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DECRETO N° O 1 3 7 DE 15 DE JANEIRO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTACO CO AMJ.PÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 010/09-GAB/PROG, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Marcos José Rccítcgul de Souza, 
Procurador-Geral do Estado, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a · 
cidade do Rio de J anelro-RJ, a fun de tratar de assuntos de interesse da 
administração estadual, no período de 13 a 16 dejapeiro de 2009. 

Macapá, 15 de janeiro de 2009 

LVA 

DECRETO N° 0138 DE 15 DE JANEI~O DE 2009 

Dispõe sobre o eonecssilo de 
Isenção do ICMS nas opo.:roções 
com medicamentos. 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO AMAPÁ, u"a:1do d.-a atri:miçõcs 
que lhe stto conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Con~tiuli\ilO do Estado 
do Amapá, tendo em vista o contido no Protocolo Geral n° 2008/0075182, c 

• Considerando o disposto no art. 9• e art. 10, cf c o art. 243, dn Lei 
n• 0400, de 22 de dezembro de 1997; . 

Considerando, ainda, as disposições do Convénio ICMS 140/01 c 
, . do Convênio ICMS 138, de 5 dezembro de 2008, pnb!icado no Diário Oficial da 

União de 09 ele dezembro de 2008, 

DECRETA_: __ _ 

Art. 1° Ficam isentas do ICMS as oper:~çõcs realizadas com 'os 
medicamentos relacionados a seguir: 

I - à base de mesilato de imatinib • NBM/SH 3003.90.78 c 
NBM / SH 3004.90.68; 

11 • interferon alfa-2A · NBM/ SH 3002.1 0.39; 

111 • intcrferon alfa-28 • NBM / SH 3002.10.39; 

IV· peg interfcron alfa-2A • NBM/ SH 3004.90.95; 

V· pcg interferon alfa ·28 · NBM / SH 3004.90. c~; 

VI • à base de cloridrato de erlotinibc · NBM / SI! 3004.90. 9'l; 

§ 1• A aplicação do beneficio prcvh:to neste Decreto fica 
condicionada a que o. parcela relativa à receita bruta decorrente do.s OjJcrações 
realizadas com os produtos lisUldos neste artigo esteja desonerada dns 
contribuições do PIS/PASEP e COFINS. 

§ ·2• Fica dispensado o estorno do crédito fiscal a que :K:. referem 
os incisos I c 11 do art. 21, da Lei Complementar n• 87, de 13 de setembro de 
1996 c/c o art. 58, incisos I c li da Lei n• 0400, de 22 de dezembro de 1997 c 
UI. 58, incisos I e 11 do Decreto n• 2269/98 - RICMS/AP, nu~ opcr<~çõcs 
amparadas pelo beneficio previsto neste Decreto. 

Art. 2° Revoga-se o Decreto n• 6.377 ele 16 <k outubro de 2002. · 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da publieaç;;u, 
produzindo efeitos até 31 de julho de 2009. 

Macapó, 15 de janeiro de 20~ 

LVA 
Governador 

DECRETO W 0139 !>E 15 DE JANE! ItO CE ZC09 

-
Prorroga as c!i::jloslçõ(.s do~ 

Decretos .Q~ conc~dem !lf!:;efícios 
f iscais. 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ, usando cl~s atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VJII, da Con~litui~ào do Estado 
do Amapá, tendo em vista o contido no Protocolo Geral n • 2COi!/007G 1 &4, e 

Considerando o disposto no art. 9• c art. 10, ~/c o un . 243, da Lei 
n• 0400 , de 22 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, as disposições do Convêuio ICMS 13S, de 5 
de de?.cmb·o de 2008, publicado no Dili.rio Oficio! da Llaiuo do dia 9 <!L 
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dezembro de 2008, bem como as disposições do Convêr.tu 15!l, ·~ullh~~do no 
Diário Oficiul da União de 19 de dezembro de 2008 c do Conv~n;o ICMS 160. 
de 23 de dezembro de 2008, pubhcado no Diá.rio Oficinl da Vniiio d: ~ 1 de 
dezembro de 2008. 

O E C RETA: 

Art. 1 • Ficam prorrogadas, a té 3 1 de j ulho de 2009, as 
disposições contida~ nos Decretos a segu1r indicados: 

I- O inciso XI do nn. t• do Decreto n• 4.690 <!c 08 de settmb•o 
de 1997. que dispõe sobre isenção do ICMS nas operações com Coletores 
Eletrônicos de Voto (CEV), c suas partes e peças; 

11 Decreto n• 1735. de 02 de junho tlc l<J'JII. qu~ r onccdc 
redução na base c.·· cálculo do ICMS no fornccrrnemo rk r~~êiçlo piOIIDV:o.Ja 
por bares, rcSt.JUrantcs ~ eslabelccrmcnlos Slln tlarc:.; 

111 · Decreto n• 2350. de 30 d~ JUIIru de lli'Pl . •l''" r ... ·nt•• uu 
ICMS as operações que indica, rc!auvas it Emprc~.l l:r.···•'• :r,1 <1<" I'< "1"·"·' 
,\gropceu:lroa- EMBRAPA; 

IV · Dccocto n• 1422, de 07 de JUnho de !999 , !]U< concede 
isenção do ICMS na importação de bens destinados a c.Js mo. pcr.qu:sa c 
serviços medico- hospitalares; ... . 

V- Decreto n• 3010. de 06 de outubro de 2000. que dt!>j>Õe sobre 
o documento a ser utilizado na coleta e transporte de õlc-<l lallrifiCMte usado 
ou contaminado e disciplina o procedimento de sua cokta. tr:~nsponc c 
recebimento; 

VI - Decreto n• 2990, de 04 de outubro de 2000, que concede 
redução da base de cálculo nns operações com cquip• mc:-t tos induslriai" c 
implcmcntos agricolas; 

VIl - Decreto n• 2892 , de 14 de setembro de 200 I, q;rc reduz a 
base de cillculo do ICMS nas saldas dos insumos asropccu;i:·ios; 

VIII - Decreto n• 7745, de 05 de dezembro de 2003. que concede 
redução de base de cálculo do ICMS nas preslaçOc~ de scn·i~-Q de acesso ;\ 
INTERNET c estabelece procedimentos quanto ao pagamc:llu do imposto; 

IX - Decreto n• 5644, de 08 de julho de 2003, que reduz a ba~c 
de cálculo do ICMS nas operações interesladua i:; com os produto:; 
classificados nns posições 40. I I · PNEUMÁTICOS NOVOS DE BORRI\CHA c 
40.13 - CAMARAS·DE-AR DE BORRACHA, da T!PI, realizadas pelo fabricnnte 
ou importador, sujeitos ao regime de cobrança monofãsica da~ contribuições 
pnra o PIS/ PASEP e a COFINS, a que se refere a Lei l"cucrnl n• 10.485, de 03 
de julho de 2002; 

X - Decrelo n• 7726. de 03 de dezembro de 2003, que concede 
isenção do ICMS às operações internas promovidos pelo Inst11uto de 
Pesquisns Cientifico• c Tccnológic::>s do Estado do Arn:o;' :i · lf::P,\; 

XI - Decreto n• 2297 . de 16 d~ ago~to de 200<1 , que concede 
isenção do ICMS nns operações internas com castruõh..o-do·b• asil; 

XJI - Decreto n• 3382, de 21 de dezembro de 2004 , que concede 
isenção do ICMS nas saldas internas com os produtos comercialiuldos pclns 
Cooperativas de Oleiros; 

Xlll - Decreto n• 4055, de 31 de agosto de 2005, que concede 
isenção do ICMS nn comercialização de produtos destinados a óre;ão ou 
entidade da administração publica; 

XIV - Decreto n• 4053. de I • de agosto de 2005, que concede 
redução de base de cálculo do ICMS nas operações com mandioca; 

XV - Decreto n• 3063, de 17 de junho de 2C05, que di~JA)Ca o 
sobre isenção de ICMS nas operações relacionadas ao Prognuna Fome Zero; 

XVI - Decreto n• 3058, de I 7 de junho de 2()05, que dispO<: sobre 
a concessào de isenção do ICMS nas aquisições de cquipamcnlos e acessórios 
destin ados às instituições que atendam aos portadores de deficicnda fisi~o. 
auditiva. mental, visuul e múltipla ; 

XVII . Decreto n• 0247, de 10 d~ fevereiro de 2:>06. que dispõe 
sobre a concessão de isenção do ICMS na importação de cqu ip::uncnto mcdil:o· 
hospitalar; 

XVIII . Decreto n" 34 14, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre a concessão de isenção clb ICMS nas operações in lernas com quclünios 
criados em cativeiro; 

XIX - Decreto n• 3415, de 22 de dezembro de 2006 que dispõe 
sobre a concessão de isenção do ICMS à prestação de serviço de transpor te 
inlcrmunieipal de cargas; 

XX . Decreto n• 3417. de 20 de dezembro de 2006. que dispõe 
sobre a concessão de isenção do ICMS nas operações inlernas com vcicul<>S 

automotores adquiridos por Associação de Pais e Ami!;CO:J dos Excepcionais · . 
AP.'\ E; 

XXI - Decreto n• 1799, de 12 dcjunhr. ele 2006, que drsp<>e sobre 
n concessilo de isenção do ICMS re lativo à import nçl\o c snidns internas do 
bens destinados à m odernização de Zonas Portuárias do E:ctado; 

XXII - Decreto n• 2542, de I • de jun!lo de 2007, que d isp;)c 
sobre isenção do ICMS n a salda de reagente pnra di;:enúslicos da doença de 
chagas dcsünndn n órgão ou entidnde da ndminislruç.1o pl:bii~" ditct:-~, su:1~ 
autarquias c fundações; 

Art. 2° O art. 8° do Decreto n• 0383 de 23 lk :everciro d,· 2007. 
que dispõe sobre n isenção do ICMS nns snidn:; d<· ,.o:brio~ dc~ti:wr!uc. a 
pessoas portadoras de deficiência fisica, passa 'igorHr com a •cS~tin te 
redação: 

·~ Este Decreto entra em vigor ua d.1tJ de MIO 

publicação, produzindo efeitos a p:11tir de I" de 
feverei ro de 2007, desde que o ped:Jo c!c Jsenção seja 
protocolado n pnrtir dn mesma datu c a salda do 
veiculo ocorra al~ 3D de abril de 2011." JNR) 

Art . 3° Fica prorrogado alê 30 de abril de 201 1, o Drcn:lo n• 
6.90:~. uc 30 de dezembro de 2002, que r~duz a bas~e c,Jculo do !CM~ naJL 

' 

• 

... 
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operações interestaduais realizadas por cstabclcci :~~em:o (abricn_;:tc . . ou -
importador sujeitos ao regime de cobrança mor.cf:\S,C~I das contn!>utçocs 
para 0 PISf PASEP c da COFINS, a que se refere n Lei r,·c!~;r;:l n• 10.~85, d·: 
03.07 .2002. 

Art . 4 ° Ficam convalidados os procedimentos ado::ulos desde I" 
de janeiro de 2009 até n data de pul>licação deste Dccr~to. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor nu daLa <::c su.1 publiwç:'.o. 

Macapá, 15 de janeiro de 2009 

1 w~v ·~ · 
b:U=/ ~ ~~~ lti\.. 

AN'fõ~ O WALDEZ G( S!Dis1LVA 
I Governador I _ 

DECRETO W 0140 OE 15 DE JANE IRO DE 2009 

Dispõe sobre o implementação à 
legislação do ICMS ,das regras 
Instituídas em Convênios ICMS 110, 
145. 146, 149, 150 e 151, e 
Protocolos ICMS 113, 114, 118, 
119, 129, 130, 131 e 134' de 
2008. 

O GOVERNADOR !lO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo I 19, inciso Vlll, da Constituição do Estado 
do Amapâ, tendo em vista o contido no Protocolo Geral n• 2008/0075181 , e 

Considerando o disposto nos artigos 9" c 10, da Lei n• 0400 , de 
22 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, a autorização prevista no art. 146-D, cjc o 
art. 243, da Lei n• 0400, de 22 de dezembro de 1997 ·CTE/ AP, 

Considero.ndo, ainda, a deliberação ocorrida na 131" e 132• 
Reunião Ordinária do CONFAZ, nos termos do artigo 199 da Lei n• 5.172/66 
c Lei Complementar n• 24/75, 

DECRETA: 

Art. 1• Fica implementado na legislação tributária do Estado do 
Amapá CONVÊNIO ICMS 110, de 26.09.08, publicado no DOU de 01.10.08, 
Seção 1, que dispõe sobre o Formulário de Segurança para Impressão de 
Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrõnico (FS- DA). 

Art. 2" Fica implementado na legislação lributãria do Estado do 
Amapa CONVÊNIO ICMS 14!5, de 05.12.08, publicado no DOU de 09.12.08, 
Seção I, que altera o Anexo Único do Convênio ICMS 115/ 03, que displ>c 
sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutçnção c 
prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via unica por 
sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores 
de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica. 

Art. 3" Fica implementado na legislação tributãria do Estado do 
Amapã CONVÊNIO ICN.S 146. de 05.12.08, publicado no DOU de 09. 12.08, 
Seção I, que dispõe sobre a disponibilização de infonnaçl>cs de interesse do 
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN pelas Secretarias de 
Fazenda, Finanças, Receita ou ·Tributação das Unidades da Federação, 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, através do Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED, relacionada às operações de vendas de veiculas 
automotores novos efetuados por meio de faturamento através de Nota Fiscal 
Eletrónica- NF·e. • 

Art. 4" Fica implementado na legislação tributária do Estado do 
Amapã CONVÊNIO ICMS 149, dt ~.12.08, publicado no DOU de 09. 12.08, 
Seção I, que altera o Convênio ICMS 110/08, que dispõe sobre o Formulário 
de ~egurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal 
Eletrônico (FS-DA). 

Art. 5• Fica implementado na legislação tributâria do Estado do 
Amapa CONVÊNIO ICMS !50, de 05.12.08, pu blicado no DOU de 09.12.08, 
Seção 1, que altera dispcsitivos d~ Convênio ICMS 54 /02, que estabelece 
procedimentos para o controle de operações interestaduais com combustiveis 
derivados de petróleo e álcool eWico anidro,combustivcl - AEAC. 

Art. 6• Fica implementado na legislação tributâria do Estado do 
Amapa CONVÊNIO ICMS 151, de 05.12.08, publicado no DOU de 09. 12.08, 
Seção I, que dispõe sobre a adesão do Estado do Amazonas ao Convênio ICMS 
28/05, que autoriza o Estado do Amapà a conceder isenção do ICMS relativo à 
importação de bens destinados ã modernização de Zonas Portuãrias do 
Estado. 

Art. 1• Fica implementado na legislação tributãria do Estado do 
Amapà PROTOCOLO ICMS 113, de 05.12.08, pu blicado no DOU de 11.12.08, 
Seção 1, que altera o Anexo XII do Protocolo ICMS 41/06, que dispõe sobre a 
análise de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (EC~l e sobre a apuração de 
irregularidade no funcionamento de ECP. 

Art. 8 • Fica implementado na legislação tributâria do Estado do 
Amapã PROTOCOLO ICMS 114, de 05.12.08, publicado no DOU de 12.12.08, 
Seção I, que dispõe sobre a adesão do Estado de Tocantins às disposições do 
Protocolo ICMS 33f03, que estabelece procedimentos nas operacões 

interestadÚais com Gâs Liquefeito de Petróleo- GLP, derivado de Gás Natu~al. 

Art. 9• Fica implementado na legislação tributária do Estado do 
Amapá PROTOCOLOS I CMS 118 & 119, de 05. 1Z.08, publicado no DOU de 
12. 12.08, Seção I, que dispõe sobre a adesão dos Estados de Acre, Alagoas, 
Ceará, Espírito Santo. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande' do Norte, Rio de 
Janeiro, Roraima e Sergipe ao Protocolo ICMS 41/08, que trata da 
subs~tuição tributãria nas operações interestaduais com au topeças. 

Art. 10. Fica implementado na legislação tributária do Estado do 
Amapa PROTOCOLO ICMS 129. de 05.12.08, publicado no DOU de 12. 12.08 . 
Seção I, que dispõe sobre a adesão do Estado do Paranà ao ProLOcolo ICMS 
16/85, que dispõe sobre a substituição tributána nas operaçóes com lànunas 
de barbear, aparcUto de barbear descartável e isquel!o. 

Art. 11. Fica implementado na lcg~slaçào tributaria do t:swcto do 
Amapà PROTOCOLO ICMS 130. de 05.12.08, pubucado no DOG de 12. 12 .08, 
Seção 1, qu~ dispõe sobre a adesão do Estado do Paraná ao Protocolo ICMS 
17/85,, que dispõe sobre a substituição tribut:iria nas operoçócs com 
lâmpadas elétricas. 

Art. 12. Fica implementado na legislação tribut.ãria do Estado do 
Amapá PROTOCOLO ICMS 131, de 05.1Z.08, publicado no DOU de 12.12.08, 
Seção 1, que dispõe sobre a adesão do Estàdo do Paraná ao Protocolo ICMS 
18/85, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com pilhas e 
baterias elétricas. 

Art. 13. Fica implementado na legislação tributãria do Estado do 
Amapà PROTOCOLO ICMS 134, de 05.12.08, publicado no DOU de 12.12.08, 
Seção 1, que dispõe sobre a adesão dos Estados da Bahia, Paralba, 
Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte e Sergipe ao Protocolo ICMS 14/ 06, 
que dispõe • sobre . a substituição tributária nas operações com bebidas 
quentes. 

Art. 14 . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macop6, 15 de janeiro de 2009 

ANf'Ot O WALDEZ G ~SILVA 

Governador 

DECRETO N° 0141 DE 15 DE JANE IRO DE 2009 

Dispõe sobre a concessão de isenção do 
ICMS nas operações com fó rmacos c 
medicamentos destinados o órgãos do 
Administração Pública Direta Federal, · 
Estadual e Municipal. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constitttição do Estado 
do Amapá, tendo em vista o contido no Protocolo Geral n• 2008/0075183, e 

Considerando o disposto nos arts. 9" e lO cfc o art. 243, da Lei n• 
400, de 22 de dezembro de 1997, 

Considerando, ainda, as disposições do Convên io ICMS 87 , de 28 
de junho de 2002 c alterações, bem como o Convcnio ICMS 138, de 5 de 
dezembro de 2008, publica!lo no Diário Oficial da União de 19 de dc,.embro de 
2008, 

DECRETA : 

Art. t• Ficam isentas do ICMS as operações realizadas com os 
fàrmacos c medicamentos relacionados no AnexQ Único deste Decreto 
destinado a órgãos da Administração PUblica Direta c Indireta Federal, 
Estadual c Municipal e a suas fundações públicas. 

§ 1" A isenção prevista neste artigo fica condicionada a que: 

I - os fánnacos e medicamentos estejam beneficiados com 
isenção ou aliquotn zero dos Impostos de Importação ou sobre Produtos 
Industrializados; 

ll - a parcela relativa à receita bruta decorrente dM operações 
previstas nes te artigo esteja desonerada das contribuições do PIS/PASEP c 
COFINS; 

lll - o contribuinte abata do preço da mercadoria o •·alor 
equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção, indicando 
expressamen te no documento fisca l. 

IV - não haja redução no montante de recursos dcstinaJos ao co· 
financiamento dos Medicamentos Excepcionais constantes da Tabela do 

- Sistema de Informações Ambulatoriais do ~istema Único de S.túde - SIA/SUS, 
repassados pelo Ministério da Saúde às unidades ferlcradas c aos mun1cipios. 

§ 2° Não se exigirá o estorno do crédito fiscal a que se referem os 
incisos I c 11 do art. 21, da Lei Complementar n• 87, de 13 uc setembro de 
1996, cfc o art. 58, incisos I c 11 da Lei n° 0400, de 22 de dezembro de 1997 e 
arl. 58, incisos l c ll do Decreto n• 2269/98- RICMS/AP, rclat:vo à operação 
antecedente à saida do fánnaco ou medicamento constante do anexo único 
deste Decreto, com destino às entidades públicas referidas neste artigo, 

. realizadas diretamente pelo estabelecimento industrial ou importaclo.r.. _ 
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§ 3° Não se exigirá o estorno do crédito fiscal a que se refere os 
incisos I e 11 do art. 21 , da ~i Complementar n• 87, de 13 de setembro de 
1996, c/ c o art. 58, incisos I e 11 da Lei n• 0400, de 22 de dezembro de 1997 c 
art. 58, incisos I e 11 do Decreto n• 2269 / 98 - RICMS/ r\P, nas dem,lis 
operações de que trata este Decreto. 

.-.r-t. z• Revoga-se o Decreto n• 6.656 de 25 de novembro de 
2002. 

Ar-t. 3° Este Decreto entra em vigor na data da publicação, 
produzindo efeitos até 31 de julho de 2009 . 

Mocopci, 15 de janeiro de 2009 

Item Fármacos 

- . ,_a_ 

I ~~ ~~ 
A ÕN j) WALOEZ 6 f>.-~VA 

Governador 1 

.-.NEXO 

_-...,.--r--- - - - -
NBM/SH

NCM Medicamentos 
NUM{SH

NCM 
_ • _ Fãrmacos Mcdicanoconos 

I Acetato de 2937.29.31 Acetato de Ciproterona 50 mg 3003.39.39{ 
_ ' Cipro=te"-ro:.:n~a=---~----1-·~(po=r.:c:O~:m:_Pri~ido) 3004.39.39 

2 Acetato de 2937.99.90 Acetato de Desmoprcs~i n:~ O, I 3003.39.29/ 
11< lilc§llnopressina mg/ ml -aplic. nasal (por 3004.:19.29 

_ ' -.i--=----.....f-----~~f:.r,:::asc~ 2 .~_m_l_,_l ___ __ -1i---
3 ~ ll.cetu.to de 2937.22.90 Fludrocortisonu 0,1 mg · por 

1 Fludrocortisona .. com.l':imido 
3003.39.99/ 
3004.39.99 
3003.90.49/ 
3004.\1~.39 

4 Acetato de 2922.49.90 Acetatd' de Glatiramer · 20 mg 
Glntiramer por frasco/ampola p.u'a 

f-- ' 
5 Acetato 

Ooserelina 
de 2937.90.9.0 

~-6-+A-c_e_ta_l_o ___ d_e+2- 9_3_4-.9-9.99 

L:lnreotida .__F.;.;.;..;=::.=..--+-- - -
7 Acetato de 2937.90.90 

injeção subcutánea t diluente 
+seringa/agulha _ .. . _ 

Goserelina 3,60 mg · injclãvcl 3003.39.26/ 
~~-o ampola) 3004.39.27 
Goserelina 10,80 ms 
injetável - (por seringa pronta 
para administração) ... . _ ·-----
Acetato de Lanreotida 30 mg . 3003.90.89/ 
por frasco/ampola 3_<?04:90.~ 

Acetato de Leuprolida 3,75 3003.39.19 
mg · injetável - (por frasco) f 
Acetato de Lcuprolida 11,25 3004.39.19 
mg injetável seringa 

. _ preenchida 

I Leuprolida 

----SI Acitretina 2918.90.99 Acitretina 10 mg (por 3003.90.39/ 
3004.90.29 :.:> .l~W..tona 93:.. .: 1 cápsula) -· 

I 
Acilretina 25 mg (por 
c:lpsulu) 

9 Alendronado- 2931.00.39 Bifosfonato 10 mg ~; 3003.90.69{ 
~-1~M~o:.:n:.:o~s~s~ó~d~ic~o~-+---------- ~m~n~·m:.:.i~d~o~) ____________ -+:.:300~4~.~9=0~.5~9~ 

10 Alfncolcidol 2936.10.00 Alfaca.lcidol 0,25 mcr. 3003.90 .19/ 
(comprimidos) 3004.50.90 

1-'---''----'------· 
Alfacalcidol 1,0 mcg 

1--+----
ll Atorvastatina 

- -1-(,_c.:.o"-m'-'p'-'n'-·m_ id.:.o_s,_) -------~--- _ 
2933.99.4<;1 Atorvastatina .10 mg por 3003.90.79/ 

Cálcica 

12 'AZàtioprino 2933.59.34 

f--1---------- . 
13 Bromidrato de 2922.50.99 

~·enoterol 

comprimido ··--- -13004.90.69 
Atorvastatina 20 mg - por 
comprimido 
Azatioprina 50 mg 3003.90.76{ 
(comprimidos) __ . 3004.2~2.... 

Bromidrato de Fenotcrol 0 ,2 3003.90.49/ 
mg · dose - aerosol 200 doses 3004.90.39 
~_cf ada-..::.p.:.;t".c:d:..:o.:.r __ --1 
Bromidrato de Fenoterol 2 
mgfml - aerosol 10 ml + 

~~------------------~-----__J 
'í4 Budesonida 2937.29.90 Budesonida 32 mcc - 3003.39.99/ 

suspensão nasal· 120 dose!_ 3004.39.99 

Budesonida 50 mcg 
suspensão nasal - 2~'?_ .do_~ 

Budesonid11 64 mcg · 
~spcnsáo nasal · 120 do.scs 
Budesonida 100 mcg • 
suspensão nas;~l · 200 el os:.~- ~ 
Budesonida 0,050 ms 
aerosol nasal - com I O ml 

B~!,des9nida 0,050 mg 
acrosol bucal com 5 ml 

t22? ~<l,~"'i"c...------~ 
Badesonida 0,200 mg 
aerosol bucal • com 5 ml 
100 doses ~.;.,_:c.:.::..:.:_ _ _____ _ 

15 Cabergolina 2939.69.90 Cabergolina 0,5 mg - (por , 3003.90.99/ 
t-:-:-+:--,-...,.-- -+-- _ compriim~o) _ 3004.90.99 

16 Calcitonina 2937.90.90 Calcitonina Sintética de 3003.39 291 
Sintéuca de Salmão · 200 UI - spray nasal i 3004.39.25 
Salmão ~or frasco) 

Calcttonina StnteU~ 
Salmão · 100 UI • spray n.1snl 
. (por frasco) 
Cnlatonina Smtética d; 
Salmão 50 UI • injetável - (por 

~la) -------~ 
Calcitonina Sintêtica de 
Salmão l 00 UI - injetável 

·- -----+----_ (pc?~ ampo.-:.:.:lla:;.l ____ _ -1------1 
-17 Calc•'tn'ol -2936.29.29 Colcitriol 0,25 mcg (por 3003.90.19/ 

18 Ciclosporina 

cêpsula) _ 3004.50.90 

Ca.lcitriol l ,O g - ir\ietável 
(por ampola) ·- .. 

2941.90.99' Cidosporin~ 100 on;: 
Solução oral .1 00 mr:/ml · (por 

~sco com ~.!I~ !L -- ---· 
Ciclosporina 25 mg (!"' r 
cápsula! 

Ciclosporina 50 me (pu:· 
c~psula) 
~c=~-------~ 
Ciclosporina I 00 mr: · (po•·l 
cãp~ula) 

Ciclosporina 10 •~& •. (po;:i 

3'JOJ.90.7S/ 
300·1.90.G3 

- ·--- - --- cilpsuln) __J --·--
19 Cloridra to de 2933.39.32 Cloridrato de Oipcn,h·:~IJ 4 m:; 3C03.'J0.7<) I 

Boperideno ~mpnm:Jo _, 3t10 1.1.'0(J9 

Clondrnto de O:perid<no 2 '"~ ' 
- por comprimido 

20 Cluridrat.;- d~ 2933.59.19 Clo~ld;:;to· de- Clp;;:Í~·::c;;;,; ~003~1.J0~79j 

2 1 

Ciproflo.,acina 250 mg- por c<>mprim!tlo ::r;G I.'JO.G'J 
Cloridrato o.Jc Ci;Hufl~.,~cin~ 

Cloriclrato 
Ooncpczil 

~~ me · por c~'prit.•~- _ _ _ - · 
de 2933.39.99 Donepe~il · !' '"!: · por 3VO:J.'•0.7'J/ 

~~----- :)l)0t..'J0.5') 
Donepc~il - 10 mg - por 
comprimidl<' _ _ _ 

22 Cloriclrato de 2922.31.20 C.loridratu clJ Mcladt•J:n 5 m:; 30C.3.90.· 1~/ 

23 

Mctudona ~0!~~~~=-'~i~!! ________ 300-< .\10.39 
Cloridrato de Metaêona 10 
mg · por comprimit!o 
Cloridra lo de ~-letadt•na 10 
mg{ml - injct~vd - per 
ampola com I ml 

Cloridrato de 2934.99.99 Cloridrato de Ralo:dfcno 60 3003.90.89 / 
1--..+:Rl::n:.::lo::x::if~e:.::n::o ___ l--------+~m:sL.g - _(por comprimido) _ 2~0_:~-?0.72._ 

Cloridra:o de 2921.49.90 Selegilina 10 mg por 3003.4().4'" 24 
Sclegilina comprimido • __ J~Cl--1.'·• •.:. • 

~ ch.ridrato 
Scvelamcr 

Selegilina 5 m.; po1 

·-- ------4-=c~o:.::m:.Jp~r:.::im=id~o~-------+-----! 
de 2934 .99.99 Cloridrato de s~,·clarl;. r 8()0 ~003.l'l0.89/ 

mg · por comprio~'.!!J;> ____ ::-:- 30<H.90.7\I 

loridrato de Scvc:..:1:n ·IO'J 

1---1-------~----.P;_,&.._·_· pe='r_c:.:o~·".~'~r;mido _ _ . ·--· _ _ 
Cloridrnto d<" 2\103.39.99 Trieoôfenidfl a 5 nog vur 300:1.~0."19/ 26 

27 

Tricxifcnidila •• - -- comprimido :1_~~1. <;0 .6~-
Cloridcato ele 2933.59.19 Ziprasidona 80 :nc l;vr 300:1.00.79/ 
Ziprasidona comprimido_____ , _____ 3QOq,90.t9 

Ziprasidona 40 mg p•.:· 

2933.49.90 

comprimido 
Cloroquina ISO m~; por :)OQ;;.9o.~·9/ 
comprimido :>OC•I .<,O.b9 

-- ~~~~~=-----------L:.:=-~--

28 Cloroquina 

__ t!i!.,. 

Clozapinn 100 mg (J.<~r :;co;, .c,.o.79/ 
~m.J!:!mid_21 _ --·-- --l3()(}; .90.ti9 
Clozapina 25 '"~ (pur 

Clozapina 2933.90.39 

1----4-----------r--------+=co~mpriml~o] • 
2937.19.90 Dana.zoliOO me · (por cúp•ul:!) 300:1.39.::9/ 

1----11------+--- - - -·--:--:--:------+3::.:00':.:..:.::1.::::39.:.:·::::39~ 
Oanazol 30 

3 1 Dclcroxnminn 2928.00.90 Ocferoxami11a 500 mg 3003.90.5ll/ 

--+---....,.---:-1-:-::-:---:-:-:-::-ri~nJ~· e_;_h~\vc!_: {po:_fr.>sco!__ _ 3004. 90.~ s 
Dicloriétrato de 293~.20.90 Pramipexol I m~; • por 3()0:!.90.i1/ 32 
Pramipexol ~mgrimi~o- _ -------1 ::004.90.7\J 

Pramipexol 0,1 :.!5 111~ 

~n:primido 
ror 

. l'ramipcxol 0,25 n.c pu r 
~--1--------+- _ . --l~co::::;m:.Jp~n.::'m:::::id::o ____ ____ ,_ _____ -1 

Dipropionato de 2937.22.90 Dipropionnlo de Declomctaoona :1003.39.99 / 33 
Dcclomctasona • 400 mcg • p6 innlantc · com 300-<.3') .99 

~positivo h~"!dor . .:.!JO <losc-s 
Dipropionato ele Ucclumctnson~ 
50 mcg · lata/frasco · nasal . 
200 doses 
Dipropionato de [!oclomot~sona 

Budesonida 100 mcg pó 50 mcg Jnta / lra!.Co ornl 
inalante - 200 doses ( I) 200 d ~ro~ - use• - - ---
Dudesonida 200 mcg pó _ OipropioMto de Ucclomctascnu 
i na! ante : I 00 doses ' _ 250 mcg - sprny - 200 doses 

Budesontda 200 mcg Oipropionato de Oeclu~letosonn 
cápsula - pô malante - 60 100 mcg _ pó inalante • com 
Oépsulas: éom innlador di• positivo ina~O':_: 100 ~ 

I ~udesoni.ãa 200 mcg Dipropionato de lkclomct;sona 
tl}i'sula · pó inalante • 60 200 mcg • pó innlante - com 
dÀpirullf§,~ inallido==-r -=,d,===="""='-_ .. _ , __ ------~----..L;:d~i•=po.:::si:.:ti:.:.v.::o.:.:.inu~tl:>r . 100 doses 

~ -~ ·~ - - ~,._.::_:.:=l..-------' 

·-
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34 Doma se alfa 

- --
35 Entacapone 

36 Eritropoetin:. 
!lu mana 
Rccombinante 

37 Filurastima 

1---
38 Flutamida 

f---
39 Fosfato de 

Codeina 

- -
40 Fumar,ato de 

I 
I 

formoterol 

i 

I 
I 

41 Fumara to d e 
rormotcrol + 
Oudcsonida 

42 rumaralo de 
Quctinpina 

43 Gabapentina 

L-- - - ~- - -- ~· 

44 Hidróxido de 
Ferro 
l::n<lovenoso 

45 Hi<lroxiurêia 

f- . -
46 lmigluccrasc 

47 lmunoglobulina 
<In Hepatite B 

I 
48 lulunoglubullna 

llumnnn 

I 

i 
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3002.10.39 Dornase olfa 2,5 r.lg (por 3003.90.23/ 
ampola) 3004.90.13 

2926.90.99 Entacaponc 200 mg por 3003.90.59/ 
comprimido - ·- - ~4.902_9_ 

3001.20.90 Eritropoetina H umano 3001.2J.90 
Recombinante · 1.000 U · por 
injctavel. (por fmsco/ nmpola) 

Eritropoctina Humnnn 
Recombinantc 2.000 u 
~etãvcl · (por frascof"'npol~) 

Eritropoctina Humana 
Rccombinantc 3.000 u 
~ctavcl - (p<:r frascof~mpoln) 
Eritropoctina I 'U111ana 
Recombinnnte 4.000 u 
~:. (J~or frasco/ m_npol") 
Eritropoetina l·lumana 
Recombinantc IO.OOOU 
inj5tâvcl ~ (por fm.sco/n1npoln) .. · --- · 

3002.10.39 Pilgrastima 300 . lllC!; 3002.10.~~ 

injetável - (por !:·.~·~o_l .. _ _ - ----
2924.29.62 flutamida 250 mg pu r 3003.90.5~/ 

coml?_:imi~o ~00-1 .'l0.4~ 
·- · ... 

2939.11.22 fosfato de Co<ll'ina 30 mg/ ml 3003.40.40/ 
- por ampola com 2 ml 

1-" - ------
F'osfato de Codcina 3C 1:1c 

3004 .40.40 

por comprimido _ ... _ - . 
Fosfato de Codcina 60 ms 
por comprimido 

~Jato de Codcin~ ~O mg{:11l 
solução oral r<'!' :";·:ls:o 

com 120 rnl 
-··- ·· 

2924.29.99 f'umarato de fi"orn~ot..:n.l~ ú :JOO:l .90.!;9/ 
mcg • pó inalantc - úO ..;,,.cs J004.')0.·i9 

Fumarato de Formoterol 12 
~g- pó inalantc - bO ê.o~c~ 

Fumaratb de Fotm<Jtcrol 12 
mcg aero~ol 5 ml 50 
doses 
f----'---- . - - . --
Fumarato de fiurmoll~nt1 12 
mcg cãpsulu - co:n 30 
cápsu las pó irwbnt: , Ct.llll 

~~~~"-~ 
Fumarato tlc Fnrmoll·rol 12 
mcg - cãpsnl:1 · co:n úO 
cápsulas pó inalantc, cu~n 

inaladur 

Fumarato de Formo~crol 12 
mcg - cápsula - com 30 
cápsulas pó inabntc, sem 
inalador - · 
Fum~ato de Formotc:·ol 12 
mcg - cãpsula - com úO 
cãps u las pó inal.Ullc, sem 
inalado r ... ·-

2924.29.99 Fumarato de Form~lcrol 5 3003.90.9'-1 
I mcg + Budcwnida 200 mq; - 3004.90.\l'J 
2937.29.90 pó inalatorio · 60 doses 

F'umnrato de FormotcroJ 6 
mcg + Budc~onida I 0\J mcg -

··- · ~?.~~~atorio - 60 tloscs 
2934.99.69 f'umarato de Quctiopia~ 200 3003.90.89/ 

~g - ~or comprimi<!u 300·1.90.79 

f'umarato de Qucliapl:!:t 25 
mg · por compriJnido 

Fumarato de Qucti~pina 100 
mg - por comprimido -- .. 

2922.49.90 Gabapcntina 300 mg por 3003.90.49/ 
comprimido 30M.90.39 

Gabapentina 400 mg - por 

- C?.rt:JPrimido 

2821.10.30 Hidróxido de ~·erro Cndowaooo 3003.90.99/ 
- injetâvel - )}JOr fra>co) 3004.90.99 

2928.00.90 Hidroxiuréia 500 ut~ por ~Oil:J.90.99/ 
\:"ÚJJSU lu 3004.90.99 -· --........ ---- --· - .. 

3002.90.99 lmigluccrasc 200 i..' . l. - in,o:túvd 3003.90.~9 I 
· (por frasco{runpolo) ~?04 .90.1_?_ -------

3002.10.23 lmunoglobulina da !l .. ,.at:k U 3002.10.23 I 
1000 mg - injet:"i\'tl- P"l' !rnt.co 

lmunoglolJulina da llc:p::ii~ 
100 mg · injel;ivd - I''" f:·asco 
lmunoglobulinu dn l lcj>. ltilc IJ 
~o ms .-.Injctuvcl- por_~~c!:_ 
lmunoglobulinn da llcpatitc U 
500 mg - injctóvd - por frascO 

3002.10.35 lmunoglobulina lluutnna ~002. 1 0.35 
lntravenosn 500 1;1g- injctú\'cJ -
!por frasco) 

lmunoslobulin;\ !lu mana 
Intravenosa 2,5 g - i;lj~t;:\vcl a 

(por frnsco) 

lmunoglobulina I l um~n:\ 
Intravenosa 5 ,0 g injctoi\'cl • 
~~!rasco) 
lmunoglobulina l !i.t::'iana 
lntra\·cnosa 1,0 ~ - injc:t .\.·d -
(ror frasco) 

' lmunoglobulinn lil.:llut9 
~lr~J~Ji~ • ~j~{,,•:-1 . _ _i 

49 lnObc.imab 

50 lnlcrferon Beta ,. 

-
51 lntcrfcron De ta 

tu , 

- ---
r-- "· 

52 Jsotretinoina 

f-
53 Lamotrigina 

f--
54 Lcfiunomide 

f---
55 L<:nograstima 

56 L<:vodopa . 
Carbidopa 

-
f--

__ , .. 

57 L<:vo<lopa • 
Clori<lrato de 
Dcnscrazida 

58 l.cvotiroxina 
Sõdica 

f-- - - ·-
59 Lipase 

Poncreatica + 
Proteosc 
rancreâtica + 
funilasc 
Pnncreatica 

60 Mesalazina 

(l>~r fra :><:uj -"---- - --- - - --.. 
lmunoglobulmn 1 Íl• ::1an.:1 
Intravenosa ú,O g · Ja.j.;túvd -

-· )por frasco) ---3002.10.29 lnniximnb 10 mg - .:tjd,-a\'Cl 3002.10.2<j 
P_2':_ ampola de I ml 

3002.10.36 lntcrferon Beta la - J.OUO.OOO 3002.1l ·.J ' 
UI injr.t:\\•el 
frasco /ampola) 

)por 

lnterfcron Beta lo - ú.OvO.OOO 
UI (22 mcg) l:tj<t.~vcl 
seringa prl:-prccnchicJ~J 

(J><>r 

lntcrfcron De ta J a - 12.000.0(:0 
UI (44 mcg) Jnjcló\'{': 
seringa pr~-prccnchida) 

(pnr 

Intcrfcron Dela In - ú.<JO~.ooo 
UI (30 mcgl FràscuJnnlp•>ltt 
para injcçào in tramus\:ubr • 
diluente + mí1is sc ri i~J1él /il:·.ulha 
por frasco{atnpoln 

I Belnintcrfcrono. IR 6 .000.000 I 
UI 130 mcg)· injcióvcl - •crin~n ' I 
~h i~-- - - _ _ _!_ - --- - --~ 

3002.10.3(, lnterferon Dcta 1 b . ~.r,co.coo j3002 : O.Jú 
UI lnJcl:ivcl 1:"" 1 

'---· . _ frssco{am;><>lo) I , 
----=r-=- -= :·- - --=-:.:::.·=----==--:-:-:--- -:-::~ 

2936.21.19 lsotrettnoina 20 mg. u,;o oral- 3003.'l0.19/ 

2933.69. 19 

2934.99.99 

3002. 10.39 

2'137.39. ) 1/ 
2928.00.20 

2937.39.11/ 
2928.00.90 

--
2937.40.1 0 

3001.2 0.90 

2922.50.99 

~s~a - 30\J l 50.90 

1sotretinolna I O '"I: . usu oral -
~~-~~sula 
Lamotngma 100 m;; - (por 3003.90.'i'J/ 
compf!!~d~l .... 3004.90.&9 
L<:nunomide 100 111[! por 3003.90.89/ 
comprimido 3004.90.79 --------L<:nunomide 20 tn{; por 
comprimido 

L<:nograstima - 33,ú mUI 3002.10.39 
injetável - (por frR•::o) 

1--- -
L<:vo<lopa 200 m& + C::ru:dopa :l003.39.9J/ 
50 mg - Liberação lc1: :..a ou J004.39.93 
Uispcrsivcl por c(,psula ou 
comprimido ...... _ 
Levodopn 250 mg • Cnrbi<lop" 
25 mg · por comprimido --
Levodopa 200 mg • 300.1.J9.93/ 
Dcnscrar.icla 50 mr, por 300·l.J9.93 
~primi~o 
L<:yodopa 100 n>g. . 
Benscrnztda 25 ms · l.ibcraç:io 
Lenta ou Oispcrah·d por 
cópsu1n ou compr imido --
Levotiroxina :>õdi<:n ! !iO mc.:s - 3003.39.81/ 
por comprim·\lo 3004.39 SI - - · l...e,·otiroxina Sódtca 2!i :ncg 
por comprimido .. ...... 
Lcvotirox.ina Sooico 50 mcs 
por comprimido . ___ 

Levotiroxina Sódic11 I 00 mcc -
por comprimido 

Enzimos Pnncrcáticas- 4.000 3003.90.29/ 
UI microg. C/ lib. cntéri.cn 3004.90. 19 
llipase, amilase., prol.) com 
4.000 UI 
cápsula) 

de llp~•· (por 

Enzimas Pnncrehlicns o\.500 
UI microg. c/ litJ. Entêrica • 
)lipasc, amilo..sc. , prol.) com 
4.500 UI de lipasc (r<> r 
cópsuln) 

En zimns Pancrel\tica3 s.oco 
UI - microK. C/ lib. Ent~ric:l 
(lipase, amilasc., pro:.) (.;0111 

8.000 UI de lip.1se (t>vr 
çápaula) 

Enzimas Pancrcética• - 12.000 
UI - microg. c{ lib. l>nlériea 
(lipasc, amilase., pt"OI.) com 
12.000 UI 
câ€!'!!.&1 

de lipn"e (por 

Enzimas Pancreaticas - 18.000 
UI microg. cf lib. Entérica 
(lipase, amilase., prol.) com 
J 8 .000 UI de lipase )por 

}-c::á:.,;P;.:s..:u::la:cl ______ _ _ -·-
EIIzimas Pancrcàtícas - 20.000 
UI mlcrog. c/ lib. Entérica 
(lipase, nmilase., prot.l com 
20.000 UI de llpase jpor 
câpsula) 

Mesalazina 1000 mg 
supositório-por s_"!p~si:?!·i~ _ 

Mcsalazina 400 mg - por 
comprimido -

Mesalazina 500 mg por 
comprimido 
r-~-------··-·---
Mesalazina 3 g • diluente 100 
m1 (enema)-por dose 

Mesalazina 250 mg 

... 

3003.90.49/ 
3004.90.39 

_ _ -------+-- ---- supositõri? - por sup~~~~-~!io ___ _ 
61 Mesilato de 2939.69.90 Bromocriptina 2,5 mg - (por 3003.40.90/ 

r-----J-=B"-ro:.:mc:.o::cc::r:.!ip:.:u::· n:.:a~t-::--:-:-:-:--f-'c:.:o.::m=p•r::im=i~o_)__ 3004 .40.:2_0 _ 
62 Mesilalo de 2939.69.90 Mesii~\O de Pergolida 0,25 mg 3003.90.99/ 

Pergolida - por ~rimido L19~.90.99 
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- -
Mcsilato de Pergolida I 

- ···--- -- Tacroltmus s (por I mg· me 

- - ~r compnmido -- cãpsula) 

63 Mctotrexato 2933.59 99 Metotrexato - 83 Tolc.aponc 2914.70.90 Tolcapone - -< 
25 mg/ml - 3003.90 79/ 200 ms - por 3003.<;0.99/ I 

injetável - por ampola de 2 ml 3004 90.69 ~mprimido :o:H <:0.9? ----
Metotrexato 25 mg/ml - Tolcaponc 100 mg - r·" 
injetilvel - por ampola de 20 1--

2935.00.99 
comprimido I 

ml 84 Topiramato Topiramato 100 ·-___ ____, 
- -- ·-- ms por 30C3.90.8'J/ 1 

64 M1cofenolato 2934.99.19 Micofenolato Mofetil 500 mg - 3003.90 89/ comprirmdo 3004.QO 79 
Mofctil . (por comprim1do) 3004.90.79 - - -

~ -- - Top1ramato :l5 mg - por 
Molgramosuma 3002.10.39 Molgramost1ma 300 mcg 300 3002.10.39 ~mr:!n;1do --~ 

"66-f- ---1- --- m~- ínJetAvel - (por frasco) 
~---

Top~ramato ;)0 :n;; - por 
Ocreotida 2937.19.90 Acetato de Octreotida 0,1 3003.39 25 f- f--- -- compnm1~--- ___ 

mg/ml, tnJclâvel (por 3004 39 2b I 85 ToXJna Tipo A 3002 90\12 Tox1na Tipo A de Cio,: :.l.cm, ~O:Jl 'JÇ 'l-

~ f- ·- frasco/ampola) -· -- de ClosLnd1um rl<>tuhnum. 100 l!- r. t,;W.V(.' 

Olanzapina 2933.99.69 Olanzapma 5 mg (por .)003.90 791 flotuhnum ~r fcascoia:,,~. __ 
compnm1d0) 3004.90 t9 ToJUna -:'1po 1 de C.iu •. ld . .:o~. l -
Olanzapina lO mg (por 8otu~num - 500 l!l · .c:;<t • .vcl 

-· comprim1d<>l_ --- f--- - -- - - (po~ frascof;;•npu! ~~-- ___ -- -
68 Pcnicilamina 2930.90.19 Pemc1lamina 250 mg por 3003.90.ó9/ 86 Tnentina 2921 29.90 Tnen~ma 250 t."l!~ pCII JUli3 9v .].., / 

c~psula --- 3004 90 59 
r--s-7 -- compnmu1o . _ --- .lOO·I )::_:1·~, 

69 Pravastatina 2918.19.90 Pravastatina 40 mg por 3003.90.39/ Tnptorehna 2937 90.90 Tnptorclin.J. 3;;:; ::1:.; ",003.3;.).1~,' 

Sódica comprim1do 3004.90.29 -- -- lnJCWvel · (~OI' ft:t"CO ~c.t;>o:r.l_ )_02:~]9J~--· - ~- --
Pravastatma 10 mg por 88 Vigabatrina 2922.49.90 Vigabatrinn 500 ms - (por 3003.90.49/ 
comprimido 

s9 
---- comprim1do) ·-- 3004.90.39 

Pravastatina 20 mg - por Xinofonto de 2922.50.99 Xinafoato de !i3.!r:lcl~õOI 50 3003.90.49/ 
compnm1do - - Salmctcrol mcg - pó ínal=<e · 50 c:cscs 3004.90.~'.) ·-

70 Ríbavinna 2934.99.99 Ribav1rína 250 mg (por 3003.90.89/ 90 Soro Anti- 3002.10.19 Soro Anti-Aracnidico 3002.10.19-
càpsula) 3004.90.79 Aracnidico - - - ·- -· - ·-

71 Ri luzo! 2934.20.90 Ri luzo! 50 mg por 3003.90.89/ : 91 Soro Anti- 3002.10.19 Soro Anti-Botróp1co 3002.10.19 

comprimido 3004.90.79 f- ·- ~trópic~ --
72 Rispcridona 2933.59.99 Risperidona 1 mg (por 3003.90.79/ 

92 Soro Anu- 3002.10.19 Soro Anti-Bot/Crottúc'O 

1

3002.1 O.; 9 

comprimido) 3004.90.69 
Uot/ Crotálico -

·-- -. - --
Rispcridona 2 mg - (por 93 Soro A1Ui- 3002.10.19 s::ti·~t~La~~~~~~ __ ~t~02 ~·~-~-. comprimidos) r--g;; Dot/Laquético 

~ - ------ -----
Rivaslig~ina 2933.49.90 Rívast1grn1na Solução oral 3003.90 79/ ~oro Ar.ti- 3002.10.19 SoruAni.J·Butubuw 3,02.10 .. ') 

com 2,0 mg/ml - por frasco 3004 90 69 Ts 
Ont;1lini~- - -- . ----

120 ml Soro Anti- 3002.10.19 Soro Anu-C;olil'1co ·uu:..:o .. v 
Rivastigmma I ,5 mg - por 

'96 
Crot~:ico 

' - ---- - ---
capsula gel dura Soro Anti- 3002.10.15 Soro Anu-DI[ténco 3002 10 1!;. 
Rivasugmina 3 ms - por 

'--~~·~- - --·- w::-J..i·l; cápsula gel dura 97 :;vroAnu- 3002 lU 19 I So1 o An~· EIDJ.II !.co--
R1vastigmma 4,5 mg - por Clupi<lico - 1-- -cilpsula gel dura 98 Soro Anti· 3002.10.19 Soro Ar. ti ~~;CC':'j)U,r.:.:o =:oo:J-:i~-:1<?1 

I· · Rivasugrnma 6 mg - por 

~ 
~~COfJ~niC._? f--- 1-- -~ cápsula gel dura Soro Anti- 3002.10.19 Soro Ant1-LJ. ·trt,,!r.ct~ s 3002. !( 19 

' i" 
Rivastigmina TrS 9 mg/Scm> 

~ 
L:lclmdcctuoo; 

· por Sistema f--·----
Soro Anti- 3002.10.19 Soro AntJ·LonõnliJ. 3CU2.!0.!9 

Rlvastlgnuna 1T:ci 18 mg/10 LonOmia 
~2 - por sistema ~· Soro Anti-

-
3002.10.19 Soro Anti·Loxoscdico 3002. lO.:'l 

74 Sinvastatina 2932.29.90 SinvastatJna 80 mg por 3003.90 69/ Loxoscélico 
~mpruni~o 3004.90.59 ~- - ~ -· -- ·- - -

13002.1C !'l Soro Anti- 3002.10.19 Soro An ti-R.\l>ic<> 
Smvastaona 5 mg por Hnbico 
comprimido - - -- - -·- --- ;;t::''"a 103 Soro Anti- 3002.10.12 Soro Anti-Tcl,;nico 
Sinvas:atina lO mg por Tct.~nico 
comprimido - 104 Soro- Outros 3002.10.19 Soro - Ouu-os sc.ros 30C?..IO.l9 
Sinvastatina 20 mg por soros 
~mprunido lOS Vacina BCG 3002.20.29 Vacina nco ;:1)'1.'-.::.0 .• "1 
Sinvastalina 40 mg por ----·-
c?_f!'pnmldo 

106 Vacino. contra 3002.20.29 Vacina contru !•'c!.nc A . . 1o.rd::t. 3Cll2.20.;:9 
---- ---- fo'cbrc Amarela • 75 Siroilmus 2933.39.99 Siroümus - Solução oral 3004 ---- --·-·- -

lmg/mg por ml e Drágeas I e 
107 Vacina contra 3002.20.29 Vo.cL"1n contrn H;:c;nó;;l'i!u~ .)002.~0 29 

2 mg 1-- ·-
~:'!'óphilu~- --

Somatotrofina 2937.11.00 
--. 108 Vacina contra 3002.20.23 Vacina conb a Hrrh1t..c :1 3::li2. ~o ~.~ 

76 Somatotrofina Recombinante 3003 39.11/ 
llop~t ite B 

Rccombinantc Humaná- 4 UI - .njetàvel • 3004.39.11 f- - -- ------ :J~o:i 20 ,·,j-
Humana (por frasco/ampola) 109 Vaciaa contra 3002.20.29 Vucina contra !n'luca:~a 

- 1n0ucnza 
Somatotrof.na Recoml>inanle '1"o-o2.;~Õ :;2 
Humana - 12 UI - Injetável - 110 \'.).ema contra 300:'.20.22 Vac1na cunlri.i Pcli.J:..,; .. !i1c 

(por frnscofampol~-· _ Pc>liomiclitc 
- f-- --.• -• • - w- - ·•-• - --- - ·-

77 Suecinato 2937.29.20 Mctilprednisolona 500 mg . 3003.39.99/ 111 Vacina conlTa 3002.20.29 Vacina cont..·,t Hcli\a C.L,in.l ;•ow 2,0 ·!'.l 

SódiCO de injetável - (por ampola) 3004.39.99 
~ 

~!vaCanmn I 

Mclilprednisolo Vacina conlTa 3002.20.29 Vacina COl\l,'"l r.:,J\•,, \· .. •·o '.l'J :r , l ... . . v - J 

na - Raivu Vero .. -
ll3 

----
:·~~,:~~ 78 Sulfassalazinn 2935.00.19 Sulfassalazma 500 mg - (por 3003.90.89/ \•aci11a Dupla 3002.20.29 Vacina Dup~n A<it:l\.\) 

comprimid~) 3004.90.79 Adulto 
-:;g- ----- li4 -----

Sulfato de 2933.49.90 Sulfa to de Hidroxicloroquina 3003.90.79/ V:~cina Dupla 3002.20.29 Vacina Dupla 1: ! .. u: to! 3\ll2.2U 1" 
Hidroxicloroqui 400 mg- por comprimido 3004.90.69 Infantil 
na ·- 115 Vacina 3002.20.29 Vacina Tetr.w.ll~ntc 3002 :·1) :!' 

lí'""'w 
.. Tctravalcnte 

de 2939.11.62 Sulfato de Morfina 10 mg/ml 3003.90<)9/ - - -- -----J:.JÕ.1 :2G.27 -, I Morfina - solução ornl po: frase·> 3004.90.\.19 116 Vacina 3002.20.27 Vacina Trip litc 0:>1' 

com 60 ml -i17 
r!r_iphce Dl:t:_ • 

~oõ2·.2o .26 - - - ------- f----·-
Sulfato de Morfin:1 10 mS/1~11 Vacina Vacina Trlp!icc Vird :?.oc:~ .. :o.~r,_j 
- por ampola com 1 ml Triplicr. Virul 

Sulfato de Morfina lO mg- ---- · - -
I por compnmido 118 Vacinas- 3002.20.29 Vnc;nas- OuLros vacino1s p•.r~ 3002.20.29 

-- Ouu·as medici.nn humnn·a 
Sulfato de ~1o11inn 30 mg- \'3Cinas para 
por comprimid" medicina --·- -- -
Sulfato de Morfina LC 30 mg - h\lmnna 

Lcvodopn 50 mg • Carbi7i;;;;;-

___ j 
~r cápsula 119 Lcvodopa + 2937 39.11/ 3003.90 ·lllf 
Sulfato de ~'orlir.a l.C GO m1: . Cnrbidopa • 2928.00.20/ 12,5 mg + Entacnp;m~ :-:oo JOC·I 'JO.J') I 
por cápsula l::ntacapona 2922 50.99 mg · por comp1 :u~ot.o -··--- ··-
Sul[atu de MU!fin,. J.C 100m:; Lcvodopa 100 "'" • 

-- -- - por capsulo 
~3.90 . .;-:ji 

CarJidopa 25 :r.~ • 

81 ~ulfato de 2922.50.99 Sulfato de SJ.]!lutru::.ol 100 t::ntacapona 2v0 111g - ~,. 

Sall>utamol mcs dose . , cro.;vl 200 3001.90.3') comprimido 

doses Lcvodopa ISO m~ + - Carbidopa 37,5 mg + 
82 Tacrohmus 2933.39.99 Tacrolimus I mG - (por 3003.90.79/ 

~~ 3()04.90.69_ 
Entncapona 200 mg- p<>r 

' 
comprimido I 

.!"X-. ~ ••v 
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120 Micofenolato 2941.90.99 Micofcnolato de S6dio ISO 3003.20.99 
mg- por comprimido 3004.20.99 de Sódio 

121 8verolimo 2934.99.99 

Micofcnolato de Sódio 360 
mg- por comprimido 

Evcrolimo 1 mr; - pr,r 
comprimido 
Evcrolimo 0,5 .ng · F'"" 
comprimido 

Evcrolimo 0,75 me - pnr 
comprimído 

Everolimo 0,1 mg · pur 
comprimido di:•pt·~·:-·óTi 

Everolimo 0,25 mg - por 

:oo3 0o.s•J; I 
.,ou•l.<J0.1CJ I 

~--~--------+------- -· 
comprimiún d~spc: ·:oi'.'<.:l 

122 

----123 

1----
124 

125 

126 

f--
127 

128 

129 

130 

131 

Deferasirox 2933.99.69 Dderasirox 125 m& • por 
comprimido 
Ddcrasirox ?.50 :~·,r:; - pCH' 

comprimido 
.Dderasirox 500 me -por 

3003.90.'19 
1 ~OO•l. 90. r,g 

~---------+-----------~co~~g~ido ------------+-------~ 
Verteporfina 2933.99.99 Ycrlcporfina 15 me pó :.:003.90.7~,1 

+----------l..::li::.o:..::r.J~i":::·a:::d::.o __ .:__ _ _ . _ __ _ 3CO<; .<;0.6:1__ 
Fumarato de l'or.nutcrol 30ú3.9V."9/ Fumarnto de 2924.29.99/ 
DHdratado I:! me:; + 300-1.90.S9 
Blldesonida 400 '"cg pti 

Formotcrol 2937.29.90 
Dii<lratado 
~ Budcsonida i.nalatório - 60 -!o;e" 

~'umarato <.!e 2924.29.99/ rumarato ele Fonnotcrul 3003.90.9'1/ 
rormoterol 2937.29.90 
Diidratado 

Diidratado 12 mel! + :oo< .. 'JO.'JO 
Budesonida 2(;0 :>:•3 I"; 
inalatório - 60 dv~cs • Oudcsonida 

Ciclo~porina 2941.90.99 -~~~---------~--- -----------~------Ciclosporina 50 mgfn:l :lC03.'J0.78/ 

-- ----+---------~------- . .1004 .'lO.~~ 

1\:cndronato de sódi_u_7_0 __ m_g_-..J 3004 .')0 . . 5J por comprimido 
Alcn<lronato 
de sódio 

1\cetato de 
Octrcotida 

Atlali:numabc 

llidrogcnotart 
ar:\lo de 
Riv:u;Ugminu 

Etancrccptc 

3004.90.59 

2937.19.90 

Alcndronato de sódio 10 m:; -
por comprin;_id~ __ 

1\cetato de Octrcoticla LIIR 20 3003.39.25 
mg, injctúvd (por 300,!.39.::6 
frascofampol~) + c!ilucntcs, 
trat. Mcns~l. . 
Acetato de Octrcorid" L!\R 30 
mg, injct:ll'd (For 
frasco/ampola) + . c:ilucntcs, 
trat. Mensal. 
1\cctato de Octrcutit!a LAJ~ I O 
mg, injctúl'cl (por 
frasco/ ampul .. ) + dilttci1lcs, 

--~~t~~~~~.M~cn~s~n~l~.--------·- -+--------~ - -·· 
3002.10.39 1\dalimurnal>c injclàvcl 

-·~ ---

2933.49.90 

. . 
3002.10.38 

3002.10.39 
~Omg seringa prcc:ld:ida 

- ------"' Hidrogcnotartarato de 30U3.90.79 . 
Riv:~stigmin<l Sc.luo;.:io ur~l 300·i.90.G'J 
com 2,0 mg/ml - pc;r frasco 
50 ml ---- ·- __ _ ---

Etancrceptc 50 mG - injclitvcl 

8tanerccptc 23m~- injc\:lvcl 3002.10.30 I 
(por frascofampul,t) _j 

_I:L-=·-====-==---'------::=-·· (por frascofam pob) :- ---=-- _ 
I 

DECRETO N° 014 2 DE 15 DE J ANEIRO DE 2009 
. : 

Altera o Decreto n° 2892, de 14 
de setembro de 2001. que reduz <1 
b<lSe de cálculo do I CMS n<lS 
s<1ídas dos insumos agr opecuários. 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso Vlll, dá Constitu ição do Estado 
do Amapã, tendo em vista o contido no Prot ocolo Geral n• 2006/0075188, 'e 

Considerando o clisposto no art. 9" c art. 10, cfc o art. 243, da Lei 
n• 0400, de 22 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, as <Üsposições do Convênio ICMS 100, de 
04 de novembro de 1997, bem como do Convênio IC~:s 156, de OS de 
dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 
2008, 

DE C RE T A : 

Art. 1° Fica acrescentado o inciso XIV ao art. 1" do Decreto n• 
2.892, de 14 de setembro de 2001, com a seguinte redação: 

·Art. 1 ~ ...... " ..... " ...... ... ...... " .... ......... .. ............... ........ " 

XIV - Extrato Pirolenhoso Decantado, Piro Alho, Silício 
Liquido Piro Alho e Bio Bire Plus, para uso na 
agropecuária." (A C) 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1" de janeiro de 2009. 

Macapá, 15 de janeiro de 2009 

/""".. ~ 

I UVY!~ ~ 
ANTõtj O WAL.CEZ ífN "siLVA 

___ LL __ ,_G"'ov,_,vnador 

DECRETO N° 01 43 DE 15 DE J ANEI RO DE 2009 

Dispõe sobre a concessão de 
isenção do I CMS a operações com 
medicamento destinado ao 
tratamento dos portadores do 
VÍI'\Js dg AIDS. 

O GOVERNADOR CO ESTA~O CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119, inciso Vlll, da Constituição do Estado 
do Amap:i, tendo em vista o contido no Protocolo Ger<1l n° 2006/0075165, e 

Considerando o disposto no art. 9° e art. 10, c/c o art. 243, da Lei 
n• 0400, de 22 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, as alterações de clispositivos no Convênio 
ICMS 10, de 15 de março de 2002 e os termos do Convênio ICMS 137, de 5 de 
dezembro de 2008, 

D E CR ET A: 

Art. 1° Ficam isentas do ICMS as operações a seguir indicadas 
realizadas com produtos, classificados nos seguintes códigos da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias- Sistema Hannoni7.ado- NBM/SH: 

l - recebimento pelo importador de: 

a) produtos intennc<Üários a seguir indicados, destinados à 
produção de medicamento de uso humano para o tratamento de portadores do 
virus da AIDS: 

I Acido3-hidroxi-2-metilbenzoico, 29 18.19.90; 

2 - Glioxilato de lrMentila, e 1 ,4-Ditiano 2,5 Diol, Mentiloxatio
lano, 2930.90.39; 

3 - Cloridrato de 3-cloro-metilpiridina, 2-Cloro-3-(2-clorometil-4-
piriwlcarboxarnido)-4-metilpiriwna,2-Cioro-3-(2-cic1oprapilamino-3-piridilcar
boxarnido)-4-metilpiridina, 2933.39.29; 

4 - Benzoato de [3S-(2(2S•3s•)2alfa,4aBeta,8aBeta))-N·( 1,1-
dimetiletil) decahidro-2-(2-hidroxi-3-amino-4-(feniltiobutil)-3-isoquinolina 
carboxarnida , 2933.49.90; 

5 - N-terc-butil- 1-(2(S)-hidroxi-4-(RJ-[N-[(2)-hidroxündan-1(S)
il)carbamoilJ-5-fenilpentil) piperazina-2(S)-carboxamida, 2933.59.19; 

6 - .ln dinavir Base: (1 (1S,2R),5(S)J-2,3,5-trideoxi-N-(2,3-dihidro-2-
hidroxi-1H-inden- 1-il)-5-[2-l( ( 1, 1-dimetiletil)-amino)carbonilJ-4-(3-piridinilme
til)- 1-piperazinilJ-2-{fcn ilmetil)-D-eritro-pentonamida, 2933.59.19 

7- Citosina, 2933.59.99; 

8 - Tirniclina, 2934.99.23; 

9 - Hidroxibenwato de (2R-cis)-4-amino-1-[2-hidioxi-metil)-l ,3-
oxa4olan-5-i1)-2(1H)-pirimidinona, 2934.99.39; 

10 - (2R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pirimidin-1 -il)-( l ,3)-oxatiolan-
2-carboxilato de 2S-isopropil-5R-metil- IR-ciclohexila, 2934.99.99; 

11 - Ciclopropil-Acetileno, 2902.90.90; 

12 - Cloreto de Tritila, 2903.69.19; 

13 - Tiofenol, 2908.20.90; 

14 - 4-Cioro-2-(trifluoroacetil)-anilina, 2921.42.29; 

15 - N-tritil-4-cloro-2-(tri.flu oroacetil)-anilina, 2921.42.29; 

2921.42.29; 
16 - (S)-4-cloro-alfa-ciclopropilctinil-alfa-trifluorometil-anilina, 

17 - N-metil-2-pirrolidinona, 2924.2 1.90; 

18 ·Cloreto de terc-butil-dirnetil-silano, 2931.00.29; 

19 - (3S,4aS,8nS)-2-{(2R)-2-((4S)-2-(3-hidroxi-2-metil-fenil)-4,5-
dihidro-1 ,3-oxazol-4-iJ)-2-hidroxietil)-N-( 1, 1-dimeti1-etil)-decahidroisoquino
lina-3-carboxarnida, 2933.49 .90; 

20- Oxetano (ou: 3 ',5'-Anidro-timidina), 2934.99.29; 

21 - 5-metil-u ridina, 2934.99.29; 

22 - Tritil-azido-timidina, 2334.99.29; 

23 - 2 ,3-Dideidro-2,3-dideoxi-inosina, 2934.99.39; 

24 - lnosina, 2934.99.39; 

25 - 3-(2-cloro-3-piridil-carbonil)-arnino-2-cloro-4-metilpiridina, 
2933.39.29; 

26-N-(2-cloro-4-metil-3-piridil-2-ciclopropilamino)-3 ridinocarbo
xarnida. 2933.39.29; 

27 - 5 ' · Benz:oil- 2'- 3' - dideidro - 3' - deoxi-timidina; 

28 - (s)-5-cloro-alfa -(ciclopropiletinil)-2-[((4-metoxifenil)-metil)a
mino)-alfa-(triJluonnetil)benzenomeW1ol - 2921.42.29; 

b) dos fíumacos a seguir indicados, destinados à produção de 
medicamentos de u so humano para o tratamento de portadores do vírus da 
AIDS: 

1 - Nelfinavir Base: 3S-(2(2S•,3S•),3alfa,4aBeta,8aBetaiJ-N-(1,1 -
dimctiletil)decahidro·2-(2-hidroxi-3-((3-hidroxi-2-etilbenwil)amino]-4 -(feniltio) 
butil]-3-isoquinolina carboxamida, 2933.49.90; 

2- Zidovudina - AZr, 2934.99.22; 

3 - Sulfato de lndinavir, 2924.29.99; 

4 - Lamivudina, 2934 .99 .93; 
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5- Didanosina, 2934.99.29; 

6- Nevirapina, 2934.99.99; 

7 • Mesilato de nelfinavir, 2933.49.90; 

c) dos medicamentos de uso humano para o tratamento de 
portadores do vírus da AIDS, a base de: 

1 • Zalcitabina, Didanosina, Estavudina, Delavirdina, Lami
vudina, medicamento resultante da associação de Lopinavir e Ritonavir; 
3003.90.99, 3004.90.99, 3003.90.69, 3004.90.59; 

2 • Saquinavir, Sulfato de Indinavir, Sulfato de Abacavir, 
3003.90.78, 3004 .90.68; 

3 · Ziagenavir, 3003.90.79, 3004.90.69 

4 · Efavirenz, Ritonavir; 3003.90.88; 3004.90.78; 

5: Mcsilato de nelfinavir, 3004.90.68 e 3003.90.78; 

6 ·Sulfato de Atazanavir, 3004.90.68; 

7 • Darunavir, 3004.90.79. 

JJ • saídas in tema e interestadual: 

a) dos fãrmacos destinados à produção de medicamentos de uso 
humano ~ara . o tratamento dos portadores do V'irus da AIDS: 

I - St,tlfato de !ndinavir, 2924.29.99; 

, 2 · Oancíclovjr, 293J.S9.49; 

3 • Zidovu~a, 29~4.99 :22; 
4 - Didanosina, 2934.9',1.29; 

5 · Esta:..Udina, 2934 .. 1/9.27; 

6 • L~ivudina, 2934.99.93; 

7 • Ne..U:apÍna, 2934.99.99; 

8 • Efavirenz -2933.99. 99; 

b) dos medicamentos de uso humano, destinados ao tratamento 
dos portadores do vírus da AIDS, a base de: 

1- Ritonavir, 3003.90.88, 3004.90.78; 

2 • Zalcitabina, Didanosina, Esta•rodina, Delavirdina, Lami
vudina , medicamento resultante da associação de Lopinavir e Ritooavir; 
3003.90.99, 3004.90.99, 3003.90.69, 3004.90 .59 

3 • Saquinavir, Sulfato de lndinavir, Sulfato de Abacavir, 
3003,90.78, 3004.90.68; 

4 • Ziagenavir, 3003.90.79, 3004.90.69; 

5 · Mesilato de nelfinnvir, 3004.90.68 e 3003.90.78. 

6 • Zidovudina · AZT e Nevirapina, 3004.90.79 e 3004.90.99; 

7- Darunavir, 3004.90.79. 

§ 1• A isenção prevista neste artigo somente será aplicada se o 
produto e:-.tivcr beneficiado com isençúo ou aliquota zero dos Impostos de 
!mpqr~çãq · !I ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - .JPI. 

. § 2• Fica ruspensado o cslomo do crédito fisçal a que se referém 
os incisos I e 1! do art. 21, da Lei Complementar n• 87, de 13 de setembro. de 
1996, cj c o art. 58; incisos ! e!! da Lei n• 0400 de 22 de dezembro de 1997 e 
3ft. 58, incisos. I e'!! do Decreto n• .2269 / 'JS - RICMS/ AP. . •• · . . 

"rt. 2° Revo~a-se o Dcqeto ~· 2I99,'de.1!? de maio de 2002. 

"rt. 3° .Este Decreto entr!I>Cm vigor ;.a d~ta d~ sua publicação 

·Moeopcí. i 5 de janeiro 

I ViM' 
A~ p WM.CEZ 6< S D~'SlLVA 

Govunador 

DECRETO N° 0144 

·· .. 

DE 15 DE JAN EIRO DE 2009 

Altera o f.:lCXO rx do Decreto n• 
2269 de 24 clc j~<ho C:c 1998, que 
dispõe sobre o rc:Jime de 
substituição tribu~.íria nos operoçã"; 
com combustívt.is c lubrificantes, 
derivados ou nco d~ ;Jetrólco c com 
outros j)rodutos. 

O GOVERNADOR CO ESTACO CO AMAPÁ, usando da~; atriuuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, ínci~o VIII, da Conslillli~·:)o elo l::statlo 
do Amapá, tendo em vista o contido no Proccs;;o - Pt·o~oc<.>lo Geral ;·, 0 

200C/75189,c 

Considerando o que dispõe o art. 145- A, cfc o art. 243 da Lei n• 
0400, dê 29 de dezembro de 1997; 

Considerando, cinda, o disposto no Col1\·ênio ICMS 136, de 05 rlc 
dncmiJro de 2008, pubhcado no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 
2008. 

DE C R E T /,: 

Art. 1° Ficam alteradas as disposições do tin<:xo IX do Dcc:·c:o 

- -· ll0 2269, de 24 de jUlilO de 1998, que passarn a v1go rar CO I ~l J SCg\l UHC 

rcdnção: 

-· 

~~ ...... .. .............. ..... ........... , .. , ..... .. .. .. -...... ........ ... . 

.. § ·3• Nào se. aplica o disposto no "c<lplll" ãs 
importações de ãlcool etílico ;:uid;o cvmbusti·:cl -

· AC:AC - ou biodicscl - B 100, devendo ser obscrv:..das, 
quanto a esses produtos, as disposições previstas no 
Capitulo !V. 

~ O Estado do Arnapà poderá ex!!::r a i:1scriçt..o 
nos seus cadastros de contribuint~~ <!o lCivlS da 
refinaria de petrôlco ou suns bnsc!i, l~:t disLnbu:<lora 
de combusúveis, do importador c do TRR localizados 
em outra unidade federada que efetuem remessa de 

• combustiveis derivados de petrõléo para seu território 
ou que adquiram AEAC ou 8 100, com diferimento ou 
suspensão do imposto. 

ill1......2~ Em substituição aos perccntu ~is de margem 
de valor agregado de que trata o art. b ', o Estado do 
Amapã adotara, nas operações pro:novidas pelo 
sujeito passivo por substituição tributária, 
relativamente ãs saídas subseqüentes com 
combustíveis liqu idas c gasosos derivados ou não d e 
petróleo, a margem de valor agregado obtida mcduu1tc 
aplicação üa seguinte fónnula, n cada opemção. MVA 
= {IPMPF X (I. ALIQJJ I IIVF'I + F'SE) X (1 . lMJI · I} X 

100, considerando-se: 

VI - !M: índice de mistura do rucool etílico a.'1idro 
coinbustivcl na gasolina C ou do biudicscl B!OO na 
mistura com o óleo diesel, salvo quando se tratar d~ 
outro combustível, hipótese em que assumirã o valor 
zero. 

CAPÍTULO IV 

DAS OPERAÇÕES COM ÁLCOOL ElÍUCO ANIDRO 
COMBUSTÍVEL OU BIOt>IESEL 8100 

Art. 21 . Os Estados e o Distrito Federal concederão 
diferimento ou suspensão do lançamento do imposto 
nas operações intcmas ou interestaduais com AEAC 
ou com BlOO, quando destinados à distribuidora de 
combustiveis, para o momento em que ocorrer a sruda 
da gasolina resultante da mis tu ra com AEAC ou a 
saída do óleo diesel resultante da mismm com 8100, 

··, promovida pela distribuidora de combustíveis, 
observado o disposto no§ 2'. 

§ 1• O imposto diferido ou suspenso devera ser pago 
de uma só vez, englobadamente, com o imposto retido 
por substituição tributária incidente sobre as 
operações subseqüentes com gasolina ou óleo diesel 
a tê o consumidor flnal, observado o disposto no § 3'. 

§ 2' Encerra-se o diferimento ou suspensão de que 
trata o "caput" na saída isen ta_ ou não tribu tada de 
AEAC ou BICO, inclusive para a Zona Franca de 
Manaus e para as Arcas de Livre Comércio. 

§ 3' Na hipótese do § 2', a distribuidora de 
combustíveis devcrã efetu ar o pagamento do imposto 
suspenso ou diferido à unidade federada remetente do 
AEAC ou do 8100. 

§ 4' Na remessa interestadual de AEAC ou 8100, a 
distribuidora de combustíveis destinatãria deverá: 

I - registrar, com a utilização do programa de que 
trata o § 2• do art. 23, os dudos relativos a C<lda 
operação deflnidos no rcierido programa; 

li - identificai: 

n) o sujeito passivo por substituição tributária que 
lenha retido anteriormente o imposto relativo à 
gasolina "A" ou ao óleo diesel, com base na propore<io 
da sua participação no somatório das quantidades do 
estoque inicial e das entradas ocorridas no mês, 
relativamente à gasolina "A" ou ao óleo diesel 
adquirida diretamente de sujeito passivo por 
substituição tributária; 

b) o fornecedor da gasolina "A' ou do óleo diesel. com 
base na proporção da sua participaç[m .10 somatório 
das quantidades do estoque inicial e das entradas 
ocorridas no mes, relativamente à gasolina • A • ou óleo 
diesel adquirida de outro contribuinte suhstitu ido; 

!!! · enviar as informações a que se referem os incisos 
! c 11, por transrillssão eletrônica de dados, na fonna e 
prazos estabelecidos no Capitulo VI. 

§ 5' Na hipõtese do § 4•, a refmaria ele petróleo ou 
suas bases deverão efetuar: 

I - em relação às operações cujo imposto relativo à 
gasolina • A" ou a o óleo diesel lenha sido 
anteriormente retido pela refinaria de petróleo ou suas 
bases, o repasse do valor do imposto relativo ao AEAC 
ou ao B I 00 devido às unidades federadas de origem 
desses produtos, limitado ao valor do imposto 
efetivamente retido e do relativo ã operação prõpria, 
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até o 10• (décimo) dia do mês subsequente àquele em 
que tenham ocorrido as operações interestaduais; 

11 - em relação às operações cujo imposto relativo à 
gasolina "A" ou ao óleo diesel tenha sido 
anteriormente retido por outros contribuintes, a 
provisão do valor do imposto relativo ao AEAC ou 
B I 00 devido às unidades federadas de origem desses 
produtos, limitado ao valor efetivamente recolhido ao 
Estado do Amapá, para o repasse que será realizado 
até o 20• (vigésimo) dia do mês subsequente àquele 
em que tenham ocorrido as operações intcrestadurus. 

§ 6• O Estado do Amapá, na hipótese do inciso 11 do 
§ 5", lerá até o 18" (décimo oitavo) dia do mes 
subscquentc. àquele em que tenham ocorrido as 
operações interestaduais, para verificnr a ocorrência 
do efetivo pagamento do imposto e, se for o caso, 
mnnifestar-se, de fonna escrita e m<>livada, contra a 
referida dedução, caso em que o valor anteriormente 
provisionado para repasse será recolhido em seu 
favor. 

§ 7" Para os efeitos deste artigo, inclusive no tocante 
ao repasse, aplicar-se-ào, no que couberem, as 
disposições do Capitulo V. 

§ 8• O disposto neste artigo não prejudica a aplicação 
do contido no Convênio ICM 65/88, de 6 de dezembro 
de 1988. 

§ 9" Na hipótese de dilação, a qualquer título, do 
prazo de pagamento do ICMS pelo Estr.do do Amapá, 
o imposto relativo ao AEAC ou BIOO deverá ser 
recolhido integralmente à unidade federada de origem 
no prazo fiXado neste ANEXO. 

§ 10. Os contribuintes que efetuarem operações 
interestaduais com os produtos. resultantes da 
mistura de gasolina com AEAC ou da mistura de óleo 
diesel com 8100, deverão efetuar o estorno do crédito 
do imposto correspondente ao volume de AEAC ou 
BIOO contido na mistura. 

§ 11. O estorno a que se refere o paragrafo anterior 
far -se-ã pelo recolhimento do valor correspondente ao 
ICMS diferido ou suspenso que s~rá apurado com 
base no valor unitário médio e na alíquota mêdia 
ponderada das entradas de AEAC ou de BIOO 
ocorridas no mês, observado o § 6" do art. 25. 

§ 12. Os efeitos dos §§ 10 c 11 estendem-se aos 
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica 
localizados na unidade federada em que ocorreu a 
mistura da gasolina C ou de óleo diesel com BlOO, na 
proporção apurada na respectiva operação objeto da 
operação interestadual. 

~ A entrega das informações relativas às 
operações interestaduais com combustiveis derivados 
de petróleo em que o imposto tenha sido retido 
anteriormente ou com AEAC ou 8 100, cuja operação 
tenha ocorrido com diferimento ou su spensão do 
imposto, será efetuada, por transmissão eletrõnica de 
dados, de acordo com as disposições deste capit ulo. 

§ I" A distribuidora de combustíveis, o importador e o 
TRR, ainda que não tenha •realizado operação 
interestadual com combuslivel derivado de petróleo, 
AEAC ou 8100, deverá informar as demais operações. 

Ã!1.....21,. A utilização do programa de computador de 
que trata o § 2° do art. 23 é obrigatória, devendo o 
sujeito passivo por substituição tribu târia e o 
contribuinte substituído que realizar operações com 
combustíveis derivados de petróleo em que o imposto 
tenha sido retido anteriormente, com AEAC ou BlOO, 
proceder á entrega · das informações relativas às 
mencionadas operações por transmissão eletrónica de 
dados. 

................................................................................... 
6!:L.)S~ ..................................................................... .. 

··················································································· 
Ill - a parcela do imposto incidente sobre o B I 00 
destinado a unidade federada remetente desse 
produto . 

.. ................................................................................. 
§ s• Tratando-se de gasolina, da quantidade desse 
produto, será dedu~da a parcela correspondente ao 
volume de AEAC a ela adicionado, se for o caso ou 
tratando-se do produ to resultante da mistura do óleo 
diesel e 8100, será. deduzida a parcela correspondente 
ao volume de 8100 a ela adicionada. 

§ 6• Para o cálculo da parcela do imposto incidente 
sobre o AEAC ou o BIOO destinado à unidade 
federada desse produto, o programa: 

I • adotará como base de cálculo o valor to tal da 
operação, nele incluindo o respectivo ICMS; 

11 - sobre este valor aplicará a alíquota interestadual 
correspondente. 

§ 7• ............................ ... .......... .......... ...... ......... : ........ . 

. ..................................... :. ''''\'' '" .......... ········ ·· ···· .. .... .. . 

IV - Anexo IV, demonstrar as entradas mterestaduais 
de AEAC e biodiesel B I 00 realizadas por distribuidora 
de combuslivcis; 

V- Anexo V, apurar o resumo das entradas 
interestaduais de AEAC e biodiesel B I OO realizadas 
por distribuidora de combustíveis; 

VIII - ANEXO VIII, demonstrar a mo\~mcntação de 
AEAC e biodiesel BlOO e apurar as saídas 
interestaduais de sua mistura il gasolina. 

8.!1- 30. O contribuinte substituído (!Ue realizar 
operação interestadual com combustlveis derivados de 
petróleo e com AE:AC e com BlOO será responsável 
solidário pelo recolhimento do imposto devido, 
inclusive seus acréscimos legais, se este. por qualquer 
motivo, não tiver sido objeto de retenção e 
recolhimento, ou se a opcraç.~o não tiver sido 
informada ao responsável pelo repass~ , nas formas c 
prazos definidos nos Capítulos 111 a VI." (NR) 

Art. ?" Ficam acrescidos os§§ a• c 9• no un. 25. com a seguinte 
redação: 

~ .................. .......... .... ... .. ................................ .. 

§ 8• Tratando-se da mistura de óleo diesel com 8100, 
da quantidade desse produto, será deduzida a parcela 
correspondente ao volume de 8100 a ela adicionado, 
se for o caso. 

§ 9" Para o cálculo da parcela do imposto incidcnté 
sobre o 8100 destinado à unidade federada remetente 
desse produ lo, o programa: 

I - adotará como base de cálculo o valor total da 
operação, nele incluindo o respectivo ICMS; 

11 - sobre este valor aplicará a alíquota interestadual 
- correspondente." (AC) 

Art. 3° Ficam revogados os §§ 4° e s• do art. 8° e o § g• do arl. 
22, todos do Anexo IX do Decreto n• 2269 de 24 de julho de 1998. 

Art. 4" Fica revogado o Decreto n• 2918 de 06 de julho de 2007, 
republicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 4056 de 26 de julho de 
2007. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
com efeitos a partir de L" de janeiro de 2009. 

Macopcí, 15 de janeiro de2009 

ANTON WALt>EZ 1õc: 5 DM .Sl\.VA 
Governador 

DECRETO -N" 0145 OE 15 OE JANEIRO CE 2009 

Aftero o Anexo V do Decreto n• 
2269, de 24 de jLIIho de 1998, qLie 
trdto de opercçõe$ Interestaduais 
com autopeças. 

O 60VERNAI>Oit t>O ESTADo 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado 
do Amapã, tendo em vista o contido no Protocolo Geral n° 2008/0075186, e 

Consider-ando o que dispõe o art. 145 c art. 145 - A da Lei n• 
0400, de 29 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, as disposições do Protocolo ICMS 41, de 04 
de abril de 2008, bem como o Protocolo ICMS 127, 05 de dezembro de 2008, 
publicado no Diário Oficial da União de li de dezembro de 2008, 

Art. 1° Ficam acrescentados os seguintes itens ao Anexo V do 
Decreto n• 2.269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

"Anexo y do Decreto n• 2.269/98 - Autopeças 

Tubos de borracha vulcanizada não endurecid'.;:-;:;;esmo 
4009 

~ E!~vido.~de~u~s!..!!a~ce~s~s~ó~n.!!·o!!s!:.·------------+-=..,.,-

R6 Juntas de vedação ~e cortiça natural e de amianto :~~:~g-:?g 
---~~~~ 

87 Papel-diagrama para tacógrafo, em disco. 4823.40.00 

~'---1-=F"'itas, tiras, adesivos, aÜto-colãntes ,-d:-e- p- l"'á-s"'ti"'c-o-, ---+-----l 

88 

. '--- -

refletores, mesmo em rolos; placas metálica:; com 
pelicula de plástico refletora, próprias para colocação em 
carrocerias, pára-choques de velcu1os de carga, 
motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes 
de trâns ito e de condutores de veículos, atuando como 
djs~itivos r~ctivos de se&!:lranca rodoviários . 

39 19.10.00 
3919.90.00 
8708.29.99 
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~ . 
Cilindros pneumáticos. 

- -
90 risa Bomba elétrica de lavador de pára-b 

-
~.L_ 

Bomba de assist~ncia de direção hid 
... - -

râulica 

~ ·-
Motoventiladores 

93 Filtros de pólen do ar-condioonado 
-

94 "Máquina" de vidro elétrico de porta 
1---- - -

95 Motor de limpador de para-brisa 
. - -

96 
1--

Bobinas de reatãncia e de auto-indu ção. 

97 dmio. Baterias de chumbo e de.níquel·cã 
-. . .... -

~-
Aparelhos de sinalização acústica (b 
- -

uzina) 

99 Scnsor de temperatura 
-

.. 

.. 

.. 

·-

-
.. 
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8412.31.10 

8413.19.00 
8413.50.90 
84 13.81.00 
8413.60.19 
8413.70. 10 
8414.59. 10 
8414.59:2.Q_ 

8421.39.90 

8501.10. 19 

8501.31.10 

8so4.5o._oo 1 

8507.20 
8507.30 

8512.30.00 
- -

9032.89.82 

lU - informar a base de cálculo do imposto devido do estoque 
remanescente, a qual será o valor total de custo de aquisiçê.o mais recente 
indicado no inciso anterior, adicionado ao valor total do inventário, o 
percentual de MVA de 3<4,10'- para produtos de estoque remanescente de 
peças adquiridas de fabricantes para atender índices de fidelidade de compras 
e MVA d& 48,40'- para produtos de estoque remanescente de peças adquiridas 
de fabricantes sem índice de fidelidade; 

IV - aplicar a alíquota vigente para as operações internas sobre a 
base de cãlculo informada no inciso lll deste artigo; ,.: 

V - lançar o imposto calculado na forma do inciso IV no Livro 
Registro de Apuração do ICMS no campo "Outros Dcbalos• e recolher o 
imposto em até 12 (doze) parcelas mcnsaas, aguws e sucessavas. a anacwr em 
lO de fevereiro de 2009; 

VI · existindo ..aldo credor de imposto. no dia 31 de Jnnciro de 
2009, este poder& ser deduzido do valor co imposto devido na apuração do 
estoque, observando· se, sem prejuizo das demais exigências, o que segue: 

inciso I; 
1. a dedução devera ser d iscriminada na relação a que se refere o 

100 Analisadores de gases ou de fumaça (sonda Jambda) 9027.10.00 

2. o saldo do imposto devido, após a dedução referida, deverá ser 
recolhido nos termos prescritos no inciso V; 

- .. 
.{AÇ)". 

Art. z• Aplicar-se-Ao, no que couber, ao Regulamento do ICMS 
as normas contidas no Convértio ICMS 81/93, que estabelece normas gerais a 
serem aplicadas no regime de substituição tributária, instituídos por 
Convénios ou Protocplos finnados entre os Estados e o Distrito Federal. 

Vll - remeter até OS de feverciro de 2009 a Coordenadoria de 
Fiscalização, cópia em meio magnético, do inventário referido no inciso 1 deste 
artigo. 

Art. 4 • O valor do ICMS a ser recolhido nos termos do art. 3" 
deverà ser identificado com o . Código de Receita 1837: ICMS Estoque 
Remanescen te. 

Art. 3° Os estabelecimentos localizados neste Estado que 
possuirem estoques remanescente de peças, componentes, acessôrios e 
demnis produtos claasificados nos itens 85 a 100 listados no Anexo V do 
Decreto n• 2.269/98 - RICMS, com a redação dada por este Decreto, para 
u tilàação em veículos e outros fms, relativos às entradas ocorridas até 31 de 
janeiro de 2009, deverão adotar os seguintes procedimentps: 

Art. !5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1" de fevereiro de 2009. 

Mocapó, 15 de j ane1 r o' de 2009 

I - levantar e escriturar as mercadorias existentes em estoque no 
dia 31 de janeiro de 2009, no Livro Registro de Inventário, mencionando o 
número e data deste Decreto; 

li - indicar as quantidades PQ! unidade ou referência, os valores 
unitário c total, tomando-se por base o valor de custo da aquisição mais 

• recente; 

Órgãos Estratégicos de Execução 
. ......_-

@olícia Civil 

Paulo César Cavalcante Martinn 

PORTARIA NO 0009 /1009 

O OfUGADO G8W. DE POÚCIA avil DO NW>Á, no 
uso daS atr1bu1Çiles que lhe silo c:onfeódas p!!la Portaria {N) 
004/2000 - SEJJSP - PJ> e, tendo em vlst\ o documi!IIID Ofido 
no 923/08 • CPI>D/CGPC. 

RES OLVE: 

1 • HOMOl.ClGAR o deslocamtniD dos servidores 
RAJMl.N)() ~ SILVA AlJoiEJDA, SANDRA SUElY FREITAS 
CAVN..UNTE, GB:NAHI DE SOOSA COEUiO ( ~ 
pelas AIMdades de inQ18itos Administtalivas/CGI'C ) e 
WVN.DO MAOWXl COSTA. ( Guarda de; :Presídio ) , 
que viajaram da sede de suaSICMdades ~. * o 
Munlciplo de vttr:IN do lin, no perlodo de 18 a 22/11/2008, a 
~ da Conegedoria ~ de Polícia CML 

2 - De acoido com o OetrdXl 1492. de 0'1 Abril 02 e 
Lei nO 0066, de 03 Maio 93, Ullllzo o saque de OS ( dnco ) 
~(s). 

PORTARIA 1P 0010 /1009 

O OEllGAOO GERAl DE POÚCIA avn. DO NW>Á, no · 
uso daS atrtluiçtles que lhe slo conferidas pela Port3ria (N) 
004/2!X1J - SEJU5P - N' e, IBldo em lll5b o documento Hemo 
nO 108/08 • OPI. 

RESOLVE : 

1 • HOMOLOGAR o desloc;lmentc dos servidores 
AHTONIO CEZAR Ot.EASTRO SOTELO ( Comissálio de Polfcla ), 
;.r;a.v~Jo~E. MONTERO DE SOUZA e O.OOOAUlO BAR80SA DE 
AI.Jo1EJOA, ( Agentes de Pelica ) , que Ylajaram da sede de 
suas atividades Maca!»-AP, iU os Municípios de Ferreira Gomes 
e Porto <nnde, no perfodo de 02 a 0'1{11/2008, em misska 
policial. 

2 - De aconlo com o Oecn!ID 1<192. de 0'1 A!lril 02 e 
Lei n° 0066, de 03 fqjo 93, Naizo o ~ de 03 ( tns ) 
cUria(s). 

PORTARIA NO (l/J_, /20 09-DGPC 

o Delegado-Geral de PoUcla Civil do Amap~, _ 
no uso de suas atribulç!les e, tendo em vista o 
disposto nos arts. 143, 148 e 152 da Lei Federal n° 
8.112/90, combinado com o art. 30 da Lei Federal n° 
11.490, de 20 de junho de 200?, e 

CONSIDERANDO o contido no Oficio n° 
005/2009-CPAD, que d6 conta de que os trabalhos da 
Comissão no Processo Disciplinar no 031/2008-0GPC 
nio foram concluídos no pruo estabell(ldo pelo art.· 
152 Cllput, da Lei 8.112/90, em razlo de 
clrcunstanclas exa~pcion11s ligadas • atividade que 
seus membros exen::em como Integrantes de outras 
coml..a.s e umb~m em ,..laçlo • ocupaçlo da 
funçlo que desempenham na Corregedoria de Polida, 
sendo, assim, reconheCida com justa 1 causa da 
demore. · 

RESOLVE: 

RfDESIGNAA a eomlsslo atuant& no 
processo para ulttmar os trebalhos de apuraçlo no 
lapso de 60 (sessenta) dias, a contar do prazo 
expirado pela ordem legal. 

Macap6-AP, 15 de janeiro de 2009. 

PORTARIA No o 13 /2009-DGPC 

O Oelegado·Geral de Policia Civil do Amapá, 
no uso de suas atnbul,aes e, tendo em v15ta o 
disposto nos arts. 143, 148 e 152 da Lei Federal n° 
8.112/90, combinado com o art. 30 da Lei Federal n° 
11.490, de 20 de junho de 2007, e 

CONS1DERANOO o contido no Otklo no 
007/2009·CPAD, que dá conllll de que os trabalhos da 
Comisslo no Processo Disciplinar no 032/2008-DGPC 
nio foram concluldos no prazo estabelecido relo art. 
152 Cllout. da Lei 8.112/90, '-m r • ...Xo de 

VA 

drc:unstanclas exc.,ciOnlls ligadas • atividade que 
seus membros exercem como lnteg111ntes de outras 
coml~t 1 tllmbfm em reillçlo • oaJpaçlo da 
função qua desempenham n1 Correc;~edori a de Polida, 
sendo, assim, reconhecida com justa 1 causa da 
demora . 

RESOLVE: 

RfDESIGNAR a Comlsslo atuante no 
processo para ultimar os trabalhos de apuração no 
lopso de 60 (sessenta) diu , 1 contar do prazo 
expirado pela ordem legal. 

Macap6-AP, 15 de janeiro de 2009. 

s Ferreira 
Delegad eral de Polida Civil 
Em exercido - Dec. 4248/08 

PORTARIAN° OI~ /2009-0GPC 

I 
O Delegado-Geral de Policia Civil do Amapá, 

no uso de 11.11s atrtbul~s e, Ctndo em vista o 
disposto nos arts. 143, 148 e 152 da Lei Federal n° 
8.112/90, combinado com o art. 30 da Lei Federal n° 
11.490, de 20 de junho de 200?, e 

CONSIDERANDO o contido no oncio n° 
008/2009-CI'AD, que d~ conta de que os trabalhos dã 
Comlssio no Procl!sso Dlsdpllnar no 033/2008-DGPC 
nio !'oram condulclos no prazo asttbtlec:ldo pelo art. 
152 C.put, da Lei 11.112/90, em razJo de 
d raansttncias excepcionais ligadas • atlvrdada que 
seus membros exercem como lntec;~rantu de outras 
comlallu • também em relação • oaJpaçlo da 
funçio que desempanham na Corregedoria de Polida, 
sendo, assim, reconhecida Olm justa 1 causa da 
demora. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR 1 ComiSslo atuante no 
procasso para ultimar os traba lhos da apureçlo no 
lapso de 60 (sessenu) dias, 1 contar do prazo 
~plrado_pele ordem legal. 

Macap6-AP, 15 de janeiro de 2009 . 



Maca á 15.01.2009 

I 

PORTARIA NO 015 /2009-DGPC 

O Delegado-Geral de Policia Civil do Ama p~ , 
no uso de suas atrlbulça<!s e, tendo em vista o 
disposto nos arts. 143, 148 e 152 da Lei Federal n° 
8.112/90, ccmblnado com o art. 30 da Lei Federal no 
11.490, de 20 de junho de 2007, e 

CONSIDERANDO o e»ntido no Ollclo n° 
009/2009-CPAD, que d6 conta de que os t rabalhos da 
Comissão no Processo DISdplinar n° 034/2008-DGPC 
não foram concluldos no prazo utabelecldo pelo art. 
152 C4put, da Lei 8.112/90, em rado de 
drcunsúncias excepcionais ligadas ~ atividade que 
seus membros exercem como Integrantes de outras 
comi053u e tamb'm em relaçio à ocupaçlo da 
função que desempenham na Corregedoria de Polida, 
sendo, assim, reconhecida com justa a causa de 
demora. 

RESOLVI!: 

REDES!GNAA a Comlssllo atuante no 
processo para ultimar os trabalhos de apuraçlo no 
lapso de 60 (sessenta} dias, a contar do prazo 

·expi rado pela ordem legal. 

Macap~-AP. 15 de janeiro de 2009. 

~TRATO DO PRIMEIRO TERMO ADmYO DO CONTRA TO:::J 
00112008- DGPC . . 

1' (PRIM~IRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N' 00112001-DGPC, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO I>M/JS'A. 
ATRAVES DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CML-OGPC, 
COMO CONTRATANTE E A EMPRESA D. H. S. GUR.IAo.-E, 
COMO CONTRATADA. PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

CLAUSULA, PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1) O pteSMie TERMO ADITIVO ao Cartrato 11om fundamento 
1eQ111 oo M 57 . .indso I. de M 85, U, § 1' da lei rf' 8.1i66,93 e 
ai~ pootarlaes, e no p....,.. Juridia> n' 
1 181200&'~JURIDGPC. 

Cli.USULA SEGUNDA -DO OBJETO: 

2.2) o ~ Tenno A- tem como ~ a lillnção da 
Cii<.osulas Ou.ta' Sloú do c- rf' 001f2008.DGPC. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO: 

3.1) Altera aa Cllluouiao Quata e Sexllr do Contnllo o:iginat-aa 
editado. pasundo' 111r JII8Q!Jinla I'8CIIII;6o: 
3. 1.1) c...._.,.. Quarta - ela VIIJincll: O prazo de Yigblcia do 
1ftW11e COI)nto wA do 07 (-) m,_ a oonlar de janoiro • 
julho de 200P. podendo ...- pronooado de acordo cxm a legislaçAo 
aplicá""': 

3.1.2) Cleuoula S.xú- do Dotaçlo • do Preço: n d_.. 
di!<Xlmr'los cxm a 8>111C<lçêo do P/MMI8 Conlralo. ooaorAo Ji 
conta doo """'r>OS Ollundoe do Programa de Trabalho. da Fonte 
de Recur&a. Elemen1o do Despesas, e»naig\edce no PPA - Plano 
Plurianulll 2007 é 2011 , e. no valor da pan:ola menasl seni 
ac:reeddo o perceniUal de 25% (vinte e dnco por cen'O), conbme 
Plano de Aplicaçlo e CroncgiWNI de 0.-nbolao F'onenoeiro, 
p&(ie inlogrlllCe dell9 int~. 

CLAUSULA QUARTA- DA VIG~NCIA: 

4.1) o preoente Tllfmo Aditivo 18'6 vigência de 07 ("""'t - · • 
oontr do dia 0110112008. Pa oonseguinle fiai eeu no-.o llinnino 
Pf'D!T...,edo 1*11 3010712009. cxm e6cácio levai ;pOs a 
public8çêo de.--no OlMo Ollcial do E-. 

CLAUSUlA QUINTA - DO VALOR E DA OOTAÇ.\0 
ORÇAMENTARIA: 

5.1.) /loa • deapelaa dec:ctrenlo& can a .-:uçlio do -"' 
Tenno Adi1M> no vlks láal <M lU :W.825,QO ( -~~ q.JIIIJ» mil 
oiloclarWol e Jinlt • d noo .- ), care-lo * conta doa I8CinOI 
o:i<Oldos do Progrwna de Trllbtlho, da Fonlo de RaaJrao, 
Elamonto d8 0-. conliUr*b no PPA -PI8no PluionUII 
2007 • 2011, quo -10 p.,go. pala COMTRAT ANTE em OT (sei&)· 
poraiiN menlllis de RI 4.975.00 ( quaWo mil, ~las e 
N&ll8 e c:inoo reoi1 ), con1crme Pleno do ~ e 
Cronogr""a de o-nbolao Financeiro. pa1e inleg<onte deole 
instumento. 

[EXTRA TO 00 PRIMEIRO TERMO ADmvo 00 CONTRATO N.' ] 
00212008 - OGPC 

1' (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO "-0 CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N' 00212008-0GPC, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. POR 
NTERMEDIO DA DELEGACIA GERAL DE POUCtA CIVL
OOPC. COMO CONTRATANTE E A EMPRESA DKliMAQ 
INFORMATICA lTOA-ME, COMO CONTRATADA, PARA OS 
RNS NELE DEClARADOS. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEG~ 

(DIÀRIO OFICIAL) 

1.1) O l'f8SCnle TERMO AOITI\/0 ao Conlralo Iom !Lndornento 
legal no Art . • 57, Inciso 11. cJc M 65, a, elo lei rf' 8.6661!13 e 
altOtaÇOos pooteri<ns. no Parecer J..-icico n• 
11&'2006'.A.SSEJURJOGPC, na Clausulo O.crna Segunda do 
Corbalo n• 002J2008.0GPC. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 

221 O Pfesente Termo Aciti-;o tem como olljolo a altoraçlio do 
Cltusulo Ouorta do Comllo do Prestaç&o de Serviços n• 
002/2008-DGPC. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA AL TERAÇAO: 

3.1) Mora 1 Clousulo Qualtl do Cometo origim l ora adilado. 
passando a ter a seguinte rldaçAo· 

Clausula Quarto - da Vlg~: O prazo de vigeneio do presente 
Comr.to aera do JO (~intl) dias a oortar de 01 do janeiro de 2009. 
podondo ser prof!O!IIdo da oeordo com a lcgisleçlo aplb>vol. 

CLAUSULA QUARTA- DA VIG~NCIA: 

4.1) O pro- T •mo AdiM> lori vig6ncl.l de JO (\inta) di11S. • 
contar do dill 0110112009. Por oonsegutnte fica teU nDY<> blrmino 
j)fogtamado para 3Ml112009, com ell<*il ... op6o o 
publitaÇSo do 1e11 -to no Wrio OfiQal do Estado, podendo sor 
ll<oncoado de acordo oom aloglslaçio opliciwl. 

CLAUSUlA QUINTA - 00 VALOR E DA DOTAÇAO 
ORÇAMENTARIA: 

5.1 J As despesas docorNntoiS com o e>oecUÇto do pmenle 
Termo Aditivo no -..tor do R$ 6.857,00 ( oeis mil , seiscentos • 
cinqOenta o - ,..;, ) . .,..,...o i c:on1a dos recursos oriu!"'<>S do 
Programa de T,_, da Fonlt do ReaJrso, Elemento do 
Dcspcsn, consigledce no PPA -Piono Plurianual 2007 á 2011 . 
que Mrlo pagos pala CONTRATANTE em D1 (uma) perc;R, 
oorlorme Plano ele APicaçlo e Cronograma ele Desembolso 
Ananceiro, Pl"- integrrolo deste in-rncrm. 

I CUUSULA S~llMA-o. 

1• (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRAT~ DE 
LOCAÇ.\0 DE tMOIIEL N' 004/2008.QGPC, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O GOIIERNO DO ESTADO DO I>NN'A. POR 
NTERMEOIO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVL, 
COMO (lOCATARtA) E O SR. DAINEL MARTINS NOBRE, 
COMO (LOCADOR). PARA OS ANS NELE DECLARADOS. 

CLAUSULA PR~-DO FUNDAMENTO LEGAL: 

I 
I 

1.1) O .,.- TERMO AOITt.IO ao ConniD Iom fundamento 
legal no Art. 57, Inciso 11, cJc Art. 65, I, d:> Lei rf' 8.666/93 e 
~- pooteriores. no l'llreeer Jo.ri<ico n' 
11o4120081"-SSEJURJOGPC, ne Cloutula Sexta do Conlnoto n' 
cxw.!~PC. 

Cli.USULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.2) O "'- Termo AciiiYo tom como olljtCo ~ allonoça<> d:> 
Cllusulo T erc.iro do Ccntrato ele L.ocaçlo do lmówl n• ()(W20()6. 
DGPC. 

CUUSUU TERCEIRA- DA Al TERAÇAO: 

3.1) Alh!fa a ClaUS<.Ie Teteoh do Contraf.o original 0111 aditado. 
passando olor • seguinte redaçlo: 

Clausula Ten:llra - da Vlgindo: O llfiiZO ele Yigtncia do 
presorte C- ..,. ele 10 (dez) meses 1 contJr do dia 
01/01120C9 • ..., tonno llnot am 31110120C9. podendo ...
PfO<rogado de acordo cxm •loilislaçto apllúwl. 

CLAUSUU QUARTA- DA VIG~NCIA: 

4.1) O ~QMnte Tonno AdiNo tert IIQOncla ele 10 (daz) "*-'· e 
conlar do dia 0110112009. Por OOIIM!IUM fica seu ...., 1érmino 
j)fogramado para 3111()'2009, com - legal após e 
pullicoçlo ele .., .n1o no Di6rio Ofici>l do E-. podendo ser 
prorrogado ele acordo oom olegilleçlo fllb\111. 

CLAUSUlA QUINTA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA E DO 
VALOR: 

5.1.) As dospHu ~ com 1 uocuçlo do presente 
Termo Aditivo no valor ele R$ 20.000.00 ( -.tnlo m~ rHil ). corr..ao 
~ oon1o do$......,.. oriundo$ do Programa de T.-o. ele Fonte 
de Rtctna. Eloii*IID do ~. c:onsignedoo no PPA -P1ano 
Plurial'l.lal2007 i 2011, que serlo pagos pala LOCATARtA em 10 
(daz) poiR)IIu menals do R$ 2.000,00 ( deis mK reais ). conforme 
Plano do Aplicoçlo • Croncgroma de o.-.bolso Financeiro. 
pano lntegrrote closltlns!Nmonto. 

t "'EXlRATODO PRtMEI=~::--oDOCONTRATON.' I 

1' (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N' 00812008-0GPC, QUE ~NTRE 
SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO mAPA. POR 
t HERMEOIO DA DELEGACIA GERAL OE POLICIA CIVL, 
COMO CONTRATANTE E A EMPRESA M. L CARRINHA · ME, 
COMO CONTRATADA. PARA OS ANS NELE DEClARADOS. 
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CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1) O pr..- TERMO ADITIVO oo Cr>nlr.lto 11om fundamento 
legal no Art. 57, inciso I, cJe Art. 65. I , o§ 1' da lei n' 8.66&93 o 
Õltora_ç6es ~. e no Paroe« Jurldico n' 
12112008/ASSE .AJRJOGPC. 

Cli.USULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.2) O p(OOellle Termo Acilivo tem como objotl o o~IBçlo das 
Cláusu as Sétima t Oitava do C or-balo de Pr~o do SeMços 
n' 00812008-DGPC. 

CLAUSULA TERCEIRA- OA ALTERAÇAO: 

3 1) Alt'"a a CiaUS<.Ia S~mo c O~ do Contrato onglnal "'" 
aditado. Põl:S$iUldo a ter a seguint~ re<bçto· 

3.1 .1) Clausula Sétimo - do Vtgêncio: O prazo do 1/Çtncia do 
pr ... nte Contrato sora de JO (lriru) dia5 a contar do O 1 de Janeiro 
do 2009, podendo ser prorrogado de o<:ordo com a logislaçlo 
opldvcl. 

3.12) Clausula Ollava- da Dotaçlo • do Preço: As deope5as 
deoomntes oom • eoec:Uçlo do pmenle Control4o. corTO<Ao * 
conta - rec:uroos o:iundos do Programa de Trat.lho, da Fone 
do Rocuno, Elall*lto do Despesas, consignados no PPA -Plano 
Pk.ri;nJol 2007 t 2011 . o na lllllor da .,...,... mMsal S4fi 

ac<eocido o porçenllAf de 25'11. (vtnle e cinco por oeniD). eonform. 
Plano do Aplicaçlo o C~ma de Desembolso Firoanoeiro, 
perttlrngranloi- lnúrumento. 

CLAUSUlA QUARTA- DA VIGENCIA: 

4.1) o pro- Termo Mtiwlwá Yigôncla de 30 (trfnla) diu, 
a coràr do dia 0110112001. Por OOMoguln .. fico seu novo 
tórmino progr81Mdo paro 3010112001, c:om olcác:la logiii!PÓa 
a publlcoçio ele ..., eldriiD no Diirio Oicial do Estado, 
podendo oer prorrQIIedo de acanlo com aleglalaçJo apllcivel. 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E D"- DOTAÇAO 
ORÇAMENTARIA: 

5.1.) N. dcsposos decorTcntos com a OliiO<:Uçlo do "',_ 
Termo Aditivo no valor tobll do R$ 3 750,00 ( tr6s mil. setecentos e 
cinqUonta "'ais ). corr«io a conta dos recursos oriundos do 
Programo de Trabalho. da Fonll! de Rearrso, Elemento do 
Deopesas. consignadoo no PPA -Plano Plurieruel 2007 i 201 1. 
que Mrto pegas pela CONTRATANTE om 01 (t.OTII) pa<eola. 
conforme Plano do Apliceçlo e Cre>nr>g•ma de Dosombolso 
Financeiro, par10 integramo closl8 inslrumonto. 

lEXTRATO 00 PRIMEIRO TERMO ADITl\IO DO CONTRATO N.' l 
Ll_------------~~~-OGPC'------------~-

1' (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ALtMENTAÇAO PRONTA N' 01312008· 
DGPC, QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO 
DO AMAIPA, ATRAVÉS DA DELEGACIA GERAL OE POLICIA 
CML, COMO CONTRATANTE E A EMPRESA L REZENDE DE 
SOUZA-ME, COMO CONTRATADA. PARA OS RNS NELE 
DECLARADOS. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1) O preGOnle TERMO ADITIVO ao Contraio Iom lln:lornenlo 
Ioga! no M 57. Inciso 11, ele M 65. U, § 1' ela Lei n' 8.6E6193 o 
altmlç6es pos1arionls. no p.,_ Jurlcioo n' 
01241200eiASSEJURrOGPC, c re CtoUSIIIa Nora do Conrelo do 
Fornecimento ele Allmontaçlo protú n' 013120()8.00PC. 

Ct.ÂUSUUI SEGUNDA - DO OBJETO: 

22) O l'f•- Termo AciUvo tem como objotl a ~ das 
Cláusulas a... o Quinta do Contrato de Fomocmento de 
Alimonteçllo prorà rf' D131200a.QGPC. 

CUUSUU TERCEIRA- DA ALTERAÇAO: 

3.1) Allora os ClausuiM Qu.ta o Oulrà do Contralto original ont 
editado, passando • w a ooguirà recleçlo: 

3.1.1) Claui.U Qu.wú - da Vlgincla: O llfOZiO do visl'ncll do 
pr-c- ..,. ele 08 (oilo) - • corár de janeiro • 
~ do 2~. podando .., ~ do ....,do com a 
legistaçao aplicá,..; 

3.1 2) Clausula Quinlo - da Ootaç.5o e do P~o: As despesas • 
doco- cxm a oxocuçlo do P"'- Comato, r:orn;rlo * 
conto dos rocursos Of1undoo do Progoma do T-ho. da Fonte 
do Roe<no, ElomeniD de ~- conslgnadoo no PPA -f>bno 
PILOiarual 2007 a 2011 , o no valor da pan:oll mensal seri 
acrooscido o pa-eonlual de 25% (vinte e cinco por c:.nto). conforme 
Pltno do Apti<açlo e Cronograma de Dcwmbolso Financeiro, 
porlol lntl!g""'le -lrostrum.nto. 

CLAUSULA QUARTA - DA VIG~NCIA: 

4.1) O j)feoertl! Termo Adil!vo tert ~tncio do 08 (ato) meses. a 
contar do dia 01/0112009. Pa cons.gulnte fica S&U novo término 
j)fogramado pora 3110812009. CJ>m ellr:ac:ia legal após a 
publiC*Çlo de ""' extrato no Oiirio Ofiebl do Eotado. podondo ''" 
l'f""ogado da acordo oom alegislaçto apliea.,.... 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA OOTAÇAO 
ORÇAMENTARIA: 

5.1.) As dosposas decorrantas com a olOOCUçlo do presem 
T armo Ad1tivo no wlor lotai do R$ 20.000.00 ( \inte m~ reais ), 
r:orrert1o a r:orú dos rocursos Ollundos do Programa de Trabalho, 
ela Fonte de Recurso, E"'"""*> <kl ~-. COI'IS9lados no 
PPA -Plano Pl.lr1anual 2007 • 2011. q110 sorao pagos pela 
CONTRAT.\NTE em D8 (oito) parcelas mensais de RS 2.500.00 ( 
dois mü o quinMID reais ), r:onfcrme Plano do Aplícaçllo o 
Cronograma do Desembolso Finanooiro. plfle lntogronto deste 
rtsb"umMitn 



1' (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇ.I.O DE SERVIÇOS N' 019/2008-{)GPC. QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO tw.N'A, I ATRA~S DA DELEGACIA GERAL UE P OUCIA CIYIL.{)GPC, 
COMO CONTRATANTE E A EMPRESA A . R. RA~E, COMO 
CONTRATADA PAAA OS FWSNELE OECLAAADOS. 

CLAUSULA PRIMEIRA- 00 FUNDAMENTO LEGAL: 

11) O ~e TERMO ADITIVO 80 C011tnlto - fl.wl
legel no M 57, •noso 1. cJc M 65, 11. da la rf' 8.666193 e 
ai~ Q<l&llri<;reo, no - ..lKicb> rf' 
11312008/ASSEJURJOGPC. no Claus<.le Dêcima Tert:8l11 do 
C<>n1rlllorf'Q191200&-DGPC. 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO: 

2 2) O praoente T em>0 AdílM> - como ob(do a alletaçêo da 
Cltusula N011a do Conr.a:> rf'019QOO&..OGPC 

CLAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇ.I.D: 

3 1) All&<a a Clauwla N0118 do ConlniiO C<igir<OI OtB - · 
passando ai« a !IOgUinle rodaçto 

• O p<ozo de 'Âgênôa do ""'"'"" CÕ>Inlto ""'à de 05 (cinco) 
meses a (:()'~~&< de jane;ro é maio de 2009. palendo - prom>gado 
de IICQ'1jo oorn atevislaçjo apli<:â1101 

CLAUSULA QUARTA- DA VIGE.NCIA: 

4. I ) O ~ Termo 1\diiYO l&<é vlQ6r<:ia de 05 (cinco) meses, • 
contar do ~· 01101/2009 PO" conseguinte llal a&J nc.o ténnino 
progtWT~ado para 30/0512009, com etlcâcia legal após a 
publicaçAo de 98U eJI!tato no Dlério OtlciaJ do Eslado 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO 
OflÇAMENTAIUA: 

5. I ) As despesas decomanleS oom a 8Jee1JçAo do preoen~e 
Termo Adi-.o no valor de RS 39.990,00 ( trin~ 8 nove mil. 
,.,._,1:)8 e I10YI011a reais ). oorrerto a cx:n4a dos I8CinOOI 
oril.fldos do l'ft9"8ma de T-. de Fonle de Rewrto, 
Eltmento de Dllj)eNI. oonsig- no PPA -P11no Pluian ... 
2007 • 2011, coni:>tme P1..-o de ~liar;lo e C"""'U'~'tna de 
o-t\bdso l'lnanceiro. piW1e lnleg!Wlle deste lnsttumento. 

I ' (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS N' 02112008.00PC, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO loMAPA. POR 
NTERMEOIO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, 
COMO CONTRATANTE E A EMPRESA NUNES & NUNES L TOA, 
COMO CONTRATADA. PARA OS FINS NELE OECLAAAOOS. 

CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1) O preserte TERMO ADITIVO ao ConlniiD Iom hnlamcrm 
toga I no Ali. 57. Inciso n. c:Jc M . 65, u. § I' de Lol n' 8.666193 o 
altcr3~ poâeriores, c no Parocer .l.Jrtdk:o n• 
0126/2008/ASSEJUR/OGPC. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 

2.2) O praJOrU Tonno Aditivo "'"' como objc1D • all..açso dao 
Clausulas T en:oira a QLIÍ"à do Contnto de Prestoçlo de SeMÇOS 
n' 02ti20()8.0GPC. 

ClAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇ.I.O: 

3 .1) N tor:1 as ClaustAos Terceiro e Quinto do Con•aiD original OtB 
adilodo, passando ater o ~nle redoçlo. 

3.1 I ) Clausulo Toreeira - d;o Vi9incla: O Jl<IIZO de vigência do 
pros.nte COil!ralo oerj de 05 (cinco) mc:scs a contor de> jonoiro a 
maio de 2009, eom elic6cia legal opõo a publicaçlo do seu oxtralo 
no Olano Oficial do Escada. podendo ser prcrrogodo de acordo 
oom 1 legioloçao aplic;lvc~ 

312) Clausula Ouinlo - d;o Oottçio Orçamen~ e do Preço: 
As dospcs3S decorrentes com • ..,..ecuç~o do pr.....ta Comalo, 
ao<ror~ 4 corta doo recursos oriundos do Prog"""" de Trabalho, 
da Fonbl de Rac.no. ElomeniD de Oo>posn, tonS!gtlados no 
PPA -Plano Plurt.rwl 2007 o 2011, o no valor da parcela monsal 
sera actesódo o pe~ de 25"' (WM o c•nco por oento) , 
conlonna Plano do AplicaçAo e Cronograma de Desembolso 
Financelm, parto lntogranlo deSIIO ins~umorto. 

CLAUSULA QUARTA - DA VIOilNCIA: 

4.1) O pr......,. Tenno Aditivo tera vigtnc:la de 05 (cinco) mascs, • 
cort;~r de> tia 0110112009 PO' c:ono~o t1ca seu noYO lénn ino 
progr.~modo por:~ 31/0512009, oorn ollcacio legal após a 
polllicaçto da seu oxtrato no Oiáno OficiOI do Estado. podondo ser 
pronog>do de ocordo oom a logbloçfoo ~· 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOfl E DA DOTAÇAO 
ORÇAMENT AR IA: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

5 1 ) As clas!>esaS decorTeniDs CO'n a exoc:u~ do pr(!S(!n!O 
T enno Aditivo no valor ~ de RS 37 500,00 ( binla e sete mil e 
~inhoniOS rools ), corrarto a COillo dos ratU"SO> ooondos do 
Progrwna do Trabot>o, ela FoniD do Recurso. Elemento de 
Oospesas c:onsignadoo no PPA - Plano PlunorfJII 2007 a 2011 , 
que se<lo pagos pela CONTRATANTE am 05 (c•nco) poll:elas 
mo"""'s do R$ 7.500.00 ( selo ml a quln- reaos ), conformo 
Plono do Apllcaçao o Cronograma do Desombolso F'IMno•""'· 
parto integrsnto doslllonstrvmento 

t iTii'AToDO PRIM.tiRO TERMO DE APOSTILAM P.NTO AO J 
'-----..:Cc:;U;:;N_!RATON: 011/ltOI - DGPC 

I' (PRIMU MO) TERMO DE AfO~'T II .AMENTO AO CONTRATO -
DF. PRESTAÇÃO OE SFR.VIÇOS N". 01212001-00I'C, Qlru ENTRE 
SI CELF.BRAM O CO\'ERI\"0 DO ESTADO DO AMAPÁ, POR 
INTI:RMEDIO 04 DELEGACIA G KMAL DE POLICIA CIVIL, EA 
FMPRESA CONHECIMENTO lo f'llNCIA LTDA •• PARA OS FINS 
NF.l.E DllCIARADOS 

O Delogado Geral de PoliC18 Clw dO Eallldo do Amapé, no uso de 
suas llrilluições legais. delefmona o Apo&lilamento ao Contrato n' 
01212008-DGPC, e OECLA,RA que as desposas a que se retere a 
CLAUSULA SEXTA- OA DOTAÇ.I.O E DO PR~ÇO do eor-o 
C<iginal, celobradO entre esta DELEGACIA GERAL DE POUCIA 
CIVIL· DGPC cano CONTRATANTE e a Empr
CONHECIIIIENTO & CIE.NCIA LTOA como CONTRATADA, CNPJ 
n• 03 844 199.0001-22. que ton oomo obtelo a Prer;tação de 
SeMQOO E~ - P~~ ' Sbido Sensu" 
Me- wn Goa!Ao, COIT'8IIIo a cor1a dos reOJraoa oriur<las m 
Prcgnma de Trabo!ho, da F011te de ROOAOe. E1emen1o da 
0eopesas. CXJnfigladoo oo PPA - Plar>o PluriaNol 2007 à 2011, 
ocnlorme Pior><> de ~icaçêo e CrtroagramO de Desembolso 
Financ:eo10. parte ínl<!gralle desle ínSb'Umeno 

EXTRATO DO PRIMl:TRO TERMO DE APOSTILAMENTO ÃÕ 1 
'-- ----'C"'U"-N-'T-"RATON.' 016/ZMI - DGPC j 

I ' (PRIMEI!IO) TER,•lll DE APOSTILAMI~TO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N' 01612001·1XiPC, QUE ENTRE 
SI CELEliRAM O GOVERNO DO lSTADO DO A~1APÁ, POR 
INTERMEDIQ DA DF.UGACIA GERAL DE POLICIA CIVI L , E O 
PROCESSAMtNTO DI DADOS DO AMAPA· PRODAP •• PARA OS 
FINS NELE DI!:U.RAOOS 

O Delegado Geral de Policia CiYII do Eslado do ArNII>é. no uso de 
ouas llribuic(6es legais. dW<mine o ~omanto ao ContraiO n' 
016/2008-0GPC, 8 , DECLARA que ao deopesas o que JO ,......, a 
CLAUSULA QUIITA- DA DOTAÇ.I.O E'OO PREÇO do Conlnim 
original, - enlre eot.a DELEGACIA GERAL OE POUCIA 
CIVIL· DGPC, como CONTRATAfiTE e o PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO AMAPÁ - PRODAP, como CONTRATADA. CNPJ n• 
01.591 392.0001-73, que tem como objet> a PreeleQlo de Serviços 
na 6rea de lnl:llmélice e Comunicaçto de dadoa , oonerâo a conta 
dos recur1011 orjundao do Prcg11me de Trabalho. de Fonta de 
Reausoa. Eiomento de Despesas. oonlignadoe no PPA - Plano 
Pt..n.nual 2007 • 2011, cxr1t>me Plano de Aplicaçlo e 
CIO'IOgnlma, de Oeo8nbdso fll\a'laliro. p- integrante -
ln$1'\Jmento. 

EXTRATO DO PRIM EIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N.' OllnMI - DGPC 

I ' (PRIMEI!lO) TERMO DE APOSTILMIENTO 110 CONTRATO 
DE PRESTAÇ.!.O DE SllRVIÇOS N'. OIS.200S·OOPC, QUE ENTRE 
SI CELEliRAM O GOVERI'iO DO ESTADO ' DO AMAP.~, POR 
INTERMUDIO O,\ DllEGACIA GI RA!. DE POLICIA CI\'IL. E A 
ASSOCIAÇÃO AMAPAEl'ISE DI ENSINO I CULTURA .• Pi\RA 
OS FINS NB.E DllCI..I\RJ\DOS. 

O ()etegado Geral de PoliCia CMI do Eslado do Amapá, no uso de 
ou• ~lçl(les legais, de1ormina o ApootiameniO ao ConlnliD n• 
01812008-DGPC, e DECLARA ~e as despesas a que se .-e a 
CLAUSULA SETlMA - DA OOTAÇ.I.O ORÇAMENTARIA E DO 
PREÇO do CcnltOIO originei, - entre a DELEGACIA 

~
RAL DE POUCIA CIVI..· DGPC amo CONTRATANTE, CNPJ 
07.231.20910fX11-05 e a ASSOCIAÇ.I.O AMAPAENSE OE 

SINO E CULTURA amo CONTRATADA, CNPJ n• 
o.t .86 1 .Q22Al001~9, que 1<rn como objoto Ylabtllzw o piW1icipoçlo 
de lu~rios c1a Oelegacie Geral de Policia CI'Âi-OGPC no Curoo 
de Pós~ om Eslraléglo do Comur>caçllo e Mídia. 
oorrarlo a cor1a dos """""" oriundos dO Programa de Traballlo. 
da F0111e de Rac.noa, Elemento de Deooesas. CX>nSignados no 
PP A - Plano PIIMianual 2007 o 2011. oontcrme Plano de ~ic8çlo 
1 Cronograma de Oescmboloo l"nanai10. pane irlteoranta -
no\oumenla. 
O _.ta insWneniD ti om~ lonna do dlspoc~ no § ~. do 
111. 65 de La a.~~ ~"""" n<· contido no 

Pãg. 12 

2' (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO OE 
FORNECIMENTO OE PNEUS N' 00612007.{)(JPC, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O GOVERNO 00 ESTADO DO AMN'A , 
ATRAVES DA DElEGACIA GERAL DE POLICIA CML.OGPC, 
COMO CONTRATANTE E A EMPRESA ETTAL PNEUS LTDA, 
COMO CONTRATADA. PARA OS FINS NELE OECLAR-'OOS. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1) O presenlo TERMO AOITr./0 oo Contntto tÓm lunclamento 
logel no Art 57, lnc:lso 11, c:Jc M . 65, M, de Loi n' 8.666193 e 
all"':>çjlos postertoNs a no Por..,... .Uidico n' 
1181200111ASSE.1JRJOGPC. 

CLÁUSULA SEGUNOA - DO OBJETO: 

2 2) O prasarte Te<mo Aditivo tem como objooo • olto.-çAo do 
CI~IJSUa Quarta do C011nto n' 00512007-DGPC. 

CLAUSULA T'!!RCEIRA- DA ALTERAÇ.I.O: 

3 I) A~era a Clausula Quarto do Com31o orogtnal ora adilado. 
passat"'O • t., e seguinte redeçao 

Clousulo Quorlo - cla V~gincio: O prazo do Y>g(!ntla do pr<IS8Ite 
Cor<rlllo sor; do 12 (doze) meses o conlal da janeiro o dezembro 
de 2009, podendo se< prorrogado de ooordo oom a legisloç3o 
opltc~vol 

CLAUSULA QUARTA- DA VIGENCIA: 

4 I) O pr.- Tonno 1\dlllvo 1tl!t\\ vlgA"'Ia do 12 (doze) meses. o 
contar do dia Of/0112009. P<>< c:onMgUinto r.ca """ novo término 
progrtmado para. 3111212009, eom elieãcia loga l apos a 
publ leaçOo da seu extrato no Di*rlo Oflclol do Eallldo, podendo ser 
prorrogado de acordo com a leglslaçSo op\Uval. 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTAÇAO 
ORÇAMENTARIA: 

5 .1l As dc>spesís - can 1 o'"""Çto do prosenta 
T01mo Admo no valor lcl8l da RS 154.23e.96 (~e cinqllontl 
• ~- mil, !luz- • trinta • .... ..... • _... • seis 
eeràYOo ), eorrerto • cora dos rocursoo orlurdos do Programo 
elo T"'ball'<l. do Fonta de Roano, Elomonto do Despesas, 
con• ignados ro PPA -Plano Plurlanuol 2007 o 2011 , contarmo 
Pleno do Aplic~o o Cronogr:~ma de oas.mbc:lso Financeiro, 
pono lnlog""'to doe>., inolru-. 

: EXTRATo DO SEGUNDOTERMOADITTVDDO CONTRATON.'I 
~ 00112007-DOPC 

2' (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PIU!STAÇ.I.O OE SERVIÇOS E VENDA DE PRODIJTOS A 
OflOAO PUBliCO. QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, ATAA~S DA DELEGACIA GERAL 
De POUCIA CML. E A EMPRESA BRASUURA DE CORREIOS 
E TELEGRAFO$. 

As partes, acima idonificados, llim, -.. si. )usiG o averçado • 
oolobrarn PQ' 1o1ça do "'-* insWrnel*>. oloborado conlmno 
disposiD no Ali. 57, U, c:Jc M 65, I . de Lei 8.666.193, • altorações 
poolorloraa, respaldado no Parocet Jurld'oco n• 
0 11912008/ASEJUR.UGPC, no IXInlido no Prooo:>SO n' 
28820.00204412008/DGPC o Tormo Ad tlvo ao C<>olralo de 
Preotaçlo de ServÇos n• 00612007-0GPC, de acordo oom ao 
sogúntas cl6usules • conciç4H: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 1) O p.- Termo Aditivo t.m como objolo -.ar as 
atualizaç6os no~ originei. 

CLÁUSULA SECUNDA- DA PROAAOGAÇ.I.O: 

2.1) A vigenda provlsla na c1a .. u1a SeJda do conhlo or1glnal ora 
aditado fica prorrogada para o porlodo de 01101/2009 a 
3111212009. 

22) O prazo de vig4ncla do praeenla contato ora acitldo palora 
.. r prorrogado por iguais e sucessM>s parlodos !f.• o limilo da 60 
(soswn1a) mesos. mediania Termo Adii!Yo. em corlormidade com 
o inciooll, do lll1igo 57 de Lol n• 8.66&'93. 

CLÁUSULA TERCEIRA · DA YIOI:NCIA: 

31) O pret<f1tD Tonno 1\dilivo tara vlgtncla de 12 (doze) mosos, a I 
conlar do tia 0110112009 • P<>< conMgW'à tlca seu nc.o ~<!muno 
prog,..,ado para 3111212009, com allc:tcia legal após I publicaçao I 
do sou """""' no Oiirio Olciol do Estado. podando - PfCfllliiOdo 
do acordo cO"n eloglslaçto ltlllialvol. 

Cloi.USULAQUARTA- DA OOTAÇ.I.O OflÇAMEIITARIA: 

4.1.) As despo- decorr..- com o u.cu.,ao do pr ... rt<> 
Termo Adtivo no wlor ID1al da RJ 2.@ ,00 ( dois mil e 
quatroc.....,. ,.;s ). c:orrdo a oonlll dos ,...,.... oriundos do' 
Programa de Trobolho, de Fona de Recurso. E.larntntD ele 
ao-.~ no PPA -Plano Plurianual 2007 * 2011 . 
que - pagos pela CONTRATANTE om 12 (óe2e) parcelas 
.,...,...,, do RS 200.00 ( cà.cz..- roois ), ~ ... f .tono de 



Maca á 15.01.2009 

~o e Cronogram.1 de eo-1bobo Financeõro, p1olll 
ln18grante c1os1o lnstrumerto. 

CLAUSULA QUINTA-DA PUBUCAÇAO: 

5.1) O ~ Termo Adi!No ..O publicedo em 18$\11\0 ra 
lmpre,... Ofic;iol , quo t c:ondiçAo ~ pora a sua ofiacla, 
no J>IRO do 20 (virU) .-s o coràr do dota do suo assinórra. em 
oonlormidodo <x>rn o peotpo CJnlco, do art. 61, da Lei rf 8.eeel93 

ClAUSULA SEXTA· DA RA TIFICAÇAO: 

6.1) F"ocam mantidas e ralllalclas, em seu lnloiro 11101, lOdos as 
dem1is C"usulot 1 conclóç>Oes do Comrato origiNrio, nlo 
-ados pelo presordt T ormo Adtivo. 

clAUSULA S~TlMA -DO FORO: 

[EXTRATODO SEGUNOOTERMOÀomiiOOOCONTRATON.' I 
L _______ 012!2007 -OOC..PC-"-- - -----'· 

2'" (SEGUNDO) TERMO AOITI\10 AO CONTRATO DE 
LDCAÇAO DE IMOVEL N° 01212007-0GPC, QUE EN_TRE SI 
CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPA, POR 
NTERMEDIO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVL, 
COMO (LOCATARIA) E O SR. OIONIZIO DE SOUZA VIEIRA, 
COMO (LOCADOR), PARA OS ANS NELE DECLARADOS. 

CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1) O presente TERMO ADITIVO 10 Conlnlt.o 10m lt.ndamento 
legal no Art. 57, Inciso A, ele M 65, 11. § 1' da Lei n' &eee/93 o 
oll.,.çóes posla<IOtes, no Parecer Jurlcico n' 
11 7120011/ASSEJURIOGPC, o na Clausuo Quinta do contraio 
original. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO 06JETO: 

22) O pr...,... Tormo AciiiYo 18m corno objeto 1 oll«açAo da> 
Cléu•ulas Ternm t OIINta do Contrato de LocoÇio dt lm6YII n' 
01212007-0GPC. a 

CLAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇAO: 

3.1) Altera os Clausulas T eroelra e Quartl do Contr:m original ora 
odilado, poooondo ater o oegulnlt rodoçlo: 

3.1.1) Ctauoulo Terceira- da Vlgéncia: O p<"IZO d~ ~ia do 
prosorto Contrato ...-e do 12 (doze) meoas a oontar da janeiro • 
dezembro do 2009. com tlic:âcia legal ..,OS a publicação do seu 
exlnlt.o no D- Oftàal do Estado, podendo .. r prorrogado do 
OC<lfdo com alegislaç3o Oll4i<áwl; 

3.1.2) Clauoula Quarta - do Preço • doi Condiç6eo do 
Pagomenlo: No valor da poR>Oia monoal docorA1n1e com a 
locaçlo do lm6wl. $11$ acrescido o po<corm..t do 10'!1. (deZ por 
canto ) quo pos$8ri a ...- do R$ 1.850,00 ( um mil, seiscentos e 
cinq(k>nt> rwois ). O paga monto ..... -- al6 o 1 O' dia útil do 
mês suboeqUento "" do falor gorador, por meio do credito -rio 
em conta comon'lo do LOCADOR, corlorme Plono do Aplicaçto o 
Cronograma do O.S.mbobo F"rnoncoiro. porto lntegnlnte deste 
instrumarto. 

CLAUSULA QUARTA- DA VIGENCIA: ~ 
4.1) O prasenlo Termo Aditivo ter6 vtgtncia dt 12 (doze • 
contar do dia 0110112009. Por~ fica-.. novo bl · 
pr<>g3mlldo para 3111212009, com e!icáçlo legal 
publicoçio da seu - no Di6rio Oficial do Estado, r 
prorrogado do acordo com 11egisloçio apfdwl. 

CLAUSULA QUINTA - DO P~ÇO E DAS CONDIÇOES DE 
PAGAMENTO: 

5.1) No valor da pan;ela m.,..l clocorrenle oorn a locaçlo do 
in6vel, Mri acrMàdo o po<centuol do 1~ (deZ por eMito ) quo 
pessat* • se' de R$ 1.650,00 ( U'T1 mil, sllisc.nm • dnqo.ra 
teals ). quo sar.lo pagas om 12 (doZe) m .... no IOial do R$ 
19.1100,00 ( dozw1ow mil o oitocentos reais ). O pagame!'io seno 
efetuado obl o 10' dia útil do mH ~ ao do lamr QOIJ!I O<. 
por meio do ertldilo ~ em conta ....- do LOCADOR, 
oonlormo Plano do Aplicaçlo o Cronograma do Desembolso 
Finanooiro, porto inleg<w1te doolot i1Humorto. 

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E DA DOTAÇAO 
ORÇ·AMENTARIA: 

6.1.) As desposas dtcomlntea com a eooc:uçto do prostrte 
Ttnno Adifvo no wtor total do RS 19.800,00 ( clemnoYe m~ e 
oitoeonlos ruis ), e<>mrfoo l conta dos recursoo oriundos do 
Prognwn• do Treb.ho, ta Fonte de Recur&O, Et.nWlto de 
Despesas, consignados no PP" -Plano Pturlorul 2007 6 2011 . 
quo sorto pegos peja LOCATARIA em 12 (dCIZI) parcelas mensais 
do R$ 1.650,00 ( um mil, Miscont<>o • c:inq(Wa reais), conformo 
Ptono dt ,t,plicaçlo o Cn>nogramo dt De...-nbolso F'onancoiro, 
p8l1o inlegnonte doslo lnstrumonlo. · 

""' Inteiro loor, 
o ottaiMrio, nlo 

ERÃTÕÕÕ SEGUNDO TERMO ADITIVO 00 CONTRATO N.•] 
01312007- OOPC - · . 

2'" (SEGUNDO) TERMO ADITI\10 AO CONTRATO DE -
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N' 01312007-00PC, QUE ENTRE 
SI CElEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO N/.APÁ, POR 
NTERMEDIO DA DElEGACIA GERAL DE POliCIA CIVL· 
DGPC, COMO CONTRATANTE E A EMPRESA WI..SON E 
ROCHA REFRIOERAÇAO LTDA. COMO CONTRATADA, PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

I CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1) O pr- TERMO ADITIVO ao Contraio Iam tundamerlo 
, legel no M 57, inciso a, ele M 85, ft, § 1' da Lei n' 8.666/il3 o 
: ~ pooter;orw. no P~~eC~r Jurldico n• 

0122'2008/ASSEJURIOGPC, e na Claus\jo O.Cimo Prineira do 
Connto de Pros1oçlo doS~ n• 01312007 -OOPC. 

ClAUSULA SEGUNDA- 00 OBJETO: 

2.2) O ~ Termo Acllhlo tem como otljoto a olleraçAo das 
Cláuo~Jes a-11 o Stoclo do Cormto de Preoloçào de SeMços n' 
01312007-0PPC. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇAO: 

3.1)ARora os Cl1usu18o QuwoSoxtadoConntooriginatora 
aditado, pouando a ter a 5CiJUirdo rodoçlo: 

3.1.1) Ctauoulo Qolarto -do Vogôncia: O pniZO de ~ do 
presenle c- ...-. dt 02 (dob) meses o c:on1ar do jan.,;, i 
levnro do 2009, podendo - ptttrogado do ocordo """' 1 
logislaçào aplicawl; 

3.12) Ctauouta Sexta - da Do-.çio e do Preço: As desposas 
deeorronllos com a •ecuçlo do presente Contrato, coneflo AI 
conta dos roaJtSOS ortundoo de ~~ dt Trabalho, da Fonte 
dt _ Rec<no, E*'- do De_.., c:onsignado$ no PPA -Plano 
PtU<Ianuol 2007 • 2011, o no wlor da pan:ola mensal ser~ 
acroscido o po<oorrtual do 25% (;;rto o cinco por conto), conformo 
Plano de ApUcaç:to e Cronoor-me de Desembotso Financeiro, 
por1o intogr~nto dtotr instrumorto. 

CLAUSULA QUARTA- DA VlGENCIA: 

4.1) O pr ... rto Tenno Aditlo tort vigência do 02 (dois) meses. a 
contar do ch 0110112009. Por conseguinte fiCO stu novo término 
programado pera 2810212009, com cfocacla lcg:!l ap6• a 
publicaçao do sou elC!nllo no D~io Oficial do Estado. 

CLAUSULA QUINTA - 00 VALOR E DA DOTAÇAO 
ORÇAMENTARIA: · 

j 5 1.) As dospoaos docorrcnlls com a exoc:uçlo do prOMnte 
1 Tenno Aditivo no wlor tplal do R$ 11 .150,00 ( onze mil. corto a 

I cinqOontl 1811> ) . correrto • corá dos AICUIOOI ori.Jndos do 
, Programá de Traballo, do Fonla de Reo.1100, Elemento de 
~ ~s. conslgn.dos no PPA -4'tano PturioniMI 2007 6 201 1, 
j que 5CIAD pagos poli CONTRATANTE em 02 (ck8s) parcela$ 
1 mtnsa,. do R$ 5.575,00 ( cinco mtl , quinhor'Cot e setenta o cinco 
· reais ), c:orlormo Plano do Aplcoçio o Cronograma do 

Desembolso Finencdro, palb iràgranto daslelnslrumento. 

EXlRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRA TO N.' 
01~-DGPC 

5" (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N' 01212006-DGPC, QUE ENTRE 
SI CELEBR,., O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA. POR 

I 
NTERMEDIO DA DELEGACIA GERAL DE POUCIA Cf\IL
DGPC, COMO CONTRATANTE E A EMPRESA A. C. T. 
PEREIRA-IIE, COMO CONTRATADA, PARA OS ANS NELE 

I 
DECLARADOS. 

CLAUSULA PRIMEIRA-00 FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1) O ~ TERMO ADITIVO z ContraiO - f\.r1darniJ1to 
legal no Art. 57, incioo I, cJc M 65, M, da Lei n' 8.666/93 e 
--..ç6eo poellerioroa, e no- P.ecor Juódlco n' 
12812008/ASSEJURIDGPC. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 

2.2) O .,_,. Termo Aditivo 18m cano obj.ro a ollllraçêo da 
Clá•.Ua Ouor1a do Conlnllo n' 01212006-DGPC. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇAO: 

3.1) AIW. a Clauouio Oua1a do Conlnilo original ora odltodo~ 
passando ele< o 119Jirt& redllçloo: 

Cl......, Quarto - do Vlgtnda: O prazo dt vigência do praoen1e 
c--' do 30 (rfnla) diM a oon1ar da 01 do janeiro do 2008, 
poclendo ..,. prorrogado de aardo com a togialaçlo apicáwl. 

CLAUSULA QUARTA- DA VIGENCIA: 

•.1) O.......,.. Tonno "cltlvo 10ft vlgtncla do 30 (trinta) di•, 
• corc.r do dil 01/0112009. Por coneoguklt8 ftea uu novo 
t6rmlno pnlgrarnado ~ 3010112001, com olic:kio 1ogal opdt 
o publlcoçlo do uu elllniCo no Di6rio Oficiei elo Eotado, 
DOdtnclo oor crorroaodo dt Kcrdo com 1 ~ aolcivel. 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTAÇAO 
ORÇAIIIENTARIA: 

5.1.) As despesas decorrenlos can 1 llli!CUÇio do presenlo 
Tenno hl~vo ro vala do R$ •3.750,00 ( q\8'Wllo e trts mil, 
-ll:le e oinqúenta ,.,.;, ), Olmlrlo é ocnta dos I9Q.Q08 
ah.ndos do Programa da T.-l'o. do Fonte da ReaJ,..,, 
Elemento de o_... consignodot no PPA -P1..-.o Plurianual 
2007 i 2011, conlonno Plono de ~ e Cronograma do 
o-nboloo F'nanooõro. pow1o intog1nte d-lnatrumento. 

. em ...., inteiro teor, 
lnllo crigõnãrio. nlo 
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ÍEXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CON.rRÂTO N.' ] 
L__ 01-412004-DGPC 

8' (SEXTO) TERMO A:DITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS N' 0141200«1GPC, OUE ENTRE SI CELEBRAM 
O GOVERNO DO ESTADO DO mAPA, ATRAvEs DA 
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVL-OGPC, COMO 
CONTRATANTE E A EMPRESA C.E.A NASC.ENT04E, 
COMO CONTRATADA. PARA. OS fiNS NELE.OECURAOOS. 

CLAUSULA PR*ElRA- DO FUNDAMENTO LEGAL; 

1.1) O praoen~e TERMO ADITIVO aõ Contraio 1om lundamonco 
legal no Art. 57, Inciso 11, cJc Art. 85. lt da Lei n' 8.666/il3 e 
lll1eniQOel peskricres. no Parecer J11idico n" 
11212008/ASSEJUR/DGPC, e na Clauaula Nono do Conlnltl n" 
01~-DGPC. 

ClAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 

2.2) O ~ Tormo A<ltiYo - cano ct>jdlo a olloraçio dt 
Clóu.Uo QUifla do Callnllo n• 01412004-DGPC. _ 

CLAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇAO: 

3.1) Al1ln a Cioulula au..ra do Contrato original ora adilado. 
passando ale< e ooguinte redoçio: 
• O prazo do vigência do ~ CCillr1ilo $11$ de 10 (d8l) 
meses a oontar do ;anero a 0\rlubro dl 2009. podendo ...
pron-og- do """'do oom aleglslaçio apll:a\091. 

CLAUSULA QUARTA- DA VIG~NCIA: 

4.1) O pr-o Termo Adillvo terá vg6ncia dt 10 (dez) meoeo, a 
contar do dia 01/0t/2009. Pa a>nseguims 1ica ...., n<NO término 
programado (lllt8 3~1012009, can tlicáâa 1ego1 apóe a 
putlli<:açAo de I&J e>tiJatO no Dilirio 011cial do E atado, podendo ser 
pl<lm)gado deiiO«llo oom a logislaçAo aplicáwl. 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTAçAO 
ORÇAIIIENTARIA: 

5.1.) A$ dospasaa dooorrontea com a eJeOJçaG do pr
Termo hlitivo no valor total de R$ 84<4.668,00 ( oitooontoo a 
quwenta e quatro mil, seisoantDI e $81801111 a oilo reoia). oorrwAo 
• oonta dOe reo.nco orill>dos do Prognona do T~ do Fonle 
do RCUISO. Elernenlo dt ~. a>ns~ no PPA ~lono 
Plurianual 2007 à 2011. oonbme Plano do .Apicaçlo a 
CIO"lO(Itllma dt o-tlbolso Ftnaneeiro. l*14l lntlogrante deslo 
instrumento. 

IOU inloiro leor, 
CXlliiiii2~--GeQlrl*> O"igNrio. nlo 

Secretarias de Estado 

(Infra-Estrutura ) 
Alcir Figueira Matos 

-------- - - ·- -1 

PORTARIA 
(P) 17711008-SEJNF 

O CHEFE DE GABINEn: DA INFRA-FSTRUTURA, ao u10 de 
suas alribuiç~sltpilt c: trndo tm vista o ltor da Com•nkaçlo 
Interno n' Oll/2003-COOIIA/SEINF, 

RESOLVE: 

Art. I' - Duigaor o oenidor, JOÁO CLtBIO LIMA )!ACHADO, 
Gerente do Projtlo de Aulsthcl1 S6c:lo Eeon6mlco 
p/Lotumeatot e Anealamutos dt Ártos de 
TcrraiebOIIAISEJNF, Cócllco CDS.l, lotado nula S.cretorio, 
para se deslocor de M1caP', sede de suu otribuiçOts, ali o 
CIDADE DE BRASILIAIDF, ao ptrlodo de OI • 0511012008, com 
objedvo de ' Port1cipor de Reunltles dos Grupos ele Trobolho dn 
CooCidadts e AISO(iaçGu du COORA • . 

2' - Revogodu as disposlçOes em contnirio. 

SECRETARIA DE FSTADO DA INFRA-ESTRlrTliRA,em 
Macop6, l210912008 

EDILSON C~O PENA 
-CHEFE DE f{ABINETEISE!NF-

PORTARI.4 
(P} 17812008-SEINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INI'RA-ESTRIITURA, no u!IO de 
suas atrlbulçOesle&ais, e tendo em vllla o 1eor da Comunlcaçlo 
Interno n' 01612008-COOHA/SE!NF, 

RESOLVE: 

Art. I' - Dtslcnor o semdor, JOÃO CLtBIO UMA MACHADO, 
Gerente do frojeln de Asslst~ncla S6c:lo EconOmieo 
p/Lotumtatot e As>eolomentos, de Áreas de 
TerriiCOOHA/SEll'\F, Cód!lo CDS-l, lotodo Data Sccrotorio, 
pora se desloear de Motap6, stde de saos otribuiçOU. &ll a 
CIDADE DE RRASIUNDF, DO per lodo de 06 l 10/1012008, tora 
objelivo de portlcipor da 18' Reaallo do CoaS<Ibo dos Cidadu. 

2~ .:J!_ev02adas ·•• dlspos~ e_m coatdrlo. • 



Macaoá 15.01.2009 

PORTARIA 
(P) 179/l008-SEINF 

O CHEFE DE CAllf.IIITE DA INFRA-liSTRIJ11JIU. no uso do 
soas ocrtbui~ lqais, o ltndo •• visto o ttor do Aulorlzaçlo 
n' Ol4/l008-CROSISF.IN1', 

RESOLVE: 

Art. 1' - Dtslcnar 01 S<r.;doru, PEDRO CARLOS DE SOUl.A 
C.AMPOS.Engtnhdro Civil, Gtrtnte Nl!FISEINF, t:6dô~o CDS-1 
t MIGUEL VIANA DA PAIXÃO. Engtnbdro Civil, Ouse A 
Padrlo 11, ambos lotadol •rsll Secrdaria, para K desloc:arcm de 
MocopA, stdt dt suos olrlbuiç~s, ott ao MUNICIPIO DE 
PRAC.UÚBA, oo dia 07110/l008, com objtlivo de rtctbcr a 
constru~o do novn pr~io do Escola Estadual SI~ Migutl du 
Flttol, conrurmt Proctaao de n' 1008/569~4. 

2' - Revoaodot as diJposlç~Xt tiD tontririo. 

SI::CRETARIA DF. E.'ITADO DA INFR .. -t:STRUTURA, <m 
MoupA. OVIO/lOU8 

EDILSON ~O PENA -CHEFT. DE ,r;;~;EISEL"'F-

PORTARIA 
(P) Uti200~E!Nf 

O CII.U'I:: Dli GABINETE DA INFRA-f.STRIITIJRA, no uso dt 
suas otrlbulçks lqols, e toado em visla o teor do Autorb.açlo 
o' Ol0/l008-COPLANISEIN~·. 

RESOLVE: 

ArL i•- Desl&nor o servidor ANDRt BARROSO DE SOUZA 
FILHO, Tlcnico em Edificoçks, Rupoostvel por 
Atividodes/NPPISEL''iF, Códi&o CDI-3, lotado aesto Sttretarto, 
paro se d<Stoear de Moupi, sede de suas atribui~, otl ao 
l'tlUNICiPIO DE AMAPÁ, no pertodo de OI l Ol/101l008, com 
objonvo dt realizar vlsil• poro fios dt ltVIOiomtnto lltolco, paro 
tncuçlo dos oervlç.oa de rdonu do Porq•• dt ErposiçOes Joio 
Pimpolho, no referido Muoidpio. 

SECRETARIA DE ESI'ADO D ... INFRA-ESTRUTIJRA, em 
:l>beopi,l9/09/l008 

I::DILSON~IRO PENA 
-CHEFE D:rc=F.TFJSEINF-

'PORTARIA 
(P) 111/l~EINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA-ESTI_UI'fURA, no uto dt 
suu otrtbalç6tsl<cais, c teodo em visto o ltor ·do Autoriuç .. 
n• Ollll008-COPLANISEINF, 

RESOLVE: 

Art. 1' • Deolcaar o servidor, ORLANDO LUIZ DA COSTA, 
Tltalco •• EdificoçGes, do Quadro de Peosool do Ex-IPESAP, 
lotado utsto Surttorb, pora se daloeor dt llbul". ...te de ••u 
otrlbalçOes, atf oo MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO 
AMAPARl E DISTRITO DO PAcuf, no p<rlodo de ll l 
IYIII/l008, t11111 objerivo de rtalitar visito pora nua dt 
levoota•ento tklllto, poro erKuçlo doe auvlçns de rdoraso da 

1 EKola Ettadul Joot Fernuda do Silva, tm Pedra BraAC& t 
1 reolba~o de visita pora ftu de lnootameoto tlc•ico, poro 

nKaçao doi oeniçoo dt rdonoo, ••plia~o e a da pta~o do 
Escola Etlld•al Catarias doe S.atlll Coara 111 Distrita do Pacul 

l' • Rev:..das 11 diJpollf6eo ea colllrirto. 

SECRETARIA DE t:STADODA INFRA-E.!ITRLTURA, em 
,Moupi, 13/IOilOOI 

EDILSON CO~ PENA 
-CHEfE DE G~~EINF-

PORTARIA 
(P) I~~f 

O OiEF'E DE CABili'ETE DA INFRA-ESTRUTURA, .. - de 
auaa otiibulçlles lepls, e tt1do ta ftlla o teor do Co•••lca~o 
llteraa n• to&/2008-COAFISEINF', 

Art. I'- Oai&ur o ltrvldor, Oi.--uLSON PICANÇO BENJAMIN, 
COOtDENADORJCOPLANISEINf, Códl&o CDS-3. lotado aata 
!cCRflria, paro tl<rctr etl hbolillllçlo e HUIDDiatlvUitlle, I 

~de C_...dor/COAfiSEINf, dtoroa<e o irapodiiDtoto do 
lllllar MAJI(.'OS ALUJlTO DE SOUZA JUCÁ, CHico CI)S.J, 

pora tratar de .uaaalol patticalano, " ptrfoola .de IJ l 
:z&lltmll. 

l' - Revopdas u dltpot~ tiD toDtririo. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, tm 
Maeapi, llll0/l008 

·& F.DILSON C 0 PENA 
-CHEFE DE ABINETEISEINF-

PORTARIA 
(P) 18lll~f.INF 

O CHF.FF. DF. CARNETE DA INFRA-ESTRUTURA, no uro dt 
suas otribuiç6tslecoia. e l<ndo em visto o teor do Mtmorudo 
n' ~l/l008-ACF.T/UNADf.'iAFISF.INf, 

RESOLVE: 

Art. I'- Designar 01 atrvidorts, CELI/\'0 SACRAMENTO DOS 
SANTOS ~'rtlfict dr Eltlricldode, JO,\QUIM SOLEDADE DA 
SILVA, Agente dt l'ortorio. IIJt:VALDO DE C:OU:l.\ 
FERREIRA. Arlifict dt 11-!tdnica e JOSIAS GOMES ~. LV,\ , 
Aux.0('1~r.nivt.t'10S, ptrlrnctnlts ao Qruu1ro dC' Pt:SAORI rlo Et· 
Trrrilório Ftdtnl do Amapi. lotados nnta Stcrttaril, p1r1 St: 
d<Siourtm de Macapi, sedt de suas otribuiç~Xs, at~ t localldadt 
dt SÁO JOAQUIM DO fACt:l. ao ptrlodu dt 26 ~ 291081l008. 
com objetivo de conduzir, montar t desmonlor Ol(duu)ttndos tm 
cstrutun mtUIIca com cobert\lra em lona r 04 (quatrn) milduln~ 
dt palco ti» tslr.uloro metillca, u rtferido localidade. 

r . RcvocadiJ 1s disposiç6ts em contr6rio. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA,'"' 
Motapi, 2S/081l008 

EDILSON C~ PENA 
-CHEFI:: DE =.;~EINF-

PORTARIA 
(P) 184/liOS-SEINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA-ESTRUTURA, no uao de 
auu otribuiç6ctl<ctis, e lendo ti» visto o teor do Memoroado 
n' 051/lOOS-ACETIUNADINAF//SE!NF, 

RESOLVE: 

Art. I'- Dtoi&ner os Hr.;dom CILINO SACRAMENTO DOS 
SANTOS, Arllfoct dt Eltlrlcldodt, JOAQUIM SOLEDADE DA 
SILVA, Acutt ck Portom, IDEVAI.DO DE SOUZA 
FERREIRA, Artlft<t de Mechlta, t JOSL\S GOMES SILVA, 
Aus.Op.S....Divcroos, perltnt<nlts ao Qudro de Peaaoal do Er
Tcrrltório federal do ANpi, lotodos nesta Secrotario, para Jt 

dtilourem de Mot oP', sede de sou atribulçkJ, at! ooo 
Ml.INICIPIOS DE TARTARUCALZI!'I'HO E AMAPA, no 
pcrlodo de 09 1 13109/lOOI, com ~bjttlvo de conduzir,.montor • 
desmontar Ol(duas) <euelas em nlrlluro mttillco eo• cobertura 
em looa e 04 (quatro) módoloo de pako om atrutura metiliu, aos 
rdetldos MuoldploL • 
l' - Revo&odu u dlaposlçllea em contr6rlo. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, tlll 
Mocapi, OS/09/l008 

EDII.SON ~O PI::NA 
-CHEFE D~~~EIJIIF-

PORTARIA 
(P) 18512008-SEINF 

O CRErE DE CARI:\'lTE DA INFRA-ESTRUTURA," oso de 
suas atribuiç6cllqals, t tudo.. vista o ,_da Aatoriuçlo 
o' 01Jil008-COPLANISE!NF, 

RESOLVE: 

Art. 1'- Deslcur o atrvldor, ANDRt BARROSO DE SOUZA 
FILHO, Tkaico til t:dllkaçOts, Rttpondvd por 
Atlvldodts/NPPISEINF, C6dlco CDI-3, lotado ueota Seerttarla, 
paro se deslocar de MacaP', ...te de 101 atrib•lfla, otf ao 
MUNICIPIO DE OIAPOQUE, •• perlodu de 27 l 30flllll008, 
co• abjedvo dt viallar, poro nas de levaataiDenlo tlcaleo; para 
ueeuçlo doo tenleot de rtforma o oelaptoçllea •• oulip t.tlll do 
prdollo,plro renclou .. oto da Ullielade do Corpo de Rombelros, 
daq•dt M•aklplo. 

l' - Revosodaa •• dltpoolçks e• coatrtrio. 

SECRETARIA DE t:STADO DA INFRA-ESTRUTl/RA, e• 
Mocopi, 17/lO/lOOI . 

EDILSON ~PENA 
-CHI::ft: DE cl'íN'ttÉJSEINF-

PORTARIA 
(P) 11611001-SEINf 

O CHEFJ: D! GAI,.,ETE DA L'lfRA·ESTilUTURA, 10 - de 
suu otribllifOta l<tAs. etttldo CID riiCI o -'da A~o 
11' 015/l00t-NUPIC0Afi!II:INF, 

JU:SOLVE: 
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Art. 1' • Dui&aor o atrvldor PAULO CELSO DE LIMA NERV, 
Eoccahelro Civil, lotado D<Sia Sttrotaria, paro S< dulocor dt 
Mocapi, sedt de suoa otribulç6n, olf o LOCALIDADE 
QUILOMBOLA CONCEIÇÃO DO MACACOARI, no clia 
15/10/l008, com objetivo de fiscalizar nbn dt coaatruçlo do 
Centro Comunllirio da Lotalldode Qui-bula Concelçlo do 

_ MatacoarL 

l' - Revoaados OS dlspoolçks era CODtririo. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-F.sTRUTIJRA,em 
Mocapi, 13110/lOOS 

EDILSON L_ o PENA 
-CHEFE Dr.'/:EISEINF-

PORTARIA 
IP) 187/2008-S(INF 

O CllfFF. OF. C.ARINF.TF. llA I~FRA-F.~TRIITI 'RA , no""'' de 
suau •tributçGcs lt&ll if. t trndo em víst1 u teor d1 Autoriu(IO 
n' 017/l008-COAFr.;r.INF, 

RESOLVE: 

Arl.l'· Ot>i~nar o servidor, OOAILSON PICANCO BE'(JAMIN. 
C.OORDENADOR/C.OPLANISEINF,Códico CDS-J. lutadu auc. 
Sttrttar11, pan ntrctr e .. aubltUwiçlo r uu••lativ.t.Mtnrt, 1 
funçln de C.oordcnodor/COOIIAJSEINF. duraolt o impedimeatu 
do titular BIANCA MORO DE CA.RVALHO, CódiJ:o CDS-J, roce 
cozn dt fi riu, no pertodo del0/10/ l20/llll008. 

l' - Revoaados as dltposlçlles •• <Ontr6rto. 

SF.CRF.TARIA DE F.sTADO DA INl'RA-ESTRliTl!RA, •• 
!llacopt.l0/10/liOI 

tDILSON ~O PENA 
-CHEFE DE ~~EISE!NF-

PORTARIA 
(P) IW2008-SEINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA-ESTRUTURA, ao uso de 
suu otrlbuiç6u lqais, tltodo em vista o teor da A•toriz.oçlo 
n' OA7/l008-NUF/COAFISEINF, 

RESOLVE: 

Art. I ' • Desicoor o atrvl<lor, JOSÍ: ROBERTO DE MATOS 
RICARDINO, Eoccobtiro ('.i.;~ Respooahrt por atividooo 
NUED/SF.INF, Códl,o CDI-J, lotado anta Sttrtlaria, para se 
deslocar de Macapi, scde de 1101 alribui~Oes, atl aos 
MllNJCIPIOS DE LARAII'JAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI
AP, no periodo de 16 l 17/IO/lOOI, com objetivo de lbeolizar as 
obrat de coastruçto do Q.lartcl da 6' CoiDponbia do Corpo de 
Bombeiros (Laroojal do Jori-Ap), eoaslruçlo elo Quorld da 
Policia Militar e reformo •a Q-oadro de Esportes ela Escol• 
Ealadual Munrebo em Vitória do Jari-Ap. 

l' - Revocodu a a dlsposiçks eiD eontrirlo. 

SF.CRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRl;TURA, tm 
r.tacopt, 14110/lOOS 

EDILSON ~IRO PENA 
-CHEFE D~ETEISENF-

PORTARIA 
(P) IH/l008-SEINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA.J:STRUTURA, no 110 de 
11101 olrlblllçkt lqoto, t tt- e• vista o - ela A utorlzai:lo 
a• 016/l101-NUFICOAFISEINF, 

RESOLVE: 

Art. I' - Dtslcnar o. scrvldor, PEDRO CARLOS DE SOUZA 
CAMPOS, EDJtD~elro Civil, Gcrtate NUFISEINF, CÓDIGO 
CDS-1, lotado aeato Seuetarb, para IC dcslooar de Matapi, atdt 
dt aaas atribu~Oel, otl1aoo 1\fUNICIPIOS DE LARANJAL DO . 
JARI E VITÓRlA DO JARf...AP, ao p<riCI'Io de 16 1 17110/lOOS, 
ce• objenvo de llstallar obru de eon~o do Qaarltl do 6' 
Co•pultla do Corpo dt 8oODbtiroo (Lara•Jal do Jart-Ap), 
co•lnlflo do Qeattd ela Polida MUltar e reforma •a Qudra de 
El!*'ta d8 Escola Estadual MIDpba •• Vltório do Jari-Ap. 

1' - Rovopdas as dlspoolçta e• tootrirto. 

a.;;RETARIA DE ESTADO DA INFIIA-t:STRUTURA, em 
'Weopi, l-4/ltmOI 

EDILSON CO~ PENA 
-CHEn DE G1ãiNt:TF.tsvw-



Macapá 15.01.2009 

PORTARIA 
(P) 19012008-SEI~F 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA·ESTRIJTURA, no uso dt 
suas otribulçõts lq:ais, c lendo tm vista o 1eor da Autorizoçlo 
n' 08811008·NIJF/COAF/SEJNF, 

RESOLVE: 

·"rt. I' • Designar o servidor, HELENO RABELO nt\ZÂO, 
Hcnlco em Ediliuç6es, lotado otsta Socretoria, pau se desiO<Or 
de Maeapi, sede de tuas otrlbulç6es, otf aos MUNICIPIOS DF. 
LARANJAL DO JAIÚ E VITÓRIA DO JARI-Ar. no ptrlodo de 
16 A 17/ IMOOS, com objelivo dt fiscalizar as obras de conslroçlo 
dn Quartel do 6' Cnmponbia do Corpo de Bo.,btlros (l.oronjol do 
Jarí-Ap), construçlo do Quarld da Policia M;litar < reforma na 
Quadro dt Esportes da Escola Estadul Mun~uba tm Vitória do 
Jarl·Ap. 

2' • Ro.D~:adas u dbposlç6" em eontririo. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA·ESTRIJTIJRA, em 
Moup,, 14lt012008 

EDILSON C~ O PENA 
-CIIEFE DE:~~:;:~EISENF· 

PORTARIA 
(P) 19112008-SEINF 

O CIIEFE DE GA Bfii'ETE DA INFRA-I:STRIJTIJRA, no uso de 
suas atribuições legais, e lendo tm vislo o teor do Autorizoçlo 
o' 01!12008-COPLAN/SEINF, 

RESOLVE: 

Art. I ' · Otsigoar 1 servidora, LU!ZIANE MARIA DA SILVA 
SERRANO ANDRADE, Gerente do Projeto, "Aeompanhamenlo 
de Projetos, no . .\rta de Educaçlo", Código CDS-2, loC.do n"ta 
Stcretarla, (11<1 1t dcsiO<Or de Maapi, oede de suiS atribuições, 
otf aos ~UNICIPIOS DE MAZAGÀO E LARANJAL DO .JARI, 
no perlodo de OI A 0510912008, com objtllvo de rullur visita poro 
fiD.S d( lcvaotaranto tlt~ko, pua encuçlo dos serviçm: 
Construçlo do taeritOrlo do RURAP, na la<alidade de Mond, 
Municlpio de Laroajol do Jari. 

2' • Rtvugodu 11 dlspnsiçllu em contrArio. 

SECRETARIA OI: F.STADO DA I.'WRA-ESTRIJTIJRA, em 
Matapi, 20/0812008 

EDILSON C~ PEI'iA 
·CHEFE DE~ITEISENF· 

PORTJ\RL\ 
{P) I 9U2008.SE1N t· 

O CHEFE DE GABINETE DA JNFRA.ESTRIJTIJRA, no uoo de 
suu alribui~Oeslqais, e teado tm vista o teor da Autorizaçlo 
n' 0081l008·C0Pl.AN/SE1Nf, 

RESOLVE: 

Art. I'· Dtsicn•r o senidor, SALVADOR BOSQUE GOMF.S, 
Respnnshd por Ativldadu Nlvd 111/NPP/C0Pl.AN/SE1NF, 
Códi&o CDI-3, lotado auto s .. retorlo, paro se desloeor de 
MocapA, sedt dt suiS atrlblliç6ts, olf u LOCALIDADES D.E 
CUTIAS DO ARAGl:ARI, SÃO JOAQliiM DO PACUÍ E 
MARUA~UM, ao ptrlodo de 30109 A 02/1MOOA, com objetivo de 
proceder lcvoata01eato tfeaieo poro u obros dt rtformo do 
prfclio oodt encontro lotC.Iodo o prfdlo do RURAP, tonfor~M 
Protesto de a' 393'7912008 t ()(kioo o• 678108 e SOOI08. 

2' • Revogodu •• dbposlçOts toa contr6rio. 

St:CRt:TARIA DE ESTADO DA L'IFRA-ESTRUTIJRA, em 
M ou pi, 2!11 012008 

EDILSON :b:.__O PENA 
·CHEFE D~1EISENF· 

PORTARIA 
(P) IU/2008-SEJN'F 

0 CHF.FF. DE GABINETE DA INI'RA-t:STRt.mlRA, .. aso dt 
suu atlibuiçoo lt~ois, tltedo em visto o letr da Autorizoçlo 
n' 03912008-NIJFtCOA FISEINF, 

RESOLVE: 

Art. I' • Duiznor o ~ti'Yidor, JOSÉ ROBERTO DE MATOS 
RICARDINO, En~tnbelro Civil, Respolls4vd por Atividades, 
NUED/SEINF, Códi&o CDJ.l, lnlldo eesc. Setretuio, poro H 

dtsla<ar de MoeapA, Hdt dt tut otribuiçOts, olf oa MUNiciPIO 
DE At.~PÁ·AP, oo ptrlodo de 13 l 141101l0011, com objetivo dr 
nscollur os obros dt reformo &croi, ooaplloeto c odoploçlo no 
E.E.Vidal de Ne1reiros, co .. lrooçlo do novo prHio do E.E. 
Ro~tndo 1\'ot<lmeoto Filho. com 03 saiu dt ooll, odmlelolroclo t 
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alojomenlo poro profeuores, no Co11ualdade de Piqult, 
eonstruçlo do aovo prfdlo da E.E.Cruzeiro, com 02 nlu de ou la, 
admiaistroçlo e olojomutn poro prorusoru na Comunidade de 
Cruulro. 

2' • Rtvugadll 11 dlsposiç6es em cnntr,rlo. 

SECRETARIA DE I:STADO DA IN"FRA·ESTRIJTURA, em 
'1-hcopA, 10/1012008 

EDILSON C:O~ PENA 
.CHEFE DF. d~t:r.it:~f. 

PORTARIA 
(i') 19412008-SEINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA.f.sTRIJT\JRA, no uso dt 
suas atribuiçlles 1egals, e tendo tm vista o teur da Autorillçlo 
n' 00912008-COPLAN/SEINF, 

RESOL~'E: 

Art. I'· Designar o servidor, WELI!\'GTON GOMES ROIIHNV, 
Operador dt computaçlo do Contrato A~mialstrotl•o, paro 1< 

deslocar de Mocap6, ~tde dt suas atribuiçOn, alf oo MUNICIPIO 
DE OIAPOQUE, ao ptrfodo dt 27 i 30/1012003, eom objetivo de 
prnudcr levontooaento paro rtforma do prfdío no qui 

· fuocionorA • Uaidodt do Corpo dt Bombeiros no nofelido 
Munldpio, objelo do Proe<SJO de a' !1769812008. 

2" • R••ocados •• disposições tm conlrirlo. 

SECRETARIA llE I:STADO DA INFRA·ESTRUT1JRA, em 
MoupA, 2JJIM008 

EOILSON C ~O PENA 
·CHEFE DE~N~EISENF· 

PORTARIA 
(P) 19S/200R.SEI1'if 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA-ESTR\TfURA, ao ..., dt 
IUitatribulçõeslog.olo, t ltedo em nsll o ltor da Autorizoçlo 
a• 0ll/l008..COPLANISEINF, 

Rf.SOLVE: 

Art. I' • Duigaar o servidor, A~l>RE BARROSO DE SOUZi\ 
FILUO, Tftni<o em Ediliuç6cs, ReJponsAvel por 
Allvldades/NPPJSEINF, Código CDI·3, lotado nesta Sterellria, 
para ,. • desiO<Or dt Maup,, sedt dt sau olribuiç6es, otf ao 
MUNICIPIO DE CALÇOENE, ao penado de 13 i 1411M008, 
tom objttivo de reolizor nsiC. poro Iins de ltvanc.mento 
Cfcaieo,paro exeeaç.lo dos servlçoo dt reformo da EKoll Estadual 
Josf Rodrigues Cordriro, 10 referido Mnltlplo. 

2' • Rtvogadu 11 dlsposlç6cs em eoatrArlo. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA. tm 
MaeapA, 0911012008 

EDILSON Ck._O PENA 
·CHEFE DE~~~EISENF· 

PORTARIA 
(P) 1!16/2001·S.:1N •• 

0 CHEFE DE GABIN[n; DA INFRA·ESTRIJT\JRA, no uso dr 
11111 otrlbalt6a lc:plo, t toldo •• Ylda o teor do Aatorizaçlo 
a• 09l~NUFICOAFJSEINF, 

RESOLVE: 

Art. I'· Desicoor o servidor, PAULO CELSO DE UMA NEAY, 
Eaceobtiro a.;~ lobclo ..... Soomula, para • tlalocar de 
MaeopA, ltde de tus otrlbal~ olf ao MUNiciPIO DE 
AMAI'Á·AP, no periodo dt 17 A 1111011001, eo• objdlvo dt 
lbtaliur obras dt rdbru t atlopC.çlo do Pro\'8 '""• do Ria 
Branco, loeolizldo DO rtftrido Manlciplo, eoor.,.. C••hio a• 
00612007-PMA/SEJNF..CEA. 

2' • Revopdal os dltpotlç6cs tm cootrArio. 

SECRETAitiA DE ESTADO DA JNFRA.ESTRl1J'UIL\, tm 
Maupi, 15110120011 

EDILSON~DRO PENA 
.CHEJIF. J,J(éABilm'f.ISENF· 
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PORTARIA 
(P) 19712008-SEINF 

O CHEFE DE GABINETF. OA INFRA-ESTRIJTURA, no uso dt 
suas atribulçõesltgai~o, e tendo tm vltta o teor d11 Autorlzaçlo 
o' G2.'11200S.CROSIS1:lNF, 

RESOLVE: 

Art. I'. DHígnar os otrvldorts, NELSON FERNANDO FARIAS 
BRASILIENSF.,Ensenheiro Civil , Chtft de Unidadt!NUF/S" INF, 
Clldigo CDS.I < ~IICilf:t. VIANA Oi\ PAtXÁO. F.ngenhriro 
Civil, Clu~t A radrt.u 111, torados nt~ta St:crctaria, par~ St 

dulocartm d~ MII('Apll . ~dt dt suu Alrthulcôe.,, até ao 
Ml::o<ICiPIO m: I J~RA:'oJAL ()() JARI. no ptriodo dt 22 l 
l.ll tOn008, com objtfh•o dt rtct:ber os stniços de pintura geral t 
co•slruç.lo dt tt:las na Ot ltc;uia de Policia, do rdcrido 
Manidplo, conforme Prottsso de n• 2008/59768. 

2' . Revogadas u dlsp<l~lç.6es em cuntn\rio. 

SECRETARIA DE ESTADO OA INFRA-ESTRliTURA, tm 
Macap,, IS/IM008 

[DILSON C: O~ Pt:NA 
-CHEFE DE G~EJSENF· 

PORTARIA 
(P) 1981200S..SEII'if 

O CHEFE DE GABINETE DA JNJ1RA.I:SfRIJTURA, no uso de 
suu atribWçkslrcais, e ttndo tm vista o ttor da Autoriuçlo 
n' 02612008-CROSISEINF, 

RESOLVE: 

Art. I' -Designar os servidores. SILVIO HERIVELTO'I BRAGA 
BARBOSA, Gtreatt dt Nudto/COBISEINF, Código CDS.2 c 
NELSON FERNANDO FARIAS BRASILIENSE, Eocenbeim 
Civil, Chefe de tlnidodt!NUF/SEINF, Código CDS.I, loc.dos 
atstll Sec:ntaria, par11 n drslocart m de Macapi, ude de SIIU 

atrlbuiçOes, otf a LOCALIDADE DE BACABAL, MUNIC!PIO 
DE ITAUBAL DO PIRIRIM, no dia 2811012008, com nhjetivo de 
rt.uber ns 1erviços dt coaslruçl.o dt passarelas tftl madeira de lei. 
na rtftlida.ioulidodo,confor01e Pra<esso dr nO 2008/60190. 

r . Rtvogadu as disposiç6cs em contririo. 

SECRETARIA DE ESTADO D,\ INFRA-ESTRIJTURA, em 
Mocapi,ll/1012008 

EDU.SONC~OPENA 
.CHEFE D~=~ENF· 

PORTARIA 
(P) 1991200S..St:1Nt' 

O CHEFE DE GABINETE DA JNFRA·ESTRIJTIJRA, no uso dt 
suu atrlbolçlles lepls, t tendo em visll o teor da AutoriZIIçlo 
a' 0921200S.NIJF/COAFJSEI:>IF, 

RESOLVE: 

Are. I' • Deslgnor o sei'Yidor, NELSON FER:'(ANDO fARIAS 
BRASILIENSE,Engeohtlro Civil, Cbdt de Unidod<INUFJSEfii'F, 
Código CDS·I, lolado nrsla Secretaria, poro se deslocar dt 
Moupi, Jtdt de 1uu otribulçOts, otf ao MUNICfPIO DE 
IOAPOQt.:E.AP, ao ptrlodo dt 3G/10 i OI/I 112003, <ont objetivo 
de foseolizor a obro de Urbuiuçlo do Orla do Rio Oiopoqut-AP. 

l' · Rtvugodu 11 dbposlç6es tm contr,rlo. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFR"·t:STRirfliRA, em 
MaraoA. lB/1012008 

EDllSONC~PENA 
·CHEFE DF: 9G':N~.ENF· 

PORTARIA 
{P) 2001l008·SEINF 

0 CHEFE DE GABINETE DA JNFRA.ESTRI!f\JRA, no uto d< 
ltlll otrlbalçOes lepls, t ttado e10 vbto o ltor da Aatorizoçlo 
n' 09GilOOI·NUF/COAF/SF.INF, 

RESOLVE: 

ArL I' ·Dai&aar o ttl'l'ldor, RF.DIJARDO ROCER CORDEIRO 
DOS SANrOS, Eaawdro Cinl elo Cootnlo Admlalstrativo, 
pera 1t olalocar tlt Mlap6, Hdt dt tiiU otribv~ alt o 
COMUNIDADE DE BACABA, MUNidPIO DE ~tACAP,\. no 
pttiodo dt 17 A 1111012001, •- objtlivo dt llaeollur obras de 
eo1111~ dr I.I?S,OO. tlt patortla e• modtlro dt ltl, coe 
cslrataro em 11 .. 10 e 1;00m < I,!Om dt loflur&, 01 referido 
Comunidade. _, . 

l' • Rcvocodu u dlo~Ota •• roatrArio. 

SF.CRET A RIA DI ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, tlll 
M.eo"', 15/1812008 

EDILSON 1h__IRO PENA 
·CHEFE ~~JNETEISENF· 



Maca á 15.01 .2009 

PORTARIA 
(P) 20112008-SEINf 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA-ESTRUTURA. no WK> de 
•••• atrlbuiçOts lepis, C' t~ado em l'ista o teor da AutoriuçJo 
n• 09J/2008-NUF/COA.FISEINF, 

RESOLVE: 

Art. I ' -Dui&nor o s<rvidor PAUW CELSO DE Lll'tL\ r-.'ERY, 
Eogenhtiro Ci\'il, lotado nesta Secretuil, p1r1 lt dt:siOtlr dr 
Mocap6, Rde dr auu otrlbuiÇOes, ott ao DISTRITO DE SÁO 
JOAQUI~ DO PACUI, MUNICIPIO DE MACAPÁ-AP, no 
perindo de 30 A 3111012008, com objrtivo de fuuliur •• obras de 
n:forma da Praça r reforma e adlptaçO.. do tRaio Eotaduol Slo 
Jo•qutm do Pu:ur, louHzad1s ao rrftrido Distrito. 

2' - Rrvogodu u dlsposiçO.. em coatr6no. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRtmJRA, em 
Mocap6, 2811012008 

EDILSON CO'~ENA 
-CHEFE DE c?l'~~ENf-

PORTARIA 
(P) 20212008-5E1Nf 

O CHEFE DE Gt\BINETE DA INFRA-ESTRUTURA, no uso de 
suu atribulçO..Iegals, e lendo rm visto o uor da Autori7.aç.lo 
n• 094/2008-NUF/COAF/SEINF, 

RL<;OT.VF.:" 

·"r!. 1' -Dcsignor o srn·idor JOSÉ ROBERTO DE MATOS 
RICARDINO,F.ngenheiro Civil, Respondvel por Atividodts -
NliED/St:INF, Código COI-3, loudo nesta Secrrtoria, para se 
drslocar de Matapi, sede de suat alribuiçOts, arlao MUNICÍPIO 
DE PEDRA BRANCA DO AMAPARf-AP, no dia 3011012008, co., 
objttivo dt nsealiz.ar as obras de reforma da Ualdode Mislo de 
Saúdr, do rrferido Munidplo. 

2' • Rr,·og•du as dlsposiçOes em contririo. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, em 
MocapA, 28/1012008 

EDILSON c~n PENA 
-CHEFE DE~B&fEISENF-

PORTARIA 
(Pj20412008-SEINF 

O SECRF.TÁRIO ,DE ESHDO DA INFRA-ESTRUTURA, no 
uso de suas otribuiçOea legais, t !todo em visto o teor do 
Comunl<açlo latera• I)' 10812008-CAB/Sf.INF, 

RESOLVE: 

Art. I' -Dcsi&aar o sen•idor ODAILSON PICA.'oiÇO BENJAMIN, 
COORDENADORICOPLAN/SEINF, COdigo CDS-3, lutado otala 
St:crttaria para exerur crn sahstituiç.lo c aculnllativa.,enlc, a 
runçlo de Coordeaador/COAFISEINF, doranlt ~ impodimtnlo do 
nlular MARCOS ALBERTO DE SOUZA ~CA, COdlgo CDS-J, 
ao por1odo de 03 l 11/llllOOI, pora tntar de auuntos 
portlcularrt. 

2• • Rcvocadll as ditposiçOts em contr,rin. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, em 
Macap,, JI/IU/2008 

ALCIR f! CU~ TOS 
..SECRETÁRI~ ;"/S"EINFm 

PORTARIA 
(P) 20512008-SEINF 

O SECREÜRIO DE ESTADO DA INfRA-ESTRUTURA. no 
uso dt suu alrlbulçGtalegais, er .. do em risra o I<Or do 
Memorando o' OJ612008-AMAPIUNADINAF/SEINF, 

RESOLVE: 

Art. 1• -Designar os strvidorcs abai:~o relacionados para. sob 
Presidência do primtiro, eonstilulrem a Cumisslo dtollnodo a 
efetuar ao lnn oiArio Flsk:o anual dOt brns móvtls e Imóveis 
ptrrence.ntes ao acervo do SEINF, no poriodo de 03111 l 
OJ/1212008. 

Ag.Adm.SERAFINA CONCEIÇÃO DA SILVA 
Prtsidcott 

Ag.Adm. F.DNA DOS SANTOS SERR .. O 
Merabro 

Ag.Adm. MARCOS DA SILVA VIF.IRA 
Membro 

z- - Rnogadas 11 dlsposlçks rm coatririo. 

SECRETARIA DE ESTADO DA L'llfRA-ESTRUTURA, tm 
MacapA, 3111012008 . . 

ALCIR FIG':&ATOS 
•SECRETÁ~,JL S~!!'if ::___ 
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PORTARIA 
(P) 21612008-SEINF 

O CUEFE DE GABINETE DA INFRA-F~~TRIJTURA, ao uso de 
tctll atrihaiç~e.s legels. t tendo em vl.!lla o lror da Autorizllçlo 
n• 09512008-NUF/COAf/SEINF, 

RESOLVE: 

Art. t• -Dtsignar o servidor JOSÉ DAS GRAÇAS BARBOSA 
SOUZA, Tknico tm EdifluçOes, perteneenlts ao Quadro dr 
Ptssoal Ativo Pr.rmanealr do Ex-Território Federal do Amap6, 
poro se dc:Jiocar dr ~ap6, sedr de suas arribuiçOrs ori ao 
MUNICIPIO DE LARA.'iJAL DO JARI-AP, no por1odo dt 17 i 
1811012008, com objedvo de r1S<all1ar as obras de coastruçlo dt 
t.675,00ro de pusan:lo em madeira de lei com totrutura •• 
uklo, com t,OOm < 2,00m delorgura notlocais: Rampa principal, 
Sodri, Euglnio, Sardo Percnia, fndla Rompa do Pudl e 
construç.lo de 6Jl,OOm de posurcla em madtira de lei, com 
estrutura cRI ~leio r lereara de l,OOm, aas passarelas: Hildcmar 
Mala, Noau Senhora da Pu. Slo Micutl e NOtsa Senhora do 
Perpltuo Socorro. 

2' - Revneodu as diJpoolçOcs tm eontr6rio. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-r.STRlrrURA,.cm 
Moup6,1!\II0/2008 

EDILSON CO~EN." 
-CHHE DE c~.fi-sENF-

PORTARIA 
(P) 20712008-StJNF 

0 CllEFE DE GABINETE DA INfRA-ESTRUTURA, no uS<> dc 
suu atribuiçGts ltgtis, c ltndo em vlst1 o ttor dt Autoriuçlo 
n• 024/20011-COPLAN/SF.INF, 
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SECRf.TARIA DE F.STADO OA INFRA-ESTRUTURA, em 
Macapt. 07/1112008 

~ 
F.Oil.SON C~ PENA 
-CHEFE Dt/ÁBrNF:TrJSENF-

PORTARIA 
(P) 21012008/SEINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA-ESTRlrTURA, DO u10 de 
suas alribulçOes legols, t tendo em •ista o teor da Autoriz.açlo 
a• 099n008-NUF/COAFISEINF, 

RESOLVE: 

ArL I' -Deticaar o serYidor JOSÉ ROBERTO DE MA TOS 
RICARDINO, Enccohdm Civil, Rcspo~~úvcl por Atlvldadrs, 
NUEDISEINF, COclico CDI-3, lotado arsll Stcrcr6ria, pan se 
deslocar de Macap6, sede de suas alribliçO<t, atl ao MUNICIPIO 
DE AMAPÁ-.~P. no ptrlodo dt IW l OS/1112008, com objetivo 
dr fiscalizar obras de ooostruçlo do aovo prldlo da E.E.Rosendo 
Nüeimtnlo Filho, com 03 solas dt aula, odminbtraçio e 
alojamento p•n professora, na Comuoldadc dt Piquli t 

cnnstraçlo do novo prtdio da E.~Cruzt.lro, eom 02 solo• de aula, 
admlnistn~lo t alojamtnto para professora, 111 Comunídadt de: 
Cruzeiro. 

2' - Rtvogodu 11 di.sposiçO.s til eonlr6rio. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, em 

MacapA,31/1012008 ~ 

F.DILSON COR - PENA 
-CHI:FI: DE C INETFJSF.;-iF. 

PORTARIA 
(P) 21112008/SEINJI 

O CHHE DE GABINETE DA IN.-J~A-ESTRUTURA, no uso de 
RESOLVE: • suas atribulçOcs leg;al., t ltndo era vista o ttor do Auloriuç.lo 

o' 09612008-NUF/COAF/SEINF, 
ArL I' -Designar o strvidor ORLA.''DO LUIZ DA COSTA, . 
Ttcnlco em EdirluçOu, Rtsponúvtl por Atividades NPPISEINF, 
COdlgo CDI-J, dn Quadro dr Pusoal do Ex-IPESAP, lotado acsta 
SccretAria,para se dtslour de Macap6 ltde de suas otribuiçO<s. 
ati ao MUNICIPIO DE CALÇOENE, ao porfodo de 03 l 
05/llll008, com objeri>·o de ruliur visita pora Iins de 
leventamtnto tlcaico, para rstcuçlo dos stniços dr rdonn• da 
Unidade Mhla de Saddr de rcf<rldo Mualclplo. 

2' - Revoeadas u dispotiçOts em contrArio. 

SECRF.TARIA DE L'IT ADO DA INFRA-ESTRl'll)RA -em 
Mocap6, J0/10/2008 

F.OitSON COíCm.ú PENA 
-CUEFE DE ~ft:ISENF-

PORTARIA 
(P) 20RJ2008-SE!Nf 

O ÓIHE DE GABINETE DA INFRA-ESTRUTURA, no uso de 
suas atrlbuiçOes legois, e ttDdo em vista o teor da Cnmuniuçlo 
lnttrna n• 039/2008-COOHAISEINF, 

RESOLVF.: 

Art. I' -Duignar o .. nidor JOÃO CLÉBIO LIMA ~ACHADO, 
Gercote do Projeto de Assisrhcla Sócio . EcoaOmico 
p/Loteamcntos • Assentamcatoa de An:u de 
Terra/COOIIAJSEINJI, COdigo CDS-2, lolldo nata Sttrct6rla, 
pon •• dcalocar de Maup6, ltde dt tuu arr1balç0es, orl • 
CIDADE DE BRASILL\IDF, ao prrlodo de I I i 15/11/2008, com 
objetivo de participar da Reuailo do GT "Aao latena<ioaal do 
Saoumenlo !Usi<o < pela Cidadula". 

2• - Revogadas as disposir~• tRI c:ontrjrio. 

SECRETARIA DE ESTADO DA L'i.'RA-ESTRtrrURA, <m 
~acapA, U6ll l/2to8 

PORTARIA 
(P) 209/2008/SEINF 

O CHEfE DE GABINETE DA INFRA-f.STRliTURA, no uso de 
suu atribulçOta ie&ols, t tendo tm vista o teor da Autoriz.açlo 
n• 02AI2008-CROSISEINF, 

RESOLVF.: 

Art. I' -Designar o strvldor ALZIR CARWS ESPINDOLA DOS 
SANTOS, Cbefr dr linidadt/NCO/COPLAN/St:INF, Código 
CDS-1 e RUTH CLÚ CARMO DE SOU7..A, E•ceabtin Civil, 
Cereal< dt Nóclen/NCO/COPLANISEINF, Código CDS-l, lotados 
atota Scc:n:taria, pora se dulocartm dt Macap6 ltde dt suas 
atrlbuiçOu, otl ao MUNTCIPIO DE AMAPÁ, no porlodo de IJ A 
14111/2008, com objetivo de reeebcr ot strviçot de refoma < 
adaplaçlo u Praça Poli uporllva Barto do Rio Branco, 
cooforme Convtnlo n' 00&'2007-SEINF. 

l' - Rtvlll(ldU as dlsposlçOes "'.!. cna_!!jrio. 

RESOLVE: 

Art. 1' -Designar o s<r>1dor JOSÉ DAS GRAÇAS BARBOSA 
SOU7..A, Tknico •• E:dificoçOes, ptrlntnlc ao Quadro de 
Peuoal Alivo Permanralt do u·Terril6rio Federal do Amap6, 
paro se dutocar de Matap6, sede de ••as altibuiçOu, ali ao 
ARQUIPtLAGO DO BAILIQUE, 1\flJNICIPIO DE MACAPÁ
AP, no por lodo de 06 l 08/1112008, com objetivo de fiscaliur as 
obrat de eonstruçlo dt 1.043,00m de passardo em modtira de lei 
c:om tstruhlrt tm taru1o t esteio, oa Comuoidadc: de: 81Jritizal, no 
roferido Arquipllaco. 

2' • Revogodu as dl!posiçoe. e11 contrArio. 

St:CRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, rm 
Macap6, 04111/2008 

EDILSO!'I' Ch_ PENA 
-CHEFE DE~EISE:"'F-

PORTARIA 
(P) 21212008/SE:INF 

O CHF.FE DE GABINETE DA INFRA-ESTRUTURA, no U!O de 
tuuatrlbuiçOttlegail, e lt~do em risto o uor da Autor1zoçlo 
n• 025120011-COPI.ANISEINF, 

RESOLVE: 

Arl. t• -Duigoor o servidor JOSÉ DAS GRAÇAS BARBOSA 
1
-

SOUl.A, H enico em Edlncoçlles, ptrltncente 10 Quadro dr • 
Pessoal Ativo Ptrmanure do n-Trrrit6rio Federal do Amap6, 
pora se dtslocar de :'lheop6, sede dr I UU alribuiçOcs.att ~o 
ARQUIPÉLAGO DO BAILJQUE, Ml'!'I'ICIPIO DE MACAPA
AP, no ptrlodo de 11 A 1411 112008, com objttivo de procedu 
visito poro Rns de levanlamentu tknico, para uccuçlo dos 
serviçot dt reformo grral do pridlo do Hotel tRaio Bo!qut do 
Balliqu~. 

2' - Rev~adu as dbposlçOcscm contrArio. 

St:CRt:TARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, em 
Mocop6, 06/11/2008 

PORTARIA 
(P) lll/2008/SELW 

O CHF.FF. DF. GABINF.TF. DA INFRA-ESTRUTURA, no uso de 
suu atribuiç.Oeslqais, t tendo em vista o t~r da Autoriutlo 
o' 027/2008-CROS/St:INF, 

RESOLVE: 

Art. t• ·Dtslgnar os scrvldoru ALl.IR CARWS ESPI!'\DOLA 
DOS SANTOS, Cbtft de Ualdadt/NCO/COPLANISEINF, Código 
CDS-1 t RUTH CLÉA CARMO DE SOUZA, Eogcobeira Civil, 
Gereatc de N~tltOINCOICOPLANISEINF, COdtco CDS-l,lotodo• 
euto Secn:toria, pan se dtolotart,. dt MaeopA, scdtJ!Lsl!.•! 
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tlribui!'kl, llt ao MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP, no 
dlo IDn 112008, com objetlvo de receber u obru de rtforma do 
frtnle da Prefriluro t coaduslo de umo pro~ no entorno do 
prtdlo, no referido Munidpio, cooformt Convênln n' 05812008. 

r · Rcvogadu as d isposições em contrArio. 

SfCRETARI.\ DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, em 
Macop,, 04/11/2008 

F:DILSON c!~o PENA 
-CHEFE DE $fAÍIJNETEISF.NF-

PORTARIA 
(P) 214120118/SEL'IF 

O CJIEFE DF. CABINETE DA INFRA-ESTRUTURA, ao uJO de 
suu olrlbuiçôul<&ois, c tondo crw vlslo o teor da Aul!)rizoçlo 
n' 098/lOOH- NUF/COAFI'SEINF, 

RESOLVE: 

Art. I" -Dcsi&nor o strvldor ANDRt BARROSO DE SOUZA 
FILHO, Ttcnlco em Edilicaçôu, Reopondvd por 
Alivldodcs/!'ol'PISEINF, Código CDI-3, lotado nosll Se<retorla, 
poro 1t dC11ocar de MoupJ, stdt de sus otribviçko, otf ao 
MlJNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP, no dlo 0311112008, tom 
objrtivo d< lixallur obras de coastru~o de umo 
molou(Conv.OZZ/2008-SEINFIP.M.Porto Cronde), tonduslo da 
coa•truçlo dr .... orrao . (Collv.OZ-412008-SEINFIP.M.Porto 
C ronde), no Colanio Acrltolo do Motopl, coastruçlo de uma solo -
digital em anuo a Clmora Munidpai(Conv.OS0/2008-
SEINFIP.M.Porto Grude), reforma do freate do Prcfeihln c 
eonduslo de umo praço no entorno do prédlo
Munlclplo(Conv.OS8/Z008-SEINFf!'.M.Porto Crandt). 

2' - Revogados u dlspotlçO<s <m eoatdrio. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRliTliRA, em 
Macap6, JIIIO!l008 

EDILSON CO~ENA 
-CHEFE DE ~ET.;,ENF-

PORTARIA 
(P) 21512008/SEI~f 

O CHEn; DE CABINETE DA INFRA-ESTRLTURA, no aso d< 
suao otribul!'kll<&olt, t tendo em visto o lror do Memoraado 
n' 058/lOOS·AGETIUNAD~AF/SEINf, 

RESOLVE: 

Art. I" -DeJi&aor 01 servidores, CELINO SECRAMF.NTO DOS 
SANTOS, Artlfict dr Elttr'iddoclt, JOAQliiM SOLEDADE DA 
SILVA, -"C<alt de Portaria, IDEVALDO DE SOUZA 
FERREIRA, Artffttt de 1\kdalca, t JOSIAS GOMES SILVA, 
Aus.Op.Scrv.Diversos, prrlcotenlto 10 qudro de pcs100l do Ex
Trrrll6rlo .-.dtn~l do Amap,, lotados anta Secretario, ..-ra 1e 
dt~lotarcm do Macapl, stdt de IIU otribulçO<s, att OOf 

MlJNJdPIOS DE CALÇOENE E FERREIRA GOMES, ao 
pcrlodo dt 15 A 19/0912008. tom objedvo de conduzir, montor e 
dcsmonlar Ol(duu) lcndu óm cllrutaro me"lito com cobtrtaro 
em lono t 04(quoro) mód1l01 de poleo em eotrutura mtl6ilco, nos 
rrftrldos Muoic!plos. 

2' - Rcvogadu u dbposlçO<s om eootr6rio. 

SECRF.TARIA DE El>TADO DA INfRA-ESTRUTliRA, tm 
Macap6, lll091l008 

EDILSON ~O PENA 
-CHEFE DE GABINETEISENt'-

PORTARIA 
(P) 11611001/SEINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA-ESTRUTURA, no uJO dr 
suas atrlbulçoo lopl1, c tendo c111 vista o teor do Mrmorondo 
a' 062/lOOI-ACETIUNADINAF/SEJNF, 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

n' 03812008-AMAPIUNAD/NAFISEINF, 

RESOLVE: 

ArL I' -Dtoignar os t<nidnr<> SERAFINA CONCEIÇÃO DA 
SII.VA. Rtsponúvtl por AMAP/l'NADINAFISEINF', CDI-3_
EDNA DOS SANTOS SERRÃO, A&<nlt ~ < Adnoinistroçao r 
MARCOS DA SILVA VIEIRA. A&<nl< dr Adminl,.nçlo, Jotodos 
nrsta Sccrdnia, pan it desloc:artm dt Matap,, stdc de suu 
llribulçOts, att oos MIJNICIPIOS DE SERRJ\ DO NA YIO. 
AMAPÁ e TARTARUGAllll'\110, ao pcriodo dr 17 ~ 
2711 112108. com objetivo d< drtuorom ltvootarwrnto d .. bens 
patrimoniais pt:rtcnce:ntes to uen:o dtsta Sccrdaria. t:.;islcntu: 
nesses ~tuoicipios. 

I r • Rtvogadas 11 dlsrosiçOt• tm ('Ontrbio. 

SECRETARIA DE ESTADO DA IJIIFRA-ESTRirrt:RA, t m 
Manpl, 07/1 112008 

WILSON ChO PF.NA 
-CHEFE DE~~F./SENF-

PORTARIA 
(r) 219/lOOIISEINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA-ESTRUTURA, ao uso de 
suas alrlbalçôtslopls, t tudo em visto o teor do Autoriu~o 
a' 00612008-NAPT/COPI.ANISEINF, 

RESOLVE: 

Art.I"-Detlcuro Servidor JOÁO JOSt DA SILAVA 
GONÇALVES, Encenhiro Ovi~ Grnote dr 
N6dto!NAPT/SF.INF, C6dllo CDS-2, lotado nest1 Secrrtarlo, 
paro H deslocar dt MonpJ, stdt de s•u otriiHolçôts, otf 10 

MUNJCIPIO DE PORTO GRANDE-AP, ao dio 1111 112008, com 
objetivo do foztr levontamrnto dt cdlllcaçDo poro tmb•ln dt 
laodu dr a\'llioçlo. 

2' - Rtvogad~s os dilpn~iç!losom contr,rio. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRuTl'RA, rm 
Mocap,,IO/llll008 

EDILSON CO~ PENA 
·CHF.FF. Dr.lfiíiNITF./SF.NF-

PORTWA 
(P) 22012008/SF.INF 

O CHEFE DE CABl'iETE DA INFRA-ESTRUTURA, no uso dr 
suu alriblliçôtol<&ols, t ltado era visto o leor da Autorizoçlu 
n' 0071l003-~APT/COPLA~/SEI:'\F, 

RESOLVE: 

ArL I" -Dtoiaur o servidor JOÃO JOSt DA SILVA 
GONÇALVES, Eacubtlro Ovll, Gcrenlt dt 
Nldeo/NAPT/SEINF, C6di&o CDS-1, lolldo auto Sccrttario, 
para se dcslonr de Maeapi, stdr de suas otrlbul~eo, . ai~ o 
MUNiclPIO DE LARANAL DO JARI, no pcrlodo de 13 ~ 
14/ll!l008, tOID objrdvo de procedtr visluria no SIAC pan1 
emlsslo dt laudo. 

l" - Rnogodu •• dlaposlçOts tra eontrbio. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA·ESTRUTURA, tlll 
Mocapi, IO/ll/l008 

EDILSON CO~ PENA 
·CHEFE DE ~tMENF-

COMISSÃO I'EIIMANENTI! DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE UCITAÇÃO 

To•ada de Preçot n•. 02&12007 
- OBJETO: Reforma Geral oa Unidade Sa6de do 

Art. 1' -Dtsicnor 01 mvldoru, CELINO SECRAMENTO DOS Munidpio de Oiapoque - AP. 
SA:'\TOS, Artlfico dt Eletriddodt, JOAQUIM SOLEDADE DA Yu•a Vc.ced-: ConiiNlOra Roberto Abrt1o Ltda. 
SILVA, Agtott dt Portaria, IDE V ALDO DE SOUZA $ 
FERREIRA, ArtÍfice de Med.alto, c JOSIAS GOMES SILVA. VALOR: R 1.48!.688,68 
Aus.Op.S<rv.Divcnot. pcriCD<CDin ao qu dro ele pcuoal do Es
Terrltórlo Federal do A,.opJ, lolldOI lnll Secretario. ..... H 

dcsloearc11 de Mocapi, sede do suas olrib•i(ko, olf I Of 

MUNICii'IOS DE ctJTIAS DO ARAGUARI e ITAUBAL DO 
P!RIRIM, no pcr!odo do 22 A 2610912008. com objelivo de 
condllZir, montar e dumontor Ol(duu) leados em ulruluro 
m<l,llco tOtn cobtrtan UI lona t 04(<ruaro) módaloJ de palco era 
atrutun mttiliu, noJ referidns Munic:lpios. 

2' - Revogo dos os disposlçôcs em tontr,rln. 

SECRETARIA DE El>IADO DA 1Nt'RA-ES'fRli'J1,'RA, cra 
Moup6, 19/09/2008 

EDILSON CO ~PENA 
-CHEFE DE c:~~EW-

PORTARIA 
(P) 217/2008/SEINF 

O CHEFE DE GABINETE DA INFRA-ESTRUTURA, DO uso dt 
suu otribul~. l~ols, .e _!tndo 011 ~i•!!. . !!. ltor do Mc1>oroa~o . 

CHvlte n•. 00112008 
OBJETO: Exceuçlo dos serviços <:Omplementares 
Quartéis da Policia Militar dos Municlpios de i\mapá e 
Pracuúba - AP. 
Firma Vencedora: Si! VI&; Moraes Ltda. 
VALOR: RS 108.664,75 

Coavlte n•.00212008 

nos 

OBJETO: Serviço de Consttuçao do 71 6,20m do passarela 
em madeira de lei, com esteio, çom l,OOm e I ,SOm de 
largura. na' A vcnida Antônio Carlos dos Reis. no Bairro 
Jardim Felicidade I, em Macapt - AP. 
Flnaa VetiCedora: Andrade a. Vilhena Lida. 
VALOR: RS 103.302,79 

Coavlte n•. 00312008 
OBJETO: Serviços de COIISinlçlo de 283,SOm de passarela 

·em madeira de lei, <:am tarugos c esteio, com 1,00m de 
largura, na Passagem Jndcpcndeocia, no Bairro Judim Marco 
Zero, em Mac:ap6 - AP. 
Firaa VeKedora: B.M. CoaslnsçOes e Serviços Lida. 

_VALOJt: RS 26.243,71 
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Convite n•. 00412008 
OBJETO: Exc:cllÇio de Serviços de Reforma de bloco e 
ConstruçAo de 02 (duas) salas de aul• na Escola Esla<lual 
Raimunda Passos dos Santos, em Macapã-AP. 
Firmo Vencedora: W.L. Comerdo. Construçllo c Serviços 
l.tda. 
VALOR: RS 145.963.06 

Coovitt n•. 00512008 
OBJETO: Serviços de ConstruçAo de 524,80m de paso:an:la 
em madeira de lei, com estrutura em esteio. c largurn de 
I.OOm c UOm, na Ruu Pastor Diocleciano C. de Assis -
Bairro Jardim Marco Zero. em Macopá-AP. 
Firma V tncedora: Conslrutorn Ruça Ltda. 
VALOR: RS 76.992 .~8 

Convite o•. 00612008 
OBJETO: Exe<:uçlo dos Serviços de Reparos e pintura geral 
da E...cola b 'ladual Osmundo Valente, com 04 (qualro) salas 
de aula c Alojarnenlo para professores. no braço do Rio 
Ajuruxi e Serviços diversos e pintura geral da Escola da Foz 
do Rio Navio, com 02 (duas) salas de aula e Alojamenlo para 
professores, em Mazaglo - AP. 
Fimsa Vet~eedclra: J.P.E.P. Lida. 
VALOR: RS 14-4.262,0~ 

Convite n•. 007/2008 
OBJETO: Serviços de Construçao de 351,25m de 
passarela em madeira de lei. em tarugos c esteio, com 
I.OOm c I,SOm de largura na Avenida Castro Alves, no 
Bairro Fonle Nova, em Sanlana- AP. 
Flnna Vencedora: R&. D ConstruçAo Ltda. 
VALOR: RS 38.424,5 I 

Coavite n•. 00812008 
OBJETO: Exceuçao de serviços de Reforma e Ampliaçao 
do Cenlro Comunilário da Comunidade de Abacate da 
Pedreira, em Macapá - AP. 
Flr.,a Veaeedora: J &. J Construções Ltdll. 
VALOR: R$ 147.3 15,25 

Convite n•. 00912008 
OBJETO: Execuç:lo de Serviços de Ampli&çao c 
Adaplaçlo da Arena de esporte c lazer do Bairro Jardim 
Felicidade I, em Macapâ - AP. 
Firru Vencedora: Parceria Construções Lida. 
VALOR: R$ 146.647,40 

Coavlte n•. O 1112008 
OBJETO: ExecuçJo dos serviços complementares no 
Quartel da Policia Militar no Municipio de Calçoene- AP 
Firma Veaceclora: Consterplan - Construções e 
Terraplenagem Lida. 
VALOR: R$ 133.950.41 

Convite n•. O 1212008 , 
O.BJJ:TO: Exeçuçao dos Serviços Diversos na Fot1aleza 
de Slo José, em Macapi·AP. 
firm• Vencedora: Elos Engenharia Ltda. 
VALOR: RS 103.811,72 

Coovite n•. O 13120011 .• 
OBJETO: Exccuçlo dos serviços de Elaboraçlo de 
Projetos para a Construçlo da Casa da Ci&lcia. onde 
funcionan\ a SETEC. em Macapá - AP. 
Flnna Vencedora: Ágape Construçiles Ltda. 
VALOR: R$ 63.714,50 

Coavlle n•. O 14/2008 
OBJETO: ExccllÇio dos serviços de Reforma e 
Adaptações no pn!dio do destacamenlo da Policia Militar 
na Comunidade de Santo Antônio da Pedreira. em MICaJ)á 
-AP. 
Flnna Veacedora: Orion Empreendimentos Ltda. 
VALOR: RS 100.967,23 

Coa vila n•. O I 512008 
OBJETO: Exercuçlo dos serviços de ConstruçAo do' 
1.400,00m de ~las em madeira de lei, com estnllura 
em taru&O! e esteios, nas comunidades de I~ 
Cassiano, Foz do Gurijuba e Vila do JWICO, no Distrilo do 
Bailique- AP. 
Firma Veacedora: Consap- Constnltora do Amapá Udll. 
VALOR: RS 133.127,68. 

Co.vlte n•. O 1612008 
OBJETO: Aquisiçlo de Mllcrial de Consumo 
(informática) para esta SEINF, confonne anexo I, do 
Pedido de Colaçlo n•. 
1/15212008/AMAP/UNADINAF/SEiNI', Processo n•. 
2007f700.46. 
Flnaa Veacedora: Digimaq lnformilica l-Ida - ME 
VALOR: RS 32.939,00 

Coavite n•. 01712008 
OBJETO: Execuçlo de serviços de Reforma c 
Adaplaç6cs de uma sala onde funcionan o Projeto Girino 
Digital Nevo da Amaz6nia, na localidade de Campina 
Graodc. em Maçap! - AP. 
Finna Veacedora: Engepre Lida - ME. 
VALOR: RS 26.411 ,50 

Coavite n•. 01812008 
OBJETO: Exercuçio dos Serviços de c!aboraçJo de 
projetos complemcnltlrcs para a construclO do Comolexo 

I . 
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Policsportivo ;r..erao, em Macapá - AP. 
Firma Vucedon: J. Bastos Edificações l.tda. 
VALOR: RS 132.300,00 

Conit• n•. O I 912008 
OBJETO: Exccuçlo dos serviços de contratação de 
Empresa especializada em Serviços de Manulenção 
Preventiva c Corretiva com Rcposiçto de Peças e 
Acessórios, nos equipamentos de Climatizaçlo desta 
SEINF. 
Firma Venc:edora: I..C. de Matos -· ME. 
VALOR: R$ 77.400,00 

Convite n•. 02112008 
OBJETO: F.xccuçlo dos Serviços de Construção de 
palcos, em madeira de lei, para Encenaçllo Teatral em área 
adjacente à FonaiC?.a de Slo José de Macapá, na área da 
Vila Ollmpica do Bairro Nova Brasllia em Sanlllna c 08 
(oito) palcos na igreja Santa Cruz. no Bairro Jardim 
Felicidade, em Maeapá - AP. 
firma Venc:tdou: Gundim & Nascimento Constroções 
Lida. 
VALOR: RS 112.693.84 

Coovik n•. 02212008 
OBJETO: Execução dos serviços de construçlo de 05 
(cinco) palcos, em madeira de lei, para Encenaçto Teatral 
DO Bairro do Ataú, em Macapi - AP. 
firma Veacedora: Evanscto Construções Lt<!a. 
VALOR: RS 16.-409,75 

Convite n•. 02412008 
OBJETO: Execução dos serviços de consttuçlo de palcos 
para a rcaliz.açAo de eventos no Sambódromo, em Macapi 
- AP. 
Firma Veaeedora: Oi Miceli Construções Llda. 
VALOR: RS 34.818,41 
Coavlte n•. 02n008 
OBJETO: Execução dos serviços de Elaboraçlo do Plano 
Estadual de HabitaÇIIo de Interesse Social do Estado do 
Ainapã - PF.IIISIAP. 
Firma Vencedora: Projetos c Assessoria Técnica Lida. 
VALOR: RS 71.675,00 

Convite n•. 02812008 
OBJETO: Exccuçao dos Strviços de construção de 
68,00m de ~las em mndeira de lei, com éstrutura em 
esteios c tarugos' e Trapiche na comunidade do Garibaldc, 
em Macapã- AP. 
Firma Vueedora: E. Miranda & SlilltOS Construções e 
Serviços Ltda. 
VALOR: R$ 81.036,50 

Coavite n•. 02912008 
OBJETO: Execução dos serviços de adequação nas 
instalações da câmara frigorlfica da Central Estadual de 
Armazenamento de Imunobiológicos do Amapá, em 
Mac:rpã - AP. 
Firma Vencedora: Eletro Scrvicc Engenharia e Comércio. 
Ltda. 
VALOR: R$ 93.765,00 

Convite n•. 030/2008 
OBJETO: Execução dos Serviços de Construçao de 
1.029,50m de passarelas em madeira de lei, com esteios e 
tarugos nas comunidades de Jaranduba e Ilha do Brigue no 

, Distrito do Bailique- AP. 
Firma Veaeedora: Silva & Lima Ltda- EPP. 
VALOR: RS 142.383,69 . , 
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PROCESSO SELETIVO 

EDITAl 01/200'> 
llomotogo 

_j 2009 

iJJ ~01~ A da• u antos Oitccoun I 
f/ fcretârio lado da Educaçi!o 

A Secretana EotoJuol de Ed o do Eowlo do A=pi -
SEED, atr.-é• d> Coordenoçan I oco! do PROJOVEM URBAKO, 
lendo ern vista u oncntaÇ<)<s pn:>i<l:IS n> RtsolU>~oi('O/FNnE n'. 22, 
de 26/0S/2008. rnfmna os c:nltnos para partrcrpaçiu do Processo 
seletivo PROJO\'E~~ URDA NO 2009. 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1 1 Pm IOdos n~ efe1to$, o conhcc:mle:nlo pn.~·vio d35 nomw 

CMttdu neslc cd1tal ê r~ui~1W esscnci:al p~r:l 1n$criçJo e para 
parncip:açio <m quolqu<r du fuet do processo sekli<'O. O e>ndidato 
que por qualquor motivo, deixar de otcnder iJ normas aqur 

(DIÁRIO OFICIAL) 

e.~mhctec idn'\ <erã ehmmadn dn r mceun stleuvo 

I 
I 2 As caraclcfÍ>l!CôS gmrs dus cargo> sào as c:specificadas 

pela ltg1slaçAo C:Ci m:l nle:'1C:If'moda , nphcando- 'C as d1sp0stÇ~S 
n;buvas :ao rqm11.: dtsciphn.lt de que tni:a o Estnuto do ~iagistério 
Púbhco Eo11dual. 

l.l. A cargo horina •ri rle 30 (tnnta) horas semonaiS. 
! I 4. A carga hor.im dus educadon:s sc:ri di<tribuida de 

scgtmda 1 sexta, no horirio noturno, e lOS sibado$. no$ rumO$ 

I 
matutino e vespertino, conforme as neetss id~c.s do PROJOVai 
l:ROAI\0 

I 
I S. A definiçl o de r.•. de vogas para os Educadores dependerà 

do número de >luno< m>tricul:ldo.s. 
1.6. Das vagas. e>istenlcs, 5% (cinco por ccnlo). por e>rgo, 

I 
smo rescrv:uias às pes.soa.s portador3s de dcfici~c:ia. no~ ttrmos da 
Ler n' 5.484192. bem como em altndrmo:nlu a Ler Federal n'. 7.853/89, 

I rc:gu lamenlado pc:lo Dccrelo n' 3 298/~. 
1.7. Os cargos, as vnp.it5, os prt-rcqu1sitns/~eola.nd:ade e o 

rcmum .. T411Çlo mensal 55o os cst:sbcl\.'\:tdos no quadro a. seguir. 

CARGO 

Educador 
deheas 

Especificas 

Educador 
Profissional 

QUALIFICAÇ 
ÃO 

Habilitaçao 
em nível 
superior em 
sua llrea de 
atuaçao 
(licenciatura 
plena) ' : 

Conhecimento 
s básicos em 
infonnâtica 
(operaçao de 
software de 
texto, 
planilhas. 
correio 
eletrOnioo, 
navegaçao na 
interne li 

Habíhtaçl!o 
superior na 
ârea 

· relacionada 
ao arco 
ocupacional 
de sua 
responsablllda 
de e 
experiércia 
comprovada 
em CUISOS de 
formaç~ 
profissional: 
ou Técnico 
em nlvel 
médio na área 
relacionada 
ao an::o 

CARG 
A 

HORA 
RIA 

30 
horas 

30 
horas 

REMU 
NERA 
CÃO 

R$ 
1.200. 

00 

RS 
1.200, 

00 

N". DE 
VAGA 

s 

30 

10 

'-- _ --'-"oeu=u=p;ac"'iona="-1 _..J'----'----~---' 

Educador 
de 

Partlclpaça 
o Cidad3 

de sua 
responsabllida 
de e 
experiencia 
comprovada 
em cursos de 
formaçao 
profissional. •• 

Conhecimento 
s bllsicos em 
lnfonnâlca 
(operaçao de 
software de 
texto, 
planilhas, 
correio 
eletrOnlco, 
navegaçao na 
Internet). 

Graduaçao 
e m Serviço 
Social com 
Diplom:! 
rc:grstrado J>< lu 
órgao 
CUtnpdt1'11C t 
devidamenlc 
inscrito no 
C:RESS. 

Conhecimento 
~ bâslcos em 
lnformllUca 
(operaçao de 
softwaro de 
texto, 
planilhas, 
correio 
eletrOnlco, 
navegaçao na 
inteme1Í 

30 
horas 

R$ 
1.200. 03 

00 

-
• C11!nclas Humanu (Geog~fia, e Hi~tória), Portutuâ, lnglés, 
Metem611ca e Ciblci1.s da NatW't':ta (Físic-a. Qufmica e Biologia.). 
•• Ser.-iços Pessoais (manicura e pechcura. dcpilador, c::abelcnciro. 

maqu1ador), Admin1straçlo (arqu1va dor, almoxarife. continuo, au.x1har 
<~dministruth·o); $aúde (auxihar de adn»nistDçlo em hospitais e 
cllmc.ts, r=pcron1>1a de consullllrio mo!drcn • dentário, atendcnte de 
Jaboralório.s de an6hses cltnrcu, atcndcnlt de r~;. - balconisto) 
Alimenta~o (ChopiS1a, Cozinherrn Aullhat, Reposnor de Mercadorias 
< Vendedor Ambulonre (Alin•:nl;oçlo) e Constnlçlo e Reparos 
(Enc•'!!!!!!!cl'mtor, lll<tnmu • Repondor- reves trn>enlo) 
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2 IJESCRJC'ÃO SUMÁRIA OOS CARGOS 

2 I Educador de árta.\ ts}\ecifias: MmistrJr aulas de 
drserphn:os enlnJIOOcnt<S do currlculo dú Ensmo fundJmental, 
a-.. nsmiundo-os conteúdos leórkos pr6tJc<» pertinente.t. de forma 
mtenhsciplinar por meio de explic>ç&s. dinhrnc> de gnrpo, pesqurs:~ c 
outru tb:nicas diditicas, bem como. n~ btsJcas de ,,fonnática e 
suporte i.s açôcs comunit6rias po$JJb1l11ando o pleno d6cnvolvunen to 
tntclectual do :)lunn c $Ua ~tuaçlo responsivcl cumo c1dadJo 
p>rticrp:mll: d• so<:red3/J:. 

2.2. Educadores profiss•oniJS: Mmistrar au la.s de qualifieaçlo 
profi!SIOnol, dando tnfase o qucst.ao d> inserç~ no mcn:;Wo de 
tr::Lh31hn com noções bàsic;:u de cidadania, rec.UI"SM humanos. 
organi2:aç~o do tr1b1lho e a vida em socted#de:: rlanej:.r e execut:J:r 
"'sitas às empres:LS relacionadas com os arcO! oeupacmna LS, 
acomp3nhar as iJIJvldades técn icc>prttJCIS dos alunos. elaborar o Plano 
de Oríentoçlo Profissionol - POP. seguindo os padn'l<s formulados 
pc:lo Programa. 

2.3. Educador de' par1icipaçlo cidoda: Coorclenar otrvidades de 
interaçllo soci::al entre o.s jovens: tX3minar com os alunos a relação da 
Cscol~ com a comunidade; pesquisar 1 simaç5o sócio·cconOnlJca das 
famílias. desenvolver projetos socioi!õ em i re.u c;u-entc:s e orientar o 
Plono de Açlo Comunirán• - PLA 

3. DOS REQtliSITOS DOS l'ANIJIDA TOS 

3 1 PnderJo se candtdaur a pl'esw.tc sckçlo, brasilc1ms (as) 
que atrnd3m is segum~ e.-. tglnc ta1 

a) ter 1 craduaçlü c:Jng 11J• p:an o C3f@O. de ~c()fdO com esse 
editol: 

b) QU~f ~o~u ilc~ com :u obng~M:" e:le:~tor:u~ t ,.,1h:ares. 
c) go.r.ar dos dlrt'Jtos pohticos, 
d) tCT ubde mlnnno de 18 anos completos, 
c) nlo possuir' vinculo com :1 adnrinistroçlo direta ou mdu1:ta 

d• Unilo, dos Est<d11< < dos Municlpro.s, bem como suas substdiâríos 
ou controladas. ou cxc:cer O'Utru ativ~es em err.presa.s partJcularcs 
ou afins, enf1'9"0var formalmorte a cornpallbihdade ~c horirio.s. 

3.2.0• profin•onars que prc:lendem tno~lhor na exccuç.lo do 
PROJOVEM URDA NO tomt.!m deven1 possuir: 

a) compc:t~cra na súa in:a csp<clfie> de >tu>çlo. 
b) conhecm\ento.S em in(ormática, que: scrio avaliados em 

prova pr.\lico; 
e) disponibilidade <lc tempo, conforme cspecrfiado para eada 

funç.lo: 
d) auequaçao • dinamic• pedagógica metgrada que caracteriZ> 

o PROJOVt!.M URJJANO: 
e) adaplaçlo ao publico-alvo du PROIOVEM liRBA:-10 , 

rcconhc::ccndo as especificid:lde!: de comunicaçlo e re:lacionamentu 
com JOVem em situaçllo de cxclusJo social. 

4 L>A INSCRIÇÃO 

4 I A> rnstríçOes e513~o ohertllS no período de 19 a 23 de 
jo.nerm de 2009, no horino das 8h is 12h e <lu 14h às 18h na sede 
provi;ória PROJOVC.\i URBANO, suuodo na Avenida FAB 96, 
Centro, Mac.opi- An,.pa 

4.2 A inscnç.lo de:veri ser crctuada pe1u própno C:mdld~.lO ou 
seu Procur.M.Ior. neste caso, :a r rncuTDÇio especifica c cóp!a do 
documa1to de tdenudatk do prucur:ador, devida~t.e autt.nticada, 
devem ser onexod:os on processo ele rnscnçio do eandidaiO. 

4 3 P;_ra a mscnç.lu neste concurso, exigir--se-l o 
<) tr\pll au1enticado do ·ntulo Eh.itural, com o CD"l'ffiVIn~ da 

última votaçlu, 
h) CÓJHI autenticada da pruva de quiu~o cnm o Se.n••ço 

Mrhw, 
e) cóp11 autcntrea<la ~u llbtórico Escolor; 
d) eópro aulenllcada da ldcntlda~<. 
e) <úpi> aut<ntic:ldo do CPF; 
O p>ra os cargos de educadores de nfvel superior, cópra 

autcnticJda do diploma do C:urso de Grnduaç~o e/ou Certificado d< 
Conclus2o do Curso de Clra.duoçlo, reconhccHSo em nivd n:tcion:~:l ou, 
se obtido no ex tenor, devidafn('nl.C rcv:~lid:~do. 

4.4. 1\ insc:nçlo do Candtdato i mpli~rá no conhecimento e na 
[jcita accilaçlo <las normo• • oondiçil<s eslabclecidas n.:slc Edrl:>l. em 
relaçllo ls quoi<, nlo poderi olecor dcoconhedmento. O C:IUididato 
inscrito por r rocu::açllo assume: total responsabilidade pelas 
infnnn:~çôes p.-est1d:1s pelo u~u Procurodor, arctndo com as 
conscqüb'lc•u de even~1s erros do seu rcp-estm!antc no 
preenc:himcntn do requerim:nto t.lt: inscriç1o e nii ane:·u.ç.lo dos 
documenlos exigidos. 

4.5. AJ inscnçõcs ser)o apreciadas re•Lo ..... Or.litl Gestor do 
PROJOVEM URBANO atnové$ da t:qurpc de Coortknoção local, que 
dec:tararâ quaLS os CIJididatos rivm~n1 suas 1n4ençõcs êefmd~. em 
1viso ~fiudo na ~~~ Sccretana 

4.6 DAS INSCRIÇÕES ~ARA CANDIDATOS 
PORTAOORES OE IJEFICIENCL" 

I 4.6. 1. As pcs..aos port>donrs de deúcifnci>, "ue pn:u,ndam 

I fazer uso das prcm>privas que: lhes soo racultada.s no Inciso VUI do 
an. 37 do Cnn~tiuaçlo l'cdc:ral , na Lei n'. 7.853, de 24 de outubro d< 
1989. pelo Dccrc:to federal n•. 3.298. de 20 de ducmbro de I 999 e ao 
di5p0sto na Lc1 5 484192, ê. :lssegundo n d1reuo de concorrer :h \'agas 
reserva~ :aos porbdores de defi c:iCnc1a no presente Processo de 
Seleção, desde ~uc a deficibrcro de que d o port•dorcs scjom 
compotrveis com as atributçÕI::. objeto do c~rgn em pro"unento 

4.6.2. Um nhedrtncia 10 disposto nu •rt.J7, porâgraio I' do 
Docrelo rcdcral n' 3.298/99 < on disposiO na Ler n' 5 484/92. ficam 
re'lcrvadas 5% (emeo por cento). por cargo, das vasas cxiSll'lltC'S ~s 
pcssou por~do~s de deric:iêneia. 

4.6.3. Cons r~er•rt..s< pe<'l>OS ponadoras de ~eficiên<io 
aquelas que se enqu1drarem nas catcgori:~;s discriminadas no art. 4• d.o 
L>ccrelo n'. 3 298199. 

ft-4. Os candidatos devr rlo dcclorar, quMdo da mscriçlo, 
serem ponldores de <fefici~ncia , cspceilícamlo-a n:l Ficr,a de lnseriçio 

4.6 S. As pc5sua.s portadora< de deficiência. rcsgwml:ldos u 
condições «pe<~.,, prevrstas no Dccrelo n' . 3.298!9'>, parlleularmenle 

em seu artrgo de n' 40, panieiparto do Processo ~e Sçt,.~o em 
lgU>idade de condições com os dcnua candrd:llos, "O que se rd'<r< lOi 

cnt~nos de scJcç5o • 
4 6 6. Os porudora de defier~rro qcc nio rcal.z.arem a 

mscnçlo confurme mstruçOcs constantes neste •tem. nlo podCr:o 
impcirar recurso em ravor de sua situaçlo 

4 6.7. Nlo havendo candidatoJ aprovodos para ., vogos 
reservados para portadores de deficrrncia, cssa.s seno pr«nchidas por 
condidn10s nlo por:odores de defieiblcra, observando a orúm de 
classrficaçio fiMI. 

}-DA SELEÇÃO 
· ~ Q 
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5.1. A Seleção Pública o.:omr.i nu pertodo de 26 a 30 de 
janeiro de 2009 

5.2. 11 Comissão Examinador:~ ~r.l composta pela Equipe de 
Coordcnaçfto Local do ProJo,,m Urbano - Amapa · 

5.3 O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. objeto deste 
edital. secl composto de tn!:s ctap:as: 

a) Análise de Cumculo Vitae documentado; 
b) Entrevisue: 
c) Curso de Formação Inicial. 

5.3.1. ~RJMEIRA ETAPA: DA ANÁI.ISE DE CURRÍCULO 
\:trAI! DOCUMENTADO: 

5.3.1.1. A análise dos cuniculos profissionais lcvari -em 
consideraçAo. prioritariamcnh~. os n:quisitos necessórins a cada funçio 
(formaç'o acadfntico e/ou prolissional). tempo de S<n•iço na 6rco. 
cxpentncia e 31tuç.3o em projetos de açao !.ocial e cpat.itaç~n 
profissional. 

A anál1se curricularcur11>reende: 
•) ln,·esrigação da veo~cidadc das informações contido< nos 

curriculus e na documentlç!!o ::~.present.ada; 
b) A adoç3o cumulati,·~ pnn11 os crilblos utihz.ados na 

pontu:a~o. ou seja, a atribuiç3o de pontos p<>J: :apresentaç~o de um 
titulo "'o exclui o consideraçio de outro, desde que comprovjldn 
m:diantc a apresentação da docu~taçlo exigida; 

c) A atribuição de pontuoç.io pelos titu les apresentados, que 
... m reílli7.ada com base nos crilerios dcfimdo.s no quadro abai'(O e 
t.le\'i..Jamcnte comrm\'tdos pelo candidato; 

CRITtRIOS PO:-lTUAÇÃO POR 
ITEM 

Diplo~ de concl ~s!.o de euf\<O de 
POS·GRADOAÇAO, em nlvel de 
espccializaç.io. com c.uga horária 
mfnil-na de 360 horas, na área a 
que coneol'l"e no Processo 

~crivo. _---:- _ _ 
Diploma rle conclu$Ao ele <ur>o de 
MlôSTRADO I DOUTORADO na 
Arta a que concorre no Proces~ 

~~-·------------
Expcri!ncia docrntc na EJA em 
escnlo pública (estadual ou 
municipal) ou qualificaç~o ' 
profissional na árc:J~ dos arcos 

02 

03 

02 

~-~S . 

Pan1cipa~o tm outros cursos na 
ârta de formação ou área alim: 

SerGo atribuldos 0,30 
pontos para cod;J 

partocipaçào, sendo 
computado até I O 

panicipoçOcs para este 
critério, totalizando 

__ - - - -+---'assim, 03 ooniDS. 

TOTAL MÃXL~ODEPONTOS ~~----l 

5.3.2. SEGUNDA G>APA: ENTREVISTA 

5.3.2.1. Entrevista de carltter classiticatório e elimino tório par1 
todos os cargos, será aplicada somente par:1 os candidatos habilitado. 
na CtlJ» :.nttrior, conforme disponibilidade de vagas con)tantes no 
item 4. deste Edital c de acordo com a clas)ilic~çAo na etapa anterior 
rt!:peiumdo as vagas pm est:l cUlpa. 

5.3.2.2. A entrevista ohnrdar~ questõos subn: pollticas públicos 
de inclu""o de jovens e odultoa. 

S.J.2.J. Os candidatos doverão opresentor .. e para a cntr<vista 
en, Jocal, data c horirio 9ue serto inro~dos pnr ocasi.lo do resultado 
da primeira etapa. '\...Y 

S.3.2 4 . No aro da entre•·im n• candidatos scrl.o abordados 
sobre conhecimentos de infornlática. 

I 
5.3.2.S. SerA atribufda ao candidato entre>istado uma 

pontu~ç~o conforme desen1penho na mlrtv1sla de :~.cordo com Os 
crit~rios a serem avaliados, CO"'(orme: quadro abaixo. smdo climiruJ.do 

I o candidato que obtiver nutl inferior • JO(trintll) pontos, nesta etapa. 

~ ------
ABORDAGEM PONTUAÇAO 

_MÁXIMA ' 
I-- Perfil do candidato. dianle o 

trabalho com adolescentes em 
r -:---=S::::iluaç3o d-::e<..ns:.:·,co=. :--:--~----·

Desempenho êm comunicaçao 

02 

-
voltada aos adol.,_,e::s::::ce::n~tes"",:--4--------= _ 

l--Disponibilidade J?;i ra o trabalho ...:....!!.01!..- ------J 

02 

Concepçao de ensino e 
02 , _ apr!!ndizagem • 

r---cõncepçao do PRO~J'=o"'v"'EM:-:---+- -
02 

f----=. URBANO 
Conhecimento em infollné::.t;:.:lca=---i--- -=0.;.1 __ 

Total ~ximó de 
contos na avallacao da entr.::eVl;.;·:::sta=<--._ ______ 10 __ _ 

5.3.3. TERCEIRA ETAPA: CURSO DE fORMAÇÃO 
rt-'ICIAL 

Serão h:lhilitodos para esta etapa os i primeirns candidatos em 
cada uma das cinco ireas (Língua Porrugucsa, M•tcmátitll, Cifncias da 
Ncturc1.a. Lintua lngl~:SJ c Cimcias Humanas), os 11 primeims 
l:!dlM:odorcs Profissionais e os 4 primeiro.< Educadores de Parti<:ipa"o 
Cidadã oriundo~ c1a etapa an terior e serlo submetidos A terceira etapa 
que c um tn:in•mento e<pcclfico de 160h (cento c sessenta horas), onde 
96 (novtnta c seis) ho~'smlo presenciais no período de 09 o 21 de 
lcvereiro de 2009 no horário du 08:00h ~s 12:00 e das 14 às 18 hor:1s I 
de segund• o s6horlo. Ao final desta ctapo •er.l atribulda umo 
pontuaçlo de acordo com o descn1penho do candidalo na fom-.oçllo. Os 
6, lO e 3 candid3tos: de: cada ~ re.~pectivamentc. que obtiverem o 
melhor puntuaçao, nesta etapa, s: rJo os cta. .. si ticados 

ú. CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
6 I A divulgação du; re.<ultodos ocorreri dia 04.Q2/2009, em 

list:o ofixodo no sede da SEED c no sede P-rovis6oia do PROJOVGM 
URBANO; 

G 2 em ncohuma hipótc.<c coberA revislo de Notas. 
~-3. Coso ocorra à onuloç~n de alguma qucst!.u, os· pontos 

scr3o atribuldus a todos os candidatos. 
6.4. A classificaç:ln final dos cnnd1d2.tus ser.í obtida através da 

~dia simples d~ ~rcs bn.Jto~ de C~3 prova; 

(DIÁRIO OFICIÁi:) 

6.5. Ser.lo consi<kndos aprovodn• na seleçlo os candidotos 
que prcstar.am as prova.s prc:vistas par-~ :lS v:.gas. nas áreas 
correspondentes, para as quais conrorrcr.un c que nllo tenham sido 
eliminados nas provas ou de~classifico~~dos na rorm:sção in icial. 

6.6. A classilicaçlio final $iCrá ctn ordem decrescente 
t.:orrcspondente ao nútncro das v~gas oferecidas pAra c3da áre~ sendo 
cor.sidcrados -=omo aprovados remanescen~ os que obttvernm 
classificaçio em númr:ro superior is vagas ~ptctiv3S; 

t :7. Os aprovados r<m:>n<S<entes que comporia o codo.!tro de 
rescf"\oa seria cnn .. ·ocados, pela ordem de clusificação, par:~ 

provimento progressivo das Vl\&as, quando n!l.o preenchidas uo 
processo de selc:çao ou em ra1Jo d! \'3C4nda posterior d::~s mesmas; 

6.R. As listas do rcsult:~do final da seleçlo scrl.o divulgada.< no 
si te da ~retaria Estadual de Edutaçào do Amapi e no Diário Oficial 
rio estado do Amapá ejomilis de grande cin::u1aç5o 

7. OOSCRJTERIOS De or.~EMPATE 
t ·O cnndirlato que 11\'Cr maior id:Jde. 
2 ·O candidato com nY<uor tcmpu de cxpen4!ncta na área a 

I.JU:I.I concorre 
.) · P~unndo cmpat-.-, ~uneio púhhco. com 3 prcscnç :J dos 

intrres.qdus. 

8 L>A CONTRATAÇÃO 

IÍ.I . A contrataçlo será fc1ta após o curso de formação inicoat 
que tem carátCT obrigatório (o prollssional !ielec:ionado recebcrâ uma 
ajuda de custo). 

8.2 A dur1çio clu contr~t('l dos profissionais ~c:lecionados ser.i 
por um período de até vmtc (20) meses, pÕdrndo ser prorrogado, ou 
antrcipadu, c.Jepc:ndendo das neccs5idjjdc:s do programa. I 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

, 9.1. Poro efetivar a contr:~t.aç!.o, t obrigatório o presença e a 
1 aprovaçio dos profissionais sclccioft:ldos no curso de formaçlo inicial; 

9.2. O pagamento da ajuda de custo no pertodo da formaçlo 
inicial é condicionado a presença do profissional ds aulas; 

9.3. Os profwionais contratados seria lotados na Sede do 
Prolovcm Urbooo, podendo atrnder • qualquer um dos núcleos ou ser 
remanejado durante o perfodo letivo de acordo com as necessidades do 
programa; 

9.4. Nn decorrer du ano lelivo, de acurdo com o nümcro de 
alunos (Rcsoluç,o/CD/I'NDE N'. 22 de 26 de maio de 2008), um 
mesmo profíssiun~l poderi ter que n1endc:r a rmis tle um núclcu 
escolar, de acordo com as necessidadt."S do programa; 

9.5. No decorrer do pCiiodo letivo, caso haja reduç3o no 
número de aluno$ freqüentes. ~verã rcduç.lo do número de 
profissionais <!u programa (ResoluçloiCDIFNDE N". 22 de 26 de maoo 
de 2008), ocon"Cldo, DSSim, o desligamento de profissionais 
excedentes, de ::.cordo curn avDiicçlo oa equipe d:1 coordenação do 
PROJOVEM !IRRAJI;O ou de oco""! com os necessidades do 
pmgrama; 

9.6. Os profissionais conlratadus (professores, qualificodnncs, 
formadores cidadlos) devem declarar t<r disponibilidade de trabalho 
aos sábados, poi• estes fattm parte da jornada de trobalhn semanal; 

9.7. O horário de trabalho, no núcleo c dos educodores é das 
I RhJOminh As 22h30minh, de segunda à sexta feira, podendo mudar, 
de acnrdo com as neçessidodes do prut~:rama; 

9.8. Esta sel~o pdbliea n3u garante nenhum •inculo 
emprcgaUcio com a SEED. T<rminodo o programo, o profissional será 
rlesligado do deste; . 

9.9. A documentaçio exigida, ne..\Se edital, deverá ser entregue 
no ato do inscriçlo, na sede do PROJOVEM IJRBANO - Amapâ; 

9. 1 O. Os candidotos nlo sclcx:ionodns ter.lo prazo de 60 
(sesscnt11) dias, após o rc:suiJado do processo seletivo, para retirar sua 
documentaçlo. Após este prazo, os documentos não procumdos serlo 
incjncr.tdos; • 

9.11 . A extinçlo do contrato dos profissionois contratados 
ocorra-á pelo témlino do pr.oto contratual ou pela necessidade de 
reduç~o do nümt:m de pro fissionoi ~. de acordo com as necessidades (lo 
prugroma. ou por n~o odequaçlo do proftssional ao progr•ma nu por 
iniciativ;a do contratado. com·anlecedC.cia de trint.a dias· 

9.12. O Comité Geslllr do PROJOVEM • URBANO t 
responsável pelas inscriçiics, divvlgaçllo do quodro de vagas, 
divulgação da clusifieaçlo dos canúidotos e organizaç'o da escolha úc 
vagas; . 

9.13. O Comité Gestor do PROJOVEM URBANO fori o 
classificaçjo c unAiise dos recursos: 

9.14. Os casos omissos ocrlo resolvidos pelo Comirf Gestor 
do PROJOVEÍvl URDANO de conformidade com este Editll e demais 
legislaçõo peninentc; 

9.1 S.!lste Edital cntr> em vigor na dat• úe •uo publicaçao. 

Macopó, 8 de janeirô de 2009. 

. ~ · ---;;i/ro~é:~~to S:mtos Sittncourt 
cOC:fJ.ad~r. do omitt Ges10r do Projovcm Urtono 

S~rctino · dual de Educaçlq do Amaoã 

CONSELHO ESTAUUAL DÉ EDUCAÇÃO 
CÃMARA DE EDUCAÇÃO I'ROFISSIONAL E ENSINO 

SUPERIOR 

I'ROCESSO N" 116&'08-CEE/AP 
PARECER NO OWOS-CEE/AP • 

1- IIISTÓRICO: 

AlJTORI~ 0 Fli~CIONAME~TO DO C:t:RSO DE 
EDilCAÇÀO PROFISSIONAL TtCNICA DE 
Ni VEL MtDIO t:M SECt:RAN(.A DO TRABAUIO 
MINISTRADO PELO CENTRO Dr EDUCAÇÃO 
AI'OENA EAPKOVA O PI.ANO DE CURSO. 
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O Sócio Administrativo do m1111tcncdont do Centro de 

Educaçlo Apocna. a~vl!s do Oficio n•. 00 112007, datado <I<; 06 de 

novembro de 2007, cncôlminhou a csle egrégio Conselho 

documcmaçào nc:cessâ.rift pleiteando autori1.açi\o de funcionamento do 

curso de Ttcoooo em Segurança do Trabalho, área de Saüdc. 

Em atendomenlo ao que dispoe o artigo I 8 da Resoluçto n• 

065101-CEEIAP. que normaliza a EducaçAo Profissional neste «rado. 

o proo.;sso foi encaminhado a. um profissional da àrca. rar:.t que 

procedesse 8 anàlbc do ('llano de curso. C)pccili~::tfT\(nle nos itcn~ 

perfil profissioool de conclusão, organoz.1ção ctorr,.-ular. in<talaçõc.s e 

equipamentos. j'\C:SSOaJ docente c têcnico ~ ~tr.•o babhogrâfico 

pertincnlc il hab•litw;ão. Refcndo proftss1onat da árc:n penenct' au 

quat.lro de functonllrtos do Serviço \!nctOní\1 de Aprend11agem 

lndusrnol· SE!-U\1. Departamento l(rgoonal do Ama~ 

O profiss•onal da 3re.'l em seu pan:cc:r ormou P<"IA 

rnod•flca~o cnnctmcn!(' no p~.:rrtl proliS+\IOn:ll dt' conclusao. •ncht .;i"!o 

de profisstom:us nu corpo doctlliC e mc lusa.o da rclaç.âo do acervo 

bobliogr.llico pertinente a habolitacâ<) . 

A As..~cssoria Ttcn1ca deste Conselho em rmt\hsc prcl tmmar 

dctéctou pe:ndt.nc1as no Plano de Curso, scnllo o processo 

encaminhado &n Centro Apocna. em 03 de setembro du cürrente :mo 

JWO atendimento das solicitações feitas pelo profissionnl da áre• c 

Assessoria Ttcnica.CEEIAP. 

Atendidas as solicitayôcs, o profissooool da lirea opinou 

pelo deferimento do plei to. assim como :J Assessoria T ecnica 

mMifestou-sc favorável ti cootinuidnde da anilise, recomendando o 

seu encaminhnn10nto â Cãmara de Educoção Profossional c Educação 

Superior. cabendo n este Relator a emissllo do presente l'arcccr. 

Const.lrn nus processos as sccumtcs pc~a.~: 

I· Oficios o•. 0112007-CESPAP; 

2· Pmturia n' 01/2007-CESPAP; 

) . ~ortorio , • 02/2007· CFSPAP. 

4· Portorio n• 0312007· CESPAP; 

5· Comprovante do CadasHo Nacional da Pesson Jurid1ca: 

6· Cópia do Contrato Social do CESI'AI' Ltd•. 

7- Contraiu de Locaçlo de lmclvel: 

g. Regimento Escoln do Centro dt Educaçno Apocna: 

9- Plano de Curso do Ttcuico em Segur1111 ço do Trabalho; 

lO· Cópias de Diplom"-' do Corpo Técnico; 

11 - An61isc Preliminar da Assessoria Ttcnoca-CEEIAP. 

12· ORcio n•. 17212008-DIREv, dillado .de 07/08108 

encaminhoodo ran:cer Ttcnico do Plano de Curso Têcnico em 

Segurança do Trabolho; 

13- Modelo de impressos • .errem utilita<l<is pelo Centro 

Apocna; 

14· Parecer Ttcnioo final do Profissional ~a ár<a: 

I S· Rclaçân do Acc"'o Bibliográfico; 

16- AnAlise final da Assessoria Tfcnica/CEE·AP: 

11- ANÁLISE; 

O Centro de Educnçao Apocna está locAlizado na cidade de 

Mocapâ, situado na R11a General Rondon. n• 209. Baorro Juliao 

Rtll'nOS. Tem como entidade mantcnedora o lmtitu(o ApoenA de· 

Desenvolvimento Educacional Ltda .• com in.-;criç.3o no Cadastro 

Nacional de Pessoas Juridicas sob o n• 08.790.05610001~7. Cita 

entidade, conforme comprovRrtte do CNPJ. ns. OS, tem como dallt de 

abertufli271G412007, o que demonstm ser uma empresa r<ctm criada. 

O r<ferido Centro de Educação Clli iniciancto suas 

at ividades educacionais voltadas. mtclalmente. a Edu~ 

Profissional. Altm do curso. oro em onAiisc. o Centro Apoena também 

ofertarA Habili!llo;!o Ttcnica em Administr:lçlo, An:a de Gestao, 

objeto de an!lisc em outro parecer. Importa frisar desde já que o 

Instituto requereu, anlccipadamente, • autorizaç:lo deste Conselho 

paro oferta da< eursos, estando dentro de seu planej amento o infcio 

efetivo de suas atividades escolares no ano vindouro. 

Dentre as finalidades do Centro Apuema, estnbc:lecida em 

seu Regimento Escolar. est6 que • &colo te~ por linalidade oferecer 

a Educaçlo Profo.ssional de Nlvcl Técnic:O, -conforme lcgislaçllo 

educacional vigtnte, para proporcionar o pleno d<Senvolvimcnto do 

educ.ndo, seu preparo para o exercício da eidod;Jnia c sua qualificaçno 

para o trobalho (art. 2• da l.DB n• 9.39~196). 

O pridio onde funciona o Inst ituto Apoenn é tocado 

conforme <•\pia do contrato de locoçao ois ns. II/I s do processo em 

análise. ... 
O Regimento Escol:u, constante nos autos processuaJs, tbi 

elnborndo em \."'nsonAncia. ~om a Ler n" 9.394196 c dtmais normns 

lee.ais oertinentes. 

t • 
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Para uma m<lhor anàl isc do processo, procedo:mos à 

segumlc divislo: 

2.1- FIJNDAMENTAÇÁO LEGAL: 

O Plono de Curso da F.ducaçlo Profi-.ional de Nível 

Ttc:nico em Segurança do Trabalho está estruturado em cOfiSOilAneia 

com as normas legais dispostas na Lei 9 394196 (Lei de Dirc<rim e 

Bases da Educ.çto Nacional), Lei 1 41018S e Deereto n• 92.530/Sb. 

que regulamenta 1 profisslo de Ttcnico em Segun1nça do Tr•balho, 

bem como no Decreto Federal n' . S. l H /2004, que regulamenta o § 2" 

do an. 36 e os aru. 39 o 41 da LDB. concernente a Educa<;lo 

Prufiss ion1tl, atendendo ainda ao -disposto nas Rc3ioluçOes n•s. 

CNOCEB 04199. CNF)CEB 01/04 c CNI:ICEB 0 1/0S, Parecer n' 

39/04-CNEICF.R e na Rcsoluçlo n'. ~5101 -CEEIAP. 

l.l- JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: 

A jusliraca~iu do curso ofettedo o tã inicialmente: 

omparado pelo llligo 7' de nossa Cana Maior onde detint os direitos 

dos lrlbalhadores, incluindo o direito 6 saildc. 6 usis~ncia mtd1ca c 

rubilitoçlo, 6 reduçlo de riscos inerentes ao trabalho - por meio de 

nonna.< de saúde. higiene - e u seguro conlra .,. riscos e donos do 

trabolho. EsLc dispositivo legal representa um p.llm8l cultural onde se 

llliculam o respeito 6 vida com a.< exi~cias de uma existtncia digna 

c saudi vcl, 011de o trabalho, enquanto cxcrclcio de um direito c de 

po<Sibilidades humanas, deve ..,. um meio de rcaliuçio c nlo de 

fmstrtçlo e sofrimcntn. Por sua vez.. a saUde dC\'C str vista muito mais 

que a ausmcia de doenças, mas como um con1plcto estudo de hem 

es11r flsíw , psiquico e social. Estl conccpçiu impli~. poctanto. no 

desen\'Oivimcnto penm&nente c sustentAdo de uma ação entre F.sti\do e 

Sociedade de formo llrlicolada e coordenada. 

A qualidade de preparaçAo para o trabalho dependerá cada 

>"tt mai< de reconhecimento c acolhimento de diferentes capar.;idadcs 

c ncccssidada de IJlrendi>agcm; de mtcrcsse, trajeto< e projetos de 

'ida< difer<nttados. cn!K outros falurcs. po< sexo, idade, h<rarw• 

tlrl ica e cultural, situaçlo s6c:ie><conórniço c penin<!ncia a ambientes 

sócio-regionRIS, próprios de um p•ls muitn d1vcrso. 

Dc~<a forma o Centro Apocna, pretende in>plantat, de 

fonna respons6vel, o curso de Habil itoçlo Técnica Prolissional de 

Nlvel Mtdio em Segurança do Trabalho, com 80 (oitenta) VII\IS, no 

tumo da tarde. de forma a alclldcr i demanda do Estado do Am•p•. 

Tem como objetivo geral qualif!CIIr recur A humanos pora 

atuar em empresas, fazendo p.vtc da equipe do Serviço de Engenharia 

de Scguranç1 c Medicina do Trabalho, na prtvençlo de acidcnles, 

riscos ambientaiS c doenças ocupacionais do trabalhador. 

Dentre seus objetiv05 cspcc4ficos evidencia desenvolver 

compettncias para o descmpenh(\ de al ividades Inerentes 10 seu 

campo de aruaçlo, com condi~ de tomada de dccislo para 

planejamcntn, c:onccpçlo e produçlo de projetos. rcconhcccndo e 

aplicando 00 princípioo. de segurança ncceswios • r n:wvaçlo da 

v•da e cooscrvoçlo dos amb1cntes de trobolho. Ainda. anicular e 

integrar 1 educaçlo p.,.. o trabalho l citncia c l tecnologia e conduzir 

ao permanente desenvolvimento pata a vida produtiva além de funnar 

profissionais P""' estimular a promoçlo da qualidade j.lc vida no 

trabalho, por meio da pn:servaçlo da saúde d05 lrrlbalhador .. e da 

scauran<;a dos processos, an>bientcs de trabalho e meio ambiente, 

lllendcndo a demanda do mercado regionAl por cuc profissional 

qllllilicado. 

l.J. Rr.QUISITOS DE ACESSO 

I 
Seaondo o RegimCIIIO do Centro Apocna c as 

dclcnni~Oes previstas na lcgislaçlo em vip. 05 rcquisilos de 

j acesso slo: 

1 1- Esoolaridadc: egressos do ensino mtdio ou aqueles que, 

concomitantemente. ntivcrcm matriculados na 3•, Uric dn referido 

nlvcl , oa em orpnizaçlo equivalente dos cursos da modalidade de 

Educaçlo de Jovens c Adultos. 

• 11- Apresentar 0$ sccuintes documentos: requerimento de 

matricul1, fOIOCópia de ctdula de identidade, do ccrtidlo de 

nascime11to 'ou casamento, documen10 quo comprove a escolaridade 

mínim~ exigida e docomenlo militar para os candidotos do scxu 

mascul •. no. 

As inscrições c mllricul~>< mio efetuadas confunne 

crooocrama eslabclccido em caleod6rio pelo Centro. 

l .• • PERFIS PROFISSIONAIS DE CONCJ.USÃO 

Em conformidade com o aniao 6' do Dctll:lo 5.154104. 

que 11111 da oferta da educaçio profwional, o mamo assim di>põc 

que os cursos : qulftdo CWU!Indos e orcanizados em etapaS com 

tcrmtnalidadc:, in<:luitlo uldat intcrmcdi6rills, que possibilitaria a 

obttnçlo de certificados de qual ificaçln para o tr~o ~~ 
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concluslo com lproveiiAmcnto" o Centro Apocna incluiu no ilioer6rio - MÓDULO 111: G~STAO DA SEGURANÇA""'DO= - ,..--::CJ:-::H::--, 

de conclusao da habilitaçlo té<n1ca o curso de AsstsLcnle em 

Segurança do Trabalho. compreendendo a fonnaçAo inicial e 

continuado de trabalhadores 1111. l' dn Resoluçlo n' 112005-

CNE/CEO). 

O profissional o'l.ssi<tcnte en1 Se~urança du Trahal h~ pode 

atuat. como a.uistcntc da Arca de saüdc- Segurança do Trabalho. em 

Dlivtdacks de gc:stâo e controle admtntstrat tvo. &.\.~oria dtrtta a 

equipe de Segurança do Trabalho c nu de«n>•olv1mento d< atí•·1d•d« 

espctilica:s a c s~a flrtil de saúde em todos os segmentos da •ndusHta, 

emrrcsas de produçio elo• dislribuiçao. comérc1o c sc.:rviço~ pUhl tco~ 

e/ou privados. Entre suas compct~ocias está a copllCidadc de aplicar, 

n1 pr"tc•. os conhccimen1os ttcnicos necesstrios ao C"xerc ldo da 

profisslo de A~<istente ern SecurU>ça du Trabalho, bem como 

gerando infom1aç0ts precisas c imporuntes para tomada de decisões 

O perfil do profisstonal concluinte do curso de Habilitaçlo 

Ttc:oica em Segurança do Trabalho rtqucr n1o somente as 

caracteriSiieas indicadas nas nonnas regulamentadoras de sua irea 

prolissional, mas tam~ o dornlnio de compctentias especificas que 

abranjllm a forrnaçto de om técnico em segurftllça do ltab•lho com 

I carKtetlslícas que sejam o diferencial do profinional formado pelo 

Centro Apoena. quai~ sej am· filosofin prcvcnciooi)ta, filrnl.:t.ÇAo 

gencralislll oliccrçada em bases cientificas e tecnológicas. 

Entrc as principais compettncias estA a de conhecer os 

fundamento< de prcvcnçlo 6 saúde, identificar c Mnlisar os riSC05 

profissionais a que estio expostos os ltabalhadoru e oplicar med1das 

de prevençlo de acidcnltl de trabalho, aplicar princípios ergonõmicos 

na reali1~çlo do trabalho dentre ootrns relacionados no Plano de 

Cuf'O. 

2..5- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organil.IÇio curricular encontra-se formoda por quauo 

módulos scqllenciais, dependentes e articulados entre si. mas com 

itinerários rorrn11ivos próprios. comprtendendo um ccrtificedo de 

Qwdifteaçlo em Assistente em Se@urança do Trabalho, com o 

aprovaçlo nos dois primeiros módulos c o diploma de Ttcnico en> 

S.:aurança do Trabalho com a intcgnlizaçlo do curso. 

Os qualtos mc\dulos totolizam uma cara• horária de 1.260 

hot&S de unidades de estudo, 11ingilldo ..:ima do plllamar mlnimu 

exigido quo é de 1.200 horas. acrescido do tempo oorrcspondentc 10 

cstigio supervis ionado. de caritcr obrigotóri<> p11r11 a inttgralizaçto do 

curtO e mesmo para a conclu.<lo dos módulos I e 11 que definem a 

qualifocaçlo int<rmtd•ária. O curso tcra um• earsa horir•a tOla! de 

1 l.SSO hores, sendo 320 horas rtfcrcntes 110 Estigio Supervi•ionado. 

I A duraçlo do Curso será de qu•tro •erntstres subseqoenlcs, 

j 101ali%ando dois ano. de durnçlo. Em cada um dos módulos serlo 

desenvolvidos projetos bi>icos. a fim de permitir uma efetiva 

intccr-Jiuçlo entre a teoria c a pr"ita no Amhito das unidades de 

estudo, atendendo aos prinelpios da contcxtualiuc;io e da 

intcrdisciplinaridadc. A I"Cilli%aÇio de projetos n11 dccomr do curso 

ICm o ob]C1ivo também de subsidiar o aluno na seleçto do tema da 

pesquisa final de curso, bem como desenvolver uma cultura 

invcsliptiv• do di$CCI\te. possibi litando~lhe un11 consciCncia da 

necessidade pennancnte de npcrfe içoamento prolissional. 

A seauir, lennos a composíçlo d05 módulos. 

MODliLO 1: BASES GERAIS DE FORMAÇAO 

EM Sf".GURANÇA DO TRAIIALIIO 

r.- Sociol.-:-oc-:-ia...,do:-:=Tr...,abal:-::-bo- ---·-

2 Princlpios da AcÍm-i'""n,...istJ- aç-=-ao---- - - -

3 Din:ito e Lcgisl&çlo 

4 F1111damcntoo da F.sta!"""lc-st.,..ica- e...,da-:-M:-II-cm-:-6t.,.ic-a--l 
Blsica 

S Corn111içaçlu E~resarial 
J--:6.-+71n-:fonnil- :-:i-ca-:/\,-p""licad-:-a -

7 In&)~ Jns~õ.i 

I Citncias da Natureza 

1-S=-:U""'BT:!=O=T-:-AL::--- - -

[MõõULO 11: TECNOLOGIAS Al'LICADÀS Á 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

CJH 

oiOh. 

~ 

~ 
40h.-

4~. 

40h. 

4oh. 
40h. 

JlOb 

CIH 

I Psicologia do Trabalho - - --+-4-:-:0""h-j 

2 Oc$cobo Ttc:oico 40h. 

3 Segurança do Trabalho IOOh 

r-.- Princlpios de Tecnologia da Produç4o 60h. 

S Lcgislaçlo e Normas de Segu<~do Trabalho IOOh. 

7" Estâgio Supervisionado - -+---,1,...,60~-1 

~BTOTAL - 500b 
'-=- -~ 

TRABALHO 

I Stlidc e Seeurança do Traha"lho---- - ...:....-f-..,6:-.ll/t::-·-

2 Ersonomia - - - --- - -l--..,60-:::h. 

3 Higien~ Industrial 60h. 

4 PrincípiOS de Tecnot.,Sia Industrial 

S Segurança na Construçlo C1vil 

Sti8TOTAl. 
-

60h. 
--~"""69h - t JOOh 

,...-- MÓDULO IV: Gf.ST ,\0 r. CONTROU DI: - - C •1f 

PROTE("..\0 I.~ROII.;\L 

~'Ciêrcnc1amento de R" cos 

2 Prevenção e Controle de Smistros Soh 
3 Gestllo c Sistemas de""'Qua,...-:-:lid4-:-cde:---- --+--:-40h"'". 

4 l'rojcl05 Interdisciplinares 40h. 

s Proteçlo Ambiem~ - --- - - - t-4-;:0h;;-. 

6 Ttcnicas de T n:ínamento 40h. 

1 Estigio SUJlC"isiooado 160h 
-

SUBTOTAL ~h _______ _.__ .. 

CARGA RÓRÁRIA GERAL HORAS 

Unidades de Estudo 1160 
I-----~..,E~s~~,...,~io- "S~is7ion~~7o---------r--~32~o=-~ 

Tolal Gtral 1..580 

2.6- Eaügio S•pcrvwoaodo 

O curso da HabilitaçAo Técmca em Segurança do Trahalho 

tem na prátu;a profissional um rei C\'Onlt mstl'\lmento de rormaç.Ao c: 

as5im o organiza: a) pn\t1ca profissional no tmbilu ll.s unidades dt 

estudo, objetivando articul>r efcti .. amenle a relnçào ;>edo~ógu:• da 

açllo-rtflexllo-açio, com carga hori na mtcgrantc de cada un•dadc de 

estudo; b) cstiJio SUJlC"iSíonado. rc.-lliudo 1 panu do múdulu 11. com 

carga hcriria e procedimentos próprios. 

O EstAgio caracteriza-se como um11lividadc de intmduçlo 

6 vivtncia profissional. vi!llldo efetuar 1 transiçlo do aluno do 

11mbiente escolar pm o ambicnl< no qual pliSsará a exercer n suo 

futura prolissllo. 

O Ccnlro Apocna rt&e suiiS nnnnas de eslágio 

supervisionado de acordo com o Resoluçto CNEICEB 011200-1. 

opllftdo pela modal idade de csügio profissional obriptório (art. s·. 
1), no imbito de seus cursos de formaçlo ttcnica. 

P11r11 a rcalinçlo do csügio os alunos scrlo d1s1tibuidos 

nas e-mpresas conveni~as ao Contro Apoena. orientado:< c avaliados 

por um supervisor de esügio da lnstituiçAo de t::nsino. 

2.7- CRil"ÉRIOS DE APROVEIT~MF.NTO DE 

CONHECIMENTO E EXPF.Rlt.NCIAS A:-ITI:KIORES. 

As compc:tf ncias Interiormente adquiridas pelos alunos, 

desde que relKiooad.as com o perfil profissional de conclusio da 

Habilitaçlo Tt cnica em Segurança do Trabalho, podcrao ..,. objeto de 

1v1liaçto para aproveitamento de eSiudos. nns termo$ da lcgislnçào 

•iacntc. 

Cooforn\C lcgislnçào em vigor, as compettncios que 

poderio ser aprovcit.ldas no curso sao aqucl01 odq".ndas: 

a) Em qualiliCAÇOes profiSSionais c etapas ou módulos de 

nlvcl tóc:nico concluJdos em oolrus cursos, desde que autorizados _ 

pelos Cnnsclhos Estaduais de Edutlçlo; 

b) Em cunos de fonnaçlo inicial e conlinuada de 

lnlbalhadom, mcdi.,Jc avaliaçlo do aluno; 

c) No tnbalho ou por oultos meios fonnais. mediante 

avaliaçlo do aluno; 

d) Em processo reconhecido pelo. Consel~os Estaduais de 

Educaçlo de ccrtificaçlo profissional. 

U- SISTEMÁTICA DI:: A VALJAÇÀO. 

A avaliaçlo do desempenho do aluno <er1 conlinua c 

cumulativa, possibilit.lndo o diagnóstico sistemático do ensint>

aprcndizqcm, prevalecendo os aspectos qualita:ivos sobre os 

quantit.llivos e 05 resultados obtidos ao long\l do processo de 

aprendizagem sobre os eventuais provas finais 

O resultado do processo de 1va1ia.;lo sera expresso sob a 

fonna de nota• na escala de zero a dez. Será considerado aprovado o 

aluno que obtiver mtdia igual ou superior • 6,0 (seis) e frcqotn cio 

igual ou superior a 7S0/o em coda cornponemc curncular. 

A rc::cuper~~;lo será paralela. rcali1.ando.sc no decorrer dos 

módulos, a1trn da r«upcraçào final. Al esltatégia.< utili>.adas de 

recupcraçAo adcq\w-se-lo aos conteúdos e objCiivos espccificos de 

cada módulo, de aa>rdo com os crittrios estabelecidoS pela unidode e 

de pleno conhec-•mento dos alunos, utiliwldo-se altcm&uvas divcn.éU 
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como trabalhos. pesquisas. rclatôrios de v&<itas técnicas etc. Tcr·sc-li IV . DECISÃO OA CÂMARA: 

cnmo aprovado, ap6s os esrudos de recuperaçâo. o aluno ~u< oblivcr A Cdmara de Educaçao rrofossioryal e Educ~o Supcronr 

média i&ual ou superior a 6 (seis). 

2.9. INST ALAÇ0ES E EQliiPAMF.NTOS. 

Encontram-se ekncados no Plano de Curso a." informa.çoes 

peninenrcs As instalações do Centro llpocna além do Pare«r Tccnico 

do profrssional da ârca do curso ofenado. 

A tnfra-cstrutura do Ccnrro Apoena pcnnit.: · o 

runctonarnento do curso orn em nnáhse. As inslalaçôcs fisicilS e 

equipamentos. inclustve com Laboratório Ttcnico de Segurança " de 

lnfonn:it ica. all:ndt:m ao p3drno cducacJonnl. 

O ccervo bibliogréfico disponivcl atendt lamb~m 

sa.tisfmoriamentc a clientela inicial do curso. corn prC\'ISi\o dl! 80 

(oilcnta) alunos, contando tambtm com assinaturas de revistas 

especialillldOS. como ""Proteção c Segurança". além de outras obras. 

definidos de confonmidadc c:om o conteúdo das disciplinas previsto no 

Plano de Cursu 

2.10· PF.SSOAL TÊCNICO, ADMINISTRATIVO E DOCENTt::. 

O quadro administrativo. ttcntco e docente atemk às 

<xigências legais. confom1e atestam as cópi., da.< habilitações 

constantes dos outn~ pmccslluais. O parecer têcntco. após atemJimenlo 

da anã1is~ prclnninar. :\testo que o pessoal tCcntco, administmtivn c 

docente está em, sintonia com n prt,posta curricular c que o 

quantitativo e habilitnçào aish:a dos docentes e ttcnlcn-; atendem à 

legislavao educacional otunl. Constam nos processos as cóp1as do< 

diplomas e certificados desses profissionais. 

2.11· CERTIFICADOS E DTPLO~AS. 

fio alunn concluinle dos módulos I. 11, 111 e IV strã 

exp<dido Diploma de Edueaçllo Profissional T6c:niea de Ni,·cl Médio 

em SeguTança do Trabalho. mencionando a área de S•úk 

O Diploma de Educaç.!o Profissional Técnica de Nivcl 

Médio só será expedido p<lo Centro de Educação Apoenn com a 

efetiva eonclusâo do Ensino Mtdio. de acordo com o pará:ç'•fo unico 

do an. 7' do Oecrero n' S.IS4n004. 

O aluno que optar pela eonclusno do< mi>dulos I e 11. 

rcceberâ o ecnificado. de formaçao inicial e continuada de 

rrabnlhndor, em ""istenlc em Sc&torança do T rahalho. desde que 

tenha oblido aprovaçllo em todas os unidades d• estudo que contpOem 

os módulos 1 e 11, além do csl6gio sup<rvisionado. de c3Iãlcr 

obrigatócio. 

111- VOTO DO RELATOR: 

Ap6s as verifu:açOcs, a nndlise da A«cssoria Técnica 

deste Conselho, o Parecer Técnicn do profissional da àrea c w!ise 

efetuada, voto fa\'oravclmcntc 6 Autorizaçno de: Funcionamento do 

Curso de Educação Profissional Ttcnica de Nivcl Mcdio em 

Segurança do Trnbalhn, ministrllllo pelo Centro de Educação llpocna. 

nprovando o respectivo Plano de Curso. 

llpô.< o decurso de OS (CIIICO) Mos, o Centro de Educaçan 

Apoenn dcvcrd pleitear a rcncvaçlo d<.,tt alo. confonme dispõe o an. 
20. § I" da Rcsoluçâo 6510 1-CF.F.. 

Macapâ·AP .. 26 de dezembro de 2008. 

~~ vanci Mtgn • O · tiro 

• Rda -

aprova este Parecer de conrornlidadt com o ''OIO do Relator. 

Macopà. sala de reur.iOes de cãm:lr3 •prur- Reinaldo 

Mauricio Goubcn J>.unascenn". cm 26 de de1~mbro de 2008 

Célia Lúcia de Oliveira Coutinho 
Heloisa llekna figudrtdo Pererra 
lvanci Motgno de Olivcirtl 
Maria Neuci Góes de Limn 
Zuila de Cnrvalho Flexn 

V • DECISÃO 00 PLENÁRIO: 

O Conselho Estadual de Educa~. em scssllo plena. 

realizada nesta dat!'- decidiu acompilnhor o voro da Câmara de 

Educaç3o Profissional • Educaçlo Superior. nos termos do voro do 

Relator. 

Macapa, sala de rtuOJO<:s pknâria' "Pro f. Mârio Quirino da 

Silva• em 2Q de d=mbro de 200K 

Bcn\XIila Rocha Darbosa Colares 

Céli•l.úcia de Oliveira Coulrnho 

cclcmilda Macia! dn Silva 

f:lcy Vales Aroújo CllJ"\•alho 

HelOISA Helena Figueiredo Pereira 

lvonci Magno de Oliveira 

Mari• José Pinheiro Nobte 

Mar i• ltnia dos Santos Mornos 

Mor i• Madalena de Moura Mendonça 

Maria Ncuci G6cs dc lim• 

Maria Vitória da Costa Olagas 

Rui Scbasti~u Cruz Moraes 

Zuila de Carvnlho Flexo 

Autarquia·s Estaduais 

Robério Aleixo Anselmo Nobre ] 

PORTARIA N' . 007/09-ADAP 

O PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 

I DESENVOLVIMENTO 00 AMAPÁ • ADAP, no uso de suas 
, atribuições conferidas pelo Decreto n'0027, de 02 de janeiro de 
1 2008. e tendo em vista o teor do Merno. n' 001/09-CPC/ADAP. 
je .)]_de janeiro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1'· Autorizar o deslocamento da servidora, Lldiane 
Rodrigues VIeira - Gerente de Unidade de Execuçã~ - PCD, 
da Sede de suas a tribuições Macap~ ·AP, ate a cidade de 
Belém. PA. no perlodo de 19 a 23101/2009. com o objetivo de 
participar da reunião do ComU de SeleçAo. acompanhamento 
dos projetos do POA e participar de reunião com a 
Coordenadoria de Relaç6es Internacionais do govemo do Parâ. 

e janeiro de 2009 
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Artur de Jesus Barbosa Sotão 

POilTARlA N'. 007n009- AMPREV 

O Ourtor Prc~ldtrnc dJ A.mn.pé PrC\'tdêm:1a, no 
uso dos atribu•çõcs que lhe s.io c:onfendns pelo Decreto n6 41 I 5~ de 1 O 
de .o:;etembro de 2008. c cons1derondo o teor do memorando n". 00612009 ' 
- GAil/IIMPREV; 

RESOLVE: 

Exon<rar FRANCICL~IDli MARNHO LIMA. ; 
do cargo em Cumis.sao de Chefe da Auditoria Interna. Código FGS-3, · 
da Amapâ Pr<vid~ncia, o contar de 02 de janeiro de 2009 

Macapá·AP, 12 de janeiro de 2009. 

ARTUR OE J!St/Sn ~:"sOTÁO 
Q. ~(!PC.0 

O&rctor- Ptc:stdentc AMPREV 

PORT ~RIA N'. 0081200?- A:I1PRJ::V 

0 Ducror rrtSidtnU: da Ama('lfl Prev1d~ncin. no 
uso das atribuiÇ(re.' que lhe s4o conferidas p<lo D<:crcco n•. 411 5. de I O 
de setembro de 2008, e considerando o recr do memorando n .. 
00612009 - GIIBIAo\oiPREV: • 

RESOLVE: 

:olomcar JOSf. RERNARDINO DIAS 
JÚI'iiOR. para exercer o corgo em Comissão ck Chefe da Auditoria 
Interna. Código FGS·J, da Amapâ Pr<vid!ncia. a contar de 02 de 
janeiro de 2009. 

ARTIJRM~~~deji:::: 
DU.tor -l'residen • a AMPREV. 

~IPEM 

PORTARIA N' 00212009 

SÚMULA: NOMEIA O 2' PREGOEIRO PARA A 
REAUZAçAO DE LICITAÇÂO, NA MODALIOADE 
PREGAO, EM NOME DO INSTITUTO OE PESOS E 
MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O DIRETOR DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. NO USO DA COMPffiNCIA QUE LHE 
AUTORGA O ARTIGO 3' DA LEI 004S/92 E TENDO EM VISTA 
AS ATRIBUIÇ0ES LEGAIS QUE LHE SAO CONFERIDAS 
PELO DECRETO N' ~23912003 - GEA E PORTARIA N' 060 
12003- INMETRO, éONSOANTE AS NORMAS GERAIS DE 
DtREfTO PÚBUCO. E NA FORMA DA LEI DE UCrTAÇ0ES. 
EXPEDE A SEGUINTE PORTARIA RE SOL V E N DO: 
Art 1' - Fica nomeado o 2' Pregoeiro permanecendo a 
respeefiva Equipe de apoio nomeada pei<l Portaria n• 04312008. 
para a reaiz~lo de lleltaç~. na modalidade PregAo, em nome 
do lnll itulo de Pesos e Medidas do Estado do Amapá - IPEM, 
pelo perlodo de 01 (um) ano. conforme oervioorea abaixo 
ldenti11c..:!os: 
·PREGOEIRO: CELSON INAJOSA BARRETO 
Art. 2' • Caberá ao 2' pregoeiro substituir a 1' progoeira nos 

j seus impedimentos o fahs, cuja otr1bulçAo inclui, dentre outru. 
i o recebimento dH po-opoatas e lances, a análise de sua 
· aceitabilidade e sua clasr.ir.eaçao. bem como a habil~açao c a 

adjudicação do objeto do ccnamo ao llc~anle vencedor, e 
devera cumprir aoa prlnclpioa gerais de d~e~o público, em 
eopeelal, H regraa e determinaçõeo inll~uldao pela Lei n' 
10.520. de 17.07.2002. consoanle as allc~ões que lhe forem 
dada c. 
Art. S" - O 2' Pregoe~o de que trata esta Portaria. ~o sera 
remunerado pelo exercfeio dn rnpectivas flrç6es. sendo oa 
serviços considerados como rerevantea ao Interesse público. 
Art. 4' - Ella PortiWia entra em vigor na data ele sua publicação, 
rewgadas aa disposições em contrário. 

Dê ciência . regletr&-ae e cumpra·se. 

lncf~l.Co de Pet10a e Medidas do E &lado do Amapá, em 
15 de Jane~o da 2009. 

ALCI~j~AMPAIO D'rr:t~l do IPEM 
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(í!\Stijüto do Meio Ambiente J 
Djalma _Vieira de Souza 

COMUNICADO 

O Oimor Prnockrlk do lnstiiUio de Meio Ambiente c 
On!enamcniO Territorial do Allllpé/ IMAP, onforma que a ,.lk do 
lnslol\liçSo possa a f\Jncionor em novo endcroo;o situlldo i Av. r.dre 
Jiotio Mario J..ombacfd, 2537, Blirro Santa Rita· CEP: 68901-213 -
Mooapé/AP. 

Dinlor Prullkatt 

(Ju~ ~ 
Élson Lobato Carvalho 

.. - - ~ 

~ato dp Contmto n' 001120Q1 - JUCAP. 

PARTES: Junta Comercial do Estado do Amapá-JUCAP e 
ASSOCIAÇÃO AMAPÁ CONVENT!ON & VISITORS 
BUREAU MEIO 00 MUNDO -APC&VB. 

00 FUNDAMENTO LEGAL: ~ partes aciml ldentiroc:ada& 
resolvem eelebrâr o presente contr.lo, com fundamento no 1rt. 
24, IV, dt Lei n• 8.666193 o ainda por toda teglslaçlo aplctvtl 
a matéria. 

00 OBJETO: O presente CONTRATO tem eomo objetivo a 
Cooperaç6o Técnica Operacional e Financ.Q part a 
execução das despesas provenlenlee da ret~ do XXIII 
ENARC- EI)COntro Nacional do Reg;.tro do Com*áo. 

00 VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: Pela prHlaçio 
dos serviços diacrminadoo na ospecilieaçloo dos &enllços a 
despesas constante na Clilusula Segunda. a JUCAP/AP 
repassar li a CONTRATADA até o valor total de~$ 183.225,00 
(cento e o~enta • lrh mU, ~entoe c vinte e cinco reaJo), 
dividido em dU4a parcelas, conforme exposto a seguir: 

Parcela Inicial - no valor de R$100.000,00 (cem mil reata), 
oer;i repassado pela JUCAP/AP 6 CONTRATADA no dia 
05112108. a fim do garantir 1 execuçAo daa deopeaaa lnic:ioit 
do evento objeto deste inelrumento; 

Parcela Final - no volor do até R$ 83.225,00 (oitenta e trk m~. 
duz&ntot e >.Ante e cinco re-at.), que .,, repee&ado pela 
JUCAP/AP ã CONTRATADA, •é o dia 19112108, depois de 
apresentaçloo de Presta~o de Coria ,.,.,.... i e..,.;uçAo do 
valor relativo a Pl1m01ra Parc:er. e ..,_ geo1oa aulooridoo at~ o 
final do evento; 

DA VIG!;NCIA: O presente Com-ato terá inicio a partir em 
04/1212008 e tormlno no dÍõl 2o&/1212008, podendo str 
prorrogado por periodo igual ou superior, desde que "-JJ 
lntereeu da JUCAP/AP, medlanlit Termo Aditivo ao r:ontnoto 
l,..cial 

00 FORO: Frca eleito o Foro ela C..,arca de Maao~AP. 
renunciando as partes a qualquct oiJro. por mala prN;Iegledo 
que oej1, pa~ dirimir todas e qualaquer dUvidas que por 
venhn surjam durante a vlgtncia deste Contrato. 

Maeapi - AP.~ de mbro~2 
fUO~:Ao.HO ,.o.,.. . •oo.>.\IA L 

P.-.á~CAP ""' 'Af'C"AYa 
COZÇ JJU J.\;.U r'ON RHADA 

~ elo Cony6n!o lf Q01120C!J- JUCAJ! 
PARTES: Julta Comercial do Estado do Amapi-JUCAP e 
CENTRO DE INTEGRAçAo EMPRESA-ESCOlA~IEE. 

00 FUNDAMENTO LEGAL: O presente Convênio lem 
~ndarneniO legal na lei lf 11.788 de 25 de setembro de 2008 
e observando, no que couber, a Lei no 8.666. de 21 ~junho 
de 1993. 

DO OBJETO: Este convênio ealabeleoe Cooperaçto 
Reciproca entre as par1es, visando o desenvolvimento de 
atividades para promoçio da lnlegraçAo ao mercado de 
trabalho, de acordo com a Constituiçlo Federal (M 203, 
Inciso 111 e Art. 214, Inciso IV), através da operadonaizaçlo de 
programas de Estalgio de Esludanlet. 

00 PRAZO DE EXECUÇAO: O presente Convênio tera 
vigência de 12 (doze) metes a contar da data de sua 
assinatura. podendo. porém, a qualquer tempo, ser 
denunciado por qualquer uma das partes, mediante 
comunicado por esailo, com anteoedtncia mlnima de 30 
(trinta) dias.. · 

DA DOT AÇÀO: Da Ootaçlo Orçamenüria: Para e.xecuçSo do 
objeto deste Convênio ser6o ~ados riiCI.I'SOt no valor 
estimado em R$ ~.000,00 (Cinqoenta e Qualro Mil Reais) 
para o exercicio de 2009, • conta da dotaçlo orçamenljría, 
consignada no Programa de Trabalho 04122000120010000., 
Fonte de Recursos n.' 02~0. Elemento de Despesa 
n."3390.37. 

DO FORO: De comum acordo, at partes elegem o Foro da 
Comarca de Macapá do Estado Amapá, renunciando, desde 
logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirim~ qualquer queslêo que sa originar deste Convênio, e que 
não possa ser sol · amigavemente. 

t.4acapé, 10 de Dezembro de 2008. 

~~&~Jl 
Ccrcnre Regional/ CIEE 

CONTRATADO 
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~~con - ) 

Alba Nlze Colares Caldas 
~~----------~ 

)UStiflcallva a Vossa Senhoria. dentro do orazo legal. para 

ratificação e publicaçao. como condiçAo de efiCácia e 

existência do presenle ato. 

Macapé-AP. 29 de dezembro de 2008. 

~~
lif~;~:i: ~~Lei. 
acap~lilJ.d 

i A $~ 
.' iretora Presidente 

PROCON/AP 

ASSUNTO: 1• Termo Aditivo 
FUNDAMENT(i) LEGAL: Art. 57, Inciso 11, da Lei n" 8.666193 
OBJETO: Prorrogaçloo e aheraç.lo 
EMPRESA: EmpiHI FORTSERVICE L TOA-ME 
VALOR ESTIIIoiADO: R$ 65 257,80 (Sessenta e cmco mil 
duzentos e clnquenta e 'ete reais e oitenta centavos) 
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: PROG. 1~ . 122 . 0001.2001 : 
NAT. DESP. 339037 FONTE· 0101 

Senhora Diretora Presidente, 

Submetemos a aprecia<?o de Vossa Senhoria a 
presente Justificativ1. que tem por finalidade justificar a 
prorrogaçào e altera<?o contratual mediante Termo Ad~ivo, 
na Clàusult Quarta - Do preço. do Contrato n' 0001108-
PROCON-AP, em fevor da Empresa FORTSERVICE L TOA
ME, com a finalidade de manter manter os $01VIÇOI de 
conservaç.lo e limpeza. no periodo de 07h h 18h de segunda 
a sexta.feora. com um quantrtatrvo de 04 (quatro) funcionirios, 
incluindo o fornecimento de material de limpeza nece.Urio 
para os serviços que serlo realizados na sede do lnstiMo de 
Defesa do Consumidor do Amapá., durante o exerclclo de 
2009. 

O valor do 1' Termo Aditivo, seril no valor de 
R$ 65.257,80 (Sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e 
sele reais e oitenta centavos). repassadas em 12 (doze) 
ptrcelas de !ft 
R$ 5.438, 15 (Cinco mil quatrocentos e trinta e oKo reais e 
quinze centaVO$), provenientes do et6d~o orçamentário de 
2009, recursos do Programa: 1~.122.0001 . 2001 ; Natureza 
de. Despesa: 339037; Fonte: 0101 . 

Pelo exposto, justifoca·se a sua prorroga<?o, 
conforme os prece~os contidos no Inciso 11. do art. 57, da Lei 
n• 8.666193 e Parecer Juridico da ASSEJURIPROCON-AP e 
para cumprimento da Lei e visando o interesse da 
Administraçao Pública, submetemos 1 presente justifocativa, 
para ratificaç.lo e posterior publiclçAo, como condiçlo de 
eficalcia e exist~ncia do presente ato 

Macaoá-AP. 29 de dezembro de 2008. 

~&vS\~~ ' rJ& !j~~~~~~-Sitva Leite Na1clmento ~~~~ 
Presidente da CELJPROCON-A.P 

JUSTIFICATIVA 

/,~=~~~~!. 
f~N~~ES~A~ 

ASSUNTO: 1' Termo Aditivo 

Diretora Presidente 
PROCON/AP 

FUNDAMENTO LEGAL: Att 57, Inciso 11 e Art. 65, § 11 da 
Lei n• 8.666/93 
OBJETO: Prorroga<?o e a~eraç~o contratual 
EMPRESA: EMPRESA L. A. AMANAJAS CORRE.!A-ME 
VALOR: R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reata) 
OOTAÇAOORÇAMENTÁRIA: PROG: 1~.122.0001 .2001; 
NAT. OESP. 339039 FONTE: 0101 
PERIODO: 12 {doZe) meses 

Senh_,ra D1retora Presidente. 

Submetemos a aprecia<?o de Vossa Senhoria a 

presente Justificalwa, que tem por finalidade justificar a 

prorrogaç.lo e akerações contratuais na Cláusula Quarta- Do 

preço, do Contrato n• 0002/08-PROCON-AP, mediante Termo 

Aditivo em lavor da Empresa L A. AMANAJAS CORREIA· 

ME. 

A prorrogaçAo dar-se-i em face da neceuidade de 

manter o serviço por meis 12 (doze) meses, n o período de 

~d&.~Si.b~ 
. Renata da Silva Leite Nascimento 

Presidente da CEUPROCON-AP 

JUSTIFICATIVA 

)lfJtilllL 
!'etora Presidente 

Procon/AP 

ASSUNT0:3' TennoAd~wo 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso 11, da Lei n' 8.666/93 
OBJETO: Prorrogac;to da vigtncia 
EMPRESA: Centro de lntegraç.lo Empresa Escola~IEE 
VALOR: R$ 7.053,70 
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: PROG· 14 122.0001 .2001: 
NAT. DESP 339039 FONTE. 0101 
PER!OOO: 31 dias 

Senhora Doretora Presidente, 

Submetemos a aprecoaç.lo de Vossa Senhoria a 

presente Justiroeativa. que tem por finalidade ;ustificar a 

prorrogaç.lo da vigência contratual do Convênio n' 001107-

PROCON·AP, em nome do CENTRO DE INTEGRAÇÃO 

EMPRESA-ESCOLA-CIEE. por 31 (trinta e um) dias. é contar 

01/01 à 31/01/2009, a ftm de promover a reallza<?o de 

es!jgios para 10 (dez) estudantes. 

O valor do 3" Termo Aditivo, seral estimado em 

R$ R$ 7.053,70 (Sete mil cinquenta e três reais e selenta 

centavos), proveoientes dos recursos do Programa: 

14.122.0001.2001.0000; Natureza de. Despesa; 339039; 

Fonte: 0101 . 

Os preceüos contidos no inciso 11, do art. 57, da 

Lei n• 8.666193, bem corno a Clausula 06cima - Da Vrg6ncia 

do Con.r&nlo n• 00112007, justificam a sua prorrogaçlo. 

Assim, dando cumprimento ao que disp6em o 

art 26 da Lei n' 8.666/g3 e suac al!eraç6es, submetemos a 
preunte justificativa a Vossa Senhoria, dentro do pruo legal, 

para ratir~eaçao e publica<?o. como oondíç.lo de elicalcia a 

existência do presente ato. 

Maçapá-A.P, 29 de dezembro de 2008. 

~~().o., st~-k, ~~~ 
· Renata da Silva Leite Nascimento 

Presidente da CEUPROCÔN-AP 

JUSTIFICATIVA 

)'i~~ 
Procon/AP 

ASSUNTO: 2' Termo Adüivo 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 11 , da Ler n' a.666193 e 
a~eraçOes 

OBJETO: Altera~o das Cláusulas Terceirl e Ct•usula Quarta 
do Contrato origina~ referente as Obrigações do CIEE e 
PROCON-AP e da Clâusula Ovinta-Do vator.(acréscimo) 
I!MPRESA: Centro de tntegraçao Empresa Escola~IEE 
VALOR: R$ 758,00 (ntecentoa e clnquenta e oito reais), 
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: PROG: 14 t22 0001 2001; 
NAT DESP 339039 FONTE 0101 

Senhora Diretora Presidente, 

Submetemos a aprecia<?o de Vos.sa Senhoria a 

presente Justificativa, que tem por finaWdade justificar o 

0110112009 a 31/1212009. acrescimo no valor do Convlnio n• 001107-PROCON-AP. em 

O valor do 1• Termo Ad~ivo, será de R$ 31.800,00 . favor do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA· 

(trinta e um mil e ohocentos reais), que serJo pagas em 12 

parcelas de R$ 2.650,00 ( Dois mil seiscentos e cinqOenta 

reais). proveniente do etédito or~menlário de 2009, do 

Programa· 14.122.0001.2001: Natureza de. Despesa: 

339039; Fonte: 0101 . 

Os preceKos contidos no lnaso 11. do art. 57. da Lei 

n'.8.666193 e Parecer Jurldico da ASSEJURIPROCON, 

Justifocam a sua prorrogaçAo. 

Assim, dando cumprimento ao que disp6em o art. 26 

da Lei n• 8 666193 e suas alterac6es. submetemos a presente 

CIEE, em razJo da aprovaçAo da nova Lei de E&tágio n• 

11.78812008, em vigor em 28 ~e setembro do corrente ano, 

torna necessjrlo adequar as d jusulas do convênio em vig6ncla 

e acréscimo no valor de R$ 758,00 (Mte<:entos e clnquenta e 

oito reais), provenientes dos reçursos do Programa 

14 122.0001 2001. Natureza de Despesa: 3l 9039; Fonte: 

010 1 . 

Pelo exposto. justrfoca-se a sua modificaçl o. 

conforme os preceitos contido• no § t 1_, do art. 65, da Lei n' 

8.666/93 e o Parecer Jurldico da ASSEJURIPROCON. 
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Assim. dando cumprimento ao que dispõem o art 

26 da Lei n' 8.666193 e suas alterações. submetemos a 

presente justificativa a Vossa Senhoria. dentro do prazo legal, 

para ratificação e publicação. como condição do eficácia e 

existência do presente ato. 

Macapé, 01 do outubro de 2008. 

Q, _..... do. Steu L,"~ 
'\,}~~%a Le1te Nasc~ 

Presidente da CEUPROCON-AP 

ASSUNTO: 2" Termo Ad~ivo 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57. Inciso 11, da Lei n'. 8.666193 
OBJETO: Prorrogação e anoraçOes contratuais 
EMPRESA: CAPITAL IMÓVEIS L TOA 
VALOR: RS 31.338,00 (trinta e um mil trezentos e trinta e o~o _ 
reais) 
DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA: PROG: 14.122.0001 .2001 ; 
NAT. DESP. 339039 FONTE: 0101 
PERJODO: 6 (seis) meses 

Senhora Diretora Presidente. 

Submetemos a apreciação de Vossa Senhoria a 
presente Justifteativa. que tem por finaüdade justificar a 
prorrogação e alteração contratual na Cláusula Segunda. ttem 
2.1 e nem 9.2 da Ctáusula Nona do Contrato n' 011/07-
PROCON-AP. mediante Termo Aditivo em favor da Empresa 
CAPITAL IMÓVEIS LTDA 

A prorrogação dar-se-á em face do Instituto de 
Defesa do Consumidor do Estado do Amapé, nlo possuir 
espaço ffsico adequado para desenvolver suas atividades e 
por preencher os requisitos elencados no art.24.X da Lei 
8.666/93. portando locando o referido Imóvel, por mais 6 
(seis) meses, para o pertodo de 0 1/01/2009 a 3010612009. 

O valor do 2' Termo Aditivo, será no valor de R$ 
31.338,00 (trinta e um mil trezentos e trinta e oito reais). 
repassadas em 6 (seis) parcelas de R$ 5.223,00 (Cinco mH 
duzentos e vinte e três reais), proveniente do créd~o 
orçamentário de 2009, do Programa: 14.122.0001.2001 : 
Natureza de. Despesa: 339039; Fonte:0101 . 

Os preceitos contidos no Inciso 11, do art. 57. da Lei 
n•.8.666/93 e Parec• r Jurldlco da ASSEJURIPROCON, 
justificam a sua prorrogação. . 

Assim, dando cumprimento ao que dispOem o 
art. 26 da Lei n• 8.666193 e suas a~erações, submetemos a 
presente justificativa a Vossa Senhoria, dentro do prazo legal, 
para ratificação e pub!.icação. como condição de efiCácia e 
existência do presente ato. 

Macapá-AP. 29 de dezembro de 2008. 

~d-O.JS.~~ 
..-.._) Renata da Silva Leite Nascimento 

Presidente da CEUPROCON-AP 

JUSTIFICATIVA 

/;) i~Y·~:WJi~~ . 
~~Wf&i9hs Q{J_\ 

1 
Diretora Presidente 

PROCON/AP 

ASSUNTO: 3' Termo Ad~ivo 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso 11, da Lei n' 6.666/93 
OBJETO· Prorrogação 
ADJUDICADA: PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAPA 
VALOR: R$ 4.897,60 (Quatro mil o~ocentos e noventa e sete 
reais e ortenta centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROG: 14.122.0001.2001 ; 
NAT. DESP 339039 FONTE: 0101 
PERIOOO: 12 (doze) meses 

Senhora Diretora Presidente, 

Submetemos a apreciaçêo de Vossa Senhoria a 

presente Just ificativa . que tem por finalidade justificar a 

prorrogação do Contrato n• 005/07-PROCON-AP. mediante 

Termo Aditivo em favor do PRODAP, com a finalidade de 

manter os serviços na área de informática e comunicaçao de 

dados (SIAFEM E SISPAG), por mais 12 (doze) meses, ~ 

periodo de 01101/2009 a 31/12/2009, 

O valor do 3' Termo Ad1tivo, será de em RS 4.897.80 

(Quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta 

centavos). repassadas em 12 (doze) parcelas de R$ 406,15 

(Quatrocentos e oito reais e quinze centavos). provenientes 

do crédito orçamentàrio de 2009, do P{ograma: 

14.122.0001.2001.0000; Natureza de. Despesa: 339039; 

Fonte: 0 101 
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Os preceitos contidos no 1nciso 11, do art 57. da Lei 

n• 8.666193, bem como a Clàusula Terce11a- Da Vtgência do 

Contrato n'005107 -PROCON-AP e Parecer Jurldico. justificam 

a sua prorrogação. 

Assim, dando cumprimento ao que dispõem o art. 

26 da Lei n' 8.666193 e suas alteraçOes, submetemos a 

presente justificativa a Vossa Senhoria. dentro do prazo legal. 

para ratificação e publicação, como condição de eficácia e 

existência do presente ato. 

Macapâ-AP, 29 de dezemb1o de 2008. 

~.l~J d,ov~ lou.L 
,__} -- Rt~nala-da Silva Leite Nascimento 
' Presidente da CEUPROCON-AP 

OBJETO. Contra Laçao de empresa cspcc•ahladii (rn IOtncc1mtnto «.la 
rnatersa l dt: expédientt: c de inrurm:itica p3ra o Instituto de Defesa do 
Consumidor. 

EMPR[SAS PRESE:viE 
OI·M.S.B. LOBA TO · ME.. . HA DI LI TA DA. 
02-N H S.CORREIA ·ME HAIIILITADA. 
Ol-E M FRANKUN BRAGA· ME ............ HABILITADA. 

SÍNTESE DO PROCESSO LICITA TÓRIO rREGÃO 
!'A FORMA PRESENCIAL O rmeesS<> lictiOI~nn em ep•grafe 
teve suo abertura no d1a 2611W8. 6s 08h00tnln c, onde trCs empccsas 
foram habtlttadas.Após analtSC pelo Pregoeiro e a Comissão destin>da 
raro conduçtlo dr>< trnbalhos do Pregllo OOMJ8-PROCON/AP. uSIIndo 
das a~ibuiçOcs que lhe são conferidas pela portaria I SI07·PROCON· 
AP DE 16/1012007, clo.sificou n seguin1c empresa como vencedora. 

EMPRESA 03 • E.M .FR~NKLIN DRAC,\ · ME 
VALOR R.$115.6~0,00 (cento t qulnu mil sdsuntos t 

cinqucnt1 ruis). 
PARECER. A Comiuilo em seu.s meteres é de ro.rccer 

que c,lcbn: o contrato de rornecmtnto de material de expediente c de 
infonn6t1ça .,.,. o PROCONIAP-(conforme n;>e<tficação do ediul 

·dO Preglo n> F"""" Prc.<encial n• 008108-CF.L 11'ROCON), sepm 
reahzadm wm a empresa ac&ma, poas foi a que atendeu todos os 
requisitos dn Preg~n n:. form:~ presenc i<ll e apresentou melhor ttcmca 
c menor pfC(o. 

Obc<lecendo aos diumes da Lei !O.S20.Q2 e L<i 8.666,'1} 
e su;u nltmçõcs poslcnores, subm~temos o prcsc:nle relatório a 
apreciação do Ilustríssimo Senhor Diretnr-Prt~1dente em exerciCIC\ do 
PROCONIAP para fim de homoloF,llçfto c poSienor publicaç;lo. 

PREGÃO for 00911008 - CEL IPROCON-A P 
PROCESSO /'I' JSOOOJ1Mi8 - CELIPROCON·AP 
RESULTADO DE LICITA CÃO 

~s~ 

OI·R.R.DO REGO - EPP . 
02-J R A VELAR - ME ... . 
OJ-A.C L.SOUSA - ME ....... . 

. ()oi. D.R. f ORTUNATO - ME 

F:MPBESA YE~CEDO.I!á 

ÊMrRESA OJ - ."-C.I.. SOUSA- M F. 

.............. IIA.IIII.ITADA. 
HABILITADA. 
JIARILITADA. 

... HABILITADA . 

\''ALOR RS~ I 9.860,00 (deunovr mil olloccnto! e uncata rui.\) 

MaCllpj ·Ar. 26 de dezembro de 2008. 

CQhlJS.Sl\.0 .ESPJ;CIAl. O~ UCJ.IaÇ.',Q 
RELATÓRIO A!'IALiT!CO DÇ UCITACÁO 

HOMOLOGO EM _1 _ _ 1200'1 

· Rapbacl Victor Silva do 1\"ascimcnlo 
Ointor - Prcsidutt tm turcldo 

PREGÁ O foi~ 00911008 - CEL IPROCOfoi·AP 
PROCESSO N'. J5000J1Mi8 - CEL IPROCON-AP. 
OBJETO Cfmtrataç.lo de e ... prun e~petioliudn em mMutença.o 
preventiva e correuva dos vciculos pertencentes do lnstitulo de 
Defesa do Consumidor. 

EMPRESAS PRESENTE 
OI -R R.DO REGO- EPP.................. . ....... HAHILITADA. 
02-J.B.A VELAR - ME. ...... ... ... ... .... . 11ADILIT ADA. 

·Ol·A C.L SOUSÁ - ME. . ..... .. . ........ HABILITADA. 
04· D.R.FORTUNATO - ME. ............... ..... 11A81LITADA. 

.SINTESE DO PROCESSO LICITA TÓRIO PREGÃO 
NA FORMA PRL~ENCIAL O pmcesS<> lieiLltóri<t em epigr•fe 
t.t:ve sua o.bcrtura no dia 26/12108, às lOhOUnun e, onde quatro 
empresas fornm hobilitodns.Após. annlise pelo Pregoeiro e a C:om i~!i!IO 
dC>tin>da paro coitduçio dus lrabalhus uu Preg•u OOWOS· 
PROCONIAP, usondo da. alnhuiÇ<le< que lhe <4n conferid>S pel> 
portaroa 15107-PROCON-AP DE 1611012007, cfassolôeou a S<~uuHe 
emrre.sa cnmo vencedora 

EM PRESA 03 · A C.L SOUSA - ME 
VALOR RS 19.361,00 (de.uao\ t mil oitocucos t 

sessca11 reais\. 
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I'ARECER A Conussào em seus podere ~ e de parecer 
que ..:clrbrc o eontrato d e manutcnÇ13io pre\·cntiV.t c corrchva dos 
vedt<:ulos penenccnlt ao PROCONIAP (conforme especific.>ç;lo do 
cd•tal do Pfegllo na Fom" Presencial n• OO'>tOS-CEL 1!-lKOCON}. 
StJ3m reohUldos com a empresa acuna. po1s fo• o que etendeu rodos 
os requ•snos do Pregão na forma prcsencutl e apresentou melhor 
técmea c menor preço. 

Obedecendo aos dtUtmes da 1.<> lO ~20;1)2 e Let 8.666-"l l 
c suas alterações postt:ríon:s. submetemo~ o prcscnlt rclatóuo a 
apreciaç!o do Ilustríssimo Senhor Dlrctor·l1rc!•dcnte em exercJctc do 
PROCONIAP p>rl fim de homologaçâo e poSienor pub!icoçlo. 

PREGÁ O foi' 01011001 - CELIPROCOfoi-AP 
PROCESSO N' 15000317108 - Ct"I.IPROCON-A P 
IH:SL:.kT~QO Qf.JAQIM;À_(). 

ruffi&_Sl\S.f[t~ 

lll ·h'H VIAGEN~ E TURISMO LTL>A -~i E HAI!IUTAIH .. 
02-MEI ER TURIS~10 LTDA ti.\81LITADA. 
Ol -VIDA AG VIAGENS E Tt: RISMO I TfM IIARII.IT AOA. 
04- C' A I.EÃU FQR().ME HA81LIT A0A. 

EMPRESA OI - F& F VIAGENS E TlflliSMO t.TDA-ME. 
VALOR RS-23.520,00 ("intc- r Crês mil quinhtntos r \'intc ruis) 

M3tap3·11p. 2ro de de~:h'o d~.::~..,A · 

~~-~ Pregomo IPROCON-AP 

PREGÁ O foi~ 0/012008 - CEL 
PROCESSO for. 15000327108 -
OBJETO Contrataçâo de empresa cspcciali z.ada em fomecimrnto 
de passagens n~re3.S parao Instituto de I:À:fes3 do Consumidor. 

p1PRESAS PRESENTE 
01-F&F VIAGENS ~ TURISMO LTDA ·M~ .. HABILITADA. 
02-M EIERTURJSMOLIDA .. ·-·· ...... HABILITADA. 
OJ-VIOA AG VIAGENS E TURISMO LTDA . HARILITADA. 
04- CA LEÃO FORO-ME .. ........ IIAOILITADA. 

SÍNTESE 00 PROCESSO L ICITATÓRIO 
PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL O procmo hclllllório 
em eptg.rafc: tC\'e sua nherturn no d1a 26112103. a~ l4h00mm e. 
onde quatro empresas IOtJm hab ti 11A d3S Apns on:1\1sc pelo 
Pregocuo c a Comissão destino,da porca conduç~ dos uabalhos do 
Pregão 01008-PROCON/AP, usando da> atnbutçOcs que lhe são 
conferidas pela portaria t5.m-PROCON-AP DE 1611012007, 
cWsiticou a seguin(c cmpres:1 como vcncedufa 
EMPRESA OI • F&F VIAGENS E TURISMO L Til A -ME · 
VALOR RS 2J.S10,00 (viott • tres qulnhnros Hinl< ru is). 

PARECf.R A Comiss3o em seus poderes é de parecer 
que celebre o conlr.lto de: forncctmento de p3ssõgcns ntreas para o 
PROCONIAP (conforme espectficação do edi!al do Pregllo na 
Fonna Presenci>l n•. OIOA:JS.CEL IPROCON), sej>m realizados 
cnm c empresa acima, pois foi 3 que atendeu tndo~ os rcqu1situs do 
Prcg~o na fonnn presencial e apresentou melhor 1Ccrucn c maior 
desconto. 

Obedectndo oos diumes do L<t lO S20o\J2 e L<t 
8.666193 c 5uas alterações posteriores, submetei'Ms o presente 
relatório a apreciação do l!ustriss1mo Senhor OllctOr· Prcs•dente do 
PROCON/AP par:~ fim de homologação c pos!Crior f!Ubhcoçilo 

M•c•Jli·Ax;;· d"Z'b.:tde 1os. 
~'to's) 
rregoc•róiPROCON./\P 

~dação Estadual J 
(FC!ia ) 
Kátia R.ce. •;.:g:..in.,.a~B-al_le_l_ro_d_e_s_o_u_z_a ____ _, ..........._ __ 

POilTARI.\ N". 001120119/FCR IA 
\hu:apH-. \p, IJ dt ja&nriro dr 2009. 

.\ Di retor .. Prnidu cr da Fundatln d11 Cr~n~a t do 
Adoltuenlt do [~cado do .. \m)fpAI• CKIA, uuodo du atribuiçõrs 
q•t lhu do cunfnKJas pelo Otcrrto N'. 084C} dt 26 dr janei ro dt 
200~. dt liiCOrdo com o f''lllhtltcido no Art • .W. Sr(':Jo I, Capitulo 
\ "111, do F.Atatuto aprO\·ado ~k» D«nto (N) n'. 2.J1 'r.' t.lt" OS dr 
a~oMo dt 19'18: 

R !:SOLVI:: 
Art. 1' • OuiJtaar a nn·idur», \\',\LOIRl~Nf. Or\ 

COST.\ CIIAC.\ S ANDR-\DE. C'b t fr dt Cahlnrrt, C:6dign FGS -
2. do Ouadm C.nmln io nado dr 'ta f u ndi'('JO da Cri:~nça r tJo 
,\dolt \etntt, parA urrcrr :H:umulaciv11mrntr: em ' ubstitulçlo o 
U'l,O de \ htfc do Núclf1J dr Planrj~mtnto. (.'ódi ~o t-CiS-2. 
fl u r:wlr o imJ)t'diminlo llo 1i1uln LEU .. <\ SÍl.VJA 
SM'It.\M~:NTO DA SI L\'.\, nn prrl<><lo dt 12 dr Jonriro drl009 
ft l i dC' fC'-C'rrlro d e 200!J. 

..\ri . 2' • Rno~)4m - ~" 1u disposiçc)u rm cont rário. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N'. 
03912008/FCRIA 

(DIÁRIO OFICIAL) Pág. 24 

CLÁUSULA OITAVA- DOS DANOS 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPÁ, 
COMO CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO NADIA DO 
NASCIMENTO LIMA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 
CONV~NIO DE N'. 050/2007 • SEDHIFCRIA. 

No caso de descumprimento do ou lnexacuçlo 
total ou parcial do Contrato, caberá a · F CRIA aplicar a 
Contratada, as sanções previstas .-te contrato, nos 
artigos 87 e 88 da Lel 8666/93 e suas alterações, bem como 
quaisquer outros diapositivos legais, garantlndo·lhe amplos 
dlreitoa de defesa. 

previsto no plano de trabalho do Convtnlo de n' 
050/2007SEDH/FCRIA. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇ0ES DAS PARTES 
1 - DA CONTRATANTE- FCRIA 
Repassar em tempo hibll o valor acordado, após, 

o devido adimplemento da obrigaçao por parte do 
Contratado. 

Pelo presente Instrumento, e nos melhores termos 
de d ireito, os no fim auiNdos, de um lado FUNDAÇÃO OA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPÁ, 
criada pelo Dec,.to n•. 0309, de 18.12.91, Inscrita no CGC 
(MF) n. • 34.925.099/0001-.54, com sede nesta capital a Rua 
Eliezer Levy n. • 1090, reprewnlada .por sua Diretora 
Presidente KÁTIA REGINA BALIEIRO DE SOUZA portadora 
da C. I n•. 1470993-AP e do CPF n•. 142.349.122-04, 
CONTRATANTE e de outro lado, NADIA DO NASCIMENTO 
LIMA, brasileira, casada, portadora da C. I n•. 1932020/PA e 
CPF n. • 373 .382.852~8, residente e domiciliada, Rua Mato 
Grosso, 289, Pacoval • Macap6-Ap, aqui denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, na 
conformidade das Clausuln e condições seguintes, que se 
obrigam a cumprir e respeitar. 

FUNDAMENTO LEGAL 
O presente Contrato encontra suporte nas seguintes 

linhas de Insumos legais: 
• Art. 24, 11 da Lei n. • 8666193; estando sujeitos os 

contratantes h normas dessa lei e das c .. usulas deste 
contrato. 

Termo de Refertncia de 05.08.08 publicado no 
Dlirlo Oficial n• 4326. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO: • 
É objeto do presente contrato a prestaçao pela 

CONTRATADA A CONTRATANTE do serviço sem vinculo 
trabalhista, para ministrar 1 disciplina: Indicado,.& Sociais 
e Diagnósticos da lnltncla e Adol.acêncla, referente ao 
Projeto Formaçlo Continuada do Sistema Sócio Educativo 
Estadual, conforme Convênio de n•. 050/2007 
SEDHIFCRIA, nos termos Indicados na Ciiusula 2' deste 
Instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO SERVIÇO ·INSTRUTORA 
O serviço ora contratado terá carga horária de 100 

(cem) hora61aula, que ser-ao rNIIzadas no Instituto de 
Ensino Superior - IMMES, de acordo com o plano de 
trabalho, conforme Conv6nlo de n• 050/2007 - SEDHIFCRIA 

CLÁUSULA TERÇEIRA • DE EXECUÇÃO 

global. 
Regime de execuçlo direta, empreitada por preço 

CLÁUSULA QUARTA- DA 111G~NCIA 
O presente CONTRA TO teri vigtncia nos 

seguintes dias: 10 11,24 e 25.10.08 e 08, 09, 14, 15, 22 e 
23.11.08. com prazo lmprorrogtvel, conforme previsto no 
plano de trab-'ho do Conv6nlo ele n• 050/2007SEDHIFCRIA. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS 0BRIGAÇ0ES DA~ PARTES 
1 • DA CONTRATANTE- FCRIA 
Repat~ar em tempo hibll o valor acordado, após, 

o devido adimplemento da obrlgaçlo por parte da 
Cor,tratada. 

2- DA CONTRATADA - NADIA DO NASCIMNTO 
LIMA 

É dever de a CONTRATADA prestar o serviço de 
Instrutora de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE, determinadas após sua análise e 
diagnóstico. 

A CONTRATADA esti obrigada 1 prestar seua 

serviços utilizando técnicas para que a CONTRATANTE 
consiga obter resultados satisfatórios, sendo que deverão 
ser desempenhados em conformidade com as diretrizes do 
Projtto de Formaçlo Continuada do Sistema Sócio 
Educativo Estadual, conforme Conv~ío de n•. 050/2007 • _ 
SEOHIFCRIA 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESPONSABILIDADE 
A Contratada assume como exclusivamente seus 

os riscos e as dtlpesas decorrentes dll boa e perfeita 
txecuçlo das obrigaçOte contratadas. 
PARA GRAFO PRIMEIRO - A contratante nlo responderá 
por quaiaqu.r 6nus, direitos ou obrigaçOte vtnculldos i 
legislaçlo tributiria, trabalhista, prevldenc~rill t 
securlt~rla, decorrentes da txecuçlo do Contrato. 
PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratante nlo responderá 
por quaisquer compromlsaoe eaaumidos pet.. Contratadll 
com terceiros, ainda que vinculados i execuçlo do 
presente contrato, bem como por qualquer dano cauaado a 
terceiros em decorrtncia de ato da Contratada. 
PARAGRAFO TERCEIRO - A Contratada manterá, durante 
toda execuçlo do contrato, ss condições habiltaçlo e 
qualificações que lhe foram exigidas no processo seletivo 
do~ candidatos a comporem o !'rojeto Formaçlo 
Continuada do Sistema Sócio Educativo Es'3dual, conforme 
Convênio de n•. 050/2007- SEDHIFCRIA. 

CLÁUSULA S~TIMA - DO VALOR, DOTAÇÃO E 
PAGAMENTO. 

Qualquer falha no acendlmento que a instltulçao 
venha a sofrer qualquer tipo de prejulzo a contratada será 
penalizada com advertência ou atl mesmo cancelamento do 
contrato, sem prejulzo da apHcaçao da •espectiva multa 
contratual, e ou, outros encargos decorrentes do prejuízo. 

Fica acordado no caso de inexecuçlo total ou 
parcial pela Contratada. que a mesma fica obrigada ao 
pagamento da pena de multa de 1 0'/o sobe o valor do 
contrato conforme previsto no artigo 87, Inciso 11 da Lei n • 
8.666/93, calculada na forma do valor RS-8.000,00 (oito mil 
reais) correspondente ao descumprimento de sua 
obrlgaçao. 

Fica lambam estabelecido que, podeni ser 
aplicado às penalidades dos Incisos I, IH e IV do artigo 87, 
todo em conjunto com o inciso 11 (multa), garanijndo-se no 
Cllso o direito i ampla defesa e contraditória, na forma do 
que preceitua o § 2' deste artigo. · 

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO: 
De llcordo com a lei n•. 8666/93 e suas alterações 

o presente contrato poderé ser rescindido: 
Por ato uniiMeral e escrtto da Administraçlo, nas 

hlpót- previstas no artigo 78, Incisos I a XII e XVII lei n•. 
8666193 e suas alteraçõea, sem que caiba a contratada 
direito a qualquer lndenlzaçlo, sem prejulzo das 
per1alldades pertintnles; 

Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde 
que haja conveniência para a Contratante. Judicialmente, 
nos termos da lei. 

CLAÚSULA DÉCIMA- DO FORO 

Para dirimir qualquer dúvida surgida em . 
decorrência do nlo cumprimento desta Instrumento, O& 

CONTRATANTES elegem o Foro de Macapi, com excluslo 
de qualquer outro, por mais privilegiado que sejam devendo 
ser publicado o Extrato deste Contrato no Dlirlo Oficial do 
Estado do Amap6, para salvaguarda os rigores da Lei. 

Para firmeza do que flcou estabelecido pelaa 
partes, subscreV9 o presente Instrumento em 04 (quatro) 
vias. para o mesmo fim, presença de 02(duaa) testemunhas. 

Macil)i- AP, 11 de agosto de 2008. 

KÁTIA 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N'. 

I 040/2008/FCRIA 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPÁ, 
COMO CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO SIDNEY DA 
SILVA LOBATO, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 
CONV~NIO DE N'. 05012007 - SEDHIFCRIA. 

Pelo p,.1ente Instrumento, e nos melhores termos 
de direito, os no rom assinados, de um lado FUNDAÇÃO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPÁ, 
criada pelo Decreto n•. 0309, de 18.12.11, Inscrita no CGC 
(MF) n. • 34.925.0U/0001·64, com sede nesta capit..loa Rua 
Eliezer Levy n. • 1090, representa<U por sua' Diretora 
Pntaidente KÁTIA REGINA BALIEIRO DE SOUZA portadora 
da C. I n•. 1470983-AP e do CPF n'. 142.348.122-44, 
doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, 
SIDNEY DA SILVA LOBA TO, brasileiro, SOlteiro, portador da 
C. I n•. 279679/AP e CPF n. • &14.911.872-04, re1lelente e 
domiciliada, Av. Pedro Lazarino, 1154, Burlllzal - M~~eap6-
Ap, aqui denominado CONTRATADO, re1olvem celebrar o 
presente Contrato, na conformidade das ClAusulas e 
condições segulntM, que 11 obrigam a cumprir t r81peitar. 

FUNDAMENTO LEGAL 

2 ·DO CONTRATADO - SIONEY DA SILVA LOBA TO 
~ dever de o CONTRATADO pres•ar o serviço de 

Instrutor de acordo com as ne-;essldades da 
CONTRATANTE, determinadas após sua análise e 
diagnóstico. 

O CONTRATADO es~ obrigado a prestar seus 
serviços utilizando técnicas para que a CONTRATANTE 

consiga obter resultados satisfatórios. sendo Que deverao 
ser desempenhada em conformidade com as diretrizes do 
Projeto Formação Continuada do Sistema Sócio Educativo 
Es~<odual, conforme Convênio de n• OS0/2007 
SEDHIFCRIA. 

CLÁUSULA SEXTA · DA RESPONSABILIDADE 
O Contratado assume como exclusivamente seus 

os riscos e as despesu decorrentes da boa e perfeita 
execuçlio das obrigaçõeo contratadas. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - A contratante não responderá 
por quaisquer 6nus, direitos ou obf'lgaçtu vinculados i 
leglslaçao tributl11rta, trabalhi1ta, prevldencíiria e 
securltâria, decorrentes da execuçlo do Contrato. 
PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratante .nlo rMponderá 
por quaisquer compromissos assumldoe pelo Contratado 
com terceiros, ainda que VInculados á execuçlo do 
presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em dec:orrtncia ele ato do Contratado. 
PARAGRAFO TERCEIRO - O Contratado manteri, durante 
toda execuçlo do contrato, as conc:tlçõea habilitaçlo e 
qualificações que lhe foram exigidas no processo seletivo 
doe cendld1tos a comporem o Projeto Form1çlo 
Continuada do SIStema Sócio Educativo Estadual, conforme 
Convênio de n•. 05012007· SEDHIFCRIA. 

CLÁUSULA SETIMA - DO VALOR, DOTAÇÃO E 
PAGAMENTO. 

Valor a dotaçio: Os recureos para custeio das 
despesas decorrente deste contrato correria 1 conta do 
orçamento do Fundo Estadual de Direitos da lnflnclll e 
Adolescente - FCRIA, atividade, código n•. 2088 e elemento 
de despeu n•. 33.90.36. Prastaçlo de Serviço, no valor 
global de RS-8.000,00 (oito mil reais). 

Pagamento: Obriga~ a CONTRATANTE a efetuar 
o pagamento da lmportlncla devi<U ao CONTRATADO 30 
(trinta) dlu após s aula ministrada, devidamente atestada 
pela lnstituiçlo de Ensino Superior - IMMES, em 
cumprimento a·o procedimento regular adotado pela 
adminlstraçlo, obedecendo ao valor discriminado, 
devidamente atestado pela CONTRATANTE, referente 1os 
serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DANOS 
No caso de descumprimento do ou lnexecuçlo 

total ou parcial do Contrato, caberá a FCRIA aplicar ao 
Contratado, as aançllee previstas neste contnto, nos 
artigos 87 e 88 da Lei 8668193 e suas alterações, bem como 
quaisquer outros dispo1ltlvos leglls, garantindo~ IM amplos 
direitos de defesa. 

Qualquer fa lha no atendimento que a instituiçlo 
venha a sofrer qualquer tipo ele prejuízo o contratado seri 
penalizado com adverttncia ou a~ mesmo cancelamento 
do contrato, sem prejulzo da aplicaçlo da respacUva multa 
contratual, e ou, outros encargoa decorrentes do p,.julzD. 

Fica ecordedo no caso de lnexecuçlo total ou 
parcial pelo Contratado, que a mesmo fica obrigado ao 
pagamento d1 pena do multi de 10% sobe o valor do 
contrato conforme previsto no artigo 87, lnclao 11 d1 Lei n. • 
8.6116/83, c1lculada na forma do valor de R$-8.000,00 (oito 
mil reais) correspondente ao descumprimento de sua 
obrlgeçlo. 

Fica lambam esl<lbeltcldo que, poderi ser 
aplicado .. penalidades 119' Incisos I, 111 e IV do lrtlgo 87, 
todo em conjunto com o inciso 11 (multa). ga..,nlind<>-441 no 
cato o direito i ampla defesa e contrlldl tórla, na forma do 
que preceitua o § :zo deste artigo. 

GLÁUSULA NONA- DA RESCISlO: 
O. acordo com a lei n'. 8666113 e suas alterações 

o presente contrato poder• ser rescindido: 
O presente Contrito encontra suporte naa seguintes 

linhas de Insumos legais: · 
• Art. 24, 11 da Lei n. • 8&66/93; 81tando sujeitos os 

contratantes b normas dtlaa lei e das cliuaulal deste 
contrato. 

Termo ele ftefertncia do 05.0&.08 publicado no 
Dlârlo Oflcill n• 432&. 

Por ato unilateral e escrito da Admlnlstraçao, nas 
hipóteses previstas no artigo 78, Incisos I a XII e XVII lei n•. 
8&Mit3 e suas alterações, .. m que caiba ao contratado 

1 direito a qualquer indenlzaçlo, Hm prejulzo das 
penalidades pertinentes; 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
É objeto do presente contrato • prastaçlo pelo 

CONTRATADO A CONTRATANTE do serviço sem vinculo 
trabalhista, para ministrar a disciplina Ret..çao Estado e 
Sociedade, ...terente ao Projelo Formaçlt. Continuada do 
Sistema Sócio Educativo Estadual, conforme Conv6nio de 
n•. 0500007 - SEDHIFCRIA, nos termos Indicados na 
Cléuaula 2' deste instr~.mento. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO SERVIÇO· INSTRUTOR 

Amigavelmente, por acordo entre as partes, duele 
que haja conV9nl6ncia p1ra a Contratante. Judicialmente, 
not termos da lei. 

CLAÚSULA D~CIMA- DO FORO 

Valor e dotaçlo: Os recursos para custeio das 
d~>Spesas decor..ntt deste contrato correrao a conta do 
orçamento do Fundo Estadual de Direitos da lnf;lncia e 
Adolescente - FCRIA, atividade, código n•. 2088 e elemento 
de despesa n•. 33.90.36. Prestaçlo de Serviço, no valor 
global de RS-8.000,00 (oito mil reais). 

O serviço ora contratado terá carga horA ria de 100 
(cem) horas/aula, que serao relllzadas no Instituto dt 
Ensino Superior - IMMES, de acordo com o plano de 
trabalho, conforme Convênio de n' 050/2007- SEDHIFCRIA 

Para dirimir qualquer dúvida surgida em 
decorr6ncla do nlo cumprimento deite instrumento, os 
CONTRATANTES elegem o Foro de Macap6, com excluslo 
de qualquer outro, por mais privilegiado que sejam devendo 
ser publicado o Extrato deste Contrato no Diârio Oficial do 
Estado do Amap6, para salvaguarda os rigores dz Lei. 

Para firmeza do que ficou estabelecido pelas 
partes, subscreve o presenta Instrumento em 04 (quatro) 
vias, para o mesmo nm, presença de 02(duas) testemunhas. 

Pagamento: Obriga~ a CONTRATANTE a efetuar 
o pagamento da imporúncla devida â CONTRATADA 30 
(trinta) dias após a aula ministrada, devidamente atntada 
pela lnstítuiçlo de Enalno Superior - IMMES, em 
cumprimento ao procedimento regular adotado pela 
administraçao, obedecendo ao valor discriminado, 
devidamente atestado pela CONTRATANTE, refe,.nte aos 
serviços prestados. 

CLÁUSULA TERÇEIRA- DE EXECUÇlO 

global. 
Regime de execuçlo direta, empreitada por preço 

CLÁUSULA QUARTA · DA 111G~NCIA 
O presente CONTRATO terá vl~ncia nos 

seguintes dias: 30 o 31.08.08, 18 e 19.10.08, 14, 15,28 e 
;?ª.11.08. 20 o 21.12.08. com prazo lmpronooâvel. conformA 

Macapá- AP, 11 de agosto de 2008. 
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Maca á 15.01.2009 

(!oDER JUDICIÁRI~ 
r-=======~~~~:~) 
fuibunal Regional Eleitoral _ 

Des. Carmo Antônio de ~ouza J 

PORTARIA N.' 8J81200K 

O PRI·.SIDEI>. I'E EM EXF.RCiCIO DO TRIRUNAL REGIONAl. 
ELEI fORAL DO AMAI' Á, no usn das a1ribu1ÇÕ<.'S legais que lhe silo 
conferidas pelo art. 16. XXXII, do Regimento ln1emo desta Corte c. 
Consid.:ram.lo o número rcdu!il.lo de motoristas deste Trihunnl, 
RESOLVE: 
A. n )

11 
Auturi7.ar os ;ervidortS ahaixo nominados. a dirigirem 

veículos oficiais: deste Tribunal. ate que se re@ulnrize a situaçau neste 

~ERV 
tAE~--,-I.im 

IDO R C' A 
a de Sousa Ttenico Judie 

Clod6vio de PoulaMclH Técnico Ju 

meicÍwn 
r•sa 

tos Scrrlo 
i -Lopes de 

ndro .\1or~s · 

Socorro d• 
uz 
a C'iün.J!.os 
arJa Rel].fcio 

•• 
'ost.a Pereirn 

Chefia 
Têcnico J 
Chefia 
TtcnicoJu<li 
T~cnicn J 
Chefia 
~-

o 
---ci:irto -

Espc:ciali>od 
Anal ista Judi 

Anal ista Judi 
Técnico Jud 
05_amçntoe 
K~!sitada/ 

Art. :!"Publique-se e regl5lrt·sc. 
v abinete da Prcs1dcneia .!<1 Tribunal Rcg1onal F.leiooral do Amapá. 
em 29 de dc-ttmhm de 2008. 

(AI r><.-sembarga~or LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 

PORTARIA N.' 00.112009 

O PRESIÚENT[ EM EXERCiCIO DO TRIBl:NAL REGIONAL 
ELEITORAl. L)() AMAP.~. no uso de suas ntribu1çôcs legais 
definidos pelo art. 16. XXXII, do Regimenlo Interno dest.o Corte, c 
t..:ndo cn1 visln o contitlu no P A. nn 217, Cla.~!OC IV, pmtocolizatln 'ob 
o n' 28YSI2005. 
RESOLVF.: 
Art I" Autorizar. com ef<:ilo.< a panir de IY/1212008, o servidor 
Cl~udio Roberto Flexa Pereira. Anal iso a JudiciArio, lota~o no Cartório 
da J' Zona F.leitonl - Calçoc:ne, a dirigir veiculo oficial ~csre 
Tribunal, de acordo com saa cat<gnria hobilitacional. nos tennos da 
Lei n• 9.52112006. 
Art. 2'. Publique -<e. 

(iabinele da PresidCncia do Triboloal Regional Eleitoral do Amapfl, 
em o~ de janeiro de 2009. 

(A) Desembargador t.UIL C1\RLOS GOMES DOS SANTOS 

PORTARIA N! 00112009 

O PRESIUEI"TC EM EXmCiCIO DO TKIBUNAI. REGIONAL 
ELEITORAL 00 AMAPÁ no uso das alrihuiçOcs lc~ais definidas 
pelo art. 16. XXXII, do Ke~imenlo Interno d<Sta Corte, 
KESOLVF.: 
t\rt I" t'onsti1uir ComiSSllo parn proccdcr ao reccbi~m"nto dos 
vciculos odquiridos por m<10 do Pregao Prcscno:ial n• 6812008. 
composla pc:lo.< serv1dorc> Jost Aguinalolo Parnfita Mnnleiro 
trn:sidente). Jô)'CC c\·andro Moraes S.:Onios (Mémhro) e Adriano 
Lima de Souz.a (Membro). nos lermos do an. 7J. inciso I, alínea b, da 
Lei n' 8.61iru'l3. 
Art. 2' E soa Portaria entra em vi~ur na data de sua poblieaçlo. 
Art. ) 0 Puhlique·sc c registrc·se 
Gahinete da Prc>idCnc:ia do TribWl31 Regional Cleiloral do Amapa, 
eno 05 de j:mc:iro de 2009. 

(.-\) Ucscmborg.•dor LL'Il ('AR LOS GOMES DOS SANTOS 

't~~ .. ~-;:: 
U erAcO JU 

PORTARIA N' 00'1/2009 

O PRESIIJENTE DO TRIOIINAI. RFGIONAL ELEITO~AL DO 
AM,\PÃ. no uso d:os atribuições legais. que lhe <an confendas pc:lo 
art. 16. XXXII, do Re~imenlo lnoemo desoa Cone. e tendo em viSta o 
contido no P.A. n• 0-14, Classe IV, Protocoliz.odo soh o n• 88712008. 

~omiderando n inexistência de Cargo t.h: Oficial de Justiça nos 
Quadros li<: Pc»oal da Ju"iça F.leioorol, . 
C onstder:tndo o que restou ~ecillido na I ~· Scssao Adnunastrauva 
Ordinária realizada em 09 de maJo de 200X, 
RESOLVI:.. 
Art. I' Di<pensar n servidora MÔNICA FLOR PORTF.I.I.A, Tfenico 
Jud1ci!rio, Arca A~minisuaoiva, das funções de Ofic10l de Just1ça a<l 
hoc. na Jurisdiçao da 7' Zona Eleitoral. sediada em l .nronjal do Jan, 
nomeada através da Portana n' 67212007 - TREiAP, ~e 0-111212007. 
Art. 2' Ocsignat o sm·idor GE:OVAN'IY CHAGAS ~AKIAS. 
Técnico Judiciário, Área Adm1nostr.11iva. p>ra c.\crcer. em caráter 
excepctonal. as r unções de Oficia1 d~ JusiJçA ad hoc. na Jurblliyâo da 
7" Zuna FleitC'ral. sediadA em Laranjal t.lo Jari. 
Art. 2'. Publi~uc·>e e rtgi<Jrc-se. 
Cfahinetc dn Pr(."S tdCncta do Tribunal Regional F.leuornl do Amapá. 
cno OH de janeiro ~e 200&. 

i (A) Ucscmb11gallor CARMO ANTÓNIO lJE SOUZA 
. 'fran~ /:I !talO$ d.,..res 

TknÍeo ~J1e~rlo · TRE I AP 

I 
I 

(DIÁRIO OFICIAL) 

GABINETE DA PRESIOEN~tA 

RESOlUÇÃO NO 463/ 2008-TJAP 

Dispõe sobre o Diório do jystiço 
Eletrônico do Tribunal de justiça 
do Estado do Amopó e dó outros 
providências. 

O TRIBUNAl DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAPÁ. no uso dos p1errogotivos que lhe são 
conferidos pelo orligo 12 5, § 1°, do Constiluiçõo do 
República, pelo Decreto IN) n° 0069 I 1991 e pelo 

artigo 13. de seu Regimenlo lnlerno !Resolução n° 
006/20031. 

CONSIDERANDO o deve1 de olingir·se os 
objelivo~ insculpidos no Con~liluiçõo Federal. 
concernen1e c 1ozoóvel duração do processo e oo~ 
meios que garantam c celer idade de suo lromiloçõo. 
bem como o obseNõneoc dos Pr'ncip.o~ do 
Publ1cidode. do Eloc.ênc a. do Simplociccde e do 
Economia dos Aios Proce~suois; 

CONSIDERANDO o d1spos1o no poróg1olo 
un1co do orl 154 do Código de Proc.e~o Cov1l, 

oherodo pele l ei n~ 11 280, de 16 de fevereiro de 
2006. e no lei n° 11.419 , de 19 de dezembro de 
2006; 

CONSIDERANDO que os recu1sos 
lecnológicos oluolmenle disponiveis permitem o 
publicação dos atos judiciais e odminislrolivos no 
Rede Mundial de Computadores com segurança e 
celeridade 

CONSIDERANDO, finalmente. o que 
e~lobelece o lei Esloduol n° 1 . 266, de 21 de 

oulubrro de 2008. e o que reslou decidido no 473 ° 
Sessão O tdinório do Pleno Admonislralivo desta 
Corle, realizado em 12 de novembro de 2008. 

RESO l VE: 

' 
An. 1° . Regulamentar o luncionomenlo do 

Diário do Justiça Eielrônico como órgão de 
comunicação olociol do Poder judiciário do Estado do 

Amapá poro publicação e divulgação dos o:os 
proce~uois e editais 

§ 1°. O Diário do justiça Eletrõnico substituirá 
o Diário Oficial do Estado do Amapá poro o 

l inolidode de pvblicoçõo e de divulgação de que 
cuido o ·coput" deste artigo, · sendo veiculado 
groluilcmente no silio do Tribunal de justiça do Estado 

do Amapá no rede mundial de compuloc;lorcs, 
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Art. 2°. · As edições de Diório -ao]ustiÇa 

Elelrônico do T1ibunol de j ustiça do Amapá serão 
assinados digilolmenle. atendendo aos requisilas de 
autenlicodode, integridade. validade Juríd ico e 
in1erope1obilidode do lnfrO'Es::uluro de Chaves 
Públicos BrosiiCI'C - ICP·Brosil 

Porõgrofo único. A ?residênc•o do 1r.bunol 
designará os servidotes titulares e suoslitulos que· 
a~ioorõo digilolmenle o Diá11o do jusliça Elelrônico. 

An. 3°. A responsabilidade pelo conteúdo do 
material remelido á publicação é do unidade que o 
p<oduziu. 

§ 1•. Cabe ô unidade produtora, até os 
dezesseis horas dos dias úteis. o encominhamenlo 
dos resenhas poro publicação no edição d~ Di6rio 
do Jusliço Elelrõnico do dia útil subseqüenle. 

. § 20. Os expediente~ não poderão sofrer 

modilicaçõe~ ou supressões, opô~ o encominhomenlo 

õ publicação, demandando novo publicação poro 
evenluais retilicoçõe~ . 1enovodo~ as prazos 

An. 4° Cons1dcro se como dolO do 
publicação o primeiro dia Ülil . sesuinte 00 do 
divulgação do informação no Diário da Jusliço 
EletrôniCO !An 4°, § 3°, do le. n° I I .d 19/ 20061 

Ar1. 5° Compele ao SCNIÇO de Tcc'lologio do 
Informação do Tribunal de justiça o monulenção e o 
pleno luncionomenlo dos sistemas inlormolizodos. 

bem como o disponibilidade do sítio do Tribunal de · 
jusliço do Estado do Amapá oo rede mundial de 
computadores, inlernet. 

An. 6". Os direitos oulorais e de publicação 
do Diário do justiça Eletrônico pertencem oa Pode1 
judiciário do Estado do Amapá. ficando ollforizodo 

1 suo imp<essão, mos vedado d'çomerciolizoçõo. 

An. ~- O s cosas omissos serão resolvidos pelo 
Presidência do Tribunal de Justiça ou pelo 
Corresed01io-Gerol do jusliço, coolo1me suas 

respeclivo~ competências ao' otr[buições. 

An. a•. Ficam revogados os disposições em 
contrõrio. 

Ar1. 9". Esta Resolução enlrorá em vigor no dia 
do suo publicação. 

Publique-se. Rcgislre-se. Dê-se ciência e 

1 

cumpro-se. .. 
1 Gabinete do Pr~id· 

de 2008. 
1 9 de novemb1o 

§ 20. No interslicio de lrinlo dias, contados do . · 
publicação, desta Resolução, os publicações e 
divulgações referidas no "capul" desle orllgo 
oconetão nos versões impressos e elelrônicos, no 
Diário Oficial do Estado do Amapá, prevalecendo, 
poro os efeitos de conlogem de prazo e demais 
implicações processuais, o conleúdo e o publicação 
do versão imp1es~o . 

Sf:CCÁO ÚNICA 

nnd OE J UL!ii\Mt:.!ITQ 

De ordem do E.•celentissimo Scnlmr Des<onb81gador 
lfonildo Amaral de Mello Cutro. Prcsidcnoe da Secção t)nico, em 
cxtrclcio, fàço eiente o lOOos os interessado~ c aos que virt:m o 
presente ELHTAL c tlele conhecimento livercm, qut: no dla 22 de 
janeiro de 2009. quinla-frira, às 8:00 huru , 0<1 em S<ssào 
subsequcnte. na Sala de StssOcs do Plenário do Edilicio Sede do 
Tribunal de Justiço do Euado do Amapa, solo à Ruo (ieneral Rondoo. 
esquina com o A•·enida Fab. Bairro Ceooral, reahz.or·.c·â a 220" 
Scss.lo Ordio6ri1 pnra julgamento dos seguintes pruccs..~s: § 3°. Em cumprimenlo ao § SO do art. 4° do 

lei n° 11.4 19/2006, o presente Resolução será 
publicado diariamente, pelo p<ozo de lrinlo d ias 
coosecutivos, no Diário Oficial do Estado do Amapá 

poro omplp d~ulgoçõo aos 'interessados. 

§ 4°. Ao· lermo do per iodo mencionado no. 
parág1afo anterior, os publicações e os divulgações 
de que traio o 'coput' deste 01tigo serão oliciolmente 
veiculados apenas no Di6rio do jusliço Elelrônico, 
paro todos os ~leitos legais, cessando os publicações 
oelo imorenso Oficial. 

eacwo; H•kas Corpus N" 2 386/08 
lmpcJran te: Joot Maria dt Deus e Silva (Adv.) 
Paciente: Jean Rlehard Rtae Dubois 
Aut. Coatora: Juizo de Dirtilo da Comarca dt Oiapoque 
Relator. Des. Mello Castro 

"< 

Proemo· liRkas Corous N" 1J92/l)8 
lmpttr.mtc: Eduardo dos Sanlos Ta''»ru (A"v.) 
Poeientc: Clelson da Silva Andrade 
Aut. Coatora· Juizo de Dlrtlto da J ' Vara Criminal da Comaru 

de ManpA 
Rclaoor. Ues. Mello CU In> 

Proccsw llail§t CotDIII N" 2,403108 
!!!l~te: Vict'nle P1ulo Ptrtira Cost1 



\ 

\ 
Maca ã 15.01.2009 

P-.:M:nrc: Vicrat~ P•u1n Pereira CoJtl 
Aut Cootora· JuJzo dt Dinito da Vara de t: ucwçõn Ptaai~ dn 

r .. todo do Arwopj 
RelatO<: Dn. Mello Castro (preveniu) 

Processo; 1/qkaJ CtJC:Pus ~· 2 405108 
lmpetrnnte: J~ Morla Alrlntoro Fernaades (A~>.) 

P•ciente: Genbin Monteiro Trlxelro dos Santos 
Aut. Coatora: Juizo de Dirrito d• Varo dn Trihunol do .Jtlri do 

Corworra de Marapi 
Relator. Dn. Mello C:utro (Prennto) 

Procts!Q" U.bttL< Co'P"s N' U 16./08 
1mptlr.llt \\'ilson r auliRo da Sil\'1 
Paciente: \\'ilson PauHDo da Silu 

·Aul Coatono: Jarto de Direito da Varo de Enruçllu Penais do 
Eotado do A mopi 

Rclalor: Ou. Mrllu C•:~tro (Prr,·cnto) 

Promw llqbr:111 CorptU N' Ul6ll!& 
lmpetront<· Wulliagtoa dos Santos Caldas (Adv.) 
Paciente: \iorrdo Borbou dos Santos 
Aut. Coatora. Juuo de Direito do Varo (Jnle,o do C.omoru dt 

Muo~lo 
RelatO<: Da. ~lello Cutro 

rromto: 1/QI!us Co'J11!.i11~.1.~~102 
lmpçtrante: Htlooao Goul Tdnlra (."'dv.) 
rocicnte: R. N. R. dos S. 
Aut CoatO<a· Jolzo de Uirdto dol' V oro de Fomnio. Órllu• e 

SurnsOes da Co111oru de Maupi 
Kelator: Da. Mtllo Costro 

Mocopá·AP. 14 de janeiro de 2009. 
I I 
J toM.(\.~ tv...l,..... 

Bel. M' Dorl"'e C. Borbosa 
Diretora de Stcmorio da !>ecçi\o Unica 

em c~crcido 

St:CC·\0 (tNI~ 

A.12.1Wt~'ID> ~ P:\UTA Jlf; Jll! GAMt NTQ 

Do ordem do Excclcntissimo SenhO< l)c"'mhargad O< 
HOI\ILDO AMAR-I-L DE MELLO CASTRO, Prtsident< da 
$ec:çl\o Unica, façu ci en t~ • lodos us interessndos c aos que \'irem o 
presente F.OITAL e dele conhecin><nto tiven:m. do Adlatomeoto 1 
Pauta~. Jul&am<nto da 220' Sesslo Ordidrio. que st realizará no 
dia 21 dt jontiro dt 2009. qulato-ftino, às 8:00 horas. ou em <es!Jo 
subS<qOc:nte. na Sala de S.Sslle$ do Plcnino do F.d iOcio S.dc dn 
Tribunal de Ju"iça do Estado do llm•pâ. sito t Ruo Gcnenl Rondon. 
c.quin• con1 a A>rnid• Fab, Ba•rro Central. porn jultatncnto de 
processos con>tantes da referida pauta c mais os seguintes processos: 

~~<CD!IJIISI\~ 2391/M 
lmpçtrnnte: Valdeci de Frtitas Ftrrrino (Adv.) 
Paciente: Josf Welli•gton Alvrs de Lima 
A ul. \onrora: Jufw de Dlrt'ito d1 (.'omwru 

dt Str ra do ~avio 
R.: lutor· Uts. E.dinardo Soull (Prtvenco) 

fifK.usq: Ha/!(qs Coqng ~· tJ22IIlll 
Impetrante Sandro de Souu Gartia ~Ad,·.t 
Pacien1e. lkntdito de Olh·t ira da Slh·a 
AuL C »tora· Juizo de Direito da J' Vora Criminal c dc 

"'udltorio ~1ilito r da Coraarco de Maupj 
RelarO<: 0... Edioardo Souzo 

P.I.otes~Cwp_u.r rs· 2.12<101 
lmpctr•ntc; Sidncy Nascimento Costa (Adv.l • 
Pac1tn1es: Carlos .\ fonso <.:orln N11ar# e CRrlos Aluandrr 

~~url • 
Aut Coatora: Juizo dt Direitu da V1ra fniu d1 Cumaru dt 

.\buelo 
Relator 0... f.dlnardo Soou (Prevento) 

M•capâ~·i::~:t:2009 
11<1 I' nory~e C. Barbos~ 

f>irttO<I Sc<:n:t:.ria doSecÇilo Unica 
_ em txtrcJCIO 

.. -- -- .~···· .... ~-.:l 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da .Capital 

(DIÁRIO OFICIAL) 

OAB/ AP N° 1265. R.: P. O. CARDOSO·ME. DESPACHO: 
1. Antes de apreciar o pedido de gratuidade de j ustiça, 
Informe a Contadoria o valor a ser recolhido a titulo de 
custas e taxa mínimas no caso concreto. 2. Depois 
Ql5t~m face do disposto na lei estadual n• 933/2005, 
lntl o/a advogado/a para dizer, em 5 (cinco) dias, 
s~ autores estão impossibilitados de recolherem o 
valor mínimo, rateado entre eles, comprovando o 
motivo a le<;~ado, sendo o caso. 3. Comparecendo a 
parte para o recolhimento do valor, atenda-se, 
Independentemente de novo despacho. 

MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTEOPADA 
DE PROVAS. A.: MARIA EDINAMAR SANTOS DANTAS. 
Adv.: MARIA MALAFAIA DA SILVA, OAB/ AP NO 
1096. R.: NELZIANE DUARTE TEIXEIRA. DESPACHO: 
1. Antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, 
Informe a Contadoria o valor a ser recolhido a título de 
custas e taxa mínimas no caso concreto. 2. Depois 
disto, em face do disposto na lei estadual no 933/2005, 
Intimar o/a advogadO/a pan! dizer, em 5 (dnco) dias, 
se a Assessora Par1amentar está impossíbilitada de 
recolher o valor mínimo, romprovando o motivo 
alegado, sendo o caso. 3. Comparecendo a parte para 
o recolhimento do valor, atenda-se, 
Independentemente de novo despacho. 

MANDADO DE SEGURANÇA. A.: COMISSÃO 
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MACAPÁ, DO PARTIDO 
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-PMDB. Adv.: NATANIEL 
CAVALCANTE MARTINS, OAB[AP NO 857. R.: 
VEREADORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL DE 
MACAPÁ E OUTRO. DESPACHO: Intimar a parte para, 
no prazo de 30 (tnnta) dias, recolher a custa e taxas 
mínimas para fins de distribulçllo. 

Pág. 26 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL A.: JOSÊ 
CONCEIÇÃO DA SILVA . .Adv.: AGORD PINTO. OAB/AP 
N° 1131. R.: JÉSUS QUEIROZ BARBOSA. DESPACHO: 
Indefiro a gratuidade. Recolhida as custas ao Importe 
mínimo, Dlstribua·se. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. A.: JOSÊ 
CONCEIÇÃO DA SILVA. Adv.: AGORD PINTO, OAB/ AP 
N° 1131. R.: JÊSUS QUEIROZ BARBOSA. DESPACHO: 
Indefiro a gratuidade. Recolhida as custas ao importe 
mínimo, Distribua·se. 

AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARATÓRIA . A.: 
SOUZINALOO CARVALHO NOBRE. Adv.: AGORD 
PINTO, 0A8/AP N° 1131. R.: MUNICiPIO DE l'IACAPÁ. 
DESPACHO: Indefiro a gratuidade. Recolhida as custas 
ao importe mínimo, Oistribua·se. 

MEDIDA CAUTELAR DI! BUSCA E APREEENSÃO 
COM PEDIDO UMINAR. A.: ROSEMAR ALVES DA 
SILVA. Adv.: MÁRCIA VANESSA SILVA MENDONÇA, 
OAB/ AP NO 1540. R.: EDUARDA OINIZ RODRIGUES 
NETA. DESPACHO: Indefiro a gratuidade. Recolhida as 
custas ao importe mínimo, Distribua·se. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A.: MARIA DA CONCEIÇÃO 
FERNANDES DE SOUZA. Adv.: HELOER MAGALHÃES 
MARINHO, OAB/AP NO 1361. R.: MUNICÍ PIO DE 
MACAPÁ. DESPACHO: I ndefiro a gratuidade. Recolhida 
as custas Integrais, Distribua-se. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTEOPADA. 
A. : ZENOR SOUZA DA SILVA. Adv.: NORMA SUEU DE 
SOUSA, OAB/ AP NO 1509-B: R.: MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ/AP. DESPACHO: Indefiro tanto a gratuidade, 
quanto o recolhimento mlnlmo. Pagas as custas 

FAMÍLIA _ inte<Jr!ltS, Distribua-se. 
AÇÃO DE EXONERAÇÃO. A.: M. M. Adv.: MARLON 
DA LUZ FARIAS, OAB/ AP NO 320. R.: A. R. DE S. 
DESPACHO: 1. Antes de apreciar o pedido de 
gratuidade de justiça, Informe a Contadoria o valor a 
ser recolhido a titulo de custas e taxa mínimas no caso 
concreto. 2. Depois disto, em face do disposto na lei 
estadual n° 933/2005, intimar o/a advogado/a para 
dizer, em 5 (cinco) dias, se o policial militar está 
impossibilitado de recolher o valor mínimo, 
comprovando o motivo alegado, sendo o caso. 3. 
Comparecendo a parte pan~ o recolhimento do valor, 
atenda·se, Independentemente de novo desPê!Cho. 
AÇÃO REVISIONAL DE AUMENTOS. A.: S. G. L 
Adv.: ANTONIO REGIS MACEDO, OAB/ PANO 6236. R.: 
M. DE L. DA S. S. Adv.: ROBERTO MONTEIRO DE 
SOUZA, OAB/AP NO 812. DESPACHO: Intimar a parte 
para, no pn~zo de 30 (tnnta) dias, recolher a custa e 
taxas mínimas para fins de dlstrlbuiC<'Jo. 

O presente expediente será publicado no Órg3o Oficial 
do Estado e uma cópia será afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Macapá, em 
Ot/01/2001. Eu, digitei, confen e assino por 
determlnaç!Q do MM. Juiz. 

\ 

' v' . 
enil Rochil do Nascimento 
t6 do Catt6rio Dlot71buldor 

AçlO ORDINÁRIA • .A.: IVAN DOMINGOS CAMPOS E 
OUTRA. Adv.: TIAGO STAUDT WAGNER, DAB/ AP NO 
1248-A. R.: MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DESPACHO: 
lndeflro a gratuidade. Custas Integrais. 

.AÇÃO ORDINÁRIA. A.: TEREZINHA DE JESUS 
FERREIRA DE MATOS. Adv.: TIAGO STAUDT WAGNER, 
OAB/AP NO 1248-A. R.: MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 
DESPACHO: Indefiro a gratuidade. Custas Integrais . 

AÇÃO ORDINÁRIA. A.: MARIA ABINTES UCitÓA. 
Adv. : TIAGO STAUDT WAGNER, OAB/AP NO 1248-A. 
R.: MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DESPACHO: Indefiro a 
grl!tuldade. Custas Integrais. 

AÇÃO ORDINÁRIA. A.: JEAN PEREIRA PANTOJA. 
Adv. : TIAGO STAUOT WAGNER, OAB/AP NO 1248-A. 
R.: ESTADO DO AMAPÁ. DESPACHO: Indefiro a 
gratuidade. Custas Integrais. 

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA. A.: GRACIVALDO COSTA DE MATOS. 
Adv.: TIAGO STAUDT WAGNER, OAB/ AP NO 1248-A. 
R.: BANCO BMG E OUTROS. DESPACHO: Indefiro a 
gratuidade. Recolhida as cust21s ao Importe mínimo, 
Distribua-se. 

EXECUÇÃO DE SETENÇA. A.: WAGNER ADVOGADOS 
ASSOCIADOS. Adv.: TIAGO STAUDT WAGNER, 
OAB/AP N° 1248-A. R.: ESTADO DO AMAPÁ. 
DESPACHO: Indefiro a gratuidade. Custas integrais. 

AÇÃO ORDINÁRIA. A.: RAIMUNDO MACIEL DOS 
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE MACAPÁ SANTOS E OUTROS. Adv.: MANOEL CARLOS DE SOUZA 

PEREIRA, OAB/AP NO 719/B. R.: MUNICÍPIO DE 
Juiz Diretor do Fórum - Em exercício - César Augusto MACAPÁ. DESPACHO: Indefiro a gratuidade. Custas 
Souza Pereira - Integrais. 
Chefe de cart.óno: Régia Cláudia Silva de Moura 

AÇÃO ORDINÁRIA. A.: MÁRIO GUEDES SETUBAL E 
EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS OUTROS. Adv.: MANOEL CARLOS DE SOL./ " PEREIRA, 

OAB/AP N° 719/ B. R.: MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 

CÍVEL 
AÇÃO DI INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. A.: OUMAC LTOA-ME. Adv.: VICENTE 
MANOEL PEREIRA GOMES, OAB/AP NO 440. R.: 
TRANSPORTES CARINHOSO LTDA. DESPACHO: 
Indefiro o recolhimento mínimo. Custas Integrais. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

DESPACHO: Indefiro a gratuidade. Custas integrais. 

FAMfLIA 
AÇÃO DE REVISÃO DI! AUMENTOS, CQM PEDIDO 
UMINAR EXPRESSO. A.: R. A. Adv.: FRANCISCO 
JANUÁRIO DE SOUZA NETO, OAB/AP NO 378. R.: M. P.. 
M. V. M. DESPACHO: Indefiro gn~tuidade; Recolhidas 
as custas no Importe mínimo; Distribua-se. 

HOMOLOGAÇÃO DI! ACORDO DE ALIMENTOS. A.: - EXTRAJUDIOAL A.: WALTER DA ROCHA CIRQUEIRA. 
Adv.: EVALDO SILVA CORR~A. OAB/AP NO 1355. R.: 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE MACAPÁ 

Juiz Diretor do Fórum - Jo~ Guilherme Lages Mendes 
Chefe de Cartório: Regia Cláudia Silva de Moura 

EXIJEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS 

CÍVEL 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AÇÃO 
ORDINÁRIA. A.: ERGBRAS - ENGENHARIA ELÉTRICA 
E CIVEL. Adv.: LUCI VALDO DA SILVA COSTA OAB/ 
N° 735. R.: ESTADO DO AMAPÁ. DESPACHO: 
Considerando o pedido exposto na petlç3o, determino a 
dtstnbulçao depois dQ recolhime~to da taM judiciária 
mínima, sem prejufzo da análise do juiz a quem 
dlstrlbu(da a ação, que deve, mais do que o juiz 
distribuidor, zelar para que o beneficio le<;~al só alcance 
aquelas pessoas realmente necessitadas. 

4ÇÀO DE INDf.NIZAÇÃO POR DANOS MORAL E 
MATERIAL DfCORRENTE DE MORTE DE AOOENTE 
DE TllÃNSITO. A.: IDEBALDO DOS SANTOS MIRANDA 
E OUTRA. Adv.: BRUNO DA COSTA NASCIMENTO. 

MARCELO R. L C. SANTOS. DI!SPACHO: Indefiro 
tanto a gratuidade quanto o recolhimento mínimo. 
Cust11s Integrais. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 
MORAIS EM ACIDENTE DE Vl!fCULOS (RITO 
SUMÁRIO). A.: FÁBIO FARIAS CAMPOS. Adv.: RALFE 
STÊNIO SUSSUARANA DE PAULA, OAB/AP NO 1401·A. 

1 R.: FRANCISCO ALFREDO GOES DE CARVALHO. 
DESPACHO: Indefiro a gratu idade. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A.: ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 
PACCIOU. Adv.: AULO CAYO DE LACERDA MIRA, 
OAB/AP NO 923. ~. : PAIVA & SANTOS , PROMOÇÕES E 
EVENTOS E COMERCIO LTDA. DESPACHO: Indefiro 
tanto a gratuidade Quanto o recolhimento mínimo. 
Custas Integrais. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS COM EXPRESSO PEDIDO UMIHAR. A.: 
EOINETE NOBRE CARDOSO . .Adv.: , OAB/ AP NO . R.: 
CRISTIANE FONSECA GONÇALVES E OUTROS. 
DESPACHO: Indefiro a gratuidade. Recolhida as custas 
ao Importe mínimo, Distribua-se. 

V. V. DE S. E OUTROS . .Adv.: OCINEIA PEREIRA, 
OAB/AP NO 691·8. DESPACHO: Recolhidas as custas 
no importe mínimo; Distribua-se. 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DI! ALIMENTOS. A.: R. C. 
F. S. Adv.: FRANCK ALMEIDA, OAB/ AP NO 648. R.: M. 
E. L. S. DESPAt:HO: Indefiro gratuidade; Recolhidas as 
custas no importe mlnlmo; Distribua-se. 

AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO. A.: V. A. K. Adv.: 
MICHELA DA SILVA COSTA, OAB/AP NO 1049. R.: L. M. 
K. DfSPACHO: Indefiro gratuidade; Recolh•das as 
custas no Importe mínimo; Distribua-se. 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS • .A.: M. 
B. B. Adv.: FLAVIO AUGUSTO TEIXEIRA DlAS, OAB/AP 
NO BllB. R.: S. C. R. DESPACHO: lndenro gratuidade; 
Recolhidas as custas no importe mínimo; Distribua-se. 

AÇÃO DE REVISÃO DE AUMENTOS, COM PEDIDO 
UMINAR EXPRESSO. A.: R. N. L. M. Adv.: KELLV 
ANNE ARAUJO SILVA, OAB/ AP N° 1541. R.: I. G. C. M. 
DESPACHO: lndenro gratuidade; Recolhidas as custas 
no importe mínimo; Distribua-se. 
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AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PEN~O AUMENTÍCIA 
POR OCASIÃO DA MAIORIDADE CIVIL COM 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A.: A. R. C. 
DA S. Adv.: , OAB/AP NO R. : H. I. DO N. DA S. 
DESPACHO: I ndefiro tanto a gratuidade, quanto o 
recolhimento minimo. Custas lnteQrals. 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A.: O. B. N. 
Adv.: ELIANE FONSECA ALBUQUERQUE, OAB/AP No 
1385. R. : N. N. DA S. N. DESPACHO: Indefiro o 
recolhimento mfnlmo. Custas lnte9rals. 

O presente expediente será publicado no Órgão Oficial 
do Estado e uma cópia será afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Macapá, em 

' 30/12/2008. Eu, Maria Jucely Vilhena Rocha do 
Nascimento, digitei; e eu Régia Cláudia Silva de Moura, 

1 

confen e assino por ~~mln=MM. Juiz. 

Régia Clã la Silva de Moura 
Ctlele do C.rt6rlo Distribuidor 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE MACAPÁ 

Juiz Diretor do Fórum - Em exerclclo - César Augusto 
Souza Pereira 
Chefe de Cartório: Régia Cláudia Silva de Moura 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS 

C(VEL 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A.: ITAÚ SEGUROS 
S/A. Adv.: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO, OAB/PE N° 
4246 R.: JOSÉ PEREIRA GOMES. DESPACHO: 

I 
Distribua-se, após o recolhimento das custas. 

O presente expediente será publicado no Órgão Oficial 
do Estado e uma cópia ser6 afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Maca pá, em 
30/12/2008. Eu, Maria Jucely Vllhena Rocha do 
Nascimento, digitei, e eu Régia Cláudia Silva de Moura, 
conferi e assino por detenntnaç3o do MM. Juiz. · 

In. 
\O-

Régia éliud~ Silva ele Moura 
Chefe do ~ Dlstrlbuld!!L.__ 

2A VARA CRIMINAL · DA COMARCA DE MACAPÁ 

MANOEL EUDóXIO PEREIRA. S/N' · ANEXO DO FÓRUM • CEP. 689C 

EDITAL DE CITAÇ.l.O 

Prazo· 15 dias 

IQ~NliFiCACÃQ 00 PROCESSO 

Processo N' · 00854412008 • AçAO PENAL PUBLICA 
lneidtnera Penal: 12, lei n. 10.82612003-12, Lei n. 10.826/2003 
Parte Aulora. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO IW.APA 
Palte Ré ANIL TON VILHENA BARBOSA 

CITAÇ.l.O da(s) parte(s) acusada(s) abaixo qual~eada(s) para 
apresen1.1r(em) RESPOSTA, por escr~o. no prazo de 10 (deZ) dias. aos 
lermos óa denúnda cuja cópia segue anexa. podendo argúi r 
prellmlnare' e alegar bJdo o qu~ lntere .. t a sua defesa. oferecer 
doeumen10s e jus~ficaçOes. espeçificar os provas prelendidas e arrolar 
teslemunhu . (!UolifandO-as e requerendo sua lnlimaç.lo. quando 
necesúJio, bem como acompanhar o processo em seus ulteriores. 
ccnto<me artogco 398 e 396-A. do CódigO de Proeeuo Penal (com a 
red~ óa lei n• 11 71912008). Fica(m) o(s) aeuoadoS{s) oenle(s) de 
que. Mo lendo epresenta:l.J. tesi>QSII no PIIZO legal. OU Mo 
ccnslrtuindo defensor(es). esle(s) ser·lhe(S).a(aD) nomeado(s) pelo ruiz. 
para orereeimenlo óa resposla. 

!l!fORMACOE~EMfiiTABES; 

Réu: 
Endereço 
Na1Uralidade: 

ANIL TON VILHENA BARBOSA 
AV. NONA.SIN.ARAXA.MACAPA,ÀP 
MACAPÁ-AP 

SEDE DO JUizO: V.. VARA CRIMINAl. óa Comarca de MACAPÁ. 
Fclrum de MACN'Á. "10 ~RUA MANOEL EUOÓXIO PEREIRA. SIN" • 
ANEXO 00 FOR UM • CEP: ~50 

""'"' """""'*~ 
(a) LUIZ CARLOS KOPES BRANDAO 

Juiz(a) de Dto~o 

2A VARA CRIMINAl.. DA COMARCA DE MACN'A 

MANOEL EUDóXIO PEREIRA. SIN' . ANEXO DO FÓRUM · CEP. 689C 

EDITAL DE CITACÃO 

Prazo 15 dias 

llll:NTIFICACÃO QO PROCESSO 

PtoeetSO N'.: 007490/2006 • AçAO PENAL PÚBLICA 
IncidênCia Penal: 155. CódigO Pena/·155. Ca~M~I do CPB 

I Pane AutOra: MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO DO AMAPA 
I Pane Ré ADELMO RAMOS DE SOUZA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CITAçAO da(sl parte(s) acusada(s) abaixo qual ficada(s) para 
apresenlat(em) RESPOSTA. por escrilo. no prazo de 10 (dez) dias. aos 
termos' da denúnóa cuja cópia segue anexa. podendo argOir 
preliminares e alegar ludo o quo interesse a sua defesa. Olereeer 
documentos e }u$tifgçóes, eS()eC.ificar as provas prelendidas e arrotar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intima~. quando 
neces~lio. bem oomo acompanhar o processo em seus ulteriores. 
"""'"'me artigos :1'116 e 3116-A. do Código de Proeeoso Penal (com a 
redaçêo da Lei n• 11 .719/2008). F•ca(m) o(s) at<Jsados(s) cienle(s) de 
Que. nA o sendo aptesentada a resposta no prazo legal, ou na o 
eonstilulndo defeflsor(esj. eS/e(s)ser-lhe(S)·á(ão) nomeado(s) pc/o lU''· 
para ofereCimento da resposta 

INFORMACó~S.CQMPLEMENTARES. 

R~ 

Endereço 

CI 
F•haç.lo: 

DLNasclmenlo 

AOELMO RAMOS DE SOUV. 
AV SllAS SALGAD0.2946.SANTA 
RITA.MACAPÀ.AP 
SSP 
MINERVA RAMOS DE SOUZA E RAIMUNDO 
MOREIRA DE SOUZA · 
0410511976 

SEDE DO JUIZO: 2A. VARA CRIMINAL da COmarca de MACAPA 
F6111m do MACAPA. sito a RUA MANOEL EUDOXIO PEREIRA. S/N' • 
ANEXO DO FÓRUM • CEP· 68906450 

MACN'Á. 1Zdejaneímdn~----- ~ 

(a) LUIZ CAR~ BRANOAO 

Juiz( a) de Direi/O 

2A VARA CRIMINAL · DA COMARCA DE MACAPA 

MANOEL EUOOXIO PEREIRA, S/N' . ANEXO DO FÓRUM • CEP: 689C 

EDITAL DE CITAÇAO 

Prazo 15 dias 

1QEMIIEICAç.l.Q QO PROCESSO 

Proeesso N'.: 00892312008 • AÇAO PENAL PÚSUCA 
ln<:kl6nda Penal: 308. CIB·306. CTB 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 00 AMAPA 
Parte Re • JOSE VIANA PEREIRA RAMOS 

CITAçAO da(s) parte(s) aeusaóa(S) abaixo qual•ilcada(a) para 
apresenlar(em) RESPOSTA. por eoc:ri1o. no prazo de 10 (d•u) dias aos 
lermos da denúncia cuja c6pa segue anexa. podendo argür 
I)NIImN<es e alegar rudo o quo inleresse • sua defesa. Olerea!f 
docume<l!OS e jvsllfieaçlles. "pedfcar as provas p<eleo<fidas e arrolar 
lHlemunhas. quaillc.Jndo.as e requerendo sua inlimaç.lo quando 
f"ecessârio. bem como acompanhar o processo em seus ulteriores. 
eonforme artigos 3116 e 396-A. <lo COdigO de Proeesso Ptr'lai (eom a 
redaç&o da l e• n• 11.71912008) Flca(m) o(s) acusados(s) denle(s) de 
que. nlo sendo OJlllsentada a respos/a no prazo legal. oo não 
cons1i1uindo dCiênsor(esl. osle(s) ser-lhe(S)·á(io) nomeado(s) pelo juiz. 
par• oretecimento da resposta. 

llif9F!MAC0ES COMptEMENIABES; 

Réu: 
Ende<eço. 
C I: 
CPF: 
Flliaç.lo: 

EsLCi.;l. 
DI.Naseimenlo 
Na/uralióade: 
Pror .. sao 
Roça. 

JOSE VIANA PEREIRA RAMOS 
AV.; TIMBIRAS.83B.àURtnZAL.MACAPÁ.AP. 
029885 • POLITEC 
209.683.352-15 

MARIA PEREIRA RAMOS E LUC/NALDO DOS 
REIS RAMOS 
SOLTEIRO 
0510911965 
PARAENSE- PA 
COMERCIANTE 
PARDA 

SEDE DO JUizO 2A. VARA CRIMINAL da Comorea de MACAPÁ, 
F6111m de MACAPÁ. silo ~ RUA MANO.EL EUDOX/0 PEREIRA. S/N' • 
ANEXO 00 FORUM · CEP. 68906450 I 

. i ' 
MACAPÁ. 12de )aneirode~ ~ \ 

fa) LUIZ CARLOS ~RANDAO 
Juiz( a) de Dlreho · 

2A VARA CRIMINAl. • DA COMARCA DE MACN'Á 

MANOEL EUDóXIO PEREIRA. SIN" . ANEXO DO FÓRUM • CEP: 689C 

EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo· 15 dias 

IQENTjfjCAC.l.O 00 PROCESSQ 

Proe.sso N' .: 00755612006 • AçAO PENAL PUBLICA 
lneidtneia Penal: 155, CódigO Penol·155. CAPUJ C/C ART. 14.11 DO 
CPB 
Parte Autora M/NISTER/0 PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA 
Parte Ré CARLOS ALBERTO PACHECO 
Ad~ . SUZANNE CHRISnNNE DIAS ALCÂNTARA · 533AP 

CITAçAO da(s) parte(s) acusada(s) a~illo quahrleada(s) pa12 
apresenlar(om) RESPOSTA. por escrllo. no prazo de 10 (dez) dias. aoa 
lermos do denunCia CUia cópia segue anexa. podendo arguir 
preliminares e alegar tudo o que 1nteresse a s.ua defesa. oferecer 
documentos e justificaçOes, especirtcar as provas pretend1das. e arrolar 
lestemunhas, qualificandO-as e requerendo sua intimaçao, quando 
necessério. l>em como aeompanhar o processo em lle\Ja ulteriores. 
eonfonne artigos 396 e 3ll6-A. do CódigO de P10t6Sso Penal (eom a 
redaçAo da lei rf' 11.71Q/2008). F"ca(m) o(s) ocusados(s) cienle(s) de 
que. não sendo apresenlada a resposta no prazo legal. ou nao 
eonstJiutndo defensor(es). esle(s) ser-/he(S)·A(aD) nomeado(s) pelO juiz. 
paro olenoomenlo da resposr.o 
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ltlfl)~ COMPLEMENTARES 

Réu 

Endereç<>· 

Flhoç.lo. 

Esl Clv~· 

01.Nasclmenlo: 
Nalo<alidade 
Proftss~o 

CARLOS ALBERTO PACHECO 
AV MANOEL DE 
SOUZA,1143.UNIVERSIDADE.MACAPÀ.AP 
MARIA PE NA2ARE PACHECO E EUSTÓG/0 
BERNADO PACHECO 
SOLTEIRO 
1110211971 
BREVES. PA 
CARPINTEIRO 

SEDE DO JUIZO 2A VARA CRIMINAL da Comarca de MACAPA. 
Eclrum de MACAPA Silo A RUA MANOEL EUOOXIO PEREIRA. SIN' 
ANEXO DO FORUM CEP 689064:10 

..._, ,,~.~ .... ~ 
(a) LUIZ CARLOS KOP.ES BRANDAO 

Juiz( a) de DlfellO 

' VARA CRIMINAl. E AUDITORIA MILITAR • DA COMARCA DE MACAF 

MANOEL EUDóXIO PEREIRA. SIN' . ANEXO DO FÓRUM • CEP: ~890 

EDITAL DE INnMAçAO DE DESPACHO/SENTENÇA 

Prazo: 90 dias 

I.P.E.HI!f!C,AÇÀQ po PROCESSQ 

Proeesso N' : 00534312006 • AçAO PENAl. PUBLICA 
lncidênóa Penal: 155. § 4'. CódigO p.,.~inclso I. do CP 
Porte Auloll: MINISTER/0 PUBLICO 00 ESTADO DO AMAPA 
Parte R~ : PAULO RICARDO TEIXEIRA DA SILVA 
Defensor PUblico: LU CIO FABIO VIEIRA FERREIRA • 669AP 

INTIMAçAO da(s) pat1e(s) abaixo ldenlifada(sl. alualmenle 
em lugar 1oc:er1o e nao sabidO. pare osle<mos do despact>olsenlença 
proferido( a) nos autos em epigrale com o seguinte 1eor 

/NfQRMACOES CQMPLEMEN~ 

DESPACHO/SENTENÇA 
ISTO POSTO. e eonsiderandO o mais do quo doS au1os 

eonsta.JU/gO p<oc:eden1e a denunoa. em par1e. para CONDENAR. 
tomo condenado fiCa. PAULO RICARDO TEIXEIRA DA SILVA. 
quat~ICado ;oo Inicio pelo eome1rnen10 do c:nmê p<O'Iislo no artogo 155. 
•capur. do Código Penal 

Passo a dosimelria das penas 

Como .. infere óas certidOes de folhas 53, o ~u é p<Wnario. 
embora regostre OUitlls lnlraçOas penait em aeu destavoc. O dolo eom 
que se houve nesle caso. en1re1.1n1o. exoede àquele considerado 
I'IOfmal. haja vista a sua ousadia em Wlvadn a privacidade de uma 
colega e em pleno amb4en1e de lrabalho. Ponderando. ademais. que 
nAo reataram maiores pt"eiutzos materiais a vftima. uma vez que o seu 
dinheiro foi ressarddo. fiXl>-111e a pena eorporal base em 01 (um) ano e 
06 (seiS) meses de reclusao que. alerluade de 04 (qualro) meses · 
metade 1 rnt,_ · em face de eonfiSS6o esponlineo e eondiç.lo etarta 
(artigo e5. lneiao& I e 111. alínea 'd', do CódigO Penal). a mingua de 
oulraa ciiQJflstAnc:ias elaJ de causas modifcadoraa. 10m0 definiiMI em. 
01 (um) ano e 02 (OOis) meses de reclu$6o. 

Preeentes. 10davia. os requisilos do artigo 44. § 2'. $8QUnda 
porte. do Código Penal substlluo a pen• ptlvativ• da lbeldade por duas 
sançOes restrill'las de direitos, nas modalidades de preslaçao de 
serviQOa ê oorrunidade e limilaç.lo de fim de semana (artigo 43. indsot 
N e VI, <lo C6digo Penal). no período de pena ap6cada. devendo o lotai 
e oondiQOes ser fixados pelo Juizo das Exeeuçóes Penais. 

Condene><> ainda. eonslderando os metmoe falores de anlas 
e a1en10 A ollfigalclria reg12 da proporcionalidade. na 11nç.1o pecurdtia 
de 29 (Vnle e nove) dias mulla. na rado uni/ária de 1/30 (um tr~mo) 

. do salirio mlnimo vlgenlo ao tempo do talO. devdameflle atualuda 
pelos /ndiee$ d• CXlfreçâO monel.ltia oriCiais. eldglve/ denlro de 10 (dez) 
dlal. apOa o ltitlsilo em pgallo de$1.1 senlença. a 1eor do dispas/o no 
artigo SO. ·eapur. do.C6dlgo Penal 

· Cus/as pelo eondenedo. pois eonsoanle o mag•sléno óa 
I"'C)S.N Corte de Justiça, ·em aJOfcfrridade com art. 12 da l ei n• 
1 060151. lnexisle 6bice para condenaç.lo de l>enoficiãrio da jus/iça 
gralur1.1. uma vez que o artigo pcevt apenas 1 SUSP8f\siO óa eobraoça 
por alé 5 (cinto) anos· (ApelaçAoCnminal N' 1 .71~. Rei. 
Deseml>ergador Luiz Carlos · Cimara Úniea • utlanlme • em 
17.12.2003) 

ToonsiLada es1a em julgado. lanoe-se o nome <lo reu no rol 
doo CUlpadO!'. expeça.se Carta de Sentença e 011dt·S8 ao TREIAP e 00 
Oepartemen/0 de Policia T~lca para as anolaçóes peninenles. 

Réu: 
Endereço: 

Telefone. 
C I: 
CPF: 
Fililçlo. 

PUBLKlUE.SE. 
REGISTRE-SE. 
INTIMEM-SE. 

PAULO RICARDO TEIXEIRA DA SILVA 
AV MARCII.IO 
OIAS.3SO.LAGUINHO,MACAPA.AP.68900000. 
321741n 
174288-AP. SSPIAP 
827.605.~32-34 

JANAIRA LIMA TEIXEIRA E JOSE JORGE DA 
SILVA FILHO 

EalCivil: SOLTEIRO 
ot.Noldmenlo: 07112119811 
Nalunoldade· MACN'A • AP 
Profissão· PENSIONISTA 
Grau lnslruç.lo: 2o.GRAU COMPLETO 
Roça: NEGRA 

EüDOXIO PEREIRA. SIN'. ÁNEXO DO FÓRUM : cEP"·689os.50 

I 

I 
I 

IMCAPÁ.12delo. •lm c '>llll· 2~-----
(a) t.IAURICIO INHEIRO DE SANTANA 

ct>ele de Secrelaroa 

c 



15.01.2009 . 

3A. VARA CR'I.IIW. E AlÍOITORIA MILITAR DA COMARCA DE 
MA CAPA 

RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA. SIN' · ANEXO 00 F0RUM • CEP: 

Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

Processo N": 00482812005 ·AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JONILSON BARRIGA DOS SANTOS 
Parte Ré: MARCO AURELIO SANTOS CORREA 
Advogado: ELVA FATIMA DE SOUZA GOMES· 349AP 
Parte R~: HEDER WILUANS AMARAL PICANÇO 
Advogado: MARIA DO SOCORRO DIAS DE MEDEIROS • 
8282PB 
Parte Ré: ANTONIO ARAGAO DA SILVA 
Advogado: MARA SILVA GOES • 927AP 
Rotinas processuais: lntlmaçAo dos advOgados dos acusados 
para apresentarem alegações finais, nos lennos do art. 428 do 
CPPM. 

Processo N": 005750/2007 ·AÇÃO PENAl PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA ' 
Parte R6: JOÃO PIMENTEL DOS SANTOS 
AdVO!j3do: LUANA PATRICIA MENEZES COUTINHO • 
1352AP 
Sentença: ISTO POSTO. e com fundamento no artigo 62 do 
CPP, <:Jc o art. 107, inciso I, do CP, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE do acusado JOÃO PIMENTEL DOS SANTOS, 
referente ao presente feito. 

Após o trinsito em julgado, 9lllleçani·S8 os oficios de praxe, 
prosseguindo a Instrução em relaçAo aos demais acusados. 

PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. 

Rotina Extra N": 00726612008 - PEDIDO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA SEM ARBITRAMeNTO DE FIANÇA 
Parte Autora: ANGELO PATRICK SILVA PIRES 
Advogado: ALESSANDRO LEAL CORDEIRO- 886AP 
Despacho/OecisAo: VIStos, etc. 

Trata-se de pedido de reconsideraçlo de decisAo de 
Indeferimento da liberdade provisória de ANGELO PATRICK 
SILVA PIRES, por intermédio de seu advogado. 0<. 
ALIESSANDRO LEAL CORDEIRD,para que, SOlto. possa 
defender-se da acusação que lhe recai. pela pr.ttica, em tese. 
do crtme previsto no artigo 180, "caput" do Código Penal. 

O pedido veio instruido com cópias de documentos pessoais 
do requerente. uma fatll'a da CEA em nome de Ângela Maria 
Silva Pires (mãe do requerente) e dedaraçlo de matricula em 
curso superior e de emprego. 

O Ministério Público opinou peta improcedência do pedido. 

Brevemente relatados. passo a decidir. 

Consta. nos autos, que o acusado foi preso em flagrante no 
dia 13 de novembro de 2008, encontrando-se recolhido as 
deper'.d6ncias do Presidio Estadual. tendo sido denunciado 
pelo crime lnono no artigo 180 do Código Penal. 

Ressalte-se que a prisJo do réu obedeceu a todas as 
formalidades eJdgidas por lei, hawodo provas dl exlslência do 
crime t lndldos de que o mesmo tenha sido praticado pelo ora 
requerente. 

Ademais. já hOuve denegaçao em sede de ~abeas Corpus' 
pelo Tribunal de Ju$liça, e o requerenle nlo trouxe aos autos 
argumentos novot cornprobalóriol de que solto nao cotcx:<ri 
em risco o regular transcurso da marchl proctUUal, além do 
que, nlo hé excesso de p11120 e hé n--'d8de de se 
esclarec« mellof as cirtuls1Anclas do falo, alem do que. em 
decislo antet1or foi tndtllrido pedido semethanle. 
penn~. nesta nova empreitada, lnllltrada a ~ 
do acusado. 

ISTO POSTO. e acatando as lliZOM n'IOCidas pelo 
Miníst~o Póbllco, cujos fundamentos tomo como próprios, 
INDEFIRO o ~o~ formulado. 

~ur'ador GÕrai de J2ií~ •:J 
Márcio Au~u~to Alves . . · 

Portaria D' 1.16$-CG/PGJ, ele 29 ele cle .. mbro de 2008. 

O PROCUJtAJ)OJt.OBKAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO ~~pÁ, no !!.~_\las atdbuiçOc_l, l.e&aia~endo 

(DIÁRIO OFICIAL) 

em vuta o disposto nos arugos 2'. tnciso 11. e 58, tnciso 1, 
letra •t•, da Lei Complcmenlar Estadual n." 009. de 28 de 
deumbt·ode 1994, 

RE80LVB: 

SUSPUD&R, por necessirlade de serviço, as llrlaa 
r .. alaDieDt:area da Or". &LDH& SILVA AOtnAR, l'romotora 
de Juatiça de entráncia linal, litulai da Promotoria de Justiça • 
com atribuiçOcs perante a 4' Vara C!vel e de Faunda Ptlblica 
da Comarca de Macapé, referente• an 1' per!odo aquisiti•o do 
exerc!clo de 2009, concedidu pela Portaria n•. 1.08t· 
CO/POJ,de02/12/2008. . 

Publique-se. dl:~se dtnc1o e cumpra-se. 

OAIIDIBT& DO PROClJJtAJ)OR.QIERAL DI: 
JUSTIÇA, em Macapoi.·AP. 29 de deumbro de 2008. 

~<A/VV>-~ AUGUSTO ALVU 
rador~raJ de Juariça 

~ÇOMENDACÀO 

O MINIS'TtJUO PÚIUCO 00 ESTADO 00 AMAPÁ, 1.1rav~' d os 

Promot01u dt juuiç~ em e•~rcido na Promotoria d t ~stlu dt Otfeu do 
Consumidor, com fundamtnto no Art. 129, Inciso 11, t do Art. 198, inc1so 

111, d1 Constltul(lo Feder.U, Art. IS O, S 1'\ •Unu ·c· . d• Connitutçio do 
Estado do A.n\lp~: An. 27, 1nciso IV, dilllti ftder•l n•. 8.625191: Art. Sl, § 

t•, allnu ·c-. dl l.et Com~emtntJ.I' Estadual n'". 00919' 

CONSIDEIAHOO A$ 1nfonnlçõu trUtdiS a Utl Promototio~, de 
que os teM(OS de lnttmtt mówl oferecidos pe:tu o~rador" dt telefonia 
celular no Enado enio ,apresenundo dtfictfncias, compromt1tndo o seu 
uso eficiente e regular. 

Cc:lHSi0€1AHDO qve o usuino de strYIÇOS dt ltlt<omun&CIÇ6ts 

tem dtttJtO dt aetno aos nrviços dt ttltcomunlaç6es, com padr6es dt 
qutUdadt t regulattd,acte ~equadOs i suo~ naturtu, em quaiQUu ponto do 
UrThófiO r11clono~J, conforme ,art . lo. d• L e~ 9 .4 72 /97; 

CONSIOEAANOO, 11nda. Qut tais st.rvlços sJo objeto de 
concesslo p&lbtlcl, cMvtndo utfsflztr is co,dlçóes dt regularidade, 
tflctlnoa, stgur&nça, ltuAIId.dt, generalidade. cortes/o~ e modlcldidt da.s 
tarlf.s , conforme regulamtnro di ANATEl: 

C()~Hs.OUAHDO que t d~relto bbtco elo consumidor ~ 

adequada e tficu prestaçio dos serviços pUblico' '"' gn,al, (onforme 

disposto no irt. 6o do coe. 
USOl\104 

lfCOM(NOAl ~ tod.s ~J oper~dot'U de telefon1.1 que oter~;,m 

no Est&do do Arn.tp.i nrvfços de •cuso móvtl ~ inftrntc que tom1m ,_, 
ugu1ntts provldinclas. 

I I PlOMOVAM. no pruo mb.,no de lO (lrlnlal dias. • 

regulartz~1o dos stNiços, oferectndo actsso regulo~r e continuo. tm 
~eloc1d&dt r preço comp1tivel com a tecnologia oferecida .1os usu! rlos e 

com os oftrte&dos tm outros EstAdos o"dt prutam o mesmo tipo de 
serviço: 

l J AlmHHAM· SE dt: habi ht•r t'loYI~ hnhAs OU pa<otes dt: 
dAdos. ,atf QUe os setvi(os .-esentem 1 q ualid.sdt mtn lma. dt acordo com 
te<noiOÇtil ofertckfi; 

]) AISTENH*-SE: da cobrant;l de multls contr,atuats em uso 
de pedidos de canceiAmtnto pot parte dos usuil"tos que .Mqulrlfim pi•nos 

ele interr~et m6vtl nos últimos 06 mesu: 

4) nAMfTAW ,aos consumld~res QUI adqulrlr,arn pl1nos de 

aceno l lnttmtt m6vef juntamtntt com apartl~os denominados •modem·, 

nOl últimos JO (trinta) din, que estes posurn fazer 1. devoluçlo do 
IPI<elho • operador•. dtsde que em ptrft~o utado de funclonlmtnto, 
rutitlllndo·st os ~Aiorts P119DS t sem 1 cobf,ançi de multa contr•cvaf; 

ALEITAM Que o dtsCUrnptlmtrtto lnjuUif1cildo d• presente 

recomet~daçlo poderj dat ensejo .a propositt.Wa dt Açlo Civil PUblico~ por 
puto do Mlnisúrio Nbll<o. 

Pub&iqut·St no l.trio d.a Promotori.a de jus1i(l dt ~aup.l e no 
CUrto Oflcl•l do En•do. 

Stm prtJu,zo d• publkaçlo, rtmtta·sa cópLI d.a presente 

r.c:omendaçJo ~s tmpt"u.as dt ttl1fonl.a móvel tm .arlvld.ade no hr.do do 
Amap!, i represtnl,açio loc.al d.a ANAT(L t 10 PROCO"'!. 

IVANA L0ciA FlANCO Cll 

P'nlm....:..do.Jorlitl~ 
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Preço Global Por Lo ... pi'8Yisu para o dia 23 de Janeiro 
de 2001, N 1 O:OOh, o qual ser i processado e julgado em 
conformidade com a Let Federal n• 8.666, da 21 de junho de 
1993 e •~as alterações. e. ainda pelas dn;posiçOes 
estabelecidas no Edital. O ed~al Poderé ser edq~iíido 
grltultarnente junto 6 COSA. na Rua Cl*udio Luc10 
Monteiro, 1380, Bairro Novo Horizonte, na cidade de 
S111t1na -AP. CEP: 68925-000, no hor*rio comercial em 
dias utels. Qualquer informaçAo adiCional poderâ ser obtida 
na COSA, endereço e horãrio jâ mencionado, bem como 

. pelos telefonea (096) 3314·1205/3314-1212. 

EXTRATO DO CONTRATO N". 014/2008-CDSA 

PARTES: COMPANHIA DOCAS DE SANTANA - COSA, 
como ContriUinte • a Empresa CENTER KENNEDY 
COMi!'RCIO L TOA, como Contrauda. 
~Ull.ll.A_.f'RIMEIRA-fUNDAMENIO LEGAL. O 
pre&ente COI"'trato fund1menla-se I - No Processo Gê'rt1tOno 
ref à Carta Convote n"0812008 - CPL 1 COSA. 11 - Na 
Proposta e seus anexos. !11 • Nas CletermonaçOes da Leo n• 
8.668193 e euas a~eraçm posteriores. tv - Nas Leis 
10.406102 e Lei n• . 8.078190. 
C~ÁUSULA SEGUNDA-00 OBJETO: 2.1 A presente 
hc••çto tem por objeto a equialçlo de equlptmentos e 
móveis p.ara eecrttório p.a~ atender .. neç•sldades do 
p~to anexo (Setor Operacional) a admlnlstraçlo da 
COSA, n• quan~dades prevlataa na PropoaUI de 
Preçoe t Aneao I do Edital. 
ClAUSULA T.ERCEIRA-DA VIGI!NCIA: 3.1. O presente 
CONTRA TO v~gorar• por 01 (um) ano a partir da dala de 
suaassinldura. 
CLÁUSULA SEXTA.OO VALOR CONTRATUAl: 1.1. Os 
preços para os bens contratados slo os constantes na 
P"'PP:'II do Conv~e n• 00812008, referentes aos ~ens 
descr~os no Anexo !, no valor total de R$31.043,00 (trtnta e 
oito mil e quiNnUI e trk -1•1. 
CLÁUSULA S~TIMA - A DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 7.1. A despesa resuHante deste Contrato 
cone!'$ a conta da Despesa Op.aracional da Companhia 
Docas de Santana, Elemento 0206- Aplicaçio de Caphal-
02.06.02 - MobHI•rioa e Instalações. 
C~USULA DÉCIMA-$EGUNOA- DO FORO: Fica 
eleito o. for.o da c ad~ de Santana/AP. como competente 
p.ara d tnmtr qua• uer quesl~ oriundas do presente 
tnslrumento. que n~o posum ser resol\lidas 
&dmimstralivamente. •xpressa renuncie de qualquer 
outro. por mao rtvil que sejam 
Data de Aslina : 2 212008. 
Signat6rios: Ass' Contrato José Adellton Barbosa 
t...ite, pela Contr dvaldo Xavier de Oliveira. pela 
Contratada. 

c .. ....ao~ 
SINACE-SN'f 

A ComUtslo P~undaçlo do 
SindiC81o de Agenle de Cómbale 
IS Endemias COIIWCI todos OS 

profissionais do Municlpio de 

Slllllaa '*' .,.ma,., da 
fund8Çio e poucdo Smdiclto. 
Que iaJ;z.- .. a .. suvac~or 
Diniz. n• 11107 
&.irro: Nova Bnlsllil li (Santana) 
no dia: t9ml09 

Comisslo 

DELMA MACEDO DOS SANTOS 
Toma público que requereu. da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente-SEMA. a Licença de 
lnstalaçao (LI .) de dois tanques e Qerçarios para 
ptscicultura. na localidade de lnajâ, Muntclpto de 
ltaubal. Nao foi determinado estudo de impacto 
ambiental. 

/ 

CRISTIANO N. SOARES 
Toma público que recebeu da Secretaria Estual do Publicações Diversas 

AVISO DE UCITAÇAO 
CONVITE N•. 001!2009-CPUCDSA 

_ Meio Ambiente - SEMA, a Licença Prévia (L.P.), para 
plantio agrlcola no ramal ' do Igarapé do Lago, 
próximo a comunidade de Igarapé do Lago, 
denominado Sitio do Gaúcho. Nao foi determinado 
estudo de impacto ambiental. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA 
ENTREGA MENSAL DE MATERIAL DE CONSUMO, DE 
ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇOES 
CONTIDAS NOS LOTES I E 11 DESTE EDITAL. 
A Companhia Docas de Sentana - COSA, torna publico. 
para conhecimento dos interessados. a realizaçio de 
orocesso hcrtat6no, na modalidade CONVITE do tipo Menor 

CRISTIANO N. SOARES 
Toma público que requereu da Secretaria Estual do 
Meio Ambien te - SE MA , a Licença de 
lnstalaçêo(L.I.), para plantio agrlcola no ramal do 
Igarapé do Lago, denominado Sitio do Gaúcho. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental. 


	

