silva Santos ·.~ õ3817332542 
endes Montei r o 296 02624~~ 

afaol da Concelçlo 468 04650472569 

~_nor Cambraia r-----~~8 050340Õ:z5õõ 
de Jesus Bãiiãii' 348 0236362ifit 

arques de Fa)iaa 490 031808~~ 

E pare que chegue ao conhecimento de todos, expede-se o 
presente Edital que senl afixado no Cartóno Eleitoral da 2' 
Zona de Macaptl e publicado no Diário OfiCial do Estado. Dado 
• passado nesta cidade de Mecapã, Capital do Estado do 
Amapá, aos t4 (quatot%e) dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e seis Éu • ..dLl.:... .. Francisco Santos Soares, Chefe 
do Cartório da ?1Õnê.Vdig~ei e subwevo 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2' ZONA 
CASA DA CIDADANIA 

Edital n•15112006 
PRAZO: 05 diae 

O Dr. Décio José San1os Ruflno, Juiz Eleitoral dia 
2' Zona de Macapá, usando das atnbulçOes que lhe sao 
conferidas. etc. .. 

F A z S A 8 E R. a todos quantos v~rem o presente 
edital ou dele conhec1mento tiverem. em cumpnmento ao 
disposto no artigo 2° do Provinento n• 002197/CREJAP. dando 
ciência aos Interessados, que a eleijora relacionada abaixo, 
tera sou llcuto eanç.oJ4t<fo em vlrtudO do falecimento, para que, 
querendo, apresentem contestação no prazo de OS(cinco) dias 
utels. Autos de: Cancelamento de lnscrlçào por 
Falecimento 
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Processo n • 8.02612006 
l.-.----EO!Io!'i:!:to~r _ _ _ 
~uza Frõ;ias Santana 

E para que _chegue ao conhecimento de todos, expede-se 0 
presente Edotat que será afixado no Cortório Elcrtorat da 2' 
Zona de Macapá e J?Ublicado no Diário Ofocial do Estado. Dado 
e passado nesta crdode de Macapá, Capital do Estado do 
A":'apá. aos _14 (qu~l l dias do mês de dezembro do ano de 
do1s m11 c se1s Eu . .. Francisco Santos Soares Chefe 
do Cartório da 2' Zon . o Í(lotei e subscrevo. ' 

;;;;--. 
o~'( 
11 Eleitoral da ~ !g_n_a __ "-.... 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2' ZONA 
CASA DA CIDADANIA 

Edital n' 15212006 
PRAZO: 05 dias 

, O Dr. Décio Josó Santos Runno, Juiz Eleitor:>! da 
2 Zona de Macapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas. etc .. 

F A Z S A B E R, a lodos quantos virem o presente 
e~Ual ou der~ conhccimenlo tiverem. em cumprimento ao 
dosposlo no artogo 2' do Provimento n' 002/971CRE/AP. dando 
coêncoa aos onteressados, que o elertor relacoonado abaixo. terá 
seu totulo suspenso em decorrência de interdito por sentença 
proferida pela 2' Vara de Familia, Órfãos e Sucessões de 
Macapâ, para que. querendo. apresentem contestação no 
prazo de OS(cinco) doas úteis. Autos de: Suspensao de 
Inscrição por Interdição. 

Procesoo n • 8.02512006~----C __ ... !:EC!.:Io!!it~Õo.:,r·_-_ _ _ _ 

(}'!ífson Foitosa Roch~ 
--'----=~-

E para que _cllegue ao conhecimento de todos. expede-se o 
presente Edotal que será afixado no CartOrio Elei toral da 2' 
Zona de Mocapá c publicado no Diana Olicoal do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macap:i , Capital do Estado do 
Amapá, aos _14 (quato~~dias do m~s de dezembro do ano de 
doos moi e seos. Eu . .ltJ(. .. Francisco Santos Soares. Chefe 
do Cartóno da 2' Zona. dogneo e subscrevo , ___ 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' 

Edital n. ' 17&106 

Prazo do OS dias Úlels 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES. 
MM. Juiz Eleitoral da I O' Zona, usando das atribuições que Ih• 
sJo conlendos. etc ... 

FAZ SABER, o todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem do Sentença Proferida: 

SENTENÇA 

Processo n.• 5.107106 
Restabelecimento dos D;reitos Poll ticos 
E leitores: EDIVALDO SILVA DA COSTA. PAULO CESAR 
ALFAIA E SILVA c BENICIO SILVA DO NASCIMENTO. 

RELATÓRIO 

. A Coocgedoria Regional Eleitoral, 
comunoca a c>Ctonç&o da pena dos eleitores acima nominodoo. 
para que sejam promovidas as baixas necessárias no banco de 
dados. através do oficio n.• 84-1106-CREJAP as ns. 02 e 03 dos 
J)(C'Sentes autos, eleitores que tiveram a pena extinta. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Acolho por ~fundamentos e Informações o pedido 
constante nos presentes aulos. 

04SPOS!TLVOS 

Proceda-se com o Restabelecimento das inscrições 
qu~ . encontram-se suspensas, em virtude de Condenação 
Cromonal. conforme pedido devidamente Instruido. Ao Cartório 
para as providencias conforme estabelece Resolução 
2t .538103-TSE. Preenchi>-Se o FASE C<l<TCSp<>ndent~ 
Publique-se. Rcgtstre-sc. Arquive-se. Macapll, 17 de ;aneiro do 
2006. Antonio Ernesto A. Col~rcs . Juiz Eleitoral da 10' Zona 
de Macapá. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expede-se o presente Edrtal que sc<á ofiXado no Cartóno 
Eleitoral da 1 0'. Zona do Maca pá c publicado no Diário Oficial 
do Estado. Dado e ~do nesta cidode de Macapá, Capital 
do Estado d~ Ama~. orm~oz 'i~ més de dezembro 
de dOis m1l c seb. · -~~;-mi~Coudoso de 
Magalhac!::, Chefe do Cn~ eitoral da 1 O' Zona. conferi o 
subscrevo. ~ 

L__=,Áf)-;-
ANTONIO ERNESTO A. COLLARES 

Juiz Ele~oral da 100 Zona 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' ZONA- UACAPÁ 

Edotal n• 17912008 

PRAZO: 06 dias 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES. 
MM Jui7 E IMoral do 1 o" Zona de Maca pá, usando daS 
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atribuiçôes que lho sfio contendas etc ... 

. FAZ PUBLICAR o presente Edital. em cumprimento 
ao dosposto no artigo 2' do Provimento n.• OOt/99-CREIAP, 
dando ciência aos lnt•ressados, que "" ei•Horas relacionados 
abaoxo, telõ!o seus !nulos suspensos, em decorrênda de 
oondcnaçAo criminal transitada em julgado, para que, 
q~erendo, apreGentcm contestação no prazo de 05 (cinco) 
doas. Autos de Suspens:lo dos D;reitos Po!Hico• n • 
5.105106 - -

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' ZOI{A- UACAPÁ 

Edital n• 1801200& 

PRAZO: OS dias 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES 
MM. JuiZ EleHoral da 1 O' Zona de Maca pá . usando da~ 
olrrbuoções que lhe são conferidas etc ... 

. FAZ PUBUCAR o presente Edital. em cumpcimento 
ao d<sposto no artigo 'l!' do Provimento n.• 00119f>-CREIAP. 
dan~o cu'!ncia aos Interessados, que os etenoros relacionados 
abaoxo, tcrao seus títulos suspensos, em decorrência de 
condenação crimin31 transitada em julgado, para que, 
q~orendo, oprcsontcon contcstaçfio no prazo de 05 (cinco) 
doas. Autos de Suspensllo dos Direitos Politícos n.• 
5.10SIOG 

. --
0056 644382585 

137~262~-
4395262634 

---- - -··-
0204 524-1062669 

=---i 0179- 45611412593 

_OH:1 . 39199f2's7~ 

E para que chegue ao conhecimento de lodos. expede-se o 
presente Edaat que serà aroxado no Caot6!1o Eleitoral da 10' 
Zona de Mocapá e publicado no Diário Oliclal do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macop;l, Capital do Estado do 
A • ias do mês de dezcmbco de dois mil e seis. 

ANibO.CARDOSO DE MAGALHÃES, Chefe 

d=ub=evo. 

ANTONIO ERNESTO A. COLLARES 
Jui: Ekizoral do ur Zona 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' ZONA - MACAPA 

Edil;,l n.• 181106 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COLLARES, MM. Juiz Ele~oral da 10' Zona, U9ando das 
atribuições que Lhe são contendas, etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dclu eonhccimcn' o tiverem d;;t Sentença 
Proferida: 

Processo n.' 6.088106 
Autos: Prestação de Contas 
Candidato: ADLELSON VlEGAS DA SILVA 

SENTENÇA 

Visto, etc ... 

Troto-<1e de autos do Prestação de 
Contas de ADIELSON VlEGAS DA SILVA, candidato a 
Vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira do 
Município de ltaubal, no üttimo pecao Municopal. 

O procedimento roi encaminhado á 
Coordenadocla de Controle Interno do TREIAP. que sugeriu 
à aprO\taçao das Contas. 

Isto postO, a vista do documentos 
juntados , APROVO. a Prestação de Contas do candidato 
ao Célrgo de vorcndor. 
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P.R.I. 

~ 
ANTONIO ERNESTO A. COLLARES 

Jm: Eleftoral Ja ur. 7rmr. 

CARTÓRIO ELEITORAL DA lO' ZONA - MACAPÁ 

Ed~o l n • 18212006 

PRAZO: 10 d ;,;s 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES. 
MM. ~uiz Etenorol da 10' Zona de Macapá, usando das 
ntribuoç6es que lhe sao conferidas elo ... 

. FAZ PUBUCAR o presente Edrtal, em cumpcimento 
ao dosposto no artigo 2' do Provimento n.• 001/9f>-CREIA.P 
darodo ci6ncla aos lnteressodos, que os eleHoces relacionado~ 
abaixo, lonlo seus tKulos suspensos, em decorrêncie de 
condenação criminal transitada em julgado, para que. 
q~orendo, apresentem conl.,.-..tação no prazo de 05 (cinco) 
d oas. Autos de Suspens:lo dos Dírc~os Pollticos n.• 
5.104106 

3617022550 

0146 3925082Só'õ" 
"õ1~ 475~9 1 2550 -

0140 4505712593 

E para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se o 
presente Edital que secá afixado no Cartório Eleitoral da 1 o• 
Zona de Macapã e publicado no Diário Ollclal do Estado. Dado 
c passado nesta cidade de Mocapâ, Capital do Estado do 

ias do mês do dezembro de dois mil e seis. 
ANLJ:Q--CARDOSO DE MAGALHÃES, Chefe 

>C I oH oral-da • confc!l c sub=evo. 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10" ZONA- KACII.PÁ 

Ed~a l n • 18312006 

PRAZO: 10 dias 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COLLARES, MM. Juiz Elenar:>l da 10' Zona de Macapá, 
usondo das atribuições que lhe são conferidas etc ... 

FAZ PUBUCAR o presente Edital, em 
cumprimento ao disposto no artigo 2' do Provimento n.• 
001199-CRE/AP, dando clênclo oos intorossados, que os 
eleitores relacionados abaixo, ter6o seus tltulos 
suspensos, em decooêocia de condenação criminal 
transitado em julgado, para que, querendo, apresenlem 
conleotaç~o no pruo de 06 (cinco) dias. Autos de 
Suspensão dos Direitos Políticos n.• 5.101106 

4699442689 

0163 4249302550 

E pore que chegue ao conhecimento de lodos. expede-se 
o presente Eártal que será afiXodo no Cartório Ele~oral da 
10' Zona de Maca~ c publicado no Diário Ofoclal do 
Estado. Dado e passado nesta cidade de Macapâ. Capital 
do Estado d~. . +4· i.,..qo més do dezembro de 
doi:. mil o '--'- ~...Óê.till:Q CARDOSO D E 
MAGALHÃE , e---uô' Cartório Eleitõfãi·da 1 O' Zona. 

conleriesu~~ • 

L - -,A/'t .-· 
ANTONIO ERNESTO A . COLLARES 

)ui:. Elci.lnrDJ tÜJ I~ 7.nnn 

CARTÓRIO E LEITORAl. DA 10" ZON/1.- li!ACAPÁ 

l;dil<ll n• 18412006 

PRAZO: 10 dias 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COLLARES, MM. JUIZ Eleitoral da 10' Zona de Macapá, 
u>ondo das oUibulçOes que lhe são conferidos etc ... 

FAZ PUBUCAR o presente Edital, em 
cumprimento no dtSpos.to no ortigo ?' do Provimento n.0 

001/99-CRE/AP. dando ciência aoo Interessados, que os 
eleitores relacionados abaixo, terão seus títulos 
susoensos, em decorrência de: condenação criminal 
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-- em Jlll98d0. Pl<1l que, ~rendo. apresentem 
contestaçio no prazo de OI (cinco) elas Autos de 
SuspMsio dos Dôrellos Pollllcos n .• 1.103106 

_ _ E_~-

CLAIR SANTlAGO DO 
NASCIMENTO 
URACIÃRA AZEVE0õPEREIRA 

OAUGusfo UMA DE--
~DON~ - ---· 

~ 497682510 

E para que chrgue ao c:onheclmento de todos, expede-se 
o presente Edital que sen afiXado no Cart611o Eleitoral da 
10" Zona de Maeapá e publicedo no Olário Oficial do 
E.s!ado Dado e passado nesta clcllde de Macapá, Capital 
do Eslado~oA .; mie de dezembro de 
dois mil e ,......... . DOSO DE 
MAGALH , Cartório Eleaoral dâ 1 O" Zona 
conferi e au~ ' 

ANTONIO ERNESTO A. COU.ARES 
J.u:EkirNeltt. ttrz._ 

CARTÓRIO SLElTORAL DA 10" ZOI'IA - llACAPÁ 

Editll n• 11512008 

PRAZO: 10 dl .. 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COI.LARES, MM Juiz Eleitoral da 10" Zona de Macapá. 
uaendo das alribUições que lhe sao çonfefidas ele 

FAZ PUSUCAR o presente Edital, em 
CUillprlmenlo ao disposto no erligo 2" do PrOIIImento n. • 
001199-CREIAP, dando~ - lnlwessac!oe, que os 
elecorn relacionados abaixo. terlo .. os titulO$ 
suspensos, em decorréocla de condenaçlo criminal 
transrtada em julgado, para que, querendo, epresentem 
contestaçlo no prazo de OI (cinco) dln. Autos de 
Suspendo dos Direitos Potlticoa n.• 1.1021011 

E para que chegue ao conheclrnenlo da todos, expede-se 
o prasente Edital que será afbcado no Cart611o EleiO<al da 
10" Zona de Maeap6 e publrcado no Oiúlo Oficial do 
E51ado Dado e passado neshl cidade de MIIC.Ipi, Capital 
do Esledod~ mie de dezembro de 
das mi a ~..... Nll"' CARDOSO DE 
MAGALHAES, ele do~ 10" Zona, 

conferi esu~-~ ·--~ 
l~ 

AHTONIOERNESTOA. COLLARfS 
JMa:. EINorlll u ur z,.. 

Ed~ n• 186/06 

PRAZO: 10 di .. 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COI.LARES MM. Jli:Z Eleftoral da 1 O" Zona de Maca pá, 
em ••erclclo, usando das etribulçOaa que lhe sao 
conferidas, etc. 

FAZ SABER, a todos quarrlo$ wem o 
presenle EDITAL ou dele conhecimento llverem, em 
cumpr1mento to dispo&lo no artigo 1" do Provimento n.• 
002197-<:REIAP, dando dfnda - lntereuadoa, que os 
elctiO<es relacionados abaixo, tetto seus titutos 
canoetados em vii1Ude de Feleclmenlo , para que, 
querendo, apresentem conteshlçlo no prazo de 05 (clneo) 
d.as Autoa de C.ncelamento de lnsalçJo Eleitoral 
por Falecimento n. • 5.10&106. 

ltore5 Seçlo_ ~~-
ESLEITE 0111 323803212Í 

OEYSERRAO 
0122 4612702518 

--
Orill_ IAS 114072~ 

COSDASLVAOOS-
0017 2039272534 

SOCORRO OE SOUZA 0111 7503112100 
CHAOO 

IRÃIÍALES - - 0060 IU312511 
MENTOMB.O 0134 4991332515 
SAifl'~-
INA VIEIRA 00-S- -

.!!!L 40600301104. 

0010 1507682500 
-ANTONIO DOS 

0117 32811811252C 

ODE UMA_ - oosõ- 799042518 
ARDIMALVES o no 35S0722542 
COSTA SANTANA 0002 3$43862626 

iiiEiRÃ DA SLVA 0042 412712177 
~DA SILVA 0011 551772550 

E para q~ chegue ao conhecimento de todo8, expr!de-se 
o presente Edital que será afiXado no Cartório Elertoral da 
1 o• Zona de Macapâ e publicado no Di' rio Oficial do 
E~ado Dado e passado nesta adade de Macepi, Capital 
do Estado do Amapá, ao · 6a de dezembro de 
dote m1l e ee niiO 

=·:::L~~ -
AHTONIO ERNESro A. COLI.ARES 

Juiz Eleior•l .S. 10' 2on• 

-
-
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Cartório Behotel de 10' ZoM- Meaopá 

Edlbl n• 117/06 

PRAZO: 10 dilla 

O Or. ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COLLARES MM. Jli:Z Eletoral da 1 O" Zona de Macap4 
em eleef'Cicio. usando elas atribulçoe. que lhe ~ 
oonlerida, etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos virem o 
presente EDITAL ou dele conhaclmento tiverem, em 
cumprimento eo disposto no artigo 1" do Provimento n. • 
002197-CREJAP, dando c:ib1cla - lnlaressados, que os 
ele~oraa relacionados abaiXo, terlo seus Ututos 
Cllnoelados em virtude de Falecimento , para que, 
querendo, apreeentem contllllaçlo no prazo de OS (cinco) 
dias. Autos de CanceiaJMMo de lnscriçJo Eleitoral 
por Faleclmurlo n. • 5.1011041 

226872534 

~7131255!_ 

E para que Chegue ao conhecimento de todos, e~ 
o presenle Edbl que senl afilaldo no Cert611o Eleloral da 
10" Zona de Maeepi e publicado no Di6r1o Ofoàel do 
Estado Dedo e passado ,_ cidade de Macapi, Capital 
do Estado do~dedez:embro de 
doia mil e ........ . CArdoso de 
Magalhhs, Che Cart611o Elellor.l Zona 

eonforieau~. ' 

ANTONIO ERNESTO A. COLL.ARfS 
J~lz E/tlonJ/.S. 10" Zona 

Edital n• 111/06 

PRAZO: 10cllas 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COI.LARES MM Juiz EleitO<al da 10" 2ona de Macapá, 
em e•erclclo, usando das atribuições quo lhe são 
conferidaa, etc 

FAZ SABER. a todos quantos lllrem o 
prasenle EDITAL ou dele conheclmerco bverem, em 
cwnpnmonto 10 disposto no artigo 1• do Provrmento n.• 
002197-<:REIAP. dando clêncoa aos lntoressedoa, que os 
elertora relacionados abaixo, terto _,. lltulos 
cancotadol am Wlude de Falt!clmento • para qlltl, 
querendo, opresentem c:ontesiiiÇAo no prazo de OS (cinco) 
doas. Autos de Ctncelamento de ln-lçlo Eleitoral 
por Fatecrmento n.• 5.11~ 

res Se!; lo lnsçrlçlo 
TA FRaTAS ÕOS 

0117 3348512828 

ORRO SILVA DA 0154 ~72232421 

VARES FERREIRA OOIC 53ot325ã5 
PEREIRA 0131 2791562550 

uAAíõ oe souv. 0117 3327582521 
SCIMENTODA 

0012 111292550 

DE SOUZA 01~- 354S:ÍS25st 
DIASSõüSÃ 0173 rzf331025'1ã 

SILVA BRAGA 012.4 413$341392 
RÕNCIODA 

0111 4813712534 
---

E para que chegue ao conhecimento de todoa, el<!)ede-se 
o presente Edital que será albcado no Cartóno Eldoral da 
10" Zona de MIIC.Ipá e publicado no Ot6rlo Oftclal do 
Estado Dado e passado nesta cidade de Maeapá, Captai 

do Elladodo~,~o da 
das mil e · .. ~ . o de 
Magalhles, C õrio Elolor.l o• 2ona. 

conferi e aublc~-

/ f ' 
ANTONIO ERNESTO A. cot.L.ARE$ 

Juá Elaltora/tú f (f 2ona 

Cartório Eleitonol de 10' Zona - M.capá 

Editlrl a• 189/06 

PRAZO: 10 •• 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COUARES MM. Juiz Eleitoral da 10" Zona de Macap4, 
em exercício, usando das atribwçôaa que lhe ~o 
conferldaa, etc ... 

FAZ SABER, a lodoe quarcos virem o 
p-cscnto EDITAL ou dete çonhcçlmonto \tverem, em 
cumprimento ao diSposto no artigo 1• do Provimento n. • 
002197-CRE/AP, dando clêncll aos lnleressadoa, que os 
eteMores relacionados abaixo, terOo seus tltulos 
cancetldOS em virtude de Fateclmento , para que, 
queretldo, a~em contesteylo no prazo de OS (cinco) 
dias AUCos ele Canceàmento de lnscr~ Eleitor1l 
por F aledmenlo n. • 5.110/01 
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E para que chegUe ao conheclmenlo de todo&. e>Cp@de-6e 
o prc&enla Edital que será altudo no Car16rio Eleftoral da 
10" Zona de Macap4 e publlcedo no Dl'rio OfiCial do 
E.scado. Dado e passado nesta cidade da Macap4, Capital 
do Estado do~~ dezembro de 
dob mil e Cardoso de 
Magall\les, Chefe do CartclOO Elelo 10' Zona. 
conferi e su7----........... 

L- ~~~ . 
ANTONIO ERNESTO A. COlL.ARES 

Juiz EJeNora/ da f (f Zon• 

~unal de Justiça do Estado-=::J 

~ainundo Nonato Fonseca Vales ---------------------J 
TRIBUNAL PLENO 

I'.BECAIÓRIO N" J~ 
Requisi tante: 

Requerente: 
AdvoKuda: 
Requerido: 
Prucurudorcs 

Juizo ue Direito da 3" Vara Cível e ue 
Fa>.cnda Pública da Comarca de Macapá 
(Ação de F.xcxuçãu n• 7.34412003) 
M•rlindo do5 AnjM Maciel 
Kennya Abraiio Mona.•<a de Almc:i<la 
Municlpio de Macop6 
JO<é Henrique de Mendonça Dias e Outm5 

WColnque-se à dispo6içio do JuiLo da 3" Vara Ovel c de 
F12<:n~ Pública da Comarca de Macapá o c:n!dito no valor de 
RS 2.99S,S8 (doiS mil, nova:entos c no\'alta e cinco n::~is c 
oitenta c oi to centavos). a que se referem os documcnlos de 
fl• SI, reiA! ivo ao Proe<:s50 de Exccvç6o n•. 7.344/03, para 
as devida.• provcdências. 

Oficce-sc. 
lnt1me-se. 

Após, urquive-sc. 

MtiCII~. I S de dc:r.embro tk: 2001> 

{a) Oesembarg;ldor DÓGLAS EVANGELISTA 
Vicc-Presidcnte,rfm:icio ~,..,._•déncia" 

R~~oo 
Diretora da S.Ore!ana do Trihun:ol Pl""" 

TR IB U NAL PLENO 

.l'RECL\TÓRIO N' 20112005 
Requi-.itanlc: 

Requerente: 
Advogado.. 
Requerido: 
Pnx:uradorc:s 

Juizo de Dcreito do I' Vara Cível e <le 
Fa7en<la Publica da C.omarca de Macapá 
(Ação de Exccur;lo n• 7.08V2002) 
hane1e Albuquerque 
Cicao Borgc:. Bordo lo Junior c OutrO> 
Município de Macapá 
Vanra l...úc11 Cawlcante MagalhAcs e OulrOS 

"Coloque-se à di<po<iç3o do Jul•o da I" Vara Cível e de 
Fazendo Pública da Comarca de Macapã o crédito no valor de 
RS I IS.I78,3S (cento c quin<e mil, cento e sctenta e oitu 
reais c trinta e cinco ccntavoo), a que se referem os 
documentos de fls. 1331134, rehuivo an Processo de 
ExccvçãQ n•. 7.082102, para as devi<l.u providtncias. 

Oficic-<e. 
lnurne-se. 
A,..,., :111JUiYC-SC. 

Mocap.;, I.S de dezembro de 2006. 

TRIBUNAL PLENO 

PRECATÓRIO N" 31Qf200S 

Requisitante: 

Rcqucn:nte: 
Ad"ogado: 
Requerido: 

Procuradores: 

Juízo de Direito da I' Van. Cível c de 
Fuenda i>úblitJ d• Comarca de Maca(lá 
(Açàn de Execução n• 7.109/2002) 
GCTllldo Kennedy Resende da Mata 
Edcn Paulo SnU24 de Almeida 
lnSiiruto de Pcsquisns Cientificas e 
Tecnológica.< dn E.<tauo Amapá 
ldeusanim de Vasconcelos Scpeda e 0\Jt~ 

"Coloque-se i disposição dn Jui7o da t• Vara Cível e <lc 
Fazenda Pública 1b Comarca de Macap6 o créditn no valor de 
RS 4 013,1 S (quatro mil, treze re:~is e quinze ccnta\'os), a que 
<e referem os documentos de fls. I 07, n:lativu ao Processo de 
Exccuçlo n•. 7.109102, para as devidas providblcias. 

Oficie-se. 

lnt imc-sc. 
Após, arquivc-•c. 
M acar4. I 5 de dc:7.cmhm de 2006. 

(a) Desembargador DÓCLAS EVANGELISTA 
Vicc-Prcsidcntc_~crcício c1t Prcs1déncio"' 

r n . 
R• opes s'fióiíes 

Drrctnra da Seaetana dn Tnhunol Plenn 



Macapá, 19.1J.2006 

TRIBUNA L PLF.NO 

!:RECATÓRIO N" 389/2.!!.06_ 

Requisitante: 

Rt:qucrente: 
Advoga <lo: 
Requerido: 
Procurndoms: 

Juizo de Dirdw da 2• Vara Civl!l e de 
fazenda Publica da Comarca de Macapá 
(,\ç;io de Execução n" 8.30112004) 
Jarlan de Mendonça Mafra 
Jean c Silva Dias 
Estado do Amapá 
Raimunuo Sérgio de Vaswncclos S. Fil ho c 
Outro.< 

' 'Coloque-seu disposição do Juízo da 2' Vara Cível c de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapú o crédito no val or de 
R$ 3.014,85 (Três mil, q~utonc reais c oitenta c cinco 
ccru~vos), n que se referem os docum..:::ntos de fls. 44/45, 
relativo ao Procc<so de Execução n'. S.30 1/04, para as 
dcvtdas providências. 

Oficic·sc. 

l ntimc-~c. 

Após, arquive-~c. 

M:ocapá, 14' de dezembro de 2006. 

(a) Desembargador DÓGLAS E V ANGELIST i\ 

Vicc-Prcsidc7")o exercício dr )r~idcncia"' 

~~ihõcs 
Di~ctora da Secretaria do Tribllnal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

.!l:.1..~~.!>..A!l0 DE SEGURAl'/.G~WlQ.Q.!i 
Jmpctr.m lc: 
Advogado: 
In fonnantc: 
Rcl;uor: 

Apolônio Linhares de Sousa 
Dcfensorin Pública 
Sccretnrio de Estado da Saúde do Amopá 
Desembargador Edinnrdo Souza 

APOLÔNIO LIN IIARES DE SOUSA . qualific<~do nos 
a utos, por intennédio da Ddcnsoria Pública, impetrou 
MANDADO DE SEGURANÇA, com expresso pedido de 
lin>in<~ r, contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

Narra a inkial qut: o impclrante é portndor de problemas 
\.'isua i.;; c eo:s téliCI).'\ ~ dvindos de um ti ro de anua J ç fOgo, 
inclusive ficado h ipt,..'rtcn~~)l nt:ccs. .. ;;itando Jt: doses di:\rias de 
mcUicamcntos espt:cificos. 

Dirigindo·sc au Hospital dt: Espcciillidach.:s! niCm da 
indicaç{io urgente de cin1rgia ante a existência de fragmento 
de hnla alojadu em seu rosto, o mCdico receitou três (03) 
rcmCdios para o controle da pressão: Piroxican 20mg, 
Laciima· Plus I! Ocularc J>Olll <H.b . 

T t:ndo procllr<ldo a famd.cia do retê rido ilospital. já que 
não po~s ui financeiras pnra o custeio, foi infom1:1do da 
in ~::xistênci a dos remédios, quando snticirou urgência na 
aquisiç~o. Em seguida se deslocou i1 Sccrctari:1 de Saúde, 
onde foi infonnado que não havia previsão de chcgJda do 
mcUicamcntn por fhl ta de orçame nto. 

Sustenta que diílnlc du faha dos remédios está correndo o 
risco de fak.~cr. eis que dc:vcm ser utilizatlus constan tcmcn t~:.. 

Pugna p~la concessão de liminar iuaudiw altera pars para 
t..l etenninar o imediato fom ecimcnto gratuito c mensal dos 
rcmédio.s que conslmn do rcceituãriu a ;c:w. Pleiteou, ror iim, 

o julga mento antecir>:.H..Io da lide c a concessão da f,'T.:l ruidadc 
de justiça (Os. 02/10). 

Com a inicial vieram os documcnros de ns. ll/2 1. 

Ad c.muelam, rCC}u isi tci inform ações à autoridade <.: oalora, 
que, no expediente de n. 29, regi~trou que foi disponibili7ndo 
ao impetrante uma (O I) caixa ck cada mtXI icamc:nto prescrito, 
ficando acertado que três dias a ntes dl' respectivo ténnlno 
novo:; seriam entregues. 

Instado a manifcstnr- sc, o impetrante peticionou à.s fl s. 
35/36. Consignou que as infom1açõcs prestadas n;lo estão 
sendo cumpridas. sendo que o uso dos remédios deve ser feito 
d i~riwncn tc. 

ReJntndos, no essencial. Passo a fundam enta r c, em 
sc-gutd l\. dn!idir. 

C:on,eituam os douttinadorcs o Mandado de Segurança 
com() aÇéiO constitucional de rito especial c sumário, dL..."St i nada 
a rrotcgcr dirciro liquido to: certo ameaçado ou violado r ur ato 
pmticado com ilegal idade oo com abu~o de poder. A li ás, tais 
vícios constituem pn .... -ssupostos csscnciu is (não cumulntivos) 
para cvi!Jr <I irrcparahilidade objetiva de t:vcn tual dano. 

Certo é que a saúde, como bem de c>; trcma rclcvânci3 3 
vida e ii dignidade do homem, roi elevada pela C'ar ta M agna à 
conuiç5o de direi to fundamental. manifestando o legisl ador 
constituinte prcocupaçfio em gar.1.ntir uma cx istêncin digna no 
~t:::r humnno. ~ohrcro':'!Jo -sc.: a vida a todo c qualquer outro 
direito. 

Oc,·c ser garJntida pelo Est<1du de fonna irrl!s trita, com 
:ucndim~nto prestado digna e ndcquatlamcntc, considerando-
se principahncntc que a saúde C um direito social (CF. artigo 
()'") <.':,ainda, din::ito Uc todos e dever do Estado (artigo 196). 

:\cs:'\c !'.'cntido. de plano observo que a liminar deve ser 
con~o:\:dida, vez q\Jc os elementos carreados dcmunstr.lm a 
possibilid;.ldc de, m~1i s urna vc7 n!l<m.indo o uso dos 
mcdicamcnlt)~, venha o impct~~m tc sofrer lc-;;iu l!f~Ve ou de 

dific il n.:pamç~o. o laudo médico de n. 18, datado de 
28.11.2006, é taxativo ao fri:wr ele sorrcu traunmti~mo 
crani:1no hú .;ince (05) :tllt)S e fi(.;ou com !\cqüela de pnrol isia 
racia l periférica. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Entendo que Administração Pública não pode pcnnaneccr 
inerte c muito menos crguer bmTciras burocráticas que 
obstaculizt...m ou mesmo impeçam o tratamento 2dcquado a 
qu<Jiqucr pessoa. 

Por outro lado, ao contrário do que afinna o irnpt:tr antc, o 
rcccitu:.írio médico de fl. 15 não revela que a uttlização deve 
ser constant~:. Tanto que 1;1 expressa nãowsó o modo de 
aplicação diária como a n::spccti v a quontidadc: 1 coixa de 
Piroxican 20mg; I fi-asco de Lacrima-Pl us (colírio); c 1 tubo 
de O cu larc (pomada). 

E.'l( positis, à vista de tais r.t:lÕes. concedo a liminar 
rlcitcada para dctcnninar que a Secretar ia dt:: Saú.dc fomc~Ya 
mencionados medicamentos, imediata c &rr.ltu itamentc, na 
quantidade indicada nn receita médica de fl. 15. 

Intime-se o Estado, nos tennos do que dispõe o art. 3."', da 
Lei n. 4.348/64 (redação dada pela Lei n• 10.91 0/2004). 

Após, abm·sc vista ao representante da Procuradoria de 
Justiça com assento neste gmu. Publique-se e cumpra·sc. 

Macapil (AI'), 15 de dczombro de 2006. 

gg:.'\9 Ú NICA 

AÇKo RESCISÓRIA N. JH/21105 
Autore:;: !RENE QUJ;rnoz DE SOUZA llRACA e BENEiliTO 
DA COSTA llltAGA 
Adv.>gado: CÍCllRO BORGES BORDA LO 
Réu..: JORGE PEDRO DA SILVA DAIUJOSA e O liTROS 
Advogados: ARMJNDO OLIVEIRA SOUSA c YALDECJ DE 
FREITAS FERREinA 
Relator: Dcscmb~r~adur CARMO A-1'ffÔNIO 

"Os ré.us 11.1 pr~ntc: ação rcs ~isóriu atra.vcs.snr.,n 
petiç.1o nos .1utus, no dia l5/ 12/20U6, na bojo da qual e.~eciticnn 
pravM (docurncnlal, p(ricial, tcstr:munhal), sob o :u-gumento de CJU c; 

dc:..,.lgruu;ão da auditncia parn o dia ll / 121'20DG, npós o ~~mcamcnto ck 
processo ocorrido no dia 27112/2006, dera-$e em \.:Urtis.~imo prazo, o IJUI 
lhes te( in causado prejulzo em tcnn os úe rlcfc...~'l. 

No entanto, não vejo merc~r gtl>lrid.l. sua<; .atcg~ç.õc!., 
principalmente, s.: for~m t:on.<:; idcr.ll.dos os ~c= ~u i ntc:os ;~spc<..:tos: o) ru. 
:mdiência rcalil..:Ld.n. no dia 06 de .<:etembro do ano em Cllr.'io, em rtuc nl\o 
houve concili:tçl'l.o, nu Una\, ' O!> ~dvogadu1> se ~ompr<:~m::t er:-.m a 1 

comparCo~.;cr com n.~ fM.rte na audi~.ncia do dia 27' 12/2006, i.udt!pç.fldente. 
de inlimaç.'lo, j ii qut: todas teriam sido in.tima<h.-. J>.Ull 11qud.::~. audi ~n(:in 
(H. 206}: b) na audiência do dia 27/1212006, oportunidade ~rn que roi 
t:.n:ultado is p:irtes c~p!!ciGCl\rCln prov:L~. nem os réus, nem seu~ 
advogado!'. comp:trcccr.un .iquc\c ato proce~unl (fl.2 15); c) na 
audi~1lcia rca li zacb no dia 06;) 2/2006, as parks nada. rc.:4uc rc(:lm, 
encc=.rn.ndo-s.:: fl instruyio procc~~uaJ, \'!n-:onlr:1ndn-sc ntuaJmcnte o fc.i1o 
na fase de afcg:J.çõe:s finais. 

O si~tt:ma de pro\'as no proc~o civil ~l!guc trCs 
t:lap:t~: proPQSiç.ão, deferimento e produ'ii\o. SI!' " parte, devid:un(:utc 
irllimad:t.. d::ix:t de .:..~1>c ~o:ific:\r as pr\lVas qu e pre:tendc produzir, hó d(: 
.vcar com o Onus d:l !õU a inércia. /\li:\3, rC1sttltc-s:, que a prim.::ira 
audiência par:t trat:lr d1 presente a.~ão ~~cis.ória dcU·:)C no dia 06 de 
~etembro do.: 2006 c a scgu int..-:, e.m face <1-.: este Rcl:.alor enC'Qutrar·:;c 
l iccnci;~do, p:l.ra dc: ct icar·sc com exclusividttdc à Corregedoria do T RE., 
durnntc o ~riodo eleitor.\!, .:rn 27/1212006, ou s.:ja. os :\.dvocados dos 
r(.us tiveram tempo suficien~ põ\rn dclinir e redefi nir ~s prov:lo; C{Uio!: 

pr\.""t.:ndiam produzir. 
Com esses tUnd..'lmcntus, in deliro o pleito, strn prejuiz.o 

da.'\ prerrog!ttivas que me sAo confai t!a.<; Pelo art. I 30 do CPC, 
apr~ci.:mdo as prov~ joi. Cüfl..'ltturt.cs dos .auto!>, que forem pertinentes ~ 
Mcess....-lri:J.S 30 dc:-J inde da C!\\lsa .. 

Macnp.l (AP), I ~ de dezembro de 2.00G. 

CAR~IO . .U'íTÔNIO ()E SOUZA 
{ Des~mR.rg~d~r . Repto})',' 

H~. Albc o • · Piithdro ch.· ~Ycml 
Dkctor de Secrct<ui a <i1 Secclo Únic.1 

(}:
. 'A f1' f. '!. . ..1'1 rY>'JJ ~· W.rVJ...." 

HABEAS CORPUS N.' 1590/06 
IMPETRANTE: ROMEU KREIN (DEFENSOR PÚBLICO) 
PACIENTE: GILCINEY SILVA LIMA . 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA V/\RA DE . 
EXEC UÇÕES PENAIS 
RELATOR: DES. MELLO CASTRO 

"Trata-se de Habeas Corpus impetrado por 
ROMEU KREIN, Defensor Público, em favor de GILCINEY 
SrLVA LIMA em face de ato tido por Ilegal e abusivo 
perpelrado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais 
que indeferiu pedido de concessão de progressão de regime 
em razão do delito praticado pelo paciente estar inserido dentre 
aqueles conslderados hediondos. 

Sustenta que o paciente encontra-se preso 
desde a data de O:'l de setembro de 2004, em face de 
condenação em 06 (seis) anos de reclusão em regime 
integralmente fechado pela prática dos crimes previstos nos 
artigos t 2 e t 8, 111, ambos do Código Penal 

· Argumenta que até a presente data já teria 
cumprido mais de 02 (dois) anos e 03 {trt!s) meses da pena lhe 
imposla: ou seja, mais de 1/6 (um sexto), restando cumprido o 
requisito objetivo à concessão da progressão. 

Assevera que o paciente tambêm preencheria 
os requisitos subjetivos â concessào do beneficio, conforme 
Informações dos técnJcos do IAPEN Já constantes do processo 
que trumila na Vnra de Execuções Penais. 

Aduz que não obstante seja possuidor de todos 
os requ isitos para a concessão da progress~o de fCgime, o 
Juizo nomeado co~ lor Indeferiu o pedido alicerçando seus 
motivos em recente julgado deste Tribunal na ACr n.0 

2311 12006 ao entender que o reconhecimento da 
Inconstitucionalidade do § 1 ' , do art. 2', da Lei n• 8.072/90, 
deU·SC por meio do controle difuso de const ituc ionalidade, via 
Jncidenlai, tendo efi câcia retroa ti va e limitada às partes naquele 
~sso_ 

Pág. 14 

Em longas razões, sustenta que a posição 
adotada pelo magistrado singular estaria em descompasso 
com as mais recentes interpretações dos Tribunais, 
consubstanciando- se em constrangimento ilégal ao direito de 
locomoção. do paciente, poslo que o impede de progredir de 
regime. · 

Após trazer à cotação orientação jurisprudencial 
que entende favorecer seus nrg umentos. conclu i por requerer a 
concessão da On:tem objetivando seja possibilitada ao 
paciente a progressão do regime prisional para o semi·a berto. 

Instrui o pedido com documentos de Os. OS 
~47. 

Este o relatório. 
Considerando a inexistência de pedido de 

concessão de liminar formulado pelo impetrante, razão porque 
o exame do mé rito serã realizado quando da sessão de 
julgamento, determino: 

a) Notifique-se a d. Autor idade apontada como 
coatora para que, dentro do prazo de 24 horas, preste 
as in formações que jufgar oportunas, instruindo-as com 
os documentos que entender conveniente. 

b) Após, independentemente de nova 
conclusão, ouça-se a douta Procurador1a-Gera\ de 
Justiça. 

Publique-se. Intime-se 

Macapá, 14 de dezembro de 2006. 

Sl!CCÃO ÚNI!:.1. 

HABEAS CORPUS N,• 1593/06 
IMPETRANTE: U LIA MARIA COSTA DA SILVA (ADVOGADA) 
PACIENTE: JOSELINO DOS SANTOS LOUREIRO 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE 
EXECUÇÕES PENAIS 
RELATOR; DES. MELLO CASTRO 

"Trata-se de Habeas Corpus impetrado por 
LILIA MARIA COSTA DA SILVA, advogada, em favor de 
JOSE LI NO DOS SANTOS LOUREIRO em face de ato tido por 
ilegal c abusivo perpetrado pelo Juizo de Direito da Vara de 
Execuções Pena is que Indeferiu pedido de concessão de 
progressão de regime em razão do delito praticado pelo 
paciente estar inserido drmtre aqueles considerados 
hediondos. 

Sustenta que o paciente encontra -se preso 
desde a data de 26 · de janeiro de 2001. em face de 
condenação em 21 (vinte c um) anos de reclusão em regime 
integralmente fechado ~l íl prât ica dos c rimes previstos nos 
artigos 157, § 3' e 288, arnbos do Código Penal. 

Argumenta que até a presente dala já ter ia 
cumprido mais de 1/6 (um sexta) da pena lhe impostn, 
requisito obj etivo à concess~o da progressão. 

Aduz que o Juizo nomeado coator indeferiu o 
pedido de· progressão de reg ime a licerçando seus motivos em 
recente julgado deste Tribunal na ACr n.• 231112006 ao 
entender que o reconhec imento da lnconstitucionalidadc do § 
1", do art. 2'. da Lei n.O 8 072/90, deu-se por melo do controle 
difuso de constituc ionalidade, via incidental, tendo eficácia 
retroativa e lim ltílda às partes naquele processo. 

Em longas razões. sustenta que .a posição 
adotada pelo magistrado singular estaria em descompasso 
com as mai s recentes Interpretações dos Tribunais, 
consubstanc iando-se em constrangimento ilegal ao direlto de 
locomoção do paciente, posto que o Impede de progredir de 
reg1me. 

Dissertando acerca da posição adotada pelo 
Excelso Pretória quando do julgamento do HC 82.959. onde foi 
declarada a lnconslitucionalidade do citado dispositivo legal, 
aduz que o Tribunal de Justiça do Arnapá, seguindo essa 
orientação, concedeu a ordem em situação análoga a que se 
apresenta. 

Sustenta que além de preencher o requisito 
objetivo para concessão do beneflc lo, o paciente 1ambérn 
preencheria os subjetivos, eis que as informações dos técnicos 
do IAP EN afirmam que o pacienl e vem cumprindo sua pena de 
forma discipllnar. apresentílndo, portílnto, condições favorâveis 
à concessão do beneficio. 

Após asseverar CDmo presentes os requisitos 
do tumus boni Júris e do pedculum in mora, c onclui por 
requerer a concessão liminar da Ordem para determinar ao 
magistrado a quo que proceda a p-ogressao do regime 
prisional para o semi-aberta . 

Ao final, propugna pela concessão definitiva da 
Ord em 

Instrui o peóido com documentos do fls. 13 
usque 27. 

Este o relatório. 
E_gmlno~!iLJ1P.911H .. nJdade. ap~ 

p_cdido_de liminar . 
Ressalto, inic ialmente, que a minha posiçao no 

delicado tema de se possibilitílr a progressão de reg ime aos 
sentenciados por c rimes hediondos ou a ele equiparados é de 
que a afertção do beneficio há de ser precedida da analise 
criteriosa das circunstâncias do caso concreto, aliada a 
presença dos pressuposlos legais, porquanto entendo 
inconcebível ~ sua concessêlo quando o crime ~ cometido com 
uma crueldade repugnante, muito acima da razoabilidade. 

Essa foi exatamente a hipôlese do crimo 
apurado na Apelação Criminal n.' 2.311106, julgado em que se 
apoiou o douto Juiz de Direito da Vara de E~ecuções Penais 
para indeferir o pedido de progressão de rcgtme ao paciente. 

Não nego o beneficio par negar, nem sou 
relulante em aceitar a decisão emanada da Corte Suprema. 
Reservo- me, entretantO. fundamentadamcnte, a deixar de 
reconhecer a sua aplicabilidade quando o crime é cometido 
com requintes de cmeldade. até que o Senado Federal 
suspenda a excculoriedade da norma declarada 
inconstitucional. 

Feitas essa considerações, que entendo coma 
relevantes , penso que a liminar requerida pelo impetrante -
progressão de regime pri sional - não pode ser conhecida 
originariamente por este Tribunal em sede de Habeas Corpus. 

E que o Juizo das Execuções Indeferiu o 



Maca pá, 19.12.2006 

pedJdo de progressão de regime utiRzando como fundamento 
tão-somente as razOes expostas no julgamento da Ap.1lação 
Criminal n • 2311106 sem, ent,..tanto. motovar a sua decisão e 
sequer fazer referência a P"'sença ou nêo dos requ1sitos 
ab)8bvos e subjetivos autorizadores da progtessão 

Com oferto, a proclamação da 
lnconsbtuciOnaNdade do parágrafo 1 • do artigo 2" da Le1 
8 072100 pelo STF ~o afetou a competéncia do Juizo das 
Execuç6es Penais para avaliar, cnterlosamento, caso a caso, o 
preenchimento dos domais requisotos necessários ao Ingresso. 
ou nao, do oerrtonciado em regime penal menos gravoso. 
como. anãs. consignado no próprio julgamento do Pretória 
Exceloo. 

Assim, descaba ao Tribunal, mediamo atuação 
--per sartum". su~trtulr o Juizo da Execução para antecipar o 
provimento JUrisdiciOnal pretendido pelo impetrante, outorgando 
ao serrtenelado o beneficio da progressão, nao podendo a via 
estreHa do Habeas Corpus ser utilizada com o ob;et1vo de 
provocar o exame dos critérios subjetivos concernentes à 
progressão para regime mais favorável. 

Nesse sentido, é a pacifica e sedimentada 
orientação jurisprudencial doa Trllunels Superiores: 

"EMENTA: PENAL HABEAS CORPUS. CRIMES 

~~~:~~MErmr~~u~; E p~~c;~gÃgÉ 
REGIME. AUSé/CIA DE EHFRENTAMENTO DA MATÉRIA 
PB..O STJ, SUPRESSÃO OE INSTANCIA. PROGRESSÃO DE 
REGIME. CABIMENTO. I - A .us"'cl:t dê onfrenlllmrnlo 
pilo Trlbuf'lrll"'• quo", das matMt•• rtiadva$ ao$ podido# d~ 
:~tnotv/çlo e de I'KOnhKimento de at:MUanres. Impede • 
:~prochçlo elos pedldoc, 10b ptmlJ de supre•s~ de 
lnst4nclo. 11 • Mu!l!fL • vecJi<lo j Progrrsüo rJ~ 
cabondo ao tulzo dfs r«c::JL$des • anil/se do~~ 
Wl_al~ na • çqoceuto do~ nt ~ Ordem concod(da 
<m p;ott•. (STF • HC U141 I SP - Rei. Mln. RICARDO 
LEWANDOWSI(J- J. 03.10.2006- t• 71Jimo • DJ ~11·2006 
PP-00039 • EMENT VOL.OZ:Sol-ru PP·D0664), (subllnlletJ. 

E, mais 
"CRRMIHAL. HC. TRÁFICO IUCITO OE 

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. ATENUANTE OA 
CONFISSÃO ESPONTANEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE 
ABAIXO DO MIHIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
H.• 2311STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. VIOLAÇÃO AO 
PRINCIPIO DA IHDIVIOUALJZIIÇÃO DA PENA 
IHCOHSTintCIONAI..IDADE DO ART. ZO, f t• DA LEJ H. • 
3.072/tO DECLARADA IHC/DENTER TANTIJM PEl.O 
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
REQUISITOS OBJETNOS E SUBJETIVOS A SEREM 
EXAMINADOS PELO JUIZO DAS EXECUÇÓES. EXCLUSÃO 
DE PACIENTE JA BENEFICIADA. ORDEM PARCIALMENTE 
CONHECIDA, E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE 
CONCEDIDA. 

H/póreso am qu• 01 p•d~ntn 10rem conrlon.:los 
polo prádCII do doi/to oqulpO/IIdo ~ hodlondo- lrdflco UI cito 
de entorp~ent~s - • ~ cumprimento da pona em regime 
/ntegntlmenre fechado, 

Nlo ae: admite a rtduç.lo da pena~as:e UJ.Ixo do 
mlnlmo legal, ab\cb que a titUlo provlaõrto, em razlo da 
lncldf:ncta de atenuante rtlatJv1 i confinAo do agente. 
Precedentes. lneidéncta da Sílmula 231/ST J. 

O pleno do STF, por m•lorlil de votos. ~ .s-e~o 
rHIIlMI• em 23/0ZI200ff deferiu o pedido formulado no 
h4betU corpus n.• •2.951/SP e dtidrou, lnddencer tantvm, 
• fnconscltucloMifdlde do S 1• do artigo ~ da Lei n. • 
•.072/PO, qu• aatt d;, obr1Qetor1edftl• do cumprimento do 
p1U11 em reglm•lnr•gralmente fech.do pa, os condmedo$ 
pol~ prAtico de ctlmo hediondo. 

Declslo quo n.lo gtnt~ conscqDénel.ils }urfdle&s 
com ret.çlo .tt penas jJ exttAtas ,. d~U aclm• r•ferlda1 

~o ct•_1 f'XKUC6ts IIQIICf•cSo ç,yo a caso, 
dos aqul1ftps _p.,U,çotu ao reconhecimento ft 
eo.ssJPJ!JJJ.tJI_fJJJLJuogress4o de ctqlme prl~~· 

Sen•ncJo )I concedido por uta Cone • I.Hna des 
p•cloote.s, em outrohabNS corpu1. 

Deve ser •fuledo o 6blc:• do 111. r, S 1•, d• Lei 
3.072190 e reconhocldo o di~Wto d~ paclonU!s ARNALDO 
SEOOVJA VECiA, OONATO HOHÓRIO DA SILVA, FÁTIMA 
HOHÓR/0 DA 5JLVA e JOEl.NA ROSA OE OUVEJRA oo 
pl•lto do bone~clo d4l ptogres.üo do reglmo prlslonol junto 
ao Jufzo d:~s etecuç6es Pcn;,ls, a quem competu a 
verlflCAçlo da presenç• do~ roqulsltos objetivos • 
subjetlvos exlgldot por lei, contfnmmdo~ o liminar antu 
dcfen'd.a. 

Orrlom perclolmcnce conhectd•, e nessa extcnsDo, 
parclalmeme concedlde, nos t•nnoc do voto do Relator. 
( HC 113153 I MS - Rrl. Mln. Ql/son Olpp - s• Turma - J. 
1711012006- OJ 13.11.2006 p.214). (sublinhe/). 

Assim, e para que nao haja supressão de uma 
lnsti!ncla, concedo parcialmente a llmlnat apenas para 
afastar o óbice legal contido na decisão que negava ao 
Paciente o dlrdo • eventual progressão carcerária, 
determinando ao Juizo das Execuções Criminais que proceda 
a análise dos p!ossupostos legais exigidos para o deferimento 
ou náo do pedido ora formulado. decidindo. 

fundamentadamente, após. como lhe parecer de direito. 
NocifitJUC·K a d. Autorida<k •pont.ad.:a con10 c:oalora 

p;ar.t ttut t.ome conhecimento dossa declSiu. 
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de 

Justiça 
PubliQU<•.IC. lnlunc•liC 
Maca pá, 15 de dezembro de 2006. 

IIABEAS CO/U'US N. 1.598/l006 
lmpclr.lnlc KLEBI::R ASSIS 
PaCI•ilto; MA('! RIO \'lAl~A DE ALMEIDA 
Aul CNcon .n:!zo DE DIREITO DA \'ARA DE EXECU('OES 

rENAIS DA COMARCA DE ~!ACAPÁ 
Rclaeor· D<stmbaJ1ador CARMO A.\'TÓ:-<10 

"DF.(ISÁO 

KI.EDf.R ASSIS, ad•'OJI&do. unp«rou ordem de 
hnbur c:vrpus tm fa""" de 111ACIRIO \olANA DE AL:\lEIDA, 
"""' o =opo de afastar suposlo ~ngomenco Ilesa! pn1ic.ado 
pelo Juoz de Ocrtoto da v.,.. de Execuçiles Pc~• d.l Comarca de 
MAC3;pi. 1lcpndo ~m dnt.e"U o stpunlc' 

O ompelt:lntc, llpó& toS>aiUt a legitimidade passiva 
aJ C'Dutam. altgnu qut o pacu:nte mcontn·~ preso no IAPEN. m~ 
\vtuck ~ ter 11do cond~nado ptlo Juizo da t.• Van Ctimuut.l da 
C<>mare• de 1-t.>.:api. l pena de 6 (a<os) &nOS • 8 (oicol n>eses do 

(DIÁRIO OFICIAL) 

m:h1d0, em regtn~ U1ltgralmcnte fec:hado, ,...:la prâhca do cri~ 
d<s.:nco no 111 12 da Lei n.O 6.368 76 

-\A.u,·c.rou q~ • tutondade denommada coatora.. 
con1110na.ndo docislo do STF, uulcfenu o pedido de progro:sslo de 
regJnx rcito ~lu piCicntc, ao atJUmento de ser tnca.bh~l • cooccss.ào 
~ ul bcntflcio, .111te .a naturcu hcdtonda do cnme com-etido por este 
Di= qU< o MM Juoz a quo ICqu<r on.t!Jl<lU os requositos obj<1ivos 
(tempo d\! a.rmpr1m0'\to de pena) c &Ubjeti\'Os (c:omportamento) 
quando de sua decislo 

Nt aeqO&Icia. r61AJ1ou que o pacicntt mcontra-se 
p<ew desde o m.l.t de novembro de 2004. nlo havendo ~lro do 
ntnhuma i.n&lçlu prat~eNla no cuno do a.~mprimento de sua pena. 
~arou a incx11tCn<:ia de óbice • co~ulo ~ progressão de 
re8J.~, em face da presença de seus rtquiJitos legais (objetiv01 e 
JUbJeU\'<~~~'), oon!isurando constrangimento Ilegal a sua perrrumtneia 
no res;tmt.! rt~hado 

Por fim .. opós rcsufta.r o e"~Ccesso de prazo para a 
progrtsdo de regime pttsional requereu a COD:e:sdn liminflr da 
ordem. para que e(la C011e coneeda a progrc:ss~ de regime de 
cumprimento da pena p3ra o ltnlÍ·Ibcrto, e. &O final, a conçes$1t) 
ddinitiva da or<km. 

F. o relocório 

Oec1do somente 10bre o podido liminu 
Considerando tratar-« d< pedido liminar. dev ... .., 

\'crific:u lt esllo presc:otcl 01 uqui~ttOI nec:essãri~ p.ua a sua 
couc:.csslo. quais l~o.',Í&m. OfHl'iculum in mora e o.fiumu bom' üuU. 

Cnm d't1t0. para a conc:ess.lo de CW'dcnl de lulbftu 
CO"Pf" e necc:M.Úio que o ~mtc cveja softendo ou ame.a1r-ado de. 
sofrtr \1olênci11 ou t.."'açlo em .u~ Jibc:rdade ambulatorial. por 
ilcgahdlldc ou ab<L<a de pod<r (ut 5 •. LXXVIIJ, da CF!R8 c att 648 
doCPI') 

Como btm ressaltado pelo ampctrantc, para a 
conccs$ilO ck progrcssio ck ~simc pns;on.al. necessário se fv 111 

anihse doi r~uis1tos objcth'OJ e subjetiY05 estabelocidos no art. 112 1 

da Lcc n • 1110184 (L<i de llrcocuç6co Penais~ rcqu11itoo estes que 
de\'cm ser avaliados pclo Ju.fl.n da Vara d.: Exe..."Uçõc:s penais. nolii 

h:nnoo do lltf. 66. 111, b, da lto acima n:fcrida 

Vcja-so quo o fuDdamento do u:npct.ranld e o de que 
n Juízo monncrâtico scqutr aN.hsou os requisitos objetivos e 1 

subJetivos. neci.$drios para 11 concessAo da aobudita pmgresslo. 
!OOmente reforça a Impossibilidade de este TribunAl avaliar 
dire1amenlc: o ped1do liminar IJ'Iscrto no prtKnte ~.,.if, por cumprir .ao 
JuiZO dou Execuções Penai'i a prüneira análise sobr-= a matúi&, sob 
pena de suprculo de instlncia. N~ue scnhdo. ji decidiu o STJ, 
oonfonne ~ v' pelo segum"' jul&ado: 

"PENAl..- HABEAS CORPUS -ART. 121, f :ZO, IV, 00 CP
CRIME HEDIONDO - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL -
POSSIBIUOADE- INCONSTITUCIONALIDADE DO t 1° DO ART. 
:ZO DA lEI N• 8.072110 DECLARADA PELO STF- REQUISITO$
NECESSIOAOE OE APRECIAÇÃO PRéviA PELO JUizO OA 
EXECUÇÃO - I. O ptotórto E.lcolso, nos tennos da cl<clslo 
plenAr'- proftndo pot ocUIIo do julgamento do HC 112.959/SP, 
concluiu que o I 1• do art. :zo da Ltl n• 8.072190, ~ 
lnconotduclonol. H. Assim, o condenado pot crlm< hediondo ou 
• tlt equJporado, podo obt11 o dlrdo l progruslo dt regime 
prisional, desde que preend1kSoe 01 demais requlaltos.. 111. P.1ra 

a conceado da Pfooruslo de rtQime, faz~ necessárta a 
prAw submlsslo do nw~la ao Juizo do uec:UÇ)o, por• que 
uemfne 1 pruança, no caso concreto, dos teqWs1tos previstoa 
no art. 112 d41ltl n" 7.210184, aob pena do lndovtd41 aupreulo 
de lns11ncla. Ordtm parclalmenlo concedida." (ST J - HC 
200600065463- (52605)- SP - 5' T.- Rol Min. Felix Flochet 
OJU OI 011.2006 - p .c$3)' 

Com cssts fundamcn1oa, por nlo visJumbrar D 

pn:>ença dofumus boni iuru, DENEGOu ptdodo hnunar. 

Requ&sllt-nl·S.C u\fllC1n.lçôu autoridade 
cknominada co:~tona. Apes_ cncaminhem·sc os a.utm~ 6 d. 
Procwadoria-Gcral de Justiça. 

~ocapi (AP~ IS de doumbro do 2006. 

CARMO ANTÔNIO DE SOUZA 

Doo<m~p•f•r- Relator" 

f Olt jt,f(l'l.~ J, 1,11. ·J,'Yl 
b<rto Eti Plnhdro d• ~. 

Diretor de Sc:a<t.aria da Seççlo Úncca 

~(lQ.lru:a 

HABEAS CORPUS N• 1.600106 
lmpettanu: JORGE WACNKR CO~'TA GOME.~ 
P•cotnlcs NlLTON RODRlCUKS DR SOUZA r 

lfAMlLfON RODRJGURS DE SOUZA FILifO 
Aul Coot JlltzO DR Dffif.ITO DA VARA llO 

TRIBliNAL DO JÚRI DA COMARCA DE 
llfACAPÁ 

Relator: Dn<m'bo.rcodor MÁRIO GUIIT\'EV 

"Vil'lot,eh:. 

• JORGE WACNKR COSTA GOI\lES, advog.ulo. 
interpô1 Jfahus Corpus prtvenU\0 em favor do NTLTON 
RODRIGUJ::S DR SOUZA e I!AMII. TO~ RODRIGUES UE 
SOU#"...A m.no, todo• qualilh:ados na inicial, sustea\.lindo c1ut, 
t:mhnra os pr.cic.ntca Jej;un primários e tenham respOndido ao 
po>coe.uo em liberdade, o Jufzo Pre11dentc do Trihunal do Júri da 
Com&l'\:• de Mnar•. por ocasilo ti• probçlo da SCI'Itcn~a que 
condenou ca.d.a um deles b pcnu de doz.o anos de tei::luUo, p~la 
prática do cnme de homidd1o qua.Ji.fu:ado. J>f'Zwnindo a nece.sstdadc 
de u.~egurv a apJiçaçlo d• lei pena~ decretou a segregn.ç3o de suas 
lihcrdAdcs sem 1 de\1da f\rndamcntaçlo. 

Acr«c:entou que os p.clcntes nlo foram 
rtgulAtmCnlt' mtunados para 1 &.esslo do J6n c que t.'\11. l.':trWn\l.incia 
con..toluo uma da.• r>zl>et do recurso de apelaçlo interposto. Adem:r.tS, 
.ustcotou que a questionada medida tambán .&uru o principio do 
ol:&do de •nodncaA, -:ons&dcnndo que " ta1tcnça wndenathria aind1 
nlo ttt.nu1ou em juiM.;&do 

Destarte, ak:ga.ndo çoostrangunento afc:gal, DlOI'lTKnlc 
por t=m os pacientes ocupaç6os liCitas e rcsidlrtcru fixas no cli11tito 
<h wlpR, pediu o c~crcrUnerno de: hmuw. concedendo--lhes Alvo 
conduto at~ o julguncnto do &pejo e. ao final. a concculu dcfimtiva 
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do .. ,...,./, ", oonlirmando 1 rucdicbl 

Todn'il. nlo \'CJO comu aJ.endet o piCJC.u tlo 
tmpetrantc, cas que L:On.Stato a aWtência de wn dos requi~JtoJ 

net:csú.rios i concCK.do da meWd.a limma.r, considerando que um dos 
.:f~ito<t Jó8'GO!' dA s.entea~ penal c:andenat6ria é o recolhimento 00 
<'Ond"'ado I prislo. u., do dapooto no u1. 393, inc. I, do Código de 
Proc:euo Pc:n~-1. e que. embora o Juíto a qu tenha rt.conhtddo a 
primarioda.Je ~ 0t11 bont antcccdmlH doa pac..'lcnlts no 1a1tcnça. o 
4X11o C que tNnbin1 se cnnve:nceu cb ncc""ldadt de pnmtit a 
aplicaylo da lc1 penal, tendo em "iib que Ncjra..u do dUor.nto da culp., 
apôs o adiamento do prime&ro Jían, conforme se c.xt.r2i du cóp1u d..1 
"ntença <da AIA de Julgamento, encartadu b fls. 8&'J4. 

Ê vc:rcbdo .,.ue n ckcti:lO de prisão provisôria dcw 
~er. ncccs.sariamcntc fundamentado, mu, ~ tanto, niu C ex:icivcl 
um extcnocn MU.Oado. c: lim ~pia justilicativa. E , no caso 
concreto, " Autoridade Judici4ria fundamentou ~a declslo, embota 
suciot&me:nte, M aorte que. D priDri , nlo hã POI"lfUC. se falar de 
nulic.la\Jc;, monntntc lc\'ando ..:m conta. que t convcniêncii\ ou nio da. 
medid.l. extrema cab~: ao Jub.o ma.h próximo do~ fat01:, sendo certo 
que na hipótese vertente " lnstlncia od quo concl\.liu pela nec.:a.sidadc 
de reoolhin1ento da. pa1.aontu AO cAre"'Tc., para ~egurlt a cfcti\'idade 
da cond.:n.açlo ~uc o Jóri lhes hnJ)ÔS. 

Por outro bdo, convim salientar que " doutrina e " 
Jun~prudl.ue~a p'tria.s sedimentaram orientaç.lo no lf!ntido de que t\ 

cxicrocia d• prislo pro\'isória p.,.. apelar, nlu ofcnd.e: a. garantia 
constilucaonu.l da presunçl.o do ett.ado de inodncia. cooforme 
consagrado no verbete cb Sümula 9, do SuprriOI" Tribu.oal de Ju.stiçL 

Finalmente, n:gJ.Jtro qoe a pnmariedadc dos 
pa...acn\cs c u cirC\InrtG.ru.iu de tertm ocupações Urna c rcs.idCm::ta~ 
lh~A$ no diltntu tJa culpa. por ai * ntio lhes gacautc o direito de 
fC'OOrr~o.T em libcrda.dc, quando presente a rxcc:ssadadt: de garantir a 
lj)licoçln da 1<1 pcnal """t00no ji UIUUII&do. 

Ex poJ·iiU uxtefuo a lirrunar e cklcrmino nja 
nnlificada a ~utondatk judil.!i&ri:a mdag,JtUIA coatora. para. prcstN 
nüocma9flt.~ cu'CUn.(fiJ\ciadu, em quarentA c oito hor.&S. • 

Euxaundo esse pra.m. com ou sem uúorruao.;O .. ~. 
a!Jn ... vi!ta A doula Pr01:uradorio de JU50ya. pelo ptUO t<g1111cntal 

lnumem.se 

Ma<~pi (AP~ 15 do dezembro do 2006. 

Ou•mlrfU'Codor MÁRIO CUitTYEV 
Rolacor" 

Ô.' ~~ol}t.t:.JJJLI A ();J;Jq_ 
bU:o t;; Pinheiro do OUvelra 

_ 0ite11Jr 4Je Secretarin da Sc.:ção Úntca 

CÃMARA ÚNICA 
SUBSECRET~ 

REC\!RSO ESP~I~ 
NA AP~CAO ÇiVEL*~607/2005 

Recorrente: MUN íP10 DE MACAPA 
Advogado: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 
Recorrido: SANDRA MARIA DA COSTA GAMA 
Advogado: JOStMAR LOPES DOS SANTOS 

DECISÃO 
O MUNICIPIO DE MACAPÁ Interpôs 

RECURSO ESPECIAl dirigido ao Superior Tribunal de Justiça 
com fundamento no arl 105, Inc. 111. alinea ·a· da Constih.ição 
Federal. contra o acótdao proferido peta Cotenda Câmara 
Única desta Corte assim omenbado: 

"CML E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. FATOS 
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO N. 
20.910/32 DIREITO PATRIMONIAL. 1) Na s.stemáUca do 
Código de Processo Civil brasileiro, incumbe ao autor da 
demanda o 6nus da prova quando se tratar de falo constitutivo 
de seu direito, e ao réo Quando se tratar de falo extintivo, 
modificativo ou lmpedlbvo de dirello. nos termos do art. 333. t e 
11. do CPC. 2) Tendo havido, por parte do autor da ação, 
requerimento administrativo pleiteando o pagamenlo da 
gratificação. permanece suspenso o prazo presctidonal até 
que o devedor comunique sua declsao ao interessado, uma 
vez que ~o corre a prescnção enquanlo a demora na 
apreciação da rectamaçao administrativa se deve à própria 
Administração. 3) Não se pode subslMlt~ à hipótese de 
requerimento fundado em direito patrimonial a PfllscriçãO 
administrativa anual, prevista no art. 6.• do Decreto n. 
20.910132, tendo em vista que referido direito presaeve no 
praw de cinco anos. tal como previsto no art. 127,1nc. 1. da Lei 
Estadual n 066/93. 4) Recutso náo provido. 
(TJAP - AC n • 2007/ - AoórdAo n.O 9612 - Rei. EDINAROO 
SOUZA - Câmara única - j 16/0512006 • v. unan1me - p. 
04/0712006 ·DOE n.O 3794)". 

Em razões de fts. 126/139, o recorrente alegou 
violação ao art. 5'. LV da Constituição Foderal, dizendo que 
houve cerceamento do direito de defesa ao acolher as 
Informações prestadas pola recárrlda de que sempre labutou 
sob a carga horária de 40(quarenla) horas sem fazer prova de 
suas alegações, nao pudendo des!B mane:ra garanHr o 
paga'nento da alu~od~ gtartficaçao . 

Argumentou que de acordo com o 
procedimento imprimido ao feito. nao possibilitou ao recorrente 
fazer prova de suas alegações. da mesma forma que a 
recorrida nao conseguiu provar de maneira cabal que 
preencheu todos os requiSitos do an. 50. 111 do Deaelo n.O 
235/95·PMM. 

AdUZiu ser necessário que a requerente 
pleiteasse a concessão da grabfocação através de 
requerimento, competindo-lhe ainda. promover a devida 
Instrução processual com os documentos pertinentes exlgidos 
pelo Munlclplo que comprovassem a exclusividade do vinculo 
emprega tido com o ente público. 

Requereu ao final , o conhecimento do recurso 
especial para em reexamlnando a causa reformar a decisao 
recorrida oonsldorando que a recomda não conseguiu provar 
Que em data anterior a ma10 de 2001 . havia preenchido os 
requisitos do Dec. n.O 235195-PMM, ou seja roconheclda a 
proscriç6o 

Foram ofertadas contra-razões as fts. 158/100. 
Este é o relatório. 
Passo a examinar 01 pressupostos de 

admisslblt ldade. 



Maca pá, 19.12.2006 

• . O recurso é tempestivo, naja vista que o 
acórd~o f01 publicado no Diário Oficial do Estado de 04107106, 
com cm;ulaç<'lo em 10/07106 e o recurso foi protocolado-no dia 
03/08106, ~ortanto dentro do prazo legal, nos termos do artigo 
188.' do CódiQO de_ Processo Civil. E próprio. pois a causa foi 
d::O~~ à. una_n>midade, em ultima lnst~ncia, tornando 
d .fi~, l.~ 2 oec:sac de pri~nci ro grau. <le sorte que i:'lexisle fato 
tmpc,Nt\fO ou elC(Jnti-.•o do ~in-;l:o de reco1tfJr. 

Todavia, não hâ como se admitir o 
seguimento do recurso, confor me passo a justificar: 

. Consta nas razões do espeCial que o acórdão 
guerreado VIOlou~ art. s•, inc. LV da Constiluiçllo Federal, que 
lfala dos pnnc1p10S do conltaditório c da ampla defesa. 
Contudo, o recurso especial não é a via adequada á análise de 
ofensa a dispositivos constitucionais. cuja matéria somente 
pode ser abordada em recurso extraordinário. Nesse sentido: 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. SINDICATO. ACÓRDÃO 
RECORRIDO~ MATtRIA CONSTITUCIONAL. AUStNCIA DE 
INTERPDSIÇAD DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
SUMULA N.• 126 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS: 
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 5°, INCISO XXXV. 
DA CF. VIA ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS 
REJEITADOS. 

( ... ) 
. . 3. A via especial. desUnada fl uniformização do 

d1reil~ federal. ~ão so presta á análise de dispositivos 
constitucionais, amda que para fins de prequcstionamento. 

~ - Embargo5 reje itadas·. (EDRESP 369614 1 
MG. Rei.: Min. LAURITA VAZ.. QUINTA TURMA. DJ 
DATA:2410312003 PG:002G4). 

_ No que se refere ao dissldio jurisprudencial. o 
recorrente nao fez. mais do que indicar o autorizativo 
constitucional. sem sequer trazer aos autos o paradigma. muito 
menos apontar qual o dispositivo de lei federal sofreu 
inlcrprotação diversa da concedida por outros tribunais. Assim, 
verifica-se. com clareza. que não foram observadas as 
C:\i~i:ncias CO:)tida:; nos nrts. 541, paráorúfo único e 255 do 
R:ST J. t.1 ~UP. in\'iclblhza c irdnsito d~ 1er.a;rso. · 
ESPECIAL. Pelo cxpo~l<l. nego seguimento ao RECURSO 

Intimem-se 
Macapa. 05 de dezembro do 2006. 
(aj Dcs. D0GLAS EVANGELISTA 

Vice-Presidente ' 
Macapa (AP). 18 de zembro do 2.006. 

Bel'. ~ eira Barros AJcoforado 
Diretora da Subsecretaria Cível da C~mara Única 

c.f~'rr~ 
Bel'. Clã\;;y H.p. Bandeira Ba1basa 

~ora da Secretaria da Câmara Unica 

CÂMARA Ú.!~El\ 
§UBSECRETARIA CÍVEL 

fiiD.R~oiU51NÁRIO 
NA APEbAÇA~L 1'1:.2. 607L2005 

Recorrente: MUNfCIPIO DE MACÃPÁ -
Advogado: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 
Recorrido: SANDRA MARIA DA COSTA GAMA 
Advogado: JOSIMAR LOPES DOS SANTOS 

DECISÃO 
O MUNICÍPIO DE MACAPÁ lnlerpOs 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO com fundamento no art. 102. 
inc. 111. 2linca ·a• da Constituição Federal. contra o acórdão 
proferido pola Colencla Câmara Única desta Corte assim 
ementa do: 

• "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 
AÇAO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. FATOS 
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO N. 
20.910132 DIREITO PATRIMONIAL 1) Na sistemática do 
COd1go de Processo Civil brasileiro, incumbe ao autor da 
demanda o õnus da prova quando se tratar de fato constitutivo 
de seu direito. e ao réu quando se tratar de fato e>ctinUvo, 
modificativo ou impeditivo de direito, nos termos do art. 333, I e 
11 , do CPC. 2) Tendo havido. por parte do autor da aç.jo. 
requeri,nenlo adrr.inlstr.;tlvo p:eitean~o o pagamento da 
gratificaç5o, permanece s•JSpensc o prazo presclicional até 
que o devedor comunique sua deosáo ao Interessado. uma 
vez que n.!io corro a prescrição enquanto a demora na 
apreciação da reclamação administrativa se deve à própria 
Administração. 3) Não se pode subsumir a hipótese de 
requerimento lundado em direito patrimonial a prescrição 
administrativa anual. prevista no art. G.' do Decreto n. 
20.910132, tendo em vista que referido direito prescreve no 
prazo de cinco anos. tal como previsto no art. 127. Inc. I. da Lei 
Estadual n. 066193. 4) Recurso não provido. 
(T JAP • AC n.• 26071 • Acórdão n.• 9612 • Rei. EDINAROO 
SOUZI\ • camara ún1ca • 1 1610512006 • v. Unânime - p. 
0410712006 ·DOE n.• 3794)'. 

Em razõos de Os. 1401152. o recorrente alagou 
violação ao art. 5• , L V da Constituição Federal, ~rgumentando 
que houve ccrceamcnlo do direi to de defesa no que diz 
respello a mlligação do elastecimento probatOrlo, posto que a 
via eleita pela recorrida não possibilitou ao recorrente fazer 
prova de suas alegações. razão pela qual deve a decisão ser 
reformada neste aspecto. 

Asscvcrcu itrcsignaç.jo oo fato de que o v. 
acérd~o ao acolher as informações prestadas pela recorrida de 
que sempre labutou sob a carga horária de 40(quarenta) 
horas. sem que houvesse prova de suas alegações. nilo 
poderia d~~ta maneira garantir o pagnmento da a:udida 
gralif,r.1r;:lo. 

Aroumentou violaçllo à lei federal. e que de 
acordo oom o procedimento imprimido ao feito não possibilitou 
ao recorrente fazer p~ova de suas alegoçõcs, da mesma formo 
QV~ .. 1 tc-c•Yrid<l r.ao cunseguJu pro·1m de mtlnciro caba! c;uo 
prcenchP.u 1000t, cs rc..-QuL;ito'i do art. 50 111 do Oct"'.tcto "·" 
235195-P,.l,,\ 

A<:uztu ser necessâno que a requerente 
pleiteasse a concessão oa graUflc:JÇOO atravCs do 
requenmento. cornpetindo·lhe alnd~. promover a deVIda 
1nstnJção processual com os documentos pcr11nentcs exigidos 
pelo fAuniclp1o Que comprovassem a exclusividade do vinculo 

( DIÁRIO OFICIAL) 

empregatício com o ente público. 
. . . Requereu ao final. o conhecimento do recurso 

extraord~nano para que seja refom1ado o ac6<dão impugnado 
afastando a condenação que lhe foi imposta, ou ainda seja 
decretada sua nulidade. 

Foram ofertadas contra-razões as fls. t 55/157 
Este é o relatório. · 

. . Passo a examinar os pressupostos de 
admiS&Ibllld<>de. 

. O recurso é tempestivo. haja vista que o 
acórd~o fo1 publicado no Diário Oficial do Estado de 04107106 
com circulação em 10/07106 e o recurso roi protocolado no di~ 
03108106. portanto dentro do prazo legal, nos termos do artigo 
188: ~ Cód1go do_ Processo Civil. t próprio, pois a causa foi 
dood1da à un•n1mldade. em última instância. tornando 
defiruhva a decisão_ de primeiro grau. de sorte que inexiste fato 
Impeditivo ou exunuvo do direito de recorrer. 
• Todavia, vislumbro a presença de óbices 
mtransponivoi~ ao seguimento do prcsonte Recurso 
oeoof'!rm? passl) a do.monstrar:E que .9 alegada ofensa a~ 
art. 5 ._l.v da_Con~IIIUição Federal, não foi oblelo de dcbote 
pela Cã":ara UniCil deste Tribunal de Justiça o que inviabiliza 
o tràns1to do cxlraordinãrio. porquanto ausente 0 
prequestlonam~nto, requisito Indispensável a admissibilidade 
do recurso especial, como se depreende da Sumula 282 do 
STF. 

Nesse sentido: 
"PROÇESSUAL • CIVIL E ADMINISTRATIVO 

DESAPROPRIAÇAO POR INTERESSE SOCIAL • 
REFÇ>RMA AGRÁRIA • CORREÇÃO MONETÁRI~. • 
AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO- SÚMULA 282/STF 
• ,JUSTA INDENIZAÇÃO • CRITtRIOS DE FIXAÇÃO • 
SUMU!-A 7/STJ • JUROS COMPENSATÓRIOS . 
INCl_DENC~A. 1. Não se conhece do racurso especial quanto a 
matcnas nao devidamente prequestionadas no Tribunal a quo 
(Súmula 2821STF). 2. t vedado o reexame de provas em sede 
de recurso especial (Sumula 71ST J). 3. Para a fixar;:lo dos 
juros campensaló~os,. em se tra tando de desapropriação. é 
Irrelevante o fato do 1móve1 ser ou nâo produtivo. 4. Recurso 
especial conhecido em parte e. nessa parte. improvido".( REsp 
709588 I RN. Rei.: Minislta ELIIINA CALMON. SEGUNDA 
TURMA. Oata julg.: 24/06/2005. DJ 19.09.2005 p. 293. Sita: 
v.ww.sQ.gov.br). 

Ademais, o recurso extraordinário da forma 
como se apresenta. não guarda correspondência com a 
regulamentação legal exigida (art. 102, inc. 111, ·a· da CF e art. 
541 c seguintes do Código de Processo Civil). Ao apresentar o 
recurso extrao~dlnário fundamentado em ofensa à Constituição 
FedP.ral devena o recorrente domúM!rar de maneira cla:a e 
prcc1sn de cor:1o ocorrem a violação pek> acórd~o recorridO. 
Ao contrário disso, apenas disst3 que "'o acórdão contrariou liJi 
fodcral, qual soja. o art. 5'. LV da CF/88", o que a recorrida 
não conseguiu fazer prova de suas alegações. 

No que concorno a alegada afronta oo art. 5°. 
LV dà _ ConsUtuiçiio Federal, que trata dos princípios do 
contrad1ton? e da ampla defesa, vejo quo o recorrente. 
t3mbem nao conseguiu desenvolver suas razões de fom1a 
lógica. a fim de demonslfar como o v. Acórdão possa tlHo 
~alado . Dessa maneira. o exlraordinár1o não merece ttansito. 
CIS que. 1mposslvel de analisar como o acórdão recorrido 
possa ter conltariado o dispositivo ~do por mal ferido. 
lncidOncia. portaf110, da Sumula 284 do STF. In verbis: 

"E Inadmissível o recurso extraordinário 
quando a doficlcncla na sua fundamentação não permitir ~ 
exata compreensão da controvérsia" . 

Alem disso, verifica-se que a irreslgnação do 
recorrente repousa na pretensão de reexame do acervo fático
pro~tório constante dos autos. vedado nessa instância, a teor 
da Sumula 279 do STF. 

.Do exposto. nego seguimento ao RECURSO 
EXTRAORDINARIO. 

Intimem-se. 
Macap;l, 05 de dezembro de 2006. 

(a) Dos. D0GLAS EVANGELISTA 
Vicc-PresidanloH 

Ma("P)-l~o 'i}'zembro de 2006. 

Bel'. A~~ Barros Alcoforado 
Oircto:a da Subsecretaria Cf'ICI Ca Cé)marõ Única 

..._f-erir! ,.,.. r~----v 
Bel'. Cla;f,y H .. O. Bandeira Bnrbosa 

Diretora da Secretaria da Câmara única 

~ÚN~ 
~~-~ABIA CIVEL 

RECURSO E§PECIAL NA APELAÇÃO CjVEL N" 2 713/200tl 
Recorrente: BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO SIA 
Advogada: ELESSANDRA PEREIRA 
Recorrido: JEAN BARROS DOS SANTOS 
Advo~ado: JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR 

VISTOS ETC. 
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo 

BANCO MERCANnl. DE SÃO PAUL O SIA d1rigõdo ao 
Superior Tribunal de Jusllça, com fundamento no anigo 105, 
hlC. 111, alínea ·c· da Constituição Federal, conlfa o acórdão 
proferido pela Colenda Câmara Única desta Corte de Justiça, 
assim emenlado: 

_ "CIVIL E f:'ROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇAO. INCLUSAO INDEVIDA DO NOME NA 
SERASA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. 
QUANTUM. REDUÇÃO. OANO MATERIAL. AUSÉNCIA DE 
COMPROVAÇÃO. JUROS LEGAIS.1) Por força da Súmula n• 
297. do STJ, aplica-se âs Instituições financeiras o Código de 
Defesa do Cons<Jmldor. Assim. a responsabilidade destas 
Instituições é objetiva, conforme art. 14, do CDC, toso. para 
gerar a obrigação de indenizar basta ~ ocorrênCia do ato ilicito, 
do prejuízo suportado pela vitima. e o nexo' de causalidade 
entre eles, sem ter que se perquirir a culpa <10 agente: 2) 
Configura-se o dano moral suscetível de responsabilizar quem 
lho deu causa. a simples indus;lo indevida do nome do 
consumidor no banco de dados da SERASA, sendo. por 
conseguinte, prescindível a demonsttação dos projuizos 
sofr1dos pela vitima nas ações de rep:lfação de dano: 3) Para a 
fixação do valor da Indenização por dano moral. deve ser 
aferida a siluaçllo sódo-econõmica do ofendido. a capacidade 
econômica do ofensor, a natureza e extensão do d~no o o grau 
do culpJ d0 autor. a f1m de Bvitar c ~nriQ ll~c:mcn~::> sf!~:l C.:::IU f.C: 
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para o autor ~ gafa,\Ur o e<.rra t~r ~eiJ~~Ó\JiCO para 0 •tiu 
sem pro. se levMdo em consideração os princípios da 
razoabilidade o da proporcionalidade: 4) Diferentemente do 
dano moral, que por estar Intimamente relacionado com 0 que 
passa no InteriOr da personalidade do individuo, a prova se 
contenta com a CXIS!Oncia do iUcito, o dano material deve estar 
sobejamente comprovado. Assim, se o autor não provar a 
frusttaçllo de lucro em decorrência da negativa de cré<fl 
afastada está a ocorrl!nda do dano material: 5) Tratando-se

1

d
0

~ 
r~l~çllo Jundlca material aconteCida sob a égide da legislação 
e>v1l de 19_16, a taxa dos juros legais das obrigações de valores 
Já conhecidos deve ser a prevista no art. 1.062. do revogado 
COdlgo Clvd: 6) Recurso de Apelação parcialmente provido 
(T JAP • A;C n.• 2713/ ·Acórdão n.• 9858- Rcl. LUIZ CARLOS : 
Cámara Unlca • j. 06/0612006 • v. Unánimo • p. 2210812006 • 
DOE n.• 38331'. . 

Em razOes de fls. 3011309, o recorrente alegou 
que ~ decisão <~corrida destoou ~os patamares que se possa 
cons1derar razoavel e da jurlsprudencia consolidada. 

_ . Citou o artigo 944, § Único do Código de 
Processo C1v•l. como referênCia para a redução da 
Indenização. 

Asseverou que não existem no acórdão 
guerreado elementos suficientes para a condenação no valor 
de RS 10.000.00 (Dez mil reais). eis quo o recorrido não 
apr~entou ratos convincentes P2<3 um dano tão grave que 
enseJasse a condenação na referida quanlia, cabendo a 
m1noração da condenação. evitando-se o enrlquocimcnlo ilícito 
da parte litigante, bem como a manu!ençllo dn condenaçiio no 
patamar a1bitrado peJo j uizo lmplicor.ã em cnriquildrnento sem 
causa do recorrido. 

. Disse ainda, ler sido oondenado com excesso 
de ngor e qu~ restou demonstrada a interpretação distorcida 
dada pelo Tnbunal ·a quo· quanto ao valor fixado como 
indenização por dano moral. 

Ao final, requereu o recebimento e provimento 
do recurso P.SnAcial, parn reformar o acórdão minorando o 
valor da condenação. ovilando-se o enriQuecimento ilícito do 
recorrido. 

O recorrido não ofenou contta-razões. 
confonne certidã_o de n. 326. dos autos. 

E o relatório. 
Passo a examinar os pressupostos de 

admissibi lidade. 
O recurso ó tempeslivo. ois que o acórdão foi 

publicado no dia 22106/06, com circulação em 23106/06 o a 
petição recursal foi recebida no dia 06/0!l/06. portanto dentro 
do prazo previsto no art. 508, do CPC. Ademais. também vejo 
presentes a legitimidade c o Interesse do recorrente. porquanto 
se Insurge contta decisão quo lhe é desfavoravel. 

Ademais efetuou o P2Qamenlo das despesas 
com porte de remessa c retorno dos autos conforme ccnslam 
as ns. 3211323. 

Conlodo, verifico a cxlstcncia de 
lmpcdimonto ln.transponivcJ ilO s~guimonto do rocurso. 

E GUO o recurso especial MO np;es•nta 
condições necessárias para obter seguimtinlo, eis que foi 
Interposto com fund~mcnto no art. 105. 111. ·c· da Constituição 
Federal, ou seja. com base. em divergOncia jurisprudencial. 
Nesse contexto, se faz necessário a observância das 
exlgcndas contidas no art . 541, parágrafo único. do Código do 
Procosso Civil, bem como do art. 255. do RIST J. 

Com eleito. a admissibilidade do especial estâ 
vinculada à necessidade da demonstração da divergência que 
se perfaz mediante o confronto analllico onlfo o acórd~o 
impugnado e o paradigma. com filo de visualizar os 
semelhanças fáticas e soluções distintas. Imprescindível 
tambóm que nas razões do recurso haja a indicação de qual o 
dispositivo de lei federal foi Interpretado de forma dive,genle a 
exegese de outros tribunais. 

No caso. verifiCO que tais exigências não foram 
observadas pelo recorrento. pois. sequer Indicou qual ou ouais 
dispositivos foram, em tese. interpretados de forma divergente 
ao entendimento de óutro tribunal. 

Assim. nrisses casos. o ontondlmento do ST J. 
é no sentido de ser inadmiUdo o especial. conforme se verifica 
altavés do seguinte julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL PEDIDO SUCESSIVO DE REDUÇÃO DO 
QUANTUM FIXADO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR 
DANOS MORAIS. AUS~NCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL 
RESPONSABILIDADE OOJETIVA DO ESTADO. MILITAR 
MORTO EM TREINAMENTO. 1. A ausência de IndicaÇão 
dos dispositivos legais ti dos p.>r violados polo acórdã<1 
recorrido revela a deficiência das razões do Rec!.lrso 
Especial, fazendo Incidir a Sumula 284 do STF: ·t: 
Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência "" 
sua rundamontaçllo não pormifir a exala compreensão da 
controvérsia.' · 2. A simples lranscrir;:lo de ementas não é 
sufiCiente à comprovação do dissídio pretorlano. nos moldes 
previstos pelo art. 255. do RISTJ. É indispensável à reallzaÇ(io 
do cotejo analítico enlfe os acórdãos paradigmas c o recorrido 
c::.om :'1 rtrmltd:1d0 dC dcmonr;tr;}r O ~doÇ<'iO du GOiuçliCS diversa~ 
a mesma matéria. 3. Agravo regimental improvido."' 
(AgRgAgRgREsp n• 502.406/RS, Relator Ministro Luiz Fux. In 
DJ 2415/2004 - nossos os grilos). Gize-se. em remate. QUO 
invarter-se a conclusão a quo chegou a Corte local no sentido 
da sufiCiência das provas exlstenles no processo. para fins de 
fundam entar sua condenação. Implicaria, necessariamente, o 
reexame do acervo fático-probatório dos autos. vedado pela 
lelta do enunciado n• 7 da Súmula deste Superior Tribunal de 

_ Justica. verbis:· A prctonsão de simoles reexame de prova niio 

NEGO se:;uimento 
en~c.·ja recurso e.oe;pecial .. 

Pelo exposto. 
RECURSO ESPECIAL. 

Intimem-se. 
Macapá, 12 de dezembro de 2006. 
Des. D0GLAS EVANGELISTA 

Vico-Prcsidcntc" 
Macapá (AP). 18 de dczem~o do 2 006. 

Bet•. Ana C611a ~~ATéllforado 
Diretora da Subs ~taria Cível da Câmara Unlca 

.lt~"\....1 
Bet•. Clam H. Oj Bandeira Barbosa 

Diretora da Secretaria da C:lmara Unica 

ao 



Maca pá, 19.12.2006 

CÃMABAÚ~ 
~~RE!AR VEL 

AGRAVO DE INSTRVMENT~/q& 
Agravante:FEUPE EDSON PINTO E OUTROS 
Advogado:JOSÉ ANTÔNIO THOMAZ NETO 
Agravado: ARMANDO GOMES DA SILVA 
Advogado:ALEXANDRE DUARTE DE LIMA 

Trata o presente de agravo retido interposto 
por Fel1pe Edson Pinto e pela empresa M. G. AGUIAR CUNHA 
• ME em lace de decisão proferida pelo Juizo da 3" Vara Cível 
e de Fazenda Publica da Comarca de Macapá/AP que nos 
autos de ação de despejo detennlnou a lavratura de tenno de 
caução e a desocupação do Imóvel no prazo de 15 (qwnze) 
d1as. sob pena de despejo compulsóno. 

Em suas razões os agmvantes sustentam qu~ 
estão preocupados com a decisão que determinou a 
deSOCtJpação do Imóvel, haja vista que se trata de uma 
emprc:sa comcrdat varejista e que eslão em Jogo várias 
questoes. como as vendas de Natal a Ano Novo. indusive com 
os ped1dos de mercadorias já devidamente pactuados a 
contratados envoltos em altos dispêndios financeiros, 
pnnopatmente porque grande parte f01 previamente paga no 
est•lo de adiantamento. 

Af~mam que geram vários empregos diretos e 
Indiretos Além disso. a ação de despejo estaria em rase de 
recurso. cxisbndo, ainda, duas outras ações em trâmite nas 2' 
e 3' Varas Cíveis e de Fazenda Pública da Comarca da 
Macapá (ação de dire~to de preferência para aqUisição do 
imóvel c ação de consignação em pagame~nto de aluguéis, 
respectivamente). 

Alegam que o processo originário conteria 
diversos vicies e em longas razões dissertam acerca dos tatos 
ocorridos durante o contrato de locação mantido Inicialmente 
com Raimundo Ubiratan P•canço e Silva e depois com o 
agravado que culminaram com a propositura da ação do 
despejo. 

Narram quo as razões Invocadas pelo recon1do 
buscando a restituição do 1móvel seriam inverídicas. pois o 
K116vei não sena usado por ele ou sua família conforme alegou 
na IniCial, isso em razão de ser possuidor de vártos outros bens 
1móvels com destinação comcrt:~al 

Argumentam que no mês de março do ano em 
curso procurou o recorrido para efetivar o pagamento do 
aluguel, entretanto, ele negou.sp a receber, te-ndo, entAo 
ajUizado açao de conslgnaçao em pag3mento do alugue•es 
mercantis. buscando. também, lazer cono que fos~e renovado 
o contrato de locação por período igual ao anterior. qual seja: 
1 t (onze) anos. com reajustes anuais de acx:>rdo com lndices 
govemam enta1s. 

Conbnuam aduz10do que os motivos que 
levaram o agravado a propor a ação de despejo fornm a 
Intenção de aumentar o valor CXJbrado a titulo de aluguel e o 
fato de ter vendodo parte do imóvel 

Susoentam que ao toogo do cx:>ntrato 
despendeu grandes importancias monetarias para 
conservação c manutenção do imóvel, devendo responder pela 
•nden~zaçao decorrente das pordas e danos. além de ter 
preferência na aquisição do bem. 

Argumentam, a1nda. que a deosão que 
recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo estaria 
equivocada. requerendo. ao final, a concessao liminar do eleito 
suspensivo. 

O presente agravo é semelhante a outro 
Interposto pelos mesmos recorrentOS'. onde se busca a 
suspensao dos efeitos de decisão quo recebeu o apelo apenas 
no efeito devolutivo. 

A determonaçao dos efeitos em que a apelação 
devo ser recebida o matéria controvertida. O Inciso V. do artigo 
58, da Lei n• 8245191, determina que os recursos Interpostos 
contra as sentenças terão ofolto somente devolutivo. Nesse 
se~ntodo são algumas decisões Seria Inaplicável a norma geral 
do artigo 520, do Código de Processo Civil, não obstante 
posterior. 

Outrm. deC:sóes, entretanto. soo r.c seolido de 
quP. a arc~•ção deva SE< recebida nos efeitos suspellSlvo ~ 
devolutivo 

Após longa análise da matéria, em que pese a 
pos.çao anteriormente adotada. entendi que a rega 
estampada na Lei n• 8245/91 não é absoluta, comportando 
algumas exceções 

Na hipótese dos autos verifica-se que tem 
aphcab1hdade o d1sposto no art. 558, do Cód.go de Processo 
C1vol que autoriza excepcionalmente a atribUição de efeito 
suspens•vo ao recurso até o pronunciamento deste Tribunal, 
Isso em razão da execução da decisao vir a causar lesão grave 
e de dlficil reparação. O citado dlsposiUvo prescreve, In verbls 

"Art 558. O relator poderá. a requelimento do 
agravante. nos casos de prosão civil. adjudicação. remição de 
bens, levantamento de dinheiro sem caução ldõnea e em 
outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de diOCII 
reparação. sendo relevante a fundamentação. suspender o 
CU"llprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da 
turma ou cámara • 

Assim o dogo em razão da empresa agravante 
encontrar-se sediada nesta capital, fazendo a comercialização 
de d1versos produtos. A aproxlmaçao das festiVIdades de final 
de ano levam essas pessoas )urldlcas a adqwrir vários itens 
para venda, ois que é certo o aumento das vendas nessa 
época do ano. 

Entendo, pois. que em razão de ureparãvel 
dano deva ser suspensa a execução da sentença proferida. 

Presentes. pois, o fumu$ bonl1utes e penculum 
In mora. concedo o efe110 suspenSivo, determinando que seja o 
recurso onterposto recebi<Xl &m ambos os cfeitc.s 

Abra-se vosta ao agra·Jado para, querendo 
apresentar contra-razões no prazo legal. 

Intime-se. 
Macapá, 15 de dezembro de 2.006. 
Des. GILBERTO PINHEIRO' 

Macapá (AP). 18 do ombro de 2.006. 

Bel'. Ana Célo Barros AlcoiOfado 
Diretora da ~ubs etata Clvet da Cãmara Única 

. r.trf'4"\/ 
Bel'. a H. (i Bande.ra BaibC?Sa 

Otretora da Secretaria da Cãmara Unica 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ERRATA DA ATA DA 573' SESSÃO ORDINÁRIA, 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N' 3883, NA 
DATA DE 08111/2006 ÀS FLS. 27129, que circulou em 
10/11/2006. 

t1.~ • .1J1.~ - Origen1: 1' Vara <.1e FAmnta. Órfãos e 
Sucessõ.!s da Coma:ca d<! MarapA - Ap~tante: P M N. d.l M. 
- Advogado: Dr. E<ien Paulo Souza de Almeida - Apelado· A. 
M. do M. - Advogado: Defensor Público - Relator. 
Desembargador MeHo Castro • Revosor: Oesernbargador Mãrto 
Gurtyev 

QtçlüQ.; " A Câmara Única do Tribunal de Justiça do 
Amapá, à unanimidade, conheceu do recurso. Rejeitou a 
preliminar de nulidade do processo. No mérito, também 
por unanimidade, negou provimento ao apelo, nos termos 
do voto proferido pelo eminente relator." 

Jlgj:IJ!ll: "A Câmara Única do Tribunal de Justiça do 
Amapâ, 6 unanimidade, conheceu do recurso. Acolhau a 
preliminar de nlio conhecimento dos documentos juntados 
com a Interposição do recurso do apelaçlo. No mérito, 
também por unanimidade, negou provimento ao apelo, nos 
termos do voto proferido pelo eminonte relator." 

Macapá, 14 de dezembro de 2006 

Bel"~ Ardllforado 
Diretora da Subsecretaria da camara única 

Oficios Judiciais 
Varas c Secretarias da capit:ll 

• • .... • ., . '· • •• • • • : ,. -t' 

JUIZADO ESPECIAl SUL DA COMARCA DE MACAPA 

RUA ClAUOOMIRO DE MORAES, S/N 

Resenha n• 12012006 

Pauta de Publicaçllo • Atos Judiciais 

Processo f\10: 00758712006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES 
Advogado: CLEIDE ROCHA DA COSTA. 434AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SA 
Audiência: 
agendada para o d1a: 1610312007 h 08:20'00 

Processo N": 007 11112006 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte AuiOfa· ARIADNA MARIA TAVARES PINHEIRO 
Advogado JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO- 609AP 
Parte Ré: AGF BRASIL SEGUROS SA 
Audiência. 
agendado para o dia: 16/0312007 b 08:30:00 

Processo N': 00478712005 ·RECLAMAÇÃO ClvEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora: HERALDO NASCIMENTO DA COSTA 
Advogado: ROGERIO DE CASTRO TEIXEIRA. 596AP 
Parte Ré: PRODAM 
Advogado. RAUL ARTEMIDAN MORALES DA SILVEIRA-
415AIP 
Despacho/Decis~o: 
Intime-se a parte autora para manrlestar-se diante do contido 
na certldao eletrOnica, no prazo de dez dias, sob pena de 
extonçlo. 

Processo f\10: 00450512005 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: REMERSON CIÔSAR DE MELO MIRANDA 
Advogado. ERYKA TASYLLA CREAO SALGADO. 
1118-AAP 
Parte Ré. MARIA ELIZABETH CHAVES PINHEIRO 
Audiência: 
agendada para o dia: 1610312007 ês 08:50 00 

Processo NO: 00828012006- RECLAMAÇÃO CIVEL· 
CONHECIMENT 
Parte Auto1a. GETULIO SILVA AMARAL 
Advogado. JOSE MARIA DE SOUZA BARBOSA- 613AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SA 
Audiência: 
agendada para o dia: 16/0312007 às 09:10:00 

Processo N": 00646812006 • RECLAMAÇÃO ClvEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: WILSON ALFAIA DE OLIVEIRA 
Advogado: PATRICIA BEZERRA· 97BAP 
Parte Ré: EMILIO AUGUSTO BASTOS FERREIRA 
Audiência. 
agendada para o dia: 16/0312007 b 09:20 00 

Processo N': 00436012005 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: HUGO DOS SANTOS BANHOS e outros 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA· 
405AP 
Parte Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL OE 
SEGUROS 
Advogado RALFE STENIO SUSSUARANA DE PAULA· 
238699SP 
Despacho/DeclsAo: 
Suspenda-se o processo pelo prato de 30 (trinta) dias, 
aguardando manifestaçao da parte autora. sob pena de 

exUnção do feito. 
Intime-se. 

Processo N": 00380812005 • RECLAMAÇÃO CIVEL. 
EXECUÇÃO 
Parta Autora: JOS!! RONALDO MONTEIRO TINOCO 
Advogado: MARA SILVA GOES • 927AIP 
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Parte Ré: FASSJ C.R.S L TOA- JORNAL@ PALAVRA 
Audiência: 
agendada para o dia: 28/0212007 és 11·25·00 

Processo NO: 00138612005 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: RAQUEL PEREIRA VALENTE 
Advogado: LOURENCO FERREIRA RODRIGUES ALHO-
686AP 
Parte Ré· ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA 
Advogado. GERONIMO ACACIO DA SILVA- 524AIP 
Audiência. 
egendoda para o dia: 14/0212007 às 1 t ·35:00 

Processo f\10. 00123112005 ·RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: ZILFA BARROSO DOS REIS 
Advogado· MICHEL NASCIMENTO DE OUVEIRA. 9+44PA 
Parte Ré; PECÚLIO UNIÃO PREVIDIÔNCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA • 371AP 
Despacho/Decisão 
lnhme-sa a parte condenada a cumplir a obrigaçAo no prazo 
de dez dias, sob pena de Incorrer mu~a de 10% do valor da 
condeçlo 

Processo No. 00076212005 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: JOSÉ BONIFÁCIO DE JESUS 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS· 400AP 
Parte Ré: DISTRIBUIDORA PAULISTA DE MIUDEZAS 
LTDA 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
Oespacho/Oecisao: 
Tendo em vista que os documentos, objetoe da declsao de f. 
13, foram juntados aos autos após a audiência de conciliação, 
lnstruçao e julgamento, converto o Julgamento em diigéncia 
pora detem~lnar a abertura de vistas as partes. para falarem 
sobre os documentos de f. 53154 e 56. 

Processo NO: 00831112006 ·RECLAMAÇÃO ClvEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: LUIS NEUTON CARMO DA SILVA 
Advogado: SABRINA CARVALHO VERZOLA • 889·AAP 
Parte Ré: AGIL DPVAT 
Audiência: 
agendada para o dia: 21/0312007 b 08.10:00 

Processo NO: 00830812006 • RECLAMAÇÃO CfVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARIA DAS GRAÇAS DIAS 
Advogodo. ELIAS SALVIANO FARIAS • 400AP 
Porte Ré: TELEMAR NORTE E LESTE SA 
Audiência: 
agendada para o dia: 2110312007 és 08:50:00 

Processo f\10: 00881612006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora: JORGE AL V FERNANDES 
Parte Ré: MAX JOSE CAMPOS ALVES 
Despacho/Oecis!o: 
Reün&-se este processo ao de número 881712006. 

Da atenta leitura das inicieis, ou seja, a deste fe~o e 
a daquele acima indicado, verifica-se, "prima tacie", nao se 
tratar das hipóteses dos art. 103 ou 104 do CPC, inob5tante 
rele•irem-se ~s mesmas partes. 

H:!. ao que parece, uma divisAo do objeto do pedido 
em duas (2) oçOes, violando o disposto no art. 3", § 3', da Lei 
9.099/95. 

Ademais, nao pode a pessoa jurldlca, salvo a 
microempresa, ser parte nas açlles que tramitam nos Juizados 
Especlas. E essa prolbiçao se estende aos cessionários da 
pe$S03 Jurldica, nos termos do art. 8'. § 1•, da Lei n• 9.099195. 

Assim, Intime-se o reclamante para, em 10 dias, 
esclarecer os latos acima mencionados c requerer o que de 
direito, sob pena de indeferimento da peUção Inicial de ambas 
as açlles 
P1ocesso N": 00612312006- RECLAMAçAO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Au1ora· MARIA DE FATIMA NEVES VALES 
Advogado: JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA • 858AP 
Parte R6: SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: MICHELA DA SILVA COSTA· 1049AP 
Despacho/Oectsao: 
Intime-se a parte condenada a cumprir a obrigaçao no prezo 
de dez dias. sob pena de incorrer mutta de 10% do valor da 
condcçlo 

Nao havendo manifestaçao da parte executada no 
prazo estabelecido, proceda à consulta e posterior bloqueio de 
numer.lrio à disposição da parte executada. Em seguida, faça 
a transferência da quantia bloqueada para a conta deste juizo 
Oligenclar via SISBACEN. 

Feila a transferência o lavrado Termo de Penhora. 
Intime-se a parte executada pera, querendo, ofertar embargos 
no prazo de 1 O dias. 

Processo NO: 008313/2006 • RECLAMAÇÃO CfVEL • 
CONHECIMENT 
Porte Autora: REI MAR CORREA DA CRUZ 
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA • 442AP 
Parte Ré: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 
Advogado: OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA· 
8272PA 
DespachoJOecisao: 
Intime-se a parte autora para se man~estar diattlo da petiçao 
de f. 18. 

P•ocesso N': 00415212005- RECLAMAÇÃO ClvEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ADEMIR OLIVEIRA MACIEL 
Advogado: JOSE MARIA DE SOUZA BARBOSA· 61 3-BAP 
Parte R6: ALMIR OLIVEIRA MACIEL e outros 
Advogado· ANA MARCIA CASTRO PENAFORT • 531AP 
Dospacho/Decisao: 
Intime-se a parte autora, através da pessoa da seu advogado 
para, no prazo de dez dias, manifestar·sa diante das respostas 
de oficios de ns 66f79, sob pene de extinção. 

Processo N': 00713212006 • RECLAMAçAO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora· MARIA MENDES GUEDES 



Macapá,19.12.2006 

Advogado: ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE -
586AP 
Parte Ró. SINTFUB ·SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRAS lUA 
Advogado: AMILCAR HECHT DA COSTA- 572SORS 
Despacho/Oecisão: 
Acolho o pedido das partes e privilegiando a composição como 
solução do litlgio SUSPENDO a execução, nos termos do art. 
792. do CPC, pelo prazo de dez ( 10) dias. 

Decorrido o prazo, Impulsiono o autor ao feito em 
cinco (5) dias. 

Intimem-se. 

Processo N•: 00895012006 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: JODSON LOURENÇO DE ALMEIDA 
Advogado: EVALDO GARCIA PEREZ- 1180AP 
Parte Ró: BANCO DO BRASIL SA 
A udiência: 
agendada para o dia: 21103/2007 as 09;40:00 

Processo N": 000008/2005 - RECLAMAÇÃO CIVEU execuçào 
de s 
Porte Autor:~ : AGUINALDO DA SILVA LAMARAO 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS - 400AP 
Parte Ré: BANCO GENERAL MOTORS SA • GM 
Despacho/Decisão: 
Indefiro o pleito de n_ 232, em razão da informação constante 
de fi. t 94 indicar que aquele valor de conta poupança 
encontra-se bloqueado por determinaçao judicial. logo, n~o 
disponivel a nova constriçilo. 

Indique o credor, em cinco (5) dias. bens passlveis 
de penhora ov que entender de direito. pena de extinção do 
processo, nos lermos do art. 53, § 4' , da Lel 9.099/95. 

. r- ·--. lntõrno~e-'· --------------- -----,-

MACAPÁ,1Bdo dezembm de / 

AJ Rtl JOS~ MIIZU 

do SOCie l - ---- - , . 
211 VARA CIVEl E FI,ZENOA PUBLICA· OA COMARCA DE MACAPA 

RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA. S/N' · ANEXO DO FÓRUM 

EDIT l•l DE INTIMAÇÃO· LEILÃO/PRAÇA 

Prazo 15 d.as 

IQ.~NTI~..Qt:ill).l:f..&S_Q 

Procc""o N•.: 003804/1998 • AÇÃO DE EXECUÇÃO 
Por1C Autora MANOEL DE JESUS FERREIRA BRITO 
Advogo® . OSVAlDO SOUZA DE CAI.IPOS • 368AP 
Pano Ré : JOAO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Advogado 1.1>\RCIO ALVES FIGUEIRA · 595AP 

INTUAAÇÃO para o led5olpraç.l do(s) bcm(n:o) ab:ltxo 
relacronado(~). que será realtuJ do no: alas 0710212007 tis 10 ·00 e 
22'0212007 às 10:00, respectivament~. Obsetvação· o segundo 
lc l!3o/proço Gó ~c rc.1hZLJrã M no primeiro nt"'o houver lançõJdor ou so o 
llem n-'o alca~~r lmlÇo rçu::al ou superior j ;:~ ~,~ nriação, oponunrdodo em 
que poder~ sor :wemai<Jdo pelo maior l3nço. Caso as parte:; não sejam 
rntimadaS pC:S$Q.3!mcnle ~fO O ICilâO!ptóiÇa. f iCam de::;.dc já intimad3S 
por este ed ta l E, polta quem c;uiser arrematar o(s) bem(ns). de.., efâ 
comparecer no d~. hora e IOC.ll di~nmii'\3~0S. crente: de que a \-enda 
será â v•Sta em d•nhelro. em e:spêcie ou :lira' és de cheque \ofsado. ou 
aind3. mcd.an1e. ~ução idônea. cabeodo ao enematantc o pagamcr.to 
dOJs de!:pc~s jOOrcl.:~ls da realiuçào do le•lilo. 

itlFO_R],< <\C..0.f.S_C.0~1EJ.El.!ê:oii'AR!i.S.: 

DESCRIÇÃO DO(S) BE t~NS). 
OI (um) TERRENO RURAL. localizado âs maryens do Rro 

CurtaU. mcd•ndo 50 hectares. lodo cerca tio com tõ)rugos e: a rame hso. 
possunoo 3S seaulntcs benfcilori:Js: 

OI (uma) CAS1\ DE ALTOS, roda avarand.'\da. consttUida em 
madeira de I~ o coberta com lefhas de barro, medindo 
aproximadamente 2'0x15m. sendo o tl:rrco composta por uma 5ala, v ma 
co:tlnha o u:n banhe-iro ~ociaL O andar r:.uporlOf, comoo~to por duas 
::u iles: 

OI (u.'Tia) CASA de apolo. con::.trukb em madeira de lei o 
coberta com tefh:Js Dra:.irt. mc<findo aproAimadamcnle 15x 13 metros. 
possu.ndo 2 (dois) quorlos. 1 (uma) co:zinh:>. 1 (uma) safa: 

05 (<inco) VIVEIROS para pi.ccult..-a, medindo 15<10.03 
metro:;. apto:dmaéamente; 

OI (um) poço artcs;,no e: 
Grande vanedade de ~I'VOf'e!:. frultfcras 

S~DE DO JU IZO: 2.\ . VARA CIVEl E FAZEN DA PUBLICA da ComorCII 
de ~IACAPÁ. Fórum de ~IACAPA, oõto 6 RUA MANOEL EUDÓXIO 
PEREIRA, SIN" · ANEXO DO FÓRUM 

MACAPÁ. 23 de novembro de 2006 

J'.ril(a) de DHCIIO 

~Ga.-.s e Secretarias do Interior 

I·~IIft?liW.?lHi\''rff~~i<@1li@MJt>l~1$l 

EXTRATO DA PUBLICAÇÃO DAS COMARCAS DE 

ENTRÃNCIA FINAL 

VARA ÚIHCA DA COMARCA DE LARANJAL DO JARI 
2' Vara Civcl, Criminal e da Infância o Juventude 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 20 dias 

Juiz de Direito: Koila Christine Banha Bastos Utzi g 
Chefe de Secretaria: Tonhy Jachs Paes dos Santos 

Processo Civcl: 0044441200S.REVISAO DE ALIMENTOS 
Requerente: RONALD BATISTA CAIRES . e ROORIGO 
BATISTA CAJRES, reprosontado~ por CATIA BATISTA 
SILVA. atuafmcnto om lugar Incerto c não sabido. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Advogado: OSVALDO TRINDADE DE FIGUEREDO - OAB 
OOSOOAP 
Requerido: RONILDO DO SOCORRO CAJRES. 

Finalldad&: lntlm açào da RL do parto autora para manifeslar
se dizondo se tem interesse ou não em executar a setença do 
1.30 dos autos. 

Seda do Juizo: Avenida Tancrcdo Neves. 2605 - Agreste 
Laranjal do Jari. Estado do Amapá. ' 

Laranjal do Jar~AP, 7 do dezembro de 2006. 

(a) Tonhy Jachs Paos dos Santos 
Chefe de Secretaria de Oficio Judiôat 
Assino por determinação des:.:tc:..:J:.:u:.::iz:::o:_ __ _ 

• VARA DE LARANJAL DO JARI · DA COMARCA DE LARANJAL DO JJ 

AV. TANCREDO NEVES. S/N 

EDITAl DE CITAÇÃO- PROCEDIMENTO ORDIN ÁRIO 

Pr.Jzo: 30 di&l 

IDENliFICAÇÃO ~S~ 

Prooos.o N' .. 00537512006 • CONVERSÃO DE S!OPARAÇÃO 
JUDICIAl EM DIVóRCIO 
LlnGtOSD 

Pat1o Autora: M. R. DOS S. 
Advogado : O. P - 1 
Parte RI! : S. O. P. 

Cik'Jç..'\o da PJrtc ré, que ~ orcontra atuolmenl!! em lugar 
lncorto c No sabido. pafil os termos da orcscntc ação c, quorEtnd'o, 
contcatar o(s) pedido(&~. no prazo de 15 (qu1r\ZO) dias, com a ad\lartêncla 
de que, se nêo o r~cr. presi.Mllir-so--ão vcrd:Jdclms oc fatoo articulados 
peb pano OUIOIO (art. 319 do CPC). 

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES; 

Róu: 

E.-.:l'eroço: 

EsLCvil: 

SALVADOR OUIRINO PEREIRA 

RESID!ONlE E DOMICILIADO E~~ LOCAL 
INCERTO E NAO SABIDO ... AP. 

MARIA OLINA DE JESUS E PEDRO OUIRINO 
PEREIRA 

SEPARADO 

Dt.Nascimc:nto: 2810611947 

Natvta ~dodo: CORREGO DE OURO 
Pror;ssao· /\UTONOMO 

SEDE DO JUIZO: 2A VARA DE LARANJAL DO JARI da Como<ea do 
lARANJAL DO JARI, Fórun do LARANJAl DO JARI, silO~ AV. 
TANCREDO NEVES, S/N 

LARANJAL DO JARI, 18 de dezembro de 2006 

(o) TONHY JACHS PAES DOS SANTOS 

Chefe do Scerot..1ri.l_ 

VARA OE LARANJAL DO JARI- DA COMARCA DE LARANJAL DO Jl 

AV. TAtiCREDO NEVES, SIN 

EDITAL DE CHAÇÁO ·PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

Prazo: JO dins 

~~~DO PROCESSQ 

Pmceaso N•.: 009'13812006 • GUARDA, COM TUTELA 
ANTECIPADA 

PO<Io Aultn: O. I. S. C. 
Advogado : R. K. - 239AP 
PartoR6 : M. DE J.S. 

C1tação d.l p.uto ró, que Mt ónconttll alunlmento em lugar 
Incerto o nlo s:M>Jdo, para os termos d.1 prosonto oçi\o o, Querendo, 
conlcslor o(a) podklo(s}. no pr.u.o do 15 (quln:r.o) dlas, com a advortüoc13 
do ~uc. 3C ,.,o o ftzcr, prvaumi'r-se--00 \'Otdadoitos os fatos a rtlcUados 
pela PJrtc a\l'.ora (lrt 319 do CPC). 

INFOR~IAÇOES COMPLEMENl'ARES: 

Róu: 
Endoroc;o; 

F•liação: 
Est.Civil; 

NoliUt;llldOOO: 

Prcfissao: 

MARINILDE DE JéSUS SILVA 

RESIDENTE E DOM. EM LOCAL INCERTO E 
NAO SABIDO,.,.,OOOOOOOO. 

DORACIIZIDORA SILVA CORR~A 
SOLTEIRO 

VIANA 

DDLAR 

SEDE DO JUIZO: IA VARA DE LARANJAL DO JARI da Comarca de 
LARANJAL DO JARI, Fórum ~o LARANJAL DO JARI, !>to~ AV. 
TANCRF OO N EVFS, SIN 

LARANJAL DO JARI. 15 do dezembro do 200G 

(o) VALCIR MARWI LE 

Juizt;,j_dn Dlrcitn 

. VARA OE LARANJAL DO JARI - DA COPAMCA OE I..AAANJAL DO JJ 

AV. TANCREDO NEVES, S/N 

EDITAL DE CITAÇÃO - PROCEOI!.<ENTO ORDINÁRIO 

Pr;,zo: 20 d~s 

IDENliFICAÇ_iiO CO~ 

Proccaoo N' .: 009G3112006 • DIVÓRCIO DIRETO UTIGIOSO 
Porte Au!Om: M. OAS Q_ L . R. 
Mvogodo : P. C. · 908AP 
Parte R~ : F. M, R. 

Clo~ da parte ré, quo se orr::ontro IIW:ltn!!n!c om lugar 
incerto c~ Qbido. p..,r.s os terTnOJ cb prcs.en:c açó.1o e. QLI"lo"cndo, 
çonlcab r o(s) pcdido(s). no prazo de t 5 (qwNo) db,. com a advcr10nc:ia 
d\.1 que. SO nilo O rizet, ptosumlr-so-Ao verd;,doros OS f:'IIOO a~t.Xos 
pelo ~rtc ovt:>ro (art. 319 do CPC I. 
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~RMAÇ0ES COMPLEMENTARES: 

Réu: FRANCISCO MACEDO RODRIGUES 
Endemço: .... RESIDENTE E DOMICIADO EM LOCAL 

INCERTO E NAO SABIDO.AP. 
Flll:!ç.'lo: 

E91Civ1l: 
DtNu~mcnto: 

NõJlurallctach~· 

Proi1U30: 

NEIDE MAC~DO RODRIGUES E RAIMUNDO DA 
CONCEIÇÃO RODRIGUES 

CASADO 

2511111958 

URBANO SANlOS 

AUTÓNOMO 

SEDE DO JUIZO: 1A. VARA DE LARANJAL DO JARI da Comarço de 
LARANJAL 00 JARI, Fórun do LARANJAL DO JARI. sito à AV. 
T ANCREDO NEVES, S/ N 

LARANJAl DO JARI, 06 de dczc:nbro do 2006 

(a) HERALDO NASCIMENTO DA COSTA 

Juiz(•! du O.rollo 

'-liA ÚNICA DE PORTO GRANDE - DA COMARCA DE PORTO GRANC 

AV. AMAPÁ N' 233 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - INTEROIÇÃO 

Prazo. 10di.u 

~.CÃO DO PROCESSO 

PltlCe55o N'.: 00211W2005 • INTERDICAO DE PESSOAS 
Porto Autora: JOS~ REINALDO NOGUEIRA CAJIELA 
Advog>do : DEI'ENSOR PÚBLICO • 00 
POIIo R6 : TEREZA CORTES PEREIRA 

O MM ..kàz do Oirefto em oKercicao OC$1C juizo torro ptllco 
<lUO no pnx:cssso em epígrafe foi docb rad.lalntordiç.lo <b porte ré 
3bahro iden~rlt4cb, constando da rcspoct;va unlcnça 3s causolS da 
intcrdlç:io, a idontifrcaçijo do( a) curndofiD) o os lmile' da cu-aleb . 
conformo mcnclcmndo a segufr. 

INFORMAÇ~ES COMPlEMEN-TARES: 

CURADOR/CAUSA DA INTERDIÇÃO/LIMITES DA CURATELA 
Curoclor: Jo.tl Reinaldo Noguelm Cnnc<o 

Rw: 
Endcroço· 

Ct: 

CPF: 

Fifl.'lç3o; 

Rw: 
Endoroço: 

C t· 

CPF: 

r:maçno: 

TEREZA CORTES PEREIRA 

AV. 13 DE MAIO ,1559.AEROPORTO.PORTO 
GRANOE,AP,611997000. 

376764- SSP/AP 

899.815.452-37 

MARIA ESTELA CORTES PEREIRA 

TEREZA CORTES PEREIRA 

AV. 13 DE MAIO . 1~~9.AERO?ORTO,PORTO 
GRANOC,AP,6S997000. 

376764 - SSP/AP 

899.8 1 ~452-a7 

MARIA ESTE LA CORTES PEREIRA 

SEDE DO JUIZO: VARA ÚNICA OE PORTO GRANDE da Com.:Jn:a de 
PORTO GRANDE. Fórum de PORTO GRANDE. sito :1 AV. AJ.IAPÁ N' 
233 

PORTO GRANDE. 15 de de:embro do 2006 

(a) ANTONIO JOSE DE MENEZES 

cnere de Sectet.JrtOJ 

VARA UNICA DE OIAPODUE • DA COMARCA DE OIAPOOUE 

AV. VEIGA CABRAL. 2~0 

CITAÇÃO - INTERROGATÓRIO CRIMINAL 

Pr<YO: 15 dias 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

Proeooso N',: 00373012006 • AÇÃO PENAL PÜBUCA 
ln.cid6nci., PcnOJl: 16. lei ~ 6.36Bn&o 
Pano Avtoro: t.IIN ISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AWIPÁ 
Porto Ró : LUCIANO SODRE DA SILVA 

CITAÇÃO o INTIMAÇÃO do(s) x u .. do(a) oboixo 
idcntifte3do{s). pore oa termos dn aç<')o ponpl om oplgrafe, a fim do quo 
comp.·v oça(m) em Juizo, no endereço. di.:l c hOf:l abat.o mencionados, 
q uando ser.\(~) tntcrrogado(a)(s) o rospoiiO dos fatoo dcsc~los na 
d cnócla. Devoul(!o) comparccor ecomponhado(oXs) de odvogado(a), 
e &e D$slm ~o fizeriem). se-.\ nomeado 1.m defensor pbl'iCO para 
~lnat suo{ t i dofesa(s). Fleo(m) """'rlido(aXsl de que o n6o 
comp..lrec:imo,_o 5tnpUcaré em 5uspanslo do ptOCC:$SO e: do prazo 
prcscrldonal, nos tennos êo art. 366 do CPP. 

INF01tMAÇ0t;.S COMPLEMENT"RES: 

Rtlu: 
Endereço: 

C I: 
Fitlilçâo. 

Ea t.Clvil: 

OLNasc;mcn:o: 
Nau.nCdado: 
Ptells'-Jo· 

G10u lnstruçGo: 

LUCWIO SODRE DA SILVA 

AV GERIBA /.LMEIDA AZEVEDO 
COSTA.461,.JARDIM FELICIDADE 
I,Mf•CAPÁ.AP ,68900000. 

354227 • SSP·AP 

NORMA REGINA DO ESPIRITD SANTO E LUIZ 
MARIANO DA SILVA 
SOLTEIRO 

2410711985 
SÃO MIGUEL DO GUMIÁ 
OUTROS 

to.GRAU I~ICOI.IPLElO 

3010112Q07 h 11:00:00 

SEDE DO JUIZO: VAAA UNICA DE OIAPOOUE dR Comon:.:> du 
OIAPOOUE. FO<vm do OIAPOQUE, sl'<l ll AV.VEIGA CABRAL, 250 

OIAPOOUE. 15 de dezembro de 2006 

(o) LUIZ GROTT 

Juiz( a) do Oito:r:o 



Maca pá, 19.1 2.2006 

VAAA UNICA DE OW'OOUE DA COMARCA DC OW'OOUE 

AV \leiGA CAIIAAL. 250 

Pauta de Pub11C8Çâo • Atos Judiciars 

Poocesso N' 00241012004-INVESTIGACAO PATERNIDADE 
CJCA 
PMe Au1ota O. L. G M. 
Re$11 Legal. E C G. M. 
A<Wogado: C. G M • 31>MP 
Pa11eRe· F.C.S 
Advogado: TARCISO VILHENA DE SOUSA· eooAP 
O<!spacllo.'Oeasão. 
CumP<8-se o despacho do ft 54 ver.10. 

Processo N~ 00097012001 N:;ÀO PENAl PRIVADA 
Pa<te Autora DANIJBIA CARNEIRO DE VASCONCELOS 
Mvogado FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA NETO· 
378AP 
Pane Re CARLOS ALBERTO RIBEIRO GANTUS 
Oespac/lo/Declsâo 
Face a omPOSSibllidade jurldica do ped.do (tis 73174),1ndeloo, 
bem como. det.tiTIIInO o aguardo do prazo de seis meses 
Processo~ 00175312005 • ACAO PENAL 
Parte Au1ora: MINISTffiiO PÚBliCO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
Pane Re JURANILSON CORREA NAZAR~ e outros 
Advogado CAI.EB GARCIA ~1EDEIROS • 315-MP 
Audiência· 
agondeda para o dia 11~7 b 11:30 00 

Processo N~ 001 5nf2005 • ACAO PENAL 
Parte Alllora· MINISreRIO PÚBUCO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
P8t1e Rê ADELSON COSTA DE SOUZA e owos 
Mvogado JOSE MARIA DE DEUS E SILVA· 547AP 
DOUGLAS ALEXANDRE COELHO DA ROCHA· t 121AP 
CAlEB GARCIA MEDEIROS· 315·MP 
~sao 
VIstos 

Dos três reus a conlorme se depreendo lls tis 178, 
apenas Félix Bousse da Silva se faz repreuntar vill Oelenap 

Poslo Isto, I as respectivas Defesas para 
aprosen18Çâo de alegações ftnals 

Ct.omrn-se 

OIAPOOUE.t5 do- do 20011 

(o) SIONEY NASCII.<ENTO CQSTA 

Cllol8 do s.a-to 

RA UNICA DE FERREIRA GOMES DA COMARCA OE FERREIRA G0w 

RUA OUOUE DE CAXIAS, 301 

Pauta de Publicação· Atos Judociaos 

Processo N": 003001112006 • MANUTENC~.O DE 
POSSE(IMOVEL) 
Pane Au1ora. CEZAR lO IIAR80SA RDORJGUES e outros 
AdYOgado MARIA ORLANDINA FERREIRA TELES· 519AP 
MARIA ORLANotN.t. FERREIRA TELES· 519AP 
Parte Re: MANOEL CANELA DOS SANTOS e outros 
Advegado· JOSE MARIA AlCANTARA FERNANDES • 
963AP 
Audltncia: 
agendada para o dia 0710212007 Os 09'00'00 

FERREIRA GOME$,14 do deumllro de 2006 

(o) HERNANI GUIUIERME ANJOS CASA. VA 

CholedoSecmano 

RA UNICA OE FERREIRA GOMES DA COMARCA OE FERREIRA GOII 

- OUOUE DE CAXIAS. 301 

Pauta de PubllcaÇllo ·Atos JudicJaís 

Processo N': 002D2712005 ·INVESTIGAÇÃO PATERNIDADE 
CICA 
Pat1e Alltora J. A. DOS A. 
Mvogado. DEFENSOR PÚBLICO • 00 
Pat1o Ró P S. DOS A. 
Resp Legat C R S 
Mvogado VAlOECl DE FREITAS FERREIRA· 560AP 
De$11achol0odsê0 
CumP<8·58101egralmenle o despacho de ns. 37. lndmando-se 
a RL da requerida o toeu ad\'o03dO via DOE. 

FERREIRA~.11do-de2006 

(a) HERNANI GUILHEJU.IE ANJOS DA SILVA 

Chefe do Secmor1o 

VAAAUNICAOE 1WS'Á · OACOI.IARCAOEAMAPA 

PRAÇA 8AAAo 00 RIO BRANCO. N' 114 

EOOAL DE INTIMAÇ}.D DE DESPACHO/SENTENÇA 

Prazo. Sdlu 

IOENTIFICAc;hO 00 P~ 

Procuoo N'. 00331112004 • AÇJ.o DE EXEQJÇÃO 

~~ F==...~~tNIC!PIODEAMAPÁ 
Roop Logo! : RILOO ALAOR TEIXEIRA DA SLVA 

INnMAÇ}.O do(s) patlo(ot oboixolderOIIbde(a).
em.._""*"" tl\lo Nliodo. poro ao te<m0s do doopochol--.ço 
prWondo(o) noo oiA.Oo om eplgrole com o_...... ...,. 

INfOI!MAI(OES COI.IP\.EMENTARES: 

DESPACHO/SENTENÇA: 
1no poa!D, poo onologill110 ar11go 267.111 do a>e .,..no<> o 

...,.......,~lodo-. P.R ln1lmorrHo ·•) NORMANOES 
ANTONIO DE SOUSA 

Mldelllta'lo 

Affi30VAP. 2311112006. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RE~ SOARES COSTA 

FAZENDA I'OBUCA DO MUNICIPIO OE 1WPA 

Ropre- RILOOALAOR TEIXEIAAOASA.VA 
logo! 

SEDE 00 JU(ZQo VARA ÚNICA DE AMAPÁ do Comorco de NAAPÁ, 
Fll<um do AMN'Á. alto t PRAÇA 8ARÁO 00 RIO 8RAHCO, N' 114 

AMN'Á.15do-de2006 

lo) NORMANOES ANTONIO DE SOUSA 

~o\ doa.-

VAAA ÚNICA DE AMAPÁ · DA COMARCA DE AMAPÁ 

PRAÇA 8ARÁO OO.RIO BRANCO, N' 114 

EDITAL DE CITAÇ}.O • PROCEOIUENTO OROtHAAIO 

P11110·30dlos 

IOENTIF!CAÇ}.O 00 PROCESSO 

P........,N',: 00412S/20011 • AÇJ.o DE RECONHECIMENTO E 
DISSOLUÇ}.o DE SOCIEOADE 
POST MORTEM 

Pono"'*'<a: R.C.V. 
AdYogado 8. B. L. N • 9632AP 
POI!ORt : M. OASG OAC.S tOWOO 

CIOIÇio do - 1\1, quo oe onconoro oluO!monte em lugar 

oncono • l\lo sabido, poro oo 1ennos do preume oçJo o. --· 
conlootaro(o)podldo(o).no pruodo 15 (qulrrzo)diU. com o odYerlêncoo 
de que, oe nlo o fll11. "'""""'-ao ..model-os os fa101 -ulodoo 
polo pot1o ,_. (011. 319 do CPC) 

Reu: JAIRO LEAL DE SOUZA 

SEDE 00 JUizO: VAAA UNICA DE AW.PÁ da Comorco do AWI'Á. 
Fll<um do AWJ'A, olco. PRAÇA 8ARÁO 00 RIO BRANCO, N' 64 

AMAPÁ, 23 do- de 2006 

(a) NORIAA.NDES ANTONIO DE SOUSA 

Juozfaldt~ 

VAAA ÚNICA DA COMARCA DE CALÇOENE 
FÓRUM, Av. Joio Anutáclo dos Santos, aln•. Cent ro 

EDITAL DE CITAÇÃO DE MARIA llZA DA SILVA PEDRO, 
COM PRAZO DE TRINTA(30) DIAS, N1A FORIIA ABAIXO: 

O Dr. EDUARDO NA VARRO MACHADO, MM Jutz de Direito 
da Vara Única da Cemarca de CaiQoene. Estado do.Amapé, na 
forma da lei etc. .. 

FAZ. SABER a todos que o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem que, neste Ju(zo e Secretaria. tramita o 
Processo Clvel n• 2652106 - AçAo de Divórcio Direto Litigioso, 
mOVIdo por JOSt FERHAHDO PEDRO contra MARIA ILZA 
DA SILVA PEDRO. bta50eira, casada, do lar. nascida em 
10108/64, natural de Jatai/MT, RG n'XXX. filha de Joaquim 
Luiz da Silva e de Maria de Lourdes da S1lva. estando o(a) 
requcrido(a) em luQar Incerto o nao sabido. pelo presente 
CITA-A da presente açao para responder ao presente 
processo, e INTIMA-A a no prazo de 30 doas contestar a 
presente ação e, om assim nao o fazendo, presumir-swo 
aceitos pelo(a) requerfdo(a). como vEWdadelros, os latos 
articulados peto(a) outOt(a). Para CXlllheclmento de lodos 
expediu-se o presente Edotal, do qual será afixada uma cópia 
no lugar de coslllne desta Vara. Dado e pa&Sado nesla odade 
de Calçoeo&.AP. 80S 22 dias do mês de juMo do ano de 2'002. 
Eu. .(Maria Tereza), Chefe de Secretaria, o conferi. 

(a) EDUARDO NA VARRO MACHADO 
JUIZ de Direito 

VAAA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO JARI 

EDITAL DE JNnMAÇÃO PAAA CI~CIA DE ADVOGADO 

Prazo: 15 dl• 

Proc. N" 000122e/2006- AÇkJ PENAL PÚBU CA 
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AJI.APÁ 
Parte R6: RUI CHARLESVIEGAS COSTA e outros 
AdvogadoiR. u: MAURiciO SILVA PEREIRA 

FINALIDADE: lntlmeçio do ADVOGADO do rllu, Dr. 
Mauricio Silva Pereira, pata tomar ciência do despacho a 
seguir transcrito: "ÀS partes quanto ao Laudo de 
ReptoduçJo Slmutack encanado •• fls. 3331387. • 

(a) RUTH GIGUIOI..A BARBOSA DOS SANTOS 

Chefe de Secratarla 

VITÓRIA DO JARI, torçro-felra, 22 de agosto do 2006. 

SEDE DO JU!zO: VNV'\.ot11'<~ 
JARI, Sito A AV 15 

rca de VITÓRIA DO 
UVRE. 
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~Procuradoria Geral de Justiça ) 
Márcio Augusto Alves 

r ortarla n' H2-4-CGn•GJ, d< 18 ~. oo•·ttnbro dtl01J6. 

A C'IIEFE Dt GABINlH DO PROCUKAOOR· 
Gf.RALDtJVSTIÇA DO ESTADO DOAM .... PÁ,nousodc ,..., 
lllribuoç&s lcgaos qu• lhe coof<rt 1 Port11ia n• SJ4·'200J-<.ah IPQJ 
do 20 d<acosto lk 2003. 

RF.SOLVE: 

AI f0RI2AI! o Or MA'<lEL tEUPt \lf'IIUES 
DA SILVA JÍII\IOR.. Prom<uor do Ju,IM,11 do cnuirn:oa final. 111ulllo 
da Promotoroa de Jushç.o com alnbuoçõcs P<rOnl< <>< Jmudn< 
Espotolll.\, I IU.""'llr·SC do Çc(J< de SU3< Otrlbu!ÇÕ<>, nos d1a' OJ t 
04111/2006, sem prtJU~<O de sua r<muneroç;Jo 

Pvbhque...,, de-se c.encia t Cllnlflt8-st 

E GABir.r.TE DO PROCIJRADDR· 
em MacaJ)II-AP. 28 tlc no•'<mbro lk 2006 

AtLCIA .~C'l.l 
ro,uJturo IN JNJtiça 

loefe tk Gablnt:tt/PCJ 

Portaria n• 850-CG/ PGJ, ele U de dezembro ele 2006. 

O PltOCURADOR·GERAL DE JUsnÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atnbu~ legais, e tendo 
em VISta o diSj)OS1o nos artigos 2•, ltldso 11, e 58, Inciso 1, letra 
"t", da Lei Complementar EstAdual n. o 009, de 28 de dezembro 
dei~. 

RESOLVE: 

~NCEDER ao 0.. HILTON F'EltRElRA DO 
AM~ JUNJOR.. Promotor de Justiça de Enu3nda Final 
tiUJ1ar da Promotona da Cidadania, do Consumido<, da Deles;; 
do Meio Ambiente, do Palrimõnio Público e Cultural da 
Comarca de Santana, ll~ça·Primlo por Assiduidade, 
referrnte ao 20 Qlilnqüênlo, período aquts~rvo de 2001/2006, 
nos meses de janerro, fevererro e mar~ de 2007. 

Publique-se, ~ ci&Jcla e cumpra se. 

GABIJjETE 00 PROQJRADOR-GERAL DE 
l UsnÇA, em Maatpil·AP, 12 de dezembro de 2006. 

Pottarfa no 85 1-cG/PGJ, de 12 de dezembro de 2006. 

A CHEFE DE GABINETE 00 PROCURADOR· 
GERAL DE JusnÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuiÇÕes legais que lhe confere a Portana nO 534/2003· 
GabJPGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

5UBSTTT\11R o O.. IACl PELAES DOS REIS, 
Promotor de .Justoça de Entr3ncia Frnal, titular da Promotona de 
Jusbça com atribuições perante a Vara do Tribunal do Júr1 da 
Comarca de Macapá, pelo O.. ALEXANDRE FLÁVIO 
MEDEIROS MONTEIJlO, Promotor de Justiça SUbsbruto, no 
plantao constante na Portaria nO 450-SRC/CG/PGJ, de 28 de 
,JUnho de 2006, correspondente ao periodo de 1 s a 
19/17,/2006. 

Publ~. dê-se Ciência e llnTlllnl-5e. 

CHEFIA DE GABINETE DO PltOCURADOR· 
~ia~ DE JUSTI/gjÇA, em Mac:apá·AP, 12 de dezembro de 

~ 
lVA lUOA FRANCO CEI 

tora de Justiça 
e de Gdbtnete!PGJ 

Portlrill n• 115.1-CCIPGJ. dt 11 d~ dtumbro d~ 2006. 

A C H EFE or. Co\BINt'TJ' 00 PROCIIRADOR· 
CEKAI o r. Jt'Sll(.:o\ 00 Jo:Sl AliO DO AMAPÁ, no ono do: <uas 
olnbuoçOo:s leps que lhe tunf= o Porw.a n' HI/200J.<ialo.IPGJ. 
de :!0 do OJ'.I)SlO do: 2001, 

C'ON('lOER o O~ EUANA \ IL'A CA\o\I.CA>;l E. 
PromoiOf'l de Just.;a l1c- fultincll liMI. tmtlar dA ltrvrnn1t~n:J de 
JUSitÇil t.:om •mbu1çO.:• pcr:an1e ~ 1• Var1 C1'·~l e dC' tllllrr.d.11 Puhla 
do Comuc:o do MOColpil, lo;cnço pon tnl>ln<nto de saud<, ""' dl>< I~ 
<19/12/2006 

t: GARINI.'TE 00 PROCliR\OOR
em MIC>!'ó-AP, I2~dcumhmde2006 

ç ,, RA~~~ 
-udtJIIJII(o 
" de Ca/unt~ I'GJ 

Porta rio n'l."H.'GIPGJ, d< 12 ele d<Uft>hm dtl006. 

A CIIE.-J' DE GABINI:Tf: 00 PROCLJUOOR
CER.\ L O[ JUSJ\(.'A 00 J'STAIJO 00 AMAPÁ, no uso do: SUO> 
atrlbul<llc• i<piS que lhe cooftrc a l'ortona n• 5141200\.Gab li'GJ 



Maca pá, 19.12.2006 

de 20 de :l~OSIO de: 2003, 

RF$ 0 LVI:: 

CONO:DF.R o Dr' .\LESSANDII.\ MORO rn: 
C.AR\"ALIIO. ltrumoturo~ de Ju1.11ça de entr.incie: final. 1itul:u d;~. 
t'romotoli3 d.: JWUÇ3 CM1 :tlribul(t\cs (Xr.snh:: :1 I" V:tfl: Cunnnal c; 

lrihun.,l do Jurr .J.1 Com)rt3 de S:tnl:l:l\0, IK'Ctt(3 compc:n.•tn!c\riJ, no 
JlCtindn de 07 n lb.'02mJ07. pc!lo c~erdcio de pla:nt:lo nn rcceo;so 
f01cns~ de dc7.cm~ro.l2002. Jlortatl3 n• 5$6-CG\iP, de 10!12'2002. 
conrbnnc C:rt1C.Jlo • CC:IPGJ, de 29.'1 112006. 

( 'IIHJ,\ DE (;,\ Ull't:TE 1'10 I'I!OCl iRAI'IOR
CER,\ I. Il t: J llSTIÇ., mMi\c;tp.\-AP,l2dttl.kt.cmbTadc200l• 

: c. .R""Q.h:1 

I'ORTAfUA OOS 12006-P.JA, de: lO nnvrmbro de 2.006. 

O PR0~101'0 11 OI: .ILS I"IÇA UA ('0~1ARCA UI: AMAI'.~ -.\ r , 
no U.ID d~ su:~., 31ribuiçõcs, com fundilmenro no an 53, 111. <b lca 
C.nnapfcmenlilf Eslndu:tl 0° (}()l),,q4, :Jrl. 8°, § t•, da lc1 fL'(k'fal 
1)41185. an 129, 111, do Con!IIIUIÇI•o Federal. 

CONSIDER.\ ~00 ns tcmlOS de dcclar-~côc:s ~olhM.bs n~u PIA, no 
d~ 06/1 1 /t~. em que 14 (quanot.t) Cld3d!os comuntcaram 'iUI! .: 
Aulu 8cnla .. \'n6n;\"' (nnprcs.l A C F Oh'\CU:J·~tE). ufarxcu 
~rvl~'()'l'; d! dirr(!\o \•e\Cul;u ncs1e mumclplO de Amap.t pot.rot 
aqUI' .. i.;.lu. J.diç.,o, rcnov:~ç.:1o c mud11nç.a de C :-1.11., nao efetuando 
\aiS~f'\IÇUS. 

\.0 :\'SIOI-: RANOO ~u.:. 3 I'Cfcud:1 escola rc-c:cheu dM rcchun;uuc:s o 
Jc,•,du ru!}lrn.:nco f'~"' a pn·sJaçJu \Jus saviçoç de d1reço'Jo vei~ul3r c 
n.\u ... umpnu J 'lliU.l (\Jrtc no concralu, Se: ;,u~cntando rln munK-1p10 sem 
~undun ta1s ~r'VI('O\ ('sem c:!Jr qu3lqu:r C\pln.::u;.\o õJO~ ime.ro;::SS9dos. 

C'Oi'SIOt::.lt•\NDO ~uc:. se t.:Uillflfll\'a cln os f::uns, ha em tese, orcnsa. 
iJO :m 1° dJ. h:• 8 078190 (Códign OefeSJ do Consum1dor e nrts 5", 
mo. XXX II c 170. inc \' d3 Cri&& 

lt[S!ll.Vf.: 

ln.\lnurar o1 pr.:scntc IN\'ESTlGAÇÃO 
l'kt-:1.1 \1 1NAfl st1h sua prC\..&:ncaa. e p;1ra 1an1o ~tcrmm~. 

I) Aull~-~c u rc:ti:ridn l!~~iente. capeando-o ~:um .;)13 

I10rt.lfll, QUC dc\:t:d .~r rce•strada CIUII\ofO própno, 

2) Nomeou o Scn.M!ur C'hsd~ Alves Ferrein~ p;Jr:J 

cumpw o mister de ~reL'irio. dC'\'Cndo f•clmcn1c Car 
cumpcnn~nto 3. tudl.o; M dctcnnin.,çt~: 

J} Ofic1e--SC DO Ol .. I'KAN·AI'. ('\.~UIS1Lando Cod.3..'11i :Jt: 

anfoonJ.ções Cnns.t.lniCS em seu C3d~ro sob'c a 
11I\'C.11f3cb: 

·1 ) Olicu:·!)C aos Exmu~~: PrnC"uradM' r.rral dC' Ju~ti('a 

"'C:nrrtf_cdor Gtra1 dn MPL'\ 

5) Ulktc·SC ;m rcprt.'SCniJnle 1~(!..'1 d:l Auto Escol:. 
"\'lihrlA" 

Apói rclorm:m us ::mio~ p.1f3 uh cri ores dtltbcr11çOcs 

/\mnpJ·AI', lO de nnY~mbro de :!.006 

I'ORTAiliA CRF.~fAP W 07JilU06, DE 18 OE OEZEMilRO I> E 
2006. 

O Presidente du Cono;dho Rtgion:ll de :v1cd{cin3 dt1 c~t;1d0 
do Amnpà- CREMAP. OSlndo das õ\llibuiçOcs que lhe~~u conrend:u 
pel.l Lei n• 3.268 de lO de setembro de 1957. r..:r;uh1mc: u1ada pelo 
Oc:crehl n• ·H.Ot1S, de 19 de JUlho de 1958, c 

CO:-oSIOt:llANDO, OS ltm\OS dn U:i 11" 8.666í93, que 
csti\belc('l: notm3s tt: r:us .sobre licita,oes ~: eonLI:Jtns jtdministrnti\.'OS 
peauncntcs oa ubr3.o;, se rviços. tnclusi\'t: de rntbhcí~ade. compras. 
ahenaÇÓCS ..: loceçôc.:ll nn 5mbll0 dos rodcres da Uni~u. do~> F.st3dOS, 
do Oht1110 FWcral s dos MtnuclpiOS, mclusiv..:. !os Órgjo~ dn 
,\d lllnnstr:u;.:l.o Dire1n c lndifetn: 

C:O:-!SIOERAr\0 0. o c<l>hclccldO no Art. 51 e * •I' d' 
L<i 8 666/93. 

RESOLVL 

A.n. 1° • Nomr~r os !CfiiHJOfé~ ub<~IXO rel:tC!Otl:!dos piU3 
I.UIIlpurem tl Comissio rcrm:Uitntt' t..IC' U citaç:lo du Cnnsrlho 
Rct.IOUJI d..: \1:t.hcm:~ do Est:tdo do Amapá, pora o per.OOo de 
u 110 1120o6 ~ J 1 mnoo6 

Mcrnbros Crctavos. 
. • MQ1i3 de Ol•vcua Reis - ?rcs•d<::nt.: 

Claudtonor Ptnhc•ro I lias - Sc~:rct6rio 

Tinia M2ri:1 Gomes tlc Suuu - M:-mUru 
Efcu,·o 

~fembros Su~h:n1c.s 
Jo:wa dos Santos Martins 

• Benedito C:ulos dos S:mcos 
An 2• ~ l!ua POf IJII:s lcr:i efeitos Ylt:eutcs ;) oartir rie 

(DIÁRIO OFICIAL) 

o11o1noo6. 
Art. J• · 0(·Se e1enei3 c eumpr~·Se. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 00 CONSI::LIIO REGIO:-õAL 
DF. MEDICINA 00 ESTAOO DO AMAPÁ. IIEALlZADA 1'\0 
DIA 18 DE Dt:Z.EMBRO DI: 2006. 

F.XTIIATO DE ATA 

Aos demito dias do m~ de de1embro de d01s rmJ c seas, :i.s dt7.eno ... ·e 
horas c tnnt3 minutos, na sede do CREMA f\ sito a A v: Fdicio.no 
Coelho, n' 1060 - ll3irm· Irem, sob n pn:s1d~ncio do Consclhciro 
OAR.Dt::G DE SOUSA ALEIXO, c presentes os Con.<elheiros 
SONlA \>!."RIA NUNFS ft::llREIRA, 00:1111'\COS !'\ODRE 
LAMAR,\ 0, ROSIL,\NE AUGUSTA FREIRE PEREIRA, 
MÁRIO LÚCIO GUEDES Df. A7.EVEil0, LI.NOMAR 
TEÔFANF.~ SE:ADRA DO llOS.\RIO, MÁRIO Ll!IZ DA 
llOCIIA ARAÚJO, AIRTON OF. OLIVEIRA PACllt:CO, 
AC IMOR COUTINHO, MAlHA DAS GRAÇAS CREÃO 
S;\ LGAOO, NJRCJ:: CARVALHO DA SILVA, J\II.TIJUII llF. 
LIMA TORRINJIA, EDWARD E\'1 FOSTF;R, c o Assessor 
Jurídico Or OZIEL ARTUR UARIIOS DORCES, O !'residente 
inic i3 a reunil1o .. Às l.lezcno ... ·c: horn.~ c qu:lfentn e dois minutos entra 
no plt:n6rio o Con.sclhctro José Arclngclo Pinto Pcrc:im ... Ás dezenove 
horns e quarenta c sds minutos entra no ptenArio o Corudhciru José 
Ubirnjaro da Silva ... As llc-J"..enovc hoi"3S e qunrcnta c nove minutos 
rotra no plcnãrio o Conselheiro Jor.é f.dunrdo Oczerril .. . Às dcunovc 
hnro.s c cinqüenta. c três minuto$ entro. no plen:irio as Consclheuas 
Nclm:J RochQ &rbos:. c M:u-b de Nl18ré Alberto do Espil"1to Santo 
,\ seguir o Presidente Da:nfeg infonn.1 quÇ á parttt dest.e momento scrã 
feito o julgamcnlo de ampedirnenco .ntpcl1'8do pelo Or. D-Jllo da Costn 
Manin~ e pela Ora. K:ulenc /\guiar l-1mbcrg., contra os Conselheiros 
José Arcingclo Pinto Pereira, Dordcc de Sou:Lll Aletxo c l.inomru
Teófoncs Scobra do Romno paro julr;:uen1 o Processo ~tico
Profiss•onal em que os referidos médicos Só:\o denunciados c que nJo 
pan1Çip3111 da rcunil'lo :1 Conselheira RosdMc: Augu.sL1 Freire Perdm 
por ser cônjuge do Consdheiro JM4! Ardngclo l'inLO P'eteira Assume 
o r,rcsuiêncL3. da rcunill.o o Conselheira Nclma Roch:t OJ.rbos.J, que fnL 
o leitura du documento cn ... ·iado pelo Dr. Dalto tla Costa Mnrtins e pcl:l 
Ora. K.Mic:nc Aguior Lamberguc Após a lcitur.J. dn documenlO, o 
Presidente Nclmo f'MSO a pala"ro ao assessor Jurldieo Dr. Olicl Artur 
U:u-ro.'\ Dorg~. que fnr. nlci1ura da Oecisllu du Jui1 Fcdcrnl c inform:1 
que tcrcm<lS que julznr n suspcns;lo do:i Conselheiro~ O.'l.rdcg, Linomar 
c José Arciingclo. A seguir, a l'r~sklcntc Nclma p.'\SSa n palavrJ :Jo 
Con~lheiro O:ult~~ para que f:sçu su:t dcfes.1 Logo npós, a 1-'rcsiUc:.ntc: 
Nclmn solicita ao Conselheiro Linorn.1r pnro que t3ça sua dclbsa 
Prosseguindo. a t•rdiidcntt: Ndm:1 solicitn oo Conselheiro Jo~ 
Ardncelo que f:Jça .su:l defe~ Continuru:tdo. a l'rcsidentc Nclmn 
solici1n no Dr. O.::i\:1 Artur Darros Uorgcs, Assessor Jurldico do 
CRF.MAP p31:1 ttuc ft)Ça :J lciruro de seu pnrcccr. Após a leitur:t do 
roreccr, a Prdu.lcntc Ndmo nbfc: as inscr~ões aos Con!.t'lheiros poro 
csc1orc:cimcntos. Sollcil:lm esctorccimcntos os t:onsclhclros: Mdrin 
Lücio, Maria c.Jas Graça$, ,\nhur 1'ornnh~ Edward. T'rooscguindo, a 
Pn;:sidcnu.: Nclma abre ns iluttiçOcs pâr.t discu1ir mérito rnscre ... ·em.sc 
para discutir o mã·uo, os Conselheiros Acimor, E.t.Jw:ud. Sonia, Ndm.1. 
Após, a ~sic!cntc Nclme concede a paht\T3 aos Conselheiros f>..ardes. 
Linomar c José Arc.lngeln p.v:t as akl=o3ÇÔCS farois Logo a s.c:guir, a 
Prcstdcn1c Nchn:a cnlnc3 mt \'OlDÇAO o julgamento de impcdttn('nlo 
impctrndo pelo Dt OuiiD do Costa MMins e u Ora. Karlcnc Aguiar 
Lambere. conun os C'.onsclhcirm L>anlcg de Sousa Aleixo, Linomar 
Tcóf.1ncs Scubr3 do RosArio e José An:üngclo Pmto Pereira Tnicia a 
votaç!io primeiramente p3ra o impedimento dn Consclhc•m r>a.rdcg e 
por unanimidode o Cons-elheiro não t! con.~~:klerado impedido. Segundo 
t coloc:Wo em votnç4o o impcdunc:.ntu dn Conselheiro Lu\Omar c por 
unanimic.Jnde o Con,elhciro não é- core.idcrodo impedido. Tcrc.cuo ~ 
coluc:Wo em vot:lçlio o impcduncnto dn Conselheiro Jost Arcilngc:!o c 
por unanimidade o Conscllu:uo n3n é coMidcrado 1mpcdido A 
Pn:sidcnte 1\'clma dcciW':l que por unnnimidftde dos , -otus os 
Con..~lhciros Uardc& d{ Snus.1 /deixo, Linomor Tcó(ancs Scabra do 
Rmdrio c JÔS:C Arcângclo Pinto rcr~•ra n:1o rornm cons1dcrados 
impedidos As vinte e duas horas c dc.t minutos u reunido é eniX.TrJ.d.a 

S('cr chiri 

:t•• de 2006. 

ttlfi'ir bosa 
de J uls:a rutn•o 

M•up~-AP, l~d< ln~ro dr 2006. 

LA 
I);.Jl"rd ~~----

fÍ.'\U UI\\1COS Dt. C'Ot.Lf A Dt RI:SlnUOS "l'll:sTRJ.AI~ LTDA 

~~~':':'c:=:(:r: .~:~~~~~:~~;::.::::;,;::::oo; 
lAibrWiWJU JAaJuc IC.'-111011 INMiflaCI na f_.1 Lidn6..1 Arn.-,"11!... Nlo lol6c:O<et.ldolll"'ffi"C:IO .vnbimW. 

EDiTAL DE CO/IVOCAÇI\0 OE ASSEMO LEIA O ERA L EXTRAORDINÁRIA 

0 S~o dos Tn.bllha:kn-1 das ~ Mc.UhltCJ,tU do E.sJad,;, elo Am:;>f. 
CO~ 'V OCA 1oda a CA TECOIUA doos ~oru r~ra.rn~ados por esk: Si.n.dic.tto, 
~ f\3rti.:ipamn d.1 ASSf:.MBU:I.A GERAL EXTR.AORDrnÁRIA. .em. cumpritn~" 
to O!kio u• IS76120061DJOlêS/CORSISRT, a S« ruJi:..\d:l, oo m 1i16no da ltibhotc· 
e2 de S.-vtt~ l Av Am\U'oa Nucu. a•. 9S. O&ltro NoV2 BruiJ"' 11-~AP. n;:, 
fi\\."Ül»> du G.UUn007, em primcirac:onvoc.aç4o k IAh, ab,cn'3do OQ"'JJOUDDC:SWI.d.· 
no c, U l RhlO CCJ uouadA e 6hún ton\"()C.lliÇ.'Io, com 01o Pf~ de qUJl'l'.IC'I :.O:Inuo 

~ti=u~~,:=~c~;_f~';;~=~~~~n~0~:n~~~~~~·.~ 
,~, > ro <Wçlo d.J FHOilMÇÀO DOS 11\ADALHAOORBS ~AS rNDUSTRIAS 
METALÚRGICAS, Mf.CÁNICAS F. DE MATERIAL EL~11U~O. ELflHÓN1CO' 
MAGNencos e dtMJi• ktttrlDte.s do 19" GNpo dos tr~adcr.a ~ LOdOstiUl 
pcvise~ no Qu&dto uno de: que tn!11 o &tt. j71, d.a Cl T, dM EstaOOs do AJ:u.wc.u, 
Pari, P.ODdôoil e ~1! bC'In co1110 da &U10Õ7.Y',M p;n fllia.çJo do si.niliaJo c.~ 
ft&nçlo. 1) . Aprovflrl' a :11~ DA UASE TERRJTOR.IAL COID a. cxd"Js.lo d.l ~
pi"HtC~o nos c~t.ldas de 1'\Cl'lE, RORAIMA F. TOCANTINS. 3) • J\proJ\õlt a &IIm· 
fJo Ih CATC.GOR!J\ com a uclml!O d..):1; QrCiQIW doe ntAn,\I.I IADORES NAS 
INDÚS"ntlAS OE MOTOCICU!TAS, MOTOSETAS. RlCICl-ETAS E ~MJ>O. 
><EliTES. CARROCI'JUAS PARA 0NilliJS E CMfiNH(ms. CONCESS!ONAJUAS 
c SrMlt.AR..ES. Wr».a/M, 1!J de dux:mt:wG 4e 2006 

JO'fforson Sarmento 
PrHidonto 

ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ -- . .. ----·--· 
S/ A_:.J.I.B.ÇLI\M'~SA 

Torna público que requereu da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente- SEMA, sua Licença de 
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Operação, para atividade de carga e descarga de 
c>mento em seu Porto Misto Privado, localizado à 
margem do Rio Malapi, Distrilo Industrial de 
Santana - Ap .. 
Santana -Ap. 12 de Dezembro 2006. 

Cimentos do Brasil S/A 

____g@son Malcher Henrioues 

Pi·~feit~~~, Câmaras ~~-:--] 
c Orgãos Municipais ·-·- ·

áY.trm~~~~!JiiiE 
PRI'EITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COORDENADOIUA DE LICITAÇÃO 

REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N'. 003n006- CU PMS. 

A PrefeiiUI4 ~unicipal de Sl!lltana, c este 
pregoeiro, design3dO otravés do Decreto n'. 57212006- P~lS, de li de 
setembro de 2006, levam ao conhecimento dos interessados que, 
r.:alizari no dia 0410112007. Hor:lrio: Os IOhOOmin. N3 forma da lei n•. 
10.520, de 17 de julho de 2002. com aplicaç:lo subsidiária da l.ci 
Frderal n•. 8.666193 e suas &ltctaçõcs posteriores. farA realiur licit:.çlo 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. do lipo "MENOR PREÇO 
UNITARIO", que ttrn como objelo o Aquisiç~o de Dois Veículos Tipo 
CAMI:-.!HC>ES e Dois BARCOS. para olendcr as necessidodcs da 
Prcfciture. Municipal de Santana, confonne descfito no presente Edital 
e seus Anexos Loc:n1 Prefeitura Municipal de Sanuna Sala da 
CPUPMS, sito Av SMIMA. n•. 295- Ár<a Portu:lri> -Sanlona. 
OOS. O EditaJ completo e dc:m:lis infom1ações. podcra.o ser obtidos no 
endereço 3Cima cit...1do, no horário 07h30min às 13h30min horas 

Sant>n3·AP. em 19 de D=mbro 2006. 

rREFEITUilA MIJNICirAL DE SANTANA 
COMISSi\0 PERMANENTe DE LICITAÇÃO 

REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO • 

DISPENÇA OI] LICITAÇJ.O N'. 02M006-CPL 

O Municlpio de San~1no-AP. Prefeitura 
Municip31 de Santan3 - PMS. Btr:IV~S de su3 Comisslo Permanente 
de l ici~çlo, institu lda pelo Occrtto n• 0.1612006, toma público, ~:113 
conhecimento dos intetcssado.s, que em cumprimcnlo aos conceuos 
canudos no Lei Fcdcr.tl n' 8.666/93, de 21106193. c suas alterações 
em v1gor. que f3d rtnlit:tr no d1a 03 de Janeiro de 2007_. às 
IOhOOmin, no Prédio da Prefeitura Municipal de SM~ma -AP, SilO i 
Avenida Santana. 295 - Án:.1 Portu:lria, Santana, licitaçlo n> 
modalid:lde DISPENÇA DE LI ClT AÇÃO. nOJ ttnnos do an. 24, 
item 11 combinando com o an. 23. Item 11 , pM'O contrntnç;lo de 
empresa p3Ia a rc:al izaç~o do Concurso l~blico Municipal, pa.rJ 
atender i\S demandas da Administraç1o Püblic3 MunicipnVPMS, 
conforme no cdilAI de con\'ocaç.ilo eos mten:ssndos. 

O Edital c den>~is informações pode11lo >« 
obtidns no endcrc('o: Avenida S:~ntana, 295 - Âren Portuàrin. 
Prefcitum :Vfw1icipal de Sanlann nil sntn d:l CPUPMS no horário das 
08h00mi" ás 13h00min. 

San an>-AP, 19 de Dezembro de 2006 

c Ór·gãos Federais J 
) 

Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Port:.a.ria n• ISJO/l006·1'A0 /C. Il,V.\ f", dt 14 dt de:zrmbro de 
2006. 

O GEllE:-õTE RF.GIOKAL OF. AD:\oii~ ISTRAÇ.\U DO 
~liN ISTf: lliO DA FAZEKDA 1'\0 ,\ MAl',\ , no uso de sua; 
alr ibuic.,:Ocs cuntCrid:t.~ pciJ PortMin GM n• 290 de .30 de sch:mbru t,h: 
2001, pub!ic:l(:l:t no 01âno Oftc1:11 da Uni:to de 04 de outubro de 2t'Otl, e 
h:tallo ern v1sta o t.l1)pt1'iiO no An 1• da Portnnn SJ~A.1/\.1 F N"' .$ I S. 1.1"' 
28 1.Jc Julho de ~005, fluhlic:1dn no Oil'l~1o Ofic t:ll dO\ Uni:'o n .. IJ.S. d~~ 
29 Uc julhu de 2005, hc111 c\lmn n so!tcltnç..,ó c.ont1dn no mculo t.: l. N 
004/21)()6, de 13 12 2006. 

RESOLVI:: 

Art. I' - DESIGNAR ll EGL'Ii\ CtLIA GEMAQt: F. llCII0A, 
Oclcs;3do de Jlolic•a Civil, Siapc n• l010193, f'3t~. na qualeda.dc: de 
DI::FENSOit OATJVO. 3prcsent~r. ru!.JlQt.l.n dt 15 dio_!. dc:ic'llia 
cseut3 no Ptoccsso Admin1str..uvo Oi.,~tphnar de . . n• 
16H9001316/'J8-31, a que mponde O indJCL'Idn RAI~Il:'\1>0 
M,\CiEL DOS SAI\"rOS. Agenle Mmmiso-31:\'0, SIAPE n• 10139.:7. 
por njl> h:r atcnduJu 3 citação p>.Jr3 :~prc:.coc:ntar ddc.sa no pNI.ZO lts<'l. 
sendo rn~ua~,hadu n~ tt:rmos do artigo 1M§ 2• da I .c i n• 8 112·'90 

Arl. r. E::.t;.t PonM~cn 

Cu rtos Gui/ 


	

