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N° 4476 

Estado ~o Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

Órgãos Estratégicos de Ex:cução] 

---
~~o de Bombeiros 
Cel. BM Glovanni Tavares Maciel Filho 

PORTARIA 
N.• 03812009-0DRH 

J 

o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do AmlpA. no uso de suas atribuições 
conferidas pelos Decretos Governamental n• 0789. de 17 de 
março de 2006 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do SO BM 1324 FEM 
G!~!J>Illl.l'!~ SOUSA DA SILVA matricula n• 94-4203. da sede 
de suas atnbulçOes - Macapã/AP, até a cidade de Belém/PA. 
no perlodo de 13 à 15 mar 09, a fim de tratar assuntos da 
1nteresse part~C~Jiar. conforme o contido na Parte n• 
050/DAS/CBMAP, datada de 13 mar 09. Sem õnus para o 
Estado do Amapá. 

, J va. ~~~· - 8 
V SubcOI!landanle geral 

em Exe~eicio 
GIOVANNI TAVARES MACIEL FILHO- Cel BM 

Comandante Geral do CBMAP 

PORTARIA 
N.• 0«/2009-DORH 

O Coman~nle Goril do Corpo de Bombeirw 
I Militar do Estado do Amlp4, no uso de suas atnbulç6ea 

conferidas pelos Decretos Governamental n• 0789, de 17 de 
março de 2006. 

RESOLVE : 

1. Autorizar o deslocamento dos Mililates: 3' Sgt BM 
059 21\Ul..Q FERREIRA DO AMARAL matricula n' 475793 e 3' 
Sgt BM 066 ~ARAÚJO SILVA, matricula n' 475815. da 
sede de suas atribuições - Macapá/AP, 1te a cidade do 
Teresina/PI, no período de 26 mar a 01 1br 09, a fim de 
participarem do Campeonato Brasileiro Regional de Judô, na 
qualidade de Técnicos da Equipe Amapaenae. conforme o 

·contido no Oficio n' 025/FAJ, datado de 23 mar 09. Sem õnua 
para o Estado do Amapâ: 

2. O período acima referido deverá ser descontado 
nas lérias regulamentares dos militBrea supracHados. 

GIOVANNI TAVARES MACIEL FILHO- C ti BM 
Comandante Geral do CBMAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE lJCIIAClQ 

CONVITE tr. 02/2009-CPUÇBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Mlutar do Estado do Amapá • CBMAP, 

através da Comissao Pennanente de Ucllaçao, 

designada pela Portaria n•. 02812009-

DDRHICBMAP, de 2510212009, leva ao 

conhecimento dos Interessados que, na fomla da 

Lei Federal n• 8.666193 e suas alterações, fará 

realizar Licitaçao na modalidade CONVITE, do 

tipo Menor Preço, que tem por objeto a 

Contrataçlo de ttn:~pteU especializada para 

prestaçlo de serviço de loeaçio de 6nlbus 

para transporta rodov"rfo Intermunicipal de 

pauagelroa, pal'll o CBMAP. A referida licitaçao 

ocorrerá no dia 24 DE ABR:JL DE 2009, às 08:30 

HORAS, na sala da Comissao Pennanente de 

Llâtaçao, sito 111 Rua Hamilton Siva, n•. 1647, 

Centro, Macapá/AP • Telefones: (96) 3212· 

1227/123411236 - Ramal231. O Edital complelo e 
seus anexos encontra-se disponlvel na 

CPLICBMAP, no endereço acima âlado, de 

segunda 6 sexta-feira, das 09:00 às 13:30 horas, 

bem como quaisquer outros esclarecimentos 

necessérios. Para a obtençao do Edital de forma 

gratuita, disponibilizar pen-drive e carimbo da 

empresa Interessada. 

abfil de 2009. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

~.~ I,JCITACAQ 

~...RA.QI; P.RECOS t(, 9.2/~0i-CeLJCBM.~ 

• O Comandante Geral do Corpo de 

BombeiroS Militar do Estado do Amapâ- CBMAP, 

através da Comissao Pennanente de UcitaçAo, 

designada pela PO!taria ri". 02812009-

DDRHICBMAP, de 2510212009, leva ao 

conheCimento dos irteressados que, na forma da 

lei Federal n• 8.666/93 e suas alteraçOeS, farâ 

realizar Ucilaçao na modalidade Tomada de 

Preços, do tipo Menor ~o. que tem por objeto 

a Contrataçlo de empresa especializada pal'll 

preataçlo de serviço de manutençlo 

preventiva e corretiva de velcutos ~"' 

utUiürlos e admlnlatratlvos, pertencentM .a 
CBMAP, com fornecimento e reposlçJo de 

peças. A referida licitação ocorrer~ no dia 08 DE 

IIAIO DE 2009, às 08:30 HORAS, na &ala da 

CominAo Pennanente de l.icilaçao. sito 111 Rua 

Hamilton Silva, n•. 1647, Centro, Macapá/AP • 

Telefones: (96) 3212·1227/123411236 - Ramal 

231. O Edital completo e seus anexos encontra-se 
disponlvel na CPUCBMAP, no endereço acima 

citBdo, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 

13:30 llol'as, bem como qualtquer outros 

esclarecimentos necessários. Para a obtençlo do 

Edital de forma gratuita, cllsponibiiilat pe!Hirlve e 

carimbo da empresa Interessada. 

M pá-AP, 13 abril de 2009. 

Cunha- 2" Ten Bll 
CPUCBMAP 
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COMissAO PERMANENTE DE LICITAÇÂO 

~SO DE UÇITAÇAQ 

ÇQtiYITE t:f•. 0312008-CPL!CJ3!8Ap 
6 Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP, 

através da Comissão Pennanente de Llcitaçlo. 

designada pela Portaria n•. D2812009-

0DRHICBMAP, de 2510212009, leva ao 

conhecimento dos Interessados que, na forma da 

Lei Federal n• 8.666193 e suas alteraçOes, tara 
realizar Ucitaçao na modalidade CONVITE, do 

tipo Menor Preço. · que tem por objeto a 

Contrataçlo de empresa especializada pa111 

prtstaçlo de aervlço de manutençlo 

preventiva e corretiva no sistema dt ar 

condicionado dos vt~ admln18tr•tlvos, 

utllltirtos, caminhões · e 6nlbua pe~Untentes 

ao CBMAP, com fomeçlmento e repoelçlo de 

. peças. A referida licitaçAo ocorrerá no dia 211 DE 

I' ABRIL DE 2009. às 08:30 HORAS, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, síto à Rua 
i Hamilton Silva, n•. 1647, Centro, Macapà/AP -

Telefones: (96) 3212-1227/123-4/1236 - Ramal 

231 . O Edital completo e seus anexos encontra-se 

disponlvel na CPLICBMAP. no endereço acima 

citado, de segunda à sext.feira, das 09:00 às 

13:30 horas, bem como quaisquer outros 

esclarecimentos necessários. Para a obtençlo do 

Edital de tonna gratuita. disponibilizar pen-drive e 

caA:!lbo da emoresa interessada. 
M~AP.1..;6eabrilde2009. 

Clauberto Gonç4~cunh.- r Ten BM 
Pre~ern~CPUCBMAP 

. ~--

Secretarias de Estado 

(AdministraÇão 

~_!!llngton de Carvalho Campos 

PORTARIA tr()Q'f.)/2009 • 81W> 

) 

O U:CRZT.ÚUO DZ J!'.8TADO DA 
AD!UIIIISTRAÇ.\0 do Oovemo do Eatado do Amap6, no 
ueo daa atribuiç6es que lhe foram conferidas pelo. 
Deaet.oa D'L 1497, de 16/10/1992, 0148 de 
23/01/1998 e 3094 de 26/07/2007 e tendo em vista 
que a ComlaaAo de Proceeao Adminlstratívo Dio teft 
condlçilea de concluir os aeua trabalhos DO prazo lnidal, 
por motivoa juatillcadoa oo Oflclo a•. 002/2009-
CPAD/CA-&JW). 

RBBOLVZ: 

PRORR.OO.AR. por maia 60 (Seseenta) dúll, oe 
termos da Portaria n• 0025/2009-BI!:AD de 
05/02/2009, circulada DO O.O.E. de 13/02/2009, para 
a concluaAo doa trabalhos da COIOssA.o DB 
PRQCBSSO ADKI1fl8'1'RATIVO para apurar fatos 
prraeotn Dos autos do p.ro<:eNO Protocolo Geral a• 
2.001/1579151-&EAD, conforme o que estabelece o Art. 
152, da Lei 8112/1.990. 

""""tJó."ti H<L " """ 

vm.mó~jjv a 
Secntirio de Eatado Adaahllltraçlo 

EDITAL N°. 118/2009 

RESULTADO DOS EXAMES DOCUMENTAL E MÉDICO 

O SECRETÁSUO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no USO 
de suas abibuições e na qualidade de Presidente da Comiss:!o 
OrQanizadora do Concvrso Públl<XJ Estadual, conforme disposto 
no Decreto n•. 2.626, de 12 de maio de 2005; publicado no 
DOE n•. 3517, datado de 12 de maio de 2005, e de acordo com 
o Edital de Abertura de Inscrições Elltal n°. 001/05, de 01 de 
junho de 2005, P\Jblicado no OOE n°. 3530, datado de 01 de 
juntiO de 2005, para os cargos de Níw Hídlo • Nf.t!lll. 
Sl/PCdDC d1 S«f«tllil d« EflJJdq fÚ Educach • SEED. 
com AAt:xo I, complementado e retlticado em 07 de junho <!!._ 

Pâg.02 

2005 no DOE n•. 3536, datado de 09 de )Unho de 2005, 
reüficado no DOE n•. 35~~. data<lo de 21 de )Utlho de 2005, 
Edital n°. 002/05, de 28 de julho de 2005, publicado DOE N°. 
3570, datado de 28 de julho de 2005. Edital n°. 003/05, de 11 
de agosto de 2005, publicado no DOE nO. 3580, datado de 11 
de agosto de 2005, Edital n°. 00•1/05, de 15 de setembro de 
2005, publicado no DOE N° 3605, datado de 19 de setembro de 
2005, Edital n°. 005/05, de 18 de outubro de 2005, publicado n 
DOE n•. 3626, datado de 19 de outubro de' 2005, Ed1tal n•. 
007/0S, de 27 de outubro de 2005, publicado no DOE, n°. 3632 
datado de 28 de outubro de 2005; Edital n°. 008/05, de 04 de 
novembro de 2005, publicado no DOE n•. 3637, datado de 07 
de novembro de 2005; Edital 009/06 de OS de janeiro de 2006, 
publicado no DOE n•. 3677, datado de OS de janeiro de 2006; 
Edital no. 010/06 de OS de janeiro de 2006, publicado no DOE 
n•. 3677 datado de OS de janeiro de 2006; Edital n°. 011/06 de 
14 de fevereiro de 2006, publicado no DOE nO. 3708, de 17 de 
fevereiro de 2006; Editill nO. 012/06 de 14 de fevereiro de 
2006. publicado no DOE n•. 3606 de 15 de feveretro de 2006; 
Edital n•. 013, de 1~ de fevereiro de 2006, publicado no DOE 
n°. 3706, de 17 de fevereiro de 2006; Edital n•. 014/06, de lO 
de março de 2006, publicado no DOE n°. 3722, de 13 de março 
de 2006; Edital n•. OIS/06, de 13 de março de 2006, putlicado 
no DOE nO. 3723, de 14 de março; Edital n°. 016/06. de OS de 
abril de 2006, publicado no DOE n°. 3739. de OS de abn1 de 
2006; Edital n•. 017/06, publicado no DOE no. 3739, de OS de 
abril de 2006; Edital 018/06, de 07 de abril. publicado no DOE 
n•. 3739, de OS de ijbrll de 2006; Edital n°. 019, publicado no 
DOE 3742, de 10 de abrd de 2006, Edllill n•. 020, publicado no 
DOE n•. 3742, de 10 de abril de 2006. Edital n°. 021. de 18 de 
abr~ de 2006. OOE n•. 37~6; Editais n•. 022, 023, 024 e 
025/06 de 18 de abril de 2006, publicado no DOE n•. 3746, de 
18 de abril de 2006. Edital n•: 026/06, de 20 de abril de 2006, 
publicado no DOE n•. 3748, de 20 de abr~ de 2006. Edital n°. 
027/06. de 28 de abril de 2006, Edital n°. 028/06, de 03 de 
maio, Edital n•. 029/06, de 03 de maio e Ed1tal n°. 030/06, de 
OS de maio de 20Q6, Edital n•. 031/06, de 10 de maio de 2006, 
Editais n•. 032/06 e 033/06, DOE n•. 3768. de 22 de maio; 
Editais n•. 03~/06, 03S/06 e 036/06, de OI de junho, 
publicados no DOE n°. 3777, de 02 de junho; Edital n°. 037/06 
de 01 de junho de 2006, DOE n•.J781, 08 de junho de 2006; 
Edital n•. 038/06 de 06 de junho de 2006, DOE n°. 3779, de 06 
de junho; Edital n.• 039/06 de 1'1 de junho, Publicado no DOE 
n.• 3786, de 16 de junho; Edital n• . 040/06, de 21 de jlK\ho, 
plblicado no DOE n•.3787, publicados em 19 de junho de 
2006, Editais no. 0'11/06, 042/06, 0'13/06, 0'14/06, 0'15/06. 
46/06, de 26 de junho, publicado no DOE n°.3795, de 29 de 
junho; Editais n.• 0'17/06, 0'18/06, 0'19/06 e OS0/06, 28 de 

· junho, publicado no DOE n.• 3796, de 30 de junho de 2006; 
Editais 51. 52 e 53/2006, de 31 de julho de 2006, publicado no 
DOE n•. 3817~õe11 de junho de 2006, Edital 054/06, de 15 de . 
agosto, publlcado no DOE n•. 3828, de 15 de agosto; Edital 
05S/06, de 06 de setembro, publicado no OOE n. 3844, de 06 
de setembro; Edital 056/06, de 20 de setembro, DOE n. 3856, 
de 26 de setembro; Edital 057/06, de lO de novembro, DOE n• • 
3886, de 13 de novembro; Edital 058/06, de 22 de setembro, 
publicado no DOE n•. 3858, de 28 de setembro de 2006; Edital 
nO. 060/06, de 10 de novembro, DOE nO. 3888, de 16 de 
novembro; Edital n•. 061/06, de 18 de dezembro de, DOE n•. 
3905, de 14 de dezembro de 2006; Edital n°. 062/06, de 14 de 
dezembro, DOE n°. 3908, de 19 de dezembro de 2006; Edita1s 
n°. 063/06 e 06'1/06, de 27 de dezembro de 200&, DOE n°. 
3915, de 29 de dezembro de 2006; Edital n•. 065/07, de 12 de 
janeiro de 2007, DOE no. 3926. de 16 de janeiro de 2007; 
Edital n•. 066/07, de 15 de fevereiro de 2007, DOE n°. 3953, 
de 26 de fever~iro de 2007; Edital n•. 067/07, de 15 de 
fevereiro de 2007. DOE no. 3950, de 21 de feverelr.:l de 2007; 
Edital n°. 068/07, de 28 de fevereiro de 2007, DOE n°. 3955, 
de 28 de fevereiro de 2007; Edital n°. 069/20~. de 08 de 
fevereiro, publicado no DOE nO. 3967, de 16 de mar(o; Edital 
n°. 070/2007, d~ 20 de al>fil, DOE n•. 3990, de 23 de abril; 
Edital n°. 071/2007, de 23 de abril, DOE n•. 3992, de 25 de 
abril; Edital 072/2007, de 03 de maio, DOE nO. 399i, de 03 de 
maiO de 2007, edital 073/2007, de 06 de junho de 2()07 e Edital 
074/2007 de 07 de junho de 2007,DOE n•. 4032 de 22 de 
junho de 2007; Edi:al n•. 07612007 de 06 de novembro, 
pubiJcado no DOE n°. 4129 de 12 de novembro; Edl~l n°. 077 
e 078/2007 de 07 de dezembro de 2007; Edital 079/2007, 
publicado no DOE n•. 4148, de 13 de dezembro de 2007; Edital 
080/ 2007, de 07 de dezembro de 2007, publicada no DOE n•. 
4157 de 27 de dezembro de 2007; Edital n°. 081 de 20 de 
dezemb;o de 2007; Edital 082, 083 e 08'1/2008 de 01 de 
fevereiro de 2008; Edital 085/2008 de 08 de fevereiro de 2008; 
Editlll 086/2008 de 13 de fevereiro de 2008, publicada no DOE 
n• 4191 de 18 de fevereiro de 2008; Edital n°. 087/2008 de 11 
de março de 2008; Eoital n•. 088/2008 de 18 março de 2008, 
publicado no DOE no. 4212 de 18 de março de 2008; Edital 
089/2008 de 24 de março de 2008, publicado no DOE n•. 4218 
de OI de abril de 2008; Ed1tal 090/ 2008 de 01 de abnl de 2C08; 
Edital 091/2008 de 08 de abrU de 2008, publléado no DOE n°. 
4227 de 11 de abrU ae 2008; Edital 092/2008 de 07 maio de 
2008; Edital 093/2008 de 08 de maio de 2008,publicado no 
DOE n°. 4252 de 20 de mato de 2008; Edital 094/2008 de 28 
de maio de 2008. Ed:tal 095/ 2008 de 02 de junho de 2008, 
publicado no DOE n•. 1262 d<! 04 de junho de 2008; Edital 
096/2008; Edital 091/2008 de 26 1le junho de 2008, publicado · 
no DOE n•. 4279 de 27 de junho de 2008; Edital 098/200ri de 
27 de junho de 2008. publicado no DOE n•. 4281 de OI de 
julho de 2008; Edital 099/08 de 19 de julho de 2008, publicado 
no DOE n°. '1291 de 23 de julho de 2008; Edital n°. !00/2008 
de julho de 2008; Edital n°. 101/2008 de 19 de julho de 2008, 
publicado no OOE n• 4313 de 14 de agosto de 2008; Edital no. 
102/2008 de 27 de agosto de 2008; publicado no DOE 4325 de 
O 1 de setembro de 2008; edital n°. 103/2008 de 13 de 
setembro de 2008; pubUcado no DOE n° 4342 de 24 de 
setembro de 2008; edital o0 • 10'1/2008 de 24 de setembro de 
2008, publicado no DOE n• 4350 de 06 de outubro de 2008; 
edital no. 105/2008 de 10 de outubro de 2008, publicado no 
OOE n• 1357 de 15 de outubro de 2008; edital n° 106/2008 de 
18 de novembro de 2008, publicado no DOE n° 1379 de 17 de 
novembro de 2008; edital n• 107/2008 de 18 de novembro de 
2008, publicado no DOE n• 4386 de 27 de novembro de 200e; 
edital no 108/2008 de 11 de dezembro de 2008. cublicado no 
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OOE n° 4396 de 12 de dezembro de 2008; edital n•. 109/2008 
de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOE no 4404 de 24 
de dezembro de 2008; edital n° 110/ 2008 de 11 de dezembro 
de 2008, pubhcado no DOE no 4396 de 12 de dezembro de 
2008; edital n° 111/2009 de 31 de dezembro de 2008, 
pubi1Cildo no OOE no 441 O ele OS de jane.ro de 2009; edtt.ll no 
112/2009 de 07 de janetro de 2009, publica:Jo no DOE no ~412 

de 07 de janeiro de 2009; Edital n° 113/ 2009 de 07 de janeiro 
de 2009, publicado no DOE no 4414 de 09 de janeiro de 2009 e 
Edital n° 114/ 2009 de 20 de janetro de 2009, publicado no DOE 
n° 4425 de 26 de j aneiro de 2009; Edital no 115/2009 de 26 de 
fevereiro de 2009, publicado no DOE n• 4446 de 27 de 
fevereiro de 2009; Edital no 116/2009 de 26 de fevere.ro de 
2009, publicado no DOE no 44-16 publ icado no 27 de fevereiro 
de 2009; Edital n° 117/ 2009 de 24 de março de 2009, 
publicado no DOE no 4462 de 24 de março de 2009. 

RESOLVE: 

TORNAR PÚBLICO o resultado dos Exames Médicos -
Segunda Fase e Exame Documental - Terceira Fase dos 
candidatos reladonados abaixo, convocados através do Edital 
no 117/2009 de 24 de março de 2009. 

_ Prores~~!atura . . -----:--:-1 

Nome 1 Médico Tóocumental ! 

'---.J,_F_a_bi_an_a_Sousa d_e Oliveira F. Laud~- ·~ F. Diplom~ _ J 

Cla Nome ' Médico Documental 

272 
E mil ia Maria -·da Conceição 

Apto 
F.qui tação 

m 
_llgu~ar Eleitoral !'is 

Elinete Loureira da Silva Apto Apto - .. 
274 ~nla t-~.Q[f]ra,L.im.a Apto Apto_ 

m ·- -
Aldana Pantoja Rodrigu~ F. Laudo Apto 

~ losiane Costa de Moraes Apto F. Diploma 

Osvaldina Ferreira de Sousa 277 
Soares Faltou Faltou 

-· ~~á~ Teresa Feitosa 
-- -· ·-- --

278 
castelo Branco Faltou Faltou 

279 ~1aria Eliene Lacerda dos Apto Apto Santos .. .. - ·· . 

Professor de Hlstó..,rc.::la,__r---- -, 

lcia L Nome __j Médico 

" 06 Leirson Vlellington ÃzcvedO ~-Fa-lt-ou 
Documental 

~-'"S:::il"'v"'a _______ , _1 
Faltou 

j 107 : Luiz cartas Corr~.Serrão __ Ap...:.....to __ ..... _Ap..:,_to ___ _, 

,--,-------'P_,ed=~gogo _ 

Cla Nome :-+-M.:..:é.:..:d.:..:lc.:..:o-lf-'D.:..:o:..:c:.:u.:..:m:..:e.:..:n:.:ta:.:...jl 

147 
Helem Cristina Gomes da 

- -· Faltou Faltou 1-- s;raca _ _ . 

148 Belmlra de Vilhena Dias Apto Apto 

,---,----'Pc..:r::.o!!fe:::s:!'so~r ge,_Educa~C?..:.f,ls"'lca=,,------, 
Cla Nome Méd ico Documental ! 

117 
Frandsco Marlon- ·dã Si.lva Ap-to--+-Ap-t_o_..:.....:...:..:..j 

r--~'Pgs . -;-:-:---:--l---+=--::-:-~ 
118 Pedro Aderbal Sousa Apto F.Quitação-

Sobrlnho El_eltoral i 
~9 Miguel ~11randa elos Reis Apt~-.. -· Apto 
~~~N~rt:o _ ______ _ .. . ___ L_ _ __ _J 

t:I.YJllcipl~ de:~ 

Professor de História 

::.:do D . rt anztcou Apto 
_ sdment . .::;o _ _ _ ___ ,__ 

Médic;o O~um~ 
Apto I 

Mac1pã,;:; ab1' der09. 

WEUNGT~ DE CARVAL~POS 
Secretário de Estado da Administração 

Preside!'te da C:.:om=is::.sã:.:o:__ __ 

EDITAL N'. 11912009 

RECONVOCAÇÃO PARA EXAMES DOCUMENTAL E 
MEDICO 

O SECRETÂRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 
de suas alribuiçOes e na qualidade de P1esidenle da Comissao 
Organizadora do Concurso Püb~co Esiadual, conforme 
disposto no Decrt:o n• 2.G2ü, ce 12 t e mato ae 2005, 
publicado no DOE n'. 3517. dalado de 12 de maio de 2005. e 
de acordo com o Edital de Abertura de inscrições Ed~al n•. 
001105. de 01 de junho de 2005, Publicado no DOE n•. 3530, 
datado de OI de junho de 2005. para os cargos de Nlvol M4djo 
~~~-§$.Çf.elaL@ qe .E~f@!lq_ ga Educac4o • 
lli..IJ .. com Anexo I, complementado e rebficado em 07 de 
junho de 2005 no DOE n•. 3536, datado de 09 de junho de 
2005 ret ifiCado no DOE n•. 3544, dalado de 21 de junho de 
2005, Edtlat n•. 002/05, de 28 de julho de 2C05, pubücado OOE 
N'. 3~70. datado de 28 de jull·o de 2005, Edita l n•. 003105. de 
11 ne agosto de 2005, pubt.cado no DOE n•. 3580, catado de 
11 de agosto do 2005. Edilal r.• 004105. de 15 de setembro de .. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

• 2005. puoücaoo no OOE N' 3505, dalado de 19 oe selembro 
de 2005. Edtial n• OO~C5, de 18 de oulubro de 2005 publicado 

. n DOE n'. 3G26, datado de 19 de oulubro de 2005, Edtlal n•. 
007105, de 27 de outuoro de 2~05, publicado no DOE, n•. 3532 
datado de 28 de outubro de 2005: Edital n•. 008105, de 04 de 
novembro de 2005, publicado no DOE n• 3637, datado de 07 
de novembro de 200~; Edital C09106 de 05 de janeiro de 2006, 
publicado no OOE n• 3e77, daladô ~e 05 de janeiro de 2006: 
Edita l n•. 010/06 de 05 de janeiro de 2006. publicado no DOE 
n•. 3677 datado de 05 de janetro de 2006: Edital n•. 01 1/06 de 
14 de feve1eiro de 2006. publicado no DOE n•. 3708. de 17 de 
fevereiro de 2006; Edital n•. 012106 de 14 de feveret/0 de 200ô. 
publicado no OOE r.•. 3606 dt 15 de fevereiro de 200G; Edital 
n•. 013, de 14 de fevereiro ae 2006, publicado no DOE ri•. 
3706, de 17 de fevereiro de 2006; Ed~al n•. 014106, de 10 de 
março de 2006, publicado no DOE n•. 3722, de ~3 de morço do 
2006: Edilal n•. 015106. do 13 de março de 2006. publicado no 
DOE n'. 3723, de 1•: do marçc, (;ditai n•. 01610€. de 05 de abril 
de 2006, publicado no DOE n• 3739, de O~ de abnl de 2006; 
Edilal n•. 0 17106. publicado 110 DOE n•. 3739. de 05 de abril de 
2006; Edilat 018/Qo:l, de 07 de abril. publicado no DOE n'. 3739, 
de 05 de abnt de 2006; Edtlaln' 019. publicado no OOE 3742, 
de . 1 O de abril do 2006. Edtial r•. 020. publicado no DOE r.• 
3742, d• 10 de abri; de 2006. Ed11a1 n•. 021 , do t8 ce abnl de 
2006, DOE n•. 3746; Eafteis n•. 022. 023, 024 e 02~06 de 18 
de abril de 2006 pub'icado no OOE n• 3746, o• 18 de abr tl de 
2006, Edital n•. 026106, de 20 de al'ril de 2006. pubiicado no 
DOE n•. 3748. de 2C úe abril de 2006. Ed tal n•. C27t06. de 28 
de abril de 20il6, Edttal n•. 028106, de 03 de maio, Eailal n•. 
02910€. de 03 de maio e Ed~al n•. 030106. de 05 de maio de 
2006. Edital n•. C31106, de 10 de maio de 2006. Editais n•. 
032106 e 033106. UOE n•. 3768. de 22 de maio: Editais n•. 
034106, 035106 e 036106, de 01 de junho, publicados no DOE 
n•. 3777, de 02 de junho: Edital n•. 037106 de 01 de junho de 
2006, DOE n".3781 , 08 de junho de 2006; Edilal n•. 038106 de 
06 de junho de 2000. DOE n• . 3779, de 06 de junho; Edital n.• 
039106 de 14 de :unho. Publicado no DOE n.• 37S6. de 16 de 
junho; Edital n• 04Ci00, de 21 de jur.ho p"blicad~ no DOE 

• ~:'.3787 . publicados em 19 de junho de 2006. Editais n•. 
041106, 042/06. 043106, 044/06, 045106. 46106. do 26 de Junho, 
publicado no DOE n• 3795, de 29 de junho; Editais n• 0•:7106, 
046106, 049/06 e C50i 06, 28 de junho. ~ublicado no DOE n• 

3796. de 30 de junhode 20ÕG: Edttais 51, sie.~/2000, déTl' 
de julho de 2006, publicado no DOE n•. 3817, de 31 de junho 
de 2006. Edilal 054106. ae 15 de agosto, publicado no DOE n• . 
3828, de 15 de agosto; Edital 055/06. do 06 de setembro, 
publicado no DOE n. 3844, de 06 de setembro; Edital 056/06, 
de 20 de setembro. DOE n. 3856, de 26 de setembro; Edital 
057106, de 10 de novembro, DOE n•. 3886, de 13 de 
novembro; Edital 058106, de 22 de selembro, publicado no 
DOE n•. 3858, de 28 de setembro de 2006; Edital n•. 060106, 
de 10 de 'novembro, OOE n•. 3888, de 16 de novembro: Edital 
n•. 061/06, de 18 de dezembro de, DOE n'. 3905, de 14 de 
dezembro de 2006; Edttal n• . 062106, de 14 de dezembro, DOE 
n•. 3908. de 19 de dezembro de 2006; Editais n•. 063106 e 
064106. de 27 de dezembro de 2006. DOE n'. 3915, de 29 de 
dezembto de 2006; Ed~al n•. 065107, de 12 de janeiro de 2007, 
DOE n•. 3926, de 16 de ,aneiro de 2007; Edital n•. 066107, de 
15 de fevereiro de 2007, DOE n•. 3953, de 26 de fevereiro de 
2007; Edttal n•. 067/07. de 15 de fevereiro de 2007, DOE n•. 
3950, de 21 de fevereiro de 2007; Ed~al n•. 068i07, de 28 de 
feve1eiro de 2007, DOE n•. 3955. de 28 de levereito de 2007; 
Ednal n•. 06912007, de 08 de fevere iro, publicado no DOE n•. 
3967, de 16 de março; Edttal n•. 070/2007, de 20 de ab1ü, DOE 
n•. 3990, de 23 de abril; Eaital n•. 07112007. de 23 de abril. 
DOE n•. 3992, de 25 do abril; Edital 07212007. de 03 de maio, 
DOE n•. 3997, de 03 de maio de 2007, edilal 07312007, de 06 
de junho de 2007 e Edital 07412007 . de 07 de junho de 
2007.DOE n•. 4032 de 22 de junho de 2007; Edilal n•. 
07612007 de 06 de novembro. publicado no DOE n•. 4129 de 
12 de novemblo: Edital n•. 077 e 07812007 do 07 de dezembro 
de 2007; Edilal 07912007. publicado no DOE n•. 4148, de 13 de 
dezembro de 2007: Edilal 08012007. de 07 de dezembro de 
2007, publicada no DOE n•. 4157 de 27 de dezembro de 2007; 
Editei n•. 081 de 20 de dezembro de 2007: Edital 082, 083 e 
084/2008 de 01 de fevereiro de 2008; Edilal 08512008 de 08 de 
fevereiro de 2008; Edital 08al2008 de 13 de fevereiro de 2008. 
publicada no DOE n• 4191 de 18 de levereir~ de 2008; Edilal 
n'. 087/2008 de 11 de março de 2008; Ed~al n•. 08812008 de 
,1~ m .. ~ 2006, publicado no DOE n•. 4212 de 18 de ma!~ 

de 2008; Edital 08912008 de 24 de março de 2fi. publicado 
no DOE n•. 4216 de 01 de abril de 2008; Edital 09012008 de 0 1 
de abril de 2008: Edital 091/2008 de 08 de abril de 2008, 
pubr.cado no DOE n" 4227 de 11 de abril de 2008: Ed1ta1 
09212008 de 07 maio de 2006: Ed~al 093/2008 de 08 de maio 
de 2008,publicado no DOE n• 4252 de 20 de maio de 2008: 
Edital 094/2008 de 28 da maio de 2008. Edita l 09512008 de 02 
de junho de 2006. publicado no DOE n•. 4262 de 04 de junho 
de 2008, Edital 096/2008: Ed~al 09712008 de 26 de junho de 
2008. publicado no DOE n". 4279 de 27 de JUnho de 2008; 
Ed~al 096 12008 de 27 de junho de 2008, publicado no DOE n•. 
4281 de 01 do julho de 2008: Edttal 099108 de 19 de !ulho de 
2006. publicado no DOE n•. 4291 de 23 de julho de 2008; 
Edilal n•. 10012006 oe julho de 2008: Edilal n'. 10112008 de 19 
de julho de 2008, publicado no DOE n• 4313 de 14 óe agosto 
de 2008; Edital n• 102/2006 de 27 de agosto de 2008; 
publicado no DOE 4325 de 0 1 de selemb1o de 2008; Edital n•. 

· 10312008 de 13 d~ setentbro de 2008; publicado no DOE n• 
4342 de 24 de setembro de 2008; Edital o•. 10412008 de 24 de 
setembro de 2008, publicado no DOE n• 4350 de 06 de outubro 
de 2008; Edital n•. 10512008 de 10 de outubro de 2008, 
publicado no DOE n• 4357 de 15 de oulubro de 2008: Edital n' 
106/2008 de 18 de novembro de 2008, publicado no DOE n' 
4379 de 17 de novembro d11 2008; Edital n' 107/2008 de 18 de 
novembro de 2008. publicado no DOE n• 4386 de 27 de 
novembro de 2008; Edital n• 10812008 de 11 de dezembro de 
2008. publicado no DOE n• 4396 de 12 de dezembro de 2008; 
Edital n•. 109/2008 de 11 de dezembro de 2006, publicado no 
DOE n• 4404 do 24 de dezembro de 2008: Edital n• . 110/2008 
de 11 de dezembto de 2008, 
publicado no DOE n' 4396 de 12 de dezembro do 2008; Ed~al 

_. n~ 111/2009 de 31 de dezembfo de 2008 publicado no DOE n' 

4410 de 05 de janeko de 2009; Ec,tal 'n• 11212009 de 07 de 
janeiro de 2009, pubUcado no DOEu' 4412 de 07 de :aneiro de 
2009; Edital n• 1131200Y de 07 de tanairo de 2009, publicado 

· no DOE n• 4414 de 09 do JBnetro de 2009 e Edilal n• 114/2009 
de 20 de janeiro de 2009. publicado no DOE n' 4425 de 26 de 
janeiro de 2009; Editai n• 115/2009 de 26 do leveretro de 2009. 
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publicado no DOE n• 4446 ce 27 de fevereito de 2009; Edital n• 
116/2009 de 26 d• feve1eiro de 2009. publicado oo DOE n• 
4446 de 27 de feveretro de 2009: Edital n• 117/2009 de 24 de 
março de 2005. publ,c3do n~ DOE n• 4462 de 24 de março de 
2009; Edttal n• 118 de 2G de março de 2009 

I - De Cumprimenlo do Mandado de Segurança n' 0004527 • 
22.2009.8.03.0001, un;x:trado pela candidata ROSEANNE DE 
FÁTIMA PAIVA BERNAL, a Secretana de Estado da 
Adm~nistrn~o. 

RESOLVE: 

I · RECONVOCAR a candidala constanle do Anexo I do 
presente Edital conforme Mandodo de Segurança n• 
0004527·22.2009.8.03.0001 de aco1do com os Capilulos IX
DOS EXAMES MEDICOS (segunda fase) e X- DO EXAME 
DOCUMENTAL (tercetra lase). do Edital n•. 001/05. de 01 de 
JUnho de 2005, publicado no DOE n• 3530. datado de O I de _ 
junho do 2005, com as seguintos infcrmaçóos: 

I · DA CONVOCAÇÃO 

1 - O exame documenlal e o exame médtco serão tealizados 
na c<l•de <Je Macap~IAP , 

2 - A candi<lata convocada dovcra ap1esen1ar-se nos locais, 
datas c horárius espccif1cndos. conforme anexo mumdo de 
lodos os documcn:os c exames descritos ncs otens li e 111 
deste Edilat 

3 - Não havorll exame documontal c exame módico fora do 
local, datas o ho rários preestabelecidos. 

4 • Nào haver~ segunda chamada, sob hip61ese alguma, 
tmplicando. a ~us6,• :to da cancidata. nõ sua climir.açM 

II·DOCUMENTOS 

1 - Para os ca1gos DO GRUPO MAGISÚR/0 . a candidata 
devera comparecer muntda dos seguintes docume t~os (original 

' e xerox): no período de 22 e 23 de abril de 2009,sala23· 
'Divido de Desenvolvimento Pessoal ll3 Secretaria de 
Estado da Admlnlstraçào-SEAD,sito à Avenida FAB. 0087, 
Centro, no hOr~rio de Manllà: 08h00ntin às 13h00min. 

a) Son~ente seni udrnltido, pata realizaç~a do exame 
aocume.nw t, o candid~to que estivel tnuntdo de documento 
que bem o identifique como: Carleilas e:ou Cedulas de 
ldenttdade, expedidas pelas Secrelarias de Segurança, 
pelas Forças Armadas, ~ela Policia Mth1ar, pelo Ministério 
das Relações Exte1io1es; Cédulas de Identidade fo1necidas 
por Ordens ou Conselhos de Classe, que, por Lei Federal, 
valem como documento de Identidade, como por exemplo, 
as do CREA. OAB. :RC. ele. a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. bem como a Carteira Nacional do 
liab~itaçllc (czm fotografia). na forma da Lei n•. 9.053197; 

b) Di ploma para os ca1gos de Nlvel Superior e Certificado 
de Conclusão de Cu1so para os cargos de Nível Médio, 
com as de<i<:as habitita,óes conlorme o cargo, 
devidamente aute-nl icado em•tido por II"'StitLnç!io ohc•al ée 
ensino reconhec•da pelo M•n•steoo de Ectucaçà!l, 

Os candidatos que até o momenlo da apresentação dos 
Documenlos. não estetam de posse do seu Diploma ou 
Certificado, devem ap1csen1ar documento hAbtl, expedtdo pela 
mesma •nstitutç:\o do onsino em que cursa:am. constando 

info-;;;;ãçOes posilivas s01iiãã conclusão do curso. colação d-; 
grau e habilitação. 

c) Os Diplomas e Certificados oblidos no exterior deverão ser . 
devidamenle revalidados pelo Minlslério da Educação. 
conforme legislação vigente. 

d) Titulo de Ele itor c comprovante da última eleição ou 
Certidão Expedida pela Justiça Eleitoral, cujo teor justiftque 
a ausênc:ia ao pleito, 

e) Documenlo Militar. se do sexo masculino: 

I) Cadastro de Pessoa Fi sica na Receita Federal - CPF; 

g) 02 (duas) folos 3x4, recanles. de lrenle, coloridas. lundo 
branco; 

h) PIS/PASEP; 

I) · Comprovante de restdência 

1.1 Os óocumenlos deverão estar em pelfeitas condiçOes. de 
forma a permilir. com clareza. a identif.caçao do 
candidalo 

1.2 Não serao aceilos protocolos dos documentos exigidos 

A falta da apresentaçao do Dtploma. reqUtsüo para investidura, 
ale a data da posse, acarretará a etiminaçao. 

1.3 Do candidato e anulaçao de todos os atos a eles 
rofe1entes, ainda que tâ tenha sido homologado o 
resultado ltnal d~ concurso, sem prejulzo das sanções 
legais e cablveis 

1.4 Não será permilida, em hipótese alguma, o efetivo 
exerclcio do cargo pelo candidato. quando este implicar 
em acumulaçAo de cargo que nao atenda aos 
pressupostos legais e regulamentares que disdplinem o 
assunto. 

1.5 No alo da apresenlaçao dos documentos, o candidato 
apresentará Declaraçao sobre VInculo Empregatício 
(Conforme modelo disponibilizado no &lte 
www sead ilQ gov br) quanlo ao exerc:icio ou nao de outro 
cargo, emprego ou função pública; 

1.6 O servidor empossado será regido pela Lei n•. 0066 de 
03 de maio de 1993 e Lei n•. 0949, de 23 De Dezembro 
de 200S e suas aneraçOes: 

111 • DOS EXAMES MÉDICOS 

2 - A candidata devera apresenlar·se na Junte Médica do 
Estado. tocahzada na Rua Leopoldo Machado. N'. 1094. no 
poriodo do 22 e 23 de Abril de 2009 das 07h:30mln as 
12h:OOmln horas. munida dos exames laboratoriais para 
submeler·se a perlc,a médtca. com os seouintes exames: 
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a) Exam@ parasítoiógico de fezn; 
b) Exame de Urina - tipO t; 
c) Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia, Colesterol total 

e frações. T11glicéndes e VDRL: 
d) PSA ( para candrdatos do sexo mascuUno). 
e) PCCU (para candidatos do sexo feminino): 
I) Lanngo5COpra. 

So necessário. a Junta Médica solicitará exames 
complementares. para di11mir eventuars dúvidas. 

A partir da avaliaçAo médoca e da avaliaçAo dos ex.;unes 
complementares, o candidato S@rá considerado apto ou inaplo 
temporária ou definitivamente para o ex@rck:io do cargo. 

Os candidatos que nao atenderem a convocaçAo no prazo 
estabelecido elou deixarem de enlreçar a documonlaçAo e os 

• 'exames méd:cos especirlcados nói Hens 11 e 111, não serto. 
submetidos á avaliação médica e consequentemente perderia 
os direilos decorrenles de sua classifrcação no Concurso 
Pcbt:co. anutandc-s~ todos os a~os pralicados deSde a 
rnscrrçao 

M•capa·tP1~3 de tb'{\ 2009. 

' 
WELINGTON~E âRVA~MPOS 
Secretario de Estaco a a AdminostraçAo 

Presidente da Comlssao 

Anexo - Edit.:ll n•. 119109 

CONVOCAÇÃO PARA EXAME DOCUMENTAL 
E MÉDICO 

DOS EXAMES DOCUMENTAIS 
Local : sala 23 - DDP • Secrctor ia de Eslado da 
Administraçao- SEAD, Av. FAB, 087, Centro Civico 
Período : : 22 e 23 de abril de 2009 
Horário : das 08hQO;nin :ls 13h00min 

DOS EXAMES MÉDICOS 
Local : Junta Môdica do Estado, locolizada na Rua 
Leopoldo Machado, n•. 1094, 
Poriodo: 22 e 23 de abril de 2009 
1-torârio: 07h30min ~s 12h00min . 

Ma:apá·N' , I 3 de abnl de 2009. 

WELINGTON OE CARVALHO CAMPOS 
Seu etário de Estado da Admrnistraçao 

P'es i~cnte da C' niiSSáO 

Anexo do Edital 

Assistente Socl01l 
. Muiiiciplo de Ma~apá ~ 

t:::~=l~R~o=s::-e.-:-~~::-~-:-e 7de'"'F.;~:;~·"!a PaivaJ!!iriõl ·-

Macnp•l ·/\113 do ab'f dr 009 

WELINGTON oV~A~o' ~os 
Secretário da Estado da Aánrnislr;~çAo 

Presidente ~a Comiss.1o 

EXTRA TO DE APOSTILAMEI\,.0 

APOSTILA W.G0512009 

CONTRATO N-,017108 

O Secrcúrio da Socrecaria do AdmWsuaçto, no uso de 1111 

compettncia. DECLARA que 11 despesas a que se reCere t CIÚIIUII 
Tm:tir:o do contraio a:lebroclo toUC eSla Sec.-ia e a finDa 
!'O INTER • Sentçao ele VI&IJlada t Squruça Lida., objalvllldo 
a COillnlaÇ5o do pessoa jwídica especializ.ada ftl pm~ de 
Sc:n-iços de SCCiURANÇA E VIOILÁNCIA ARMADA. 24 boda, 
todosos diu. 

Aa despesas no voiiW tocai do R$6'-"0,00 C s-. t Nove 
MU, Noftttlllol Reaú), comrto DO propama do lnballlo 
04.122.0001.2544, Fonte. 101 ele~t~e® do de1pesa 3390.39 
coofonne noca de empenho o' 0004&'0t emitida em :Z7.01.09, 

O pracnt.e inllnlrneato i emitido na fonna do disposlo DO 1 I ' do 
art.6S da lei 8.666193, pusando estl apoodla I faz.ct JW'C ÚltelfiiiiO 
do lnDJcriçlo. 

Macap4 - AP, TI de Fevereiro do 2009. 

~:OTOJ~·~~i]?c-;MPOS 
Sec:rcúrio do Estado do Admlnklr.IÇioiSEAD 

NUCLEO SETORIAL DE PLANEIAMI!NTO 

EXTRATO DE APOSTll..\Ml!NTO 

APOSTILA N".00711009 

CONI'RA TO N".OliJIII 

O SecreiArio da Socrelaria d6 Adroiaiscnçlo, 110 ..., do sua 
competlncla, DECLARA quc u despe~~~~ a que se rel'ere ' ruus..ta 
Quana do contraiO celebntdo Cll~ esta ~ e a 
IMOBlLIAlllA NOSSA TEJUtA, objccivtndo a loeaçlo de um 
imóvel (llll1 hulcionameato claiSecJetariu Ext.-dlll.,_, 

Alo dospesas DO valor 10111 da R$10.000,00 (Oilallll MD ltnlll), 
eorredo •o poopma de tnbalho 04.122.0001.2544, folale. 101 
elemcllto do dapesa 3390.39 coofonne DOU do eq>eUo A' 10011.109 
emitida em JO.Ol.Cl!:. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

o~.,.~ lemllidoaa r..-do~"" 1 r · 
do art.6S. da lei &.666193, pu111111o a~a apcodla • rua pona 
LaleÇ&Dte do lniUCriçlo. 

Macap4 - AP, 30 do laoeiro do 2009. 

-cvrrr:s 
WEUNOTON DE CARVAUIO CAMPOS 

Scmjjrio do &lado da Admlnlsn(IIJISEAD 

NUCLEO SETORIAL DE PI..ANI'!JAMENI'Ó 

EX'I1IA TO DE APOS'l1LAt.IENTO 

APOS11LA N' JIOifl009 

CONTRATO N" .016101 

0 SemWio da Sec:Nclria do AdmlalllnÇio. DO uso do 1W1 
eompecbcia. DECLARA que as despe~~~ a que .., rdm • C"uaula 
Quana do COIIIniO cclelndo - esll SocMIIril e 1 Firml 
O.S.GA TO-ME, objaiYIIIdo a loeaçflo do um lm6wl pan 
(IIIICÍOUmeDIO do ALMOXARIFADO DA SECRETAJUA DE 
ESTADO DA ADMINJSTlUIÇÃO I SEAD. 

Aa dolpcou DO niiW lOCal d6 lt$ll.e00,00 (VIale Dali MD 
Rala). eorredo no pro&llml do tnbalho OU22.1'1YJI.2001, l'ollte. 
101 u.-to de despaa 3390.39 colllorme ooca do elllpOIIho ri' 
0001Ml9emicicla em J0.01M. 

o ...-.ue iaauwuonto ' emitido DI rorma do dispaoW DO 1 a• 
do 111.6S da lei 1.666193, pulllldo a11 apootila a (IZCI pone 
lnceptc de IIUIICriçlo. 

Maca!>'- AP, 30 de laneirv do 2009. 

\/\/\I I> 
WEUNOTON DI! CARV AUiO CAMPOS 

SemWio de Escado da AcbniAillrlçlo/SEAD 

PORTARIA N• J!?.)/04-2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atrlbulçi5es que lhe s3o 
conferidas pela Portaria n• l~l/118·$EAD, ~ 03/03198, 
resolve, 

Conc:J!der 03 (trls) mMel de llc:ença-Espedal """'"' 
por Assldul~. na forma do artigO 101, da Lei no 0066/93, 
aos seMdores abaixo relacionados, Integrantes do Qlm"o ~ 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SESA: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRfOJlA 
QUINQU~IO 
PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

SERVIDDR(A) 
CARGO 
MATRIOJlA 
QUI~~IO 
PER[ODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍQJlA 
QUlNQU~O 
PElÚODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDDR(A) 
CARGO 
MATRÍOJlA 
QUINQU~IO 
PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

: Neyde Pilfttoja de Uma 
: TéallcD em fnfermagem 
: 628786 
: 05/10/2000 a 03/10/2005 
: 01 a 30/05, 01 a 30/07 e 01 a 30/12/2009 
: Protocolo Geral n° 47900/2008 

Marta Geclnllda VIana de Siqueira 
T~ em Enfermagem 
630500 
26/0612000 a 21/06~ 
01 a 30/05, 01 a 30/08 e 01 a 30/11/20CY9 
Protocolo Geral nO 65955f2008 

Heteaandro da snva Santana 
Técnico em Enfermagem 
6291~6 

26/06/2000 a 24/06/2005 
01/05 a 30/06 e 01 a 30/10/2009 
Protocolo Geral no 68032/2008 

.JoM Ol6f8MI de Souu lb!malho 
Agente de Saúde Pública 
331902 
06/0512000 a D4/05f2005_ 
01 a 30/05, OI a 30/07 e 01 a 30/09/2009 
Protocolo Geral ne 7921/2009 

SERVIDDR(A) Ivan 8ar11ofl de Oliveira Junior 
CARGO Técnico em l..aboratório 
MÀTRIOJlA 261629 
QUI~QU~IO 27/06/1994 a 25/07/1999 
PERIODO(S) 01/05 a 30/07/1.(}m 
PROCESSO Protocolo Geral nO 14190/20CY9. 

Macapá-AP, em 0 'i de f\ B ~L.. de 2009. 

AUNE~CANTUÁRIA 
Diretora do DRH/SEAO 

~--

PORTARIA N!J 5'"6 /04·2009 - DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECU1tSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇ1o, usando das atribuiÇlles que lle s3o 
conferidas pela Portaria n" 103/98-SEAO, de 03/03,196, 
resolve, 

Conceder 03 (trk) - de U~&pedal Prlmlo 
por Assiduidade, na l'orma do attii)Cl 101, da t.el no 0066/93, 
aos seMdores abaixo relacionados, inteQrantes do Quadro ~ 
Pessoal Civi do Estado do Amapá, lotados na SESA: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MA'TJÚQJlA 
QUINQU~IO 
PaúODO(S) 
PROCESSO 

Ellsla de So\111 carvalho 
Tknico em Enfennlgem 
342491 
17/08/1994115/08/1999 
01/05 i 30/07 /20CY9 
Protocolo Geral ne 1363/2009 

SERVlOOR(A) 
CARGO 
MATRÍQJlA 
QUI~~ lO 
PaúODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDDR(A) 
CARGO 
MATRIOJlA 
QUI~~IO 
PaúODO(S) 

PROaSSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRfOJlA 
QUI~fNIO 
PER!OOO(S) 

PROCESSO 
SERVIDOR{A) 
CARGO 
MATIÚOJlA 
QUl~IO 
PaúODO(S) 
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Joaquim Marques O.masceno da Silvll 
T~ em Enrermagem 
628565 
17/04/21'1YJ a 15/04/2005 
01/05 a 30/07/20CY9 
Protocolo Geral n° 3751/2009 

Malany elos Santos Sanbna 
Têcnico em Enfermagem 
627380 

: 16/06/21'1YJ a 14/06/2005 
: 01 a 30/05, 01 a 30/10/2009 e 01 a 

1B/02/2010 o 

Protocolo Geral no 13326(2009 

Paulo Cesar Nabor de Souu 
Auxiliar de Enfermagem 
625841 
26/06/21'1YJ a 24/06/2005 
01 a 30/05/2009 e 01/12/2009 a 
30/01/2010 o 

Protocolo Geral ne 7370/2009 
l(jtJa de Nauré Oliveira Ffança 
Técnico em Entennagem 
627658 
16/06/21'1YJ a 1<1/06/2005 
01 a 30/0S/2009, OI a 30/01 e 01 a 
30/07/2010 

PROCESSO PrQtocolo Geral n° 10205/2009 

Macapá·AP, em~ R de Aloh....1- de2009. 

~E~RA>+&lil CANl\IÁRiA 
Diretora elo ~RH/SEAD 

PORTARIA N•J5'tf04·2009- DRH/SEAD. 

A DDtETOR,A DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS! 
HUMANOS DA SECRfTARIA DE ESTADO DA 
ADMJNJST!tAÇAo, usandO das atribulç!Ses que lhe s3o 
conferidas pela Portaria n° 103/118-SEAO, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) m- de Ucença-l!tpeclal Prlmlo 
por Alaldulclacle, na l'orma do artigo 101, da lei no 0066,193, 
iiOS servidores abaixo relacionados, Integrantes do Q1m"o de 
Pessoal OYil do Eslado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRIOJlA 
QUI~~o 
PERfODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATlÚQJlA 
QUlNQl.lêNIO 
PEIÚODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRIOJlA 
QUI~~IO 
PElÚODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDDR(A) 
CARGO 
MATRIOJlA 
QU!NQU~O 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

: Ald1ane de Sousa G6a 
: Professcr • B 
: 290475 
: 2.9/07/2003 a 26107/2008 
: 01/05 a 30/06 e 01 a 30/08/2009 
: Protocolo Geral no 13470/2009 

.Abenll Favacho Lobo 
Professor • A 
1B5226 
03/05/1998 a 01/05/2003 
01/05 a 30/06 e 01 1 30/0812009 
PrQtocolo Geral ne 13465/2009 

Elldvaldo elos Santos DuartD 
Professor • C 
622605 
05/M/21'1YJ a 03/04/2005 
01/05 a 30/06 e 01 a 30/08/2009 
Protocolo Geral n• 12755/2009 

Frandnete Dias Amoras 
Professor • c 
316121 
02/05/1999 a14/05/2004 
01/05 a 30/06 e 01 a 30/0812009 
Protocolo Geral ne 13528/2009. 

Macapá·AP, em 0-g de 1\ bML. ~ 2009. 

AUNE~~CANTUÁRIA 
Diretora do I?RH/S~ 

PORTARIA Ntl88 /04-loOt - DRH/SEAD. 

A DIRITORA DO DEPARTAMENTO D! RECliRSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AOMINISTJtAÇÀO, usando das atribul(6es que lhe s3o 
conferidas pela Portoom no 103/118-SEAD, de 06/03198 e, 
tendo em Ylstil o c:onlldo no ""--~o Geral n• 
14g()7/20011, resolve, 

Conceder 03 (três) m- de Ucença-ll!spedal Prlmlo 
por Aalduldade, na forma do artkjo 101, da Lei ne 0066, de 
03 de maio de 1993, ao ~dor Humberto da Costa 
Moreira, ocupante do cargo de ProWnento Efetiw de Agente 
de ~ Social, Cadastro n• 500330, pertencente ao 
Quadro de Pessoal avtl do Estado do Amapá, lotado na SEEO, 
nos periodos de 01/05 a 30/06 e 01 a 30/08/2009, 
referente ao quinquénio 04/05/1993 a 01/05/1998. 

Macapá·AP, errfU 1 de ~ b"-' ""L de 2009. 

<tba_. ".,..!) 
ALINE ISADORA CÔStÃ CANTUÁRIA 

Diretora elo DRH/S~-· 

PORTAIUÁN~~ /04-2009-DRH/SEAO. I 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECliRS0$1 

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AOMlNISTRA(ÃO, usando das atribuidles aue lle s3o 



Maca á 15.04.2009 

conferidas pela Portaria n° 103/98·SEAO, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses de UcenÇii·Espeqal Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066,193, 
aos servidores abaixo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal Ovil do _Estado do Amapá, lotados na SESA: 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUiNQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQUÊNiO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQUÊNIO 
PERÍOOO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

: Osvaldlna Ramos da Silva 
: Téalico em Enfermagem 
: 628859 
: 29/06/2000 a 27/06/2005 
: 01 a 30/0S, 01 a 30/10 e 01 a 30/12/2009 
: Protocolo Geral no 73478/2008 

Gera Ida da Costa Ollvel111 
Técnico em Enfennagem 
36-lnO 
06/05/2000 a 04/05/2005 
04/05 a 02/06, 01 a 30/09 e 03/11 a 
02/12/2009 
Protocolo Geral n° 13418/2009 

lalna Ibemon de Moura Monte.1~!:~0 
Médico 
261475 
03/0S/1998 a 01/05/2003 
01 a 30/05/2009, 01 a 30/01 e 01 a 
30/06/2010 
Protocolo Geral no 13727/2009 

Odlnelmon de Souza Silva 
Auldliar em Enfermagem 
626'130 
21/06/2000 a 16/11/2DOS 
01/05 a 30/06 e 01 a 30/10/2009 
Protocolo Geral n° 15220/2009. 

Macapá-AP, em O ~ de ~ ~1- de 20~. 
~..o 

AUNE ISADORA COsTA CANT\IÁRIA 
Diretora do D!HJSEAD 

PORTARIA NJ~O /04-2009 -DRH/SEAO. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das allibulçê!es que lhe s3o 
conferidas pela Portaria no 103/98·SEAO, de 06/03/98 e, 
tendo em vtsta o contido no Processo - Protocolo Gen~l n• 
14079/2009, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Ucença·Especlal Prêmio 
por Assiduidade, na fonma do artigo 101, da Lei n• 0066, de 
03· de maio de 1993, a servidora Ralmunda de Nua.-. 
Machado Gomes Façanha, ocupante do caroo de 
Provimento Efetivo de Professor, Cadastro n° 614033, 
pertencente ao Quadro de Pessoal OvU do Estado do Amapá, 
lotada na SEED, nos períodos de 01/05 a 3QJ06 e 01 a 
30/08/2009, referente ao qulnquênlo 26/06/2000 a 
24/06/2005. . 

Macapá·AP, emO~ de fbh-i"L de 2009. 

~L) 
ALINE ISAOoRA COSTÁCANTUÁRIA 

Diretora elo DRH ISEAD 

PORTARIA N~(>.l /04·2009- DRH/SEAO. 

A DlRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINlSTRAÇÃO, usando das allibulç1íes que lhe s:1o 
conferidas pela Portaria n• 103/98-SEAO, de 06/03/98 e, 
tendo em VIsta o contido no Processo - Protocolo Geral no 
2966/2009, resolve, 

· Conceder 03 (três) meses de llcença-Espedal Prllmlo 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Helem Geane Lobato 
Favacho, ocupante do Cargo de Provimento EfeUvo de 
Professor · A, Cadastro n• 414123, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Ovll do Estado do Amapá, lotilda na SEED, no perlodo 
de 01/03 a 31/05/2009, referente ao qilinqOêniO 
30/03/2002 a 27/05/2007. 

Macapá·AP, emO~ de f h'-4}.... de 2009. 

~~ 
ALINE ISADORA COSTA CAHTUÁRIA 

Diretora do D~/SEAO _ 

PORTARIA N•.J62 /04·2009- DRH/SEAD.' 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, USi!ndo das atribuições que lhe s:lo 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAO, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protucolo Geral n° 
14285/2009, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Ucença-Espedal Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigO 101, da Lei n° 0066, de 
03 de maio de 1993, ao servidor Paulo Ronaldo Mendes 
Farias, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar 
Administrauvo, Cadastro n° 335010, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotado na SIMS, no per!odo 
de 01/04 a 30/06/2009, referente ao qulnquênlo 
17/11/2000 a 15/12/2005. 

(DIÁ-RIO OFICIAL) 

Macapá-AP, em O 8 de f b~\.. de 2009. 

WNE~~CANTUÁRIA 
Diretora do DRH/SEAO _ 

PORTARIA NJ6'3 /04-2009- DRH/SEAD. 

A DIRETOR.' DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECIUTARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atrlbuiçi5es que lhe s:1o 
con!eridas pela Portaria no 103/!II·SfAD, de 06/03/98 e, 
tendo em 'lista o contido no Proc- - Protocolo Geral no 
6218/2009, resolve, 

Conceder 03 (trk) m- de Llcenp·Especlal Prêmio 
por Assiduidade, na fonma do artigo 101; da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, a serWiora Ellzamar do Nascimento 
5antos Ferreira, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de 
Datllóorafo, Cadastro no 000388, !)el1lln<Ente ao Quadro de 
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotada na SEAD, no período 
de 21/09 a 19/12/2009, rererente ao qulnquênio 
09/08/1994 a 07/08/1999. 

Maapá-AP, emO~ de~~~ de 2009. 

<"6:. <:1: ' " {:j 
WNE ISADORA COSTA CANTUÁRIA 

Diretora do DRH/SEAD 

NÍÍCLEO SETORIAL DI! PLANEJAMENTO 

UNIDADE DI! CONTRA TOS E CONVtNIOS 

J!XTRATO DO 1"Tonno AclitivoaoCONTRATON' 
012108-SEAD. 

PARTES: Secrolaria ele Eotado d1 Adllllalsl~ «>mo 
CONTRATANTI! c 1 Firma J. J , & CIA LTDA • EPP, cocno 
CONTRATADA. 

~ .. DO rurAMENIQ 
~ O presente TERMO ADITIVO de LOCAÇ Ô n>ce<·se· i 
pelo Art. 2$, I I' da Conslilulçlo da República: Mi&os 12, I 4". 116 
c 119. lncbos I c XXVII da Conolicuiçto do Estado do Al""P': Lti 
Ptder:ll4.320/64: c An. 24 Inciso X. da Lcl 1.~3. 

s;úUSlJLA SEGUNDA -DO .0~ Tem por obje10 
a locaçlo do um Imóvel localludo na Roa Lçopoldo Mlltbado.JOSS
Tn:rn. pan lunc:iollamcnlo da SECIU!TAIUA DI! liSTADO DI! 
TRABAUIO EMPREENDEDORISIIfO ..SETR. 

WVSUU TERCEIRA - DO PRAZO;· O presente 
TERMO ADITIVO vi&orari pelo prazo do 06 (seis) me1CS a conlar 
OI do J..,.iro do 2009130 do Junho ele 2009. 

CLÁI1SliLA . QUARTA - DA DOIACÃQ 
QR.CAMf,NTiiii\j DO PREÇO: As despesas d«onentes com o 
JlRSCDie Teano Aditivo, 10111ium o rnon!Mie do R$ 53.400,00 
(CbwjlleDta t Trb Mll, Qaacr-•IGI Reala), que ter1o pqw em 06 
(sei•) pan:elu mcnaalt do R$ 1.900,00 (Oito Mil c NoYtaDIGI 
Rtaia) c cormto ~ c:onll da Dolar;lo ~ no Proarama de 
Trabalho 04.122.0001.2S44, folllc do Recuno• (101 FI'E), Elc!IICJIIo 
de lleopeu 3390.39- OutrO& Savlçoo de T~-Pes~ /uriclica. 
coaformc N011 de EmPÇI!bo ri' 00072109 cmilida cm.U.W009, e 
Crono.,..,a do Duembolso. que puu a rucr pane intepanle dcole 
1n.<UUmenro. 

!J.Aus!ll.A DtCJMA or,iAsu - .DO FO&h Pwa 
d!rimir quaisquer ddvidu ou contlllvtftiu advindas !lo pracnle 
CONTRATO fica clciiO o Foro da Cornorc.o de MICipi, ~'&~lido do 
Amop.l. como competente pon1 rodos u açOea e raros judicioà. com a 
CJ.cludo e =úncia de qualquer outro. por mais privileaiado que seja. 

E poc eatan:m Ulim jUSioo c ocotdldos,ofimwn .. parlts 
Clile ContraiO, em 02 (du"') vi .. de iaualteor e forma pano um ,6 
efeilo. devendo este ins~n~mcnro ser publicado no DWio Oficial do 
Estado ao pnzo do 20 (vinte) dW. 

MICip' (AP), 26 de Maro;o de 2009, 

NÚCLEO SETORIAL DE I'LANEJAMI!NTO 

UNIDADE DI! CONTRATOS E CON\TtNIOS 

EXTRATO DO 1• T<nno Adioivo 10 CONTRATO 
N'01 0108 ·SEAD. 

PARTES: Secntarla de Ealado da Admlnistraçio, tomO 

CONTRATANTE e a Flrm1 L C. de MATOS· Ml! •, como 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
Presente Termo Aditivo tem re~ldo ·legal no Processo 
ilctta16r1o, na modalidade Carta Convite n• 00212008· 
CPUSEAD, devidamonte homologado de Exm•. Sr. Secrelál1o 
de Es1ado da Adrnlnlstraçio, em 29/0212008, sob a Jutela do 
disposto no Artigo 22. lndso 111. da Lei 8.66&'93, nos Artigos 2S, 
§ 1', 37, capu1 o inciso XXI da Constituição Federal e nos 
Artigos 12, § 4•, e 119, Inciso XXVII da Constitulçio do Es1ado 
do Amapá e nas demais disposiçOes legaiS que lrnt seria 
aplicadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: O presente Termo 
Adlllvo 1em por objedvo os aeMços de manutençlo preventlva 
e corretiva COI!l'IUile~tu!ÇIIo de peças nas Cenlrala de ar e gás, 
e dos aparelhos do ar condicionado da Secrettria de Estado da 
Adrninistraçio e seus órgios vinculados. 

CLÁUSULA QUARTA· p~ pol'AÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
DO PREÇO: As despesas deQorronlos com a execução deste 
Tenno Adillvo no valor total do R$ 5.150,00 (Seis Mil, Cento a 
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ClnqOenta Reais). que será pago em 01 (uma) parcela mensal 
e Igual do R$6.150,00 (Sela Mil, Cento a Clnqllenla ReaJa), 
correrão a conta do R8CUIIIOs 101. Programa do Trabalho 
04.122.0001.2001, Elemento de Despesa 3390-39 - Outros 
Semços do T81telros - Pessoa Jurfdica. conforme· 
Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho 00008/2000 
emilida em 27101312000. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VJGtNCIA: O presente Termo 
Adillvo vigorará por 01 (um) mês à contar de 01 de Março/09 li 
31 do Uarço de 2009. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBUCAÇÃO: Ea1e Termo Adilivo 
deverá ser publicado, em resumo, no otário 01iclal do estado 
elo Amapá, de acordo com as normas da Lei 8.666193 e suas 
modificações posteriores. 

CLÁUSULA DÊCJI!A- FORO: Pa;a a proposiiUra de qualqiJor 
açlo com base llll$te Termo Aditivo, é competente, de forma 
exclusiva, o loro da Comarca de Macapá. Estado do Amapá. 

E, por es1arem assim juslos e acordados, flnnam as partes este 
·Contraio, em 02 (duas) vias de Igual teor e forma para um só 
eteno. · · 

r 
(setrap 

Macapé • AP, 21 de Uarço de 2009. 

ELIANA 111?
8 

COSTA LI!ITE Cbcfe~~SP/SEAD 

) 
Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

- i 
PORTARIA N' 028109-SETRAP 

A CHEFE OE GABINI!..TE DA 
SECRETARIA Dt: TRA:'\SI'ORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso da.<; atribuições que lhC< Slo conferidas pelo Decreto n.' 2SSO, 
de 04106107 c Port:.uia n• 069/0R-SF.TRAP , 

RF.SOLVE: 
Art. I ' D<>icllllr o Strvidor 

:\-IICHELANGELO GOMES IIE ALMEIUA, FiOCII Ruduviario. 
para viajar de Stdc de'""' auibuiç<ll:< Macapâ/AP, at~ o Municlp!!> 
de Oiapoque. com o objetivo de realizar Fiscalizaçio de Sai~a c 
Chegada de <lnibus no tcnninal Rodoviário, OS<im como fazer cumprir 
as dcleimin daS no periodo de 1h 1710211009. 

Art • Re ogam- as disposições 
emcon 

PORTARIA N' 019/08-SETRAP 

A CHEH; DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE TR-I.NSPORTES DO ESTADO DO .-\MAPÁ. 
no uso das atribuiç&s que lho:s slo cunrcriclas pelo Decreto n.• 2SSO, 
de 04106107 e Ponaria n• 069103-SETRAP. 

RESOLVE: 
Art. I'· Dai&aar o Servidor LUlZ CARLOS 

RIBEIRO ALVES, Fiscal Rodoviãrio, para viajar da Stde de suiiS 
atlibuiçw MaceptiAP, ate os Municlpios de Serra du Navio c Pedra 
Branc-a. com o objetivo de n:ali7.ar Fiscalizoçilo de Salda c Chegada 
de Onibus no tcnninal Rodoviário .. ;w;im como fazer cumprir as 
detttminaçó<S da SETRAP, no pcriodo de 09a 16102/2009. 

· Art. 2" - cv garn- e as disposições 
emcon 

T 
PORTARIA N' 030109-SETRAP 

A CHEFE DE GABI:'\ETE DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhes s2o conferidas pelo Decreto n.' 2SSO, 
de 04106107 c Portaria n' 0691~-SETRA/' , 

RESOLYF.: 
ArL 1' • D<Sigmar o Servidor JOÃO 

BENJAMIM SANTOS, fisçal Rodovitrio, para viajar da Stde de 
suas arribulçOc:s Macapé/AP, att os Munlclpios de P0<10 Grande e 
Fmcira Gomes, com o objetivo de realizar Fiscaliuçlo de Sal~ c 
(..'hcgada de ônibus no terminal Rodoviário, &Ssim corno fazçr cumprir 
as determinações da SETRAP, no periodo de 09 a 1610212009. 

i 
PORT.\Rlo\ 1\'' Oliiii9·St:TKAP 

A CIIEFE DE GADINI:TE DA SECRt:TARIA 
DE TRANSPOKU:S DO ESTADO DO AMAP.-l no uso das 
llribuiç~ que lhes silo conferidas pdo Dccteto u.• 25~0. de 
0410612007 c Portana n' 069/08-SJ:'fRAP, 

RESOLVE: 

Art. 1' • Designar os Servidores abaixo 
relacionados, pua viajlll'em da Sede de suas atribuições MacaptiAP. 
att os Municipios de Tartarugalzinr.o, rracMuba, Amapol e Cal~ • 



Maca á 15.04.2009 

com o objcti>o de Organizar, coordtnar, conlrola c Foscali7M o 
Transporte Rodoviatio. no período de lO 1 14/0l/2009, 

l.AUROMA R 5.\BADJNt: 

PORTARIA 11'' 032109-St:TR.\P 

A C:HEFt: llE Gi\Dil'I"F:TE DA SECRETARIA 
llE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, no wo de suas 
atribuições que lhe sau conferidas p<:lo Occr<to n.' 2550, de 
04/0612007 c Portaria n' 069/08-SETRAI'. 

R ESO L V~~: 
1\rl. I' • D<Sieuar os Servidores , ROGÉRIO 

FREIRE DE OliVEIRA ,C. rente de Subgrupo de Avahaçto. CDS. 
02, ~lll .TON 1\"EVES COELHO. Motetista. p:lr.l vo•Jar<m da S<de 
de suas atnhuições Macap,;/AP. ott o Muni<ipio de Cuuas do 
..... :;ua11. com o objetivo de r<:ilozar jwllo com trcni<:o da IEPA as 
nt ivodadcs de <ducaçAo patrimonial. no perlodo de 16 a 20102109. 

M~i :' ·fe:o::; c as d~~0si: E ·:.contrário. 

C:~~UEI . llE 
FEDE G, DIN • S 1 P 

PORTARIA N' 034/IJ9..SI:."TRAP 

A CHEFE DE GABINI:TE DA 
SECRETARIA DE TRAI'SPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uw das otribuições que lhes slo conferidas pelo Dcoreto n.' 2550, 
de IJ.l/06Kl7 e Portaria n' 069/0S·SETRAP , 

RESOLV F.: 

PORTARIA :'\'03Ml9..SF.TRAP 

A CliEFE DE GADINETE 0.-' SECR['fARIA DE 
TRAI'\SPORTES DO El>IADO DO AMAP . .l, no uso d8$ 
•oribuiçõc< que lhes silo conferidas pelo O.:crclo n.' 2550, de 
0-1/0612007 c Port111in n• 069/08-SI:.TRAI' . 

RESOlVE: 

ArL I'· Desiznor o Servidor SEBASTIÃO COST.\ 
DE 11-IA TOS, Operador de Máquonas Pcsodas. para viajar cb Sede de 
sua< aoribuições Macapá/AI'. aot o Munieipiu de Culoas do 1\raguari, 
oorn o objcti .. ·o de Rcaliz:tr SCI\·iços de Pa .. irncntaçào a.sfãhica. nu 
periodo de 19/0212009. 

A . 2 

PORTARIA N" 036/119-SI:.Tit.\1' 

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE 
TRANSPORTES DO ESTADO DO A)l-'PÁ, no uso das 
aoribuiçõcs que lhes silo conferidas pelo Dccrclo n.' 2550, de 
041W01 c l'olt3Jian' 069/0S·SETRAP. 

RESO L\' E: 

Arl. I'. Dcsienar o Servidor OS~IARINO NEVF.S 
DA C:UNIIA. Auxil iar Opcraeinnal de Serviços Divcrws, para voa;ar 
da Sede de sua.< auihuiçôc.< Maeapá/1\P, aot o Munieip10 de Oiapoque 
, com o objeovo de Realizar Scr;iços de pavimcnlaçOO asfáltica, no 
período de 19/0l/2009. 

Aro r 

POiffARIA N'037/09..SETRAP 

i\ CHEFE DE GADIEl'I"ETE DA SECRt:'fARIA DF. 
TRA!'\SPORTES DO J::STADO DO AMAPÁ, no uso das 
aoribuiçOCS que lhes são confcrodas pelo O.:crclo n.• 2SSO. de 
04/0612007 c Pntt111ia n•. 069/08-SE"I RAI'. 

RESOLVE: 

i\rL I'· DESIGNAR o Sen·idor JOS~ IIARBOSI\ 
DOS SAJioTOS, Motorista para viajar da Sede de suas alribuiçõcs 
Mnc:npiVAP, atC os Mu1úcipios Uc Ponn Grande .: Cutias do Araguari, 
com o objetivo de dà ·npoio as cquipe.s dt.: m;mutcnçr.o d~ can1po ao 
longo da BR·I no pcrlodo de IK 1 28/0l/2009. 

Ar r· Revogam· i sições em conlriric1 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N' 031109-SETR.\P 

A CHEFE DE GABINETE OA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPA. 
na uso de suas 1\ribuiçõcs que lhe slo coofcri.U. pelo Dc<rtto n.• 
2550, de 04/0612007 c Portaria n' 069/08-SI:"fRAP. 

RESOLVE: 
Art. I ' • Onicnar o Servidor MANOEL 

GILMAR DOS SA:\TOS, Mocorista Oficial, para viajor de Sede de 
SllliS llribuiçlld Macapi/AI', att os Municípios de Serra do Navio e 
Oiapoquc: . c o objetivo de Conduzir T<cnieos no \'Ciculo dnta 
Secretaria. de lll...,vu·"""~-t 

' 2'· Rtvos 
tM4f\MAr, 9 

PORTARIA N'039109..SETRAP 

A Cllf.FE DE GABINETt: DA SECRETARIA 
Dt: TRA.'IISPORTES DO AMAPÁ, no uso de suas alribuiç<)cs quc 
l~c slo conferidas pelo Dctrclo n. • 2SSO, de 04106107 c PO<taria n• 
069/0S.SETRAP . 

RESOLVE: 
Art: I' • DESIGNAR os Scrvidor<S obaixo 

n:lacionadu<, pora viajarem da Sede do suas alribuições Moc.>pá/1\P, 
ao~ o Município de Oiapoquc, com o objetivo de Executa< Serviços de 
limpe•• de ru"" c lcrTaplenagem pan asfaltan>cnto. no pcrlodo de 02 a 
16/0l/2009. 
JOSE GEMAQUE BARRETO Cio. da ROI:.Ol-t:DI.03 
ABELARDO DIAS 4 d< PO<taria 
AMILAR BENTO 4 de !'Citaria 
ORLANDO F. 00 NASCIMENTO Agaotr: d< l'ortaria 
OSMAR F. DA Sll.VA 4 Serv. Engenharia 
MANOEL NERY DIAS Ajl. de Serv. Di\·cnos 
MANOEL SENA RAMOS Datilografo 
MARIA RAIMliNDA RAMOS DA SILVA Actnte de Portaria 
PAULO Si::ROIO LOPES As. de Poctlltia 
IVANILDO 00 N . .t.SCIMENTO ROCIIA Aux.Opcr.Serv.Diversos 

Art. 1' · O servidor far:l jus 1 SOo/o do diária no 
caso de fomecimenlo do alojaraento ou outnl forma de pou<eda em 
órgikl ou entid pôblica rcspeit.,do o Dccrrkl o' 147l/2001. 

rt. l' ·oc dispas~ em 
conoráno. 

A CIIEFE DE GABINETE DA 
SECRET,\RIA DE TR.\NSPORTES DO ESTADO DO A:\IAPÁ, 
no uso ~. suas alribuiçOcs q"" lhe silo conferidas pelo Decreto n.' 
2550, de 0-1106107 c Portaria n' 069/0&-SETRAP, 

RESOLVE: 
Art. I'· Df.SIG'IIAR os Servidores abai•u 

relacionados, paro viajarem da Sede de suas atribuições Maeapó/AP. 
att o l'vlwlicfpio de l.annjal do Jari, com o objetivo de J:xceuw 
Serviço de Limpeza e Tcrrapl~ pora asfalwnento. 110 perlodo 
de 02 I 26/0212009. 
NEUTON BARBOSA DE UMA Cllcfc da ROE 02 -C'DI.03 
CUARACY NI,INES A. DOS SANTOS All- Serv. Engenharia 
MlL TON DE SOUZA I'ICANÇO Motorisoa Oficial 
MANOEl SANTOS DOS SANTOS Agenoc de Portaria 
JEREMIAS fERREIRA DE SOUZA Au•.Opcr Sc:rv. Divc.-.os 
JOSÉ PICANÇO MONTEIRO Op. M"'l Pc'<3!b.< 
JOSE VALDIVINO DA ROCIIA Allllicc 
FRANCISCO DA C. LOPES Motorista Oficial 
W i\NDER JOSE Di\ S. SÁ Opct. Dt: Máquinas 

Art.1' · O smidor forijus a 50% da diária 110 

ca:10 de fumecimeauo do alojamento ou oulra foona de pousada em 
ór&llu ou en · pôblica respeitando o Dt<rrto a' 147lll00l. 

, ArL 3' -se as disposições em 

PORTARIA N' 041/09-Sf.TRAP 

i\ CUEt'E DI:: Gi\IIINt:"l't: DA SECRnARJA 
Dt: TRAI'iSPORTES DO ESTADO DO .-'MAPÁ, no uso de suas 
a!nbuições que lhe sJo conferidas pelo Deerclo n. • 2SSO, de 04106107 
c Partlltia fi' 069108-SETRAP, 

RESOL \'E: 
Art. I' • DE.~IGNAR os ServidOitS ab;oixu 

relacionados, para viajarem cb Sede de su., atribuições Macap&'AI', 
att o Municipto dt Fcrrc:in Gomes. com o objetivo de E.xtcuW 
Serviços de l.impc7JI c Terraplenagem , no perlodo de 02 a 
2210212009. 
HILDOMAR L DO NASCIMENTO Mulunsta Oficial 
BENEDITO FONSECA Dt: MELO A&. de Portaria 
FRANCISCO MELO De ALMEIDA Aux. Oper.Strv.Divmos 
Cl.ARINOO De JESUS S. DOS SANTOS Aux.Oper.Scrv. Diversos 
JOSE ALMIR L. CARNEIRO Motorista OfiCial 
LUIZ FERNANDO S. DE SOU7.A Motori.ota OfiCio! 
HAMILTON BENJAMIM 00 E. SANTO 4 de Portaria 
BENEDITO DE ASSIS A. RODRIGUES Aux.Op. Serv.Divcrws 
PAULO SA!\TA!\A RIBEIRO A:enlc de POrtoria 

ML l'· O servidO! for* jus a 50% da diária no 
caso de fornccim<:nto do alojamcnoo ou ou111 formo de pouseda em 
órGio ou enridade pública respeitondo o Dt<rcto n' 147212002. 

em 
contrllrio. 

MA . 
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PORTARL\ .... ~ 042m9..SETRAP 

A CUEFE DE G,\BIN.ETE DA SECRI:.IARIA 
DE TRA.'IISPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
otribuições q~~< lhe: slo conferidas pelo J)c(:rcto n.• 2SSO, dt 04/06107 e 
Portano n' 069/0S·SETRAP. 

RE SO L VE: 
Art. I'· DE.~IGNAR os Servidores abaixo 

rclaciooadO$, p111a \•iajarcm da Sede de suas atribuições Macap.,AP, atê 
o Municlpio de Pracuuba, com o objetivo de Executar Serviços de 
Cooscrvaçlo do Ramal do l'racuuba. no perlodo de 02 1 26/0l/2009. 

ADEMAR SILVA TRAJANO Chefe~ ROE.o4· CDI 03 
JOÃO FERJU!IRA MAGALHÃES 1\g de Poruna 
ARTHUR rAULO L . OI! SOUZA Aux.O~~tr.Serv Diversos 
AlENIR DAMASCENO RARRIGA ()per. De Miquinas Pesadas 
LUIZ C:AR.LOS DA SILVA LOPES Ag. de Portarin 
MAI\OEL DAS GRAÇAS C. CARVALHO Ag. de Pult3Ji> 
JOJ.O FRANCISCO DE LIMA Aux. ()per. Sm-. Diversos 
JOS!: DE JESUS PAIXJ.O Ag de Portaria 
DJALMA DOS SANTOS SENA 1\g. Tm~sp Maruuno 
JOSE MARIA SARGES CARVALHO Vigobnoc 
TIAGO DOS SA.NTOS PEREIRA MllloroSill Ofociol 
RAIMUNOO MARLUCIO DA S. MONTF.IRO Moooristo Oficoal 
JANARI TRAIA MAIA Artoficc 

Art. 2'· O SCfVidur fari jus 1 50% da dulria no> 
caso de fomecimenlo do aloJIIIIOIIIo ou outra forma de pousada em 
órglo ou cnlid ública respeitando u Dctrtto o' 147l/200l. 

Art. 3' • Rev se d~ ições em conor*no. 

PORTARIA N' 043J09,<;ETRAP 

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA 
DE llt.\NSPORTES DO F.STADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
auibuições que lhe sio conferidas pelo Dccrtto n.' 2550, de 04106107 
e Ponoria n•. 069108-SETRAP, 

R ES O L V F.: 
An. , 1' · Dt:SIGNAR os Ser.idotcs obaixo 

relacionados, para viajarem da Sede de suas otribulções Macapi/AP. 
att o Munielpio de Mu~. eorn o objctiw de Executar Serviços de 
CooservaçJn c Mllluocnçikl do BR·I S6 , no pcri:>do d< OZ,a 
1610212009. 
RAIMUNDO NONATO MARTINS 
ANTONIO üONÇAlVF.~ DA COSTA 
Al V !NO TA VARE.<; DF. MELO 
EDMAR F. MESQtJIT A 
JOSE MARIA f . DE ARAUJO 
LOURIVAL MeNDES !'ANTOJA 
PEDRO PAULO 1'. IJE LIMA 
ROSILDA TRINDADE DA SILVA 
PAULO OOS SANTOS lOBO 

PORTARIA N'04410,·SI:.'TR.\r 

A CHEFE Ut: GABINETE DA 
SECRETARIA DE T~PORTF.S DO ESTADO DO AMAPÁ 
no liSO de suas lhibuiçõe1 que lhe slo conferidas pelo Dccrtto n ; 
2SSO, de 04106107 c Poctaria n' 069/0&.SETRAP, 

RESOI,'\IE: 
Art. I'· DESIGNAR os Servidores ob.lixo 

relacionados. para viajarem da Sede d< suo.< aoribuições M""api/AI', 
att o MuniCipio de l...aranjal do Jari, com o obj<ti\"o de Exceu1ar 
Serviços de apoio c manuttnçllo de ponlcs. no período de 02 a 
2610212009. 
ADNUNES NlCAClO Al \'ARES Au~<.Opcr . Serv. Doversos 
MANOI:l PACHECO DI: LIMA Aux. Admoruslt•tivo 
OZJEL CAVALCANTE GONÇALV~S Ag. de POrtaria 
ANTONIO ALMEIDA DA COSTA Ag.Scrv de Engenh~ia 
I.UCIELE CAROOSO LEAl. Tct. em l.abomooio 

Art.l"· O senidor farA;us a 50% da <liilria no 
caso de fornecimento do ·alojamcnon ou outro forma de pousada em 
ór'lo ou tnti ode pUblica respeit1ndo u Decreto n' 147lll00l. 

ArL 3' cvogam-se os disposições em 

PORTARIA !"'045/09-SETRAP 

A C:HEFE DE GABINF.TF. DA 
SECRETARIA DE TR.-'NSPORl"ES DO t:STADO DO .~tAPÁ, 
no liSO de suas atribuições que lhe slo conferidas pelo Decreto o • 
2S SO, de ().110612007 c Portoria n' 069/08-SETRAP • 

R ESOL VE: 

RcvflK:un•se as disposiçOo:s em 
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PORTARIA N'046109-SETRAP 

A C:riEFE DE GABINt;H; llt\ 
SF.CRET A RIA DE TRANSPOR lU 1>0 ESfADO DO AMAP.<Í., 
no uso de sua< atriht.Jiçlles que lhe silo conf~ridas pelo Dccn:to n.• 
2550, de 04/06107 e Portaria n' 069/08-SETRAI', 

RESOLVF.: 
Art. I' • DHi1oar us servidores CARLOS 

AUGUSTO DE AJ,MF.IOA LIMA, Comandante de Aeronave 
FRANCISCO JORGE FERRF.IRA BARROS, Comandante de 
Aeronave , para viajarem d• Sede de suas atribuiçil<s Macap;\/AI', 
att a cidade de BELEM· PJ\, com o objetim de conduzir a Aeronave 
BandeirMitt PP·EIX, a di>posiç:lu dn C.tm:mador c Comitiva , no 
período de o~ 10112009. 

Art. 2' -Rcv 

PORTARIA r.~ 0411119-SF.TRAI' 

A C:JJEFE DE GABI:'it::'fE DA 
SJ:CRr.T A RIA DE TRANSPORH:S UO ESTADO DO Al'olAPÁ, 
no uso de suas llribuiçôcs ~uc lhe slo conferidas pelo Otc~o n.• 
2550, ddJ.I/06/07 c l'ortaria n' 069/08-SETRAP. 

RESOLVE: 
Art. I' • llt<lcnar os servidort>~ CARLOS 

AUGt.:STO llF. AUfF.IDA LJ)IA, Cumandanle de Aeronave 
FLORIANO RABF.I.O DE OLIVEIRA. Comandante de Aeronave 
• para viajomn da Sede de suas aoibuiçil<s MacapA/Al', att a cidade 
de Doa vista • RR. Ç\)11\ o objeiÍ\'O de conduzir a Aeronave 
Bandeirante PP·EIX, a disposiçlo do Go\'tmador e Comitiva , no 
pertodo de 13 A 14 /Ul/2009. 

Art. 2'-Revo 

PORTARIA N' OW09~'>ETRAP 

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA 
DE TRAI\SPORTF.S !lO ESTADO DO AMAPÁ, no liSO das 
llribuiç.k< que lhes slo conferidas pelo Dtcreto n.• 2550, de 
04106101 c Portaria n' 069~8-~IITRAP, 

RESOLVE: 

Art. I' · DESIGNAR os Servidores RAIMUNDO 
OLEMAX AIRES MACHADO, Gcw11c Geral do Projeto 
Acof11põt11hamento de Recursos Federais para lnfra·Btru\ura de 
Transponts • CDS ~3 c EDTV ALDO DAMASCENO 
RAMOS,I'r<sidcnte da CPL - CDS.Ql, para viajarem da Sede de suas 
atribuiçOes Macapi/AP, llt n cidade de Brnsilia ; DF, com o objeciYO 
de lnllar assuntos rclllivos a procedimentos licitalórios de Obras e 
Serviços de vias Fcdc:rais , periodo de 05 a 11/0112009. 

. r • 2' • Revog ispusiçil<s em contritio. 

1'01t'J'AIUA N' 0491119-SETKAP 

A CHEFE DE GABINETE DA 
SF.CRF.TARIA llE TRA~SPORTF.S 00 F.STADO DO AMAPÁ, 
no usn da< atribuiçllc:< que lhe< sAn conferidas pelo Dtcreto n.' 2550, 
de 04/06.oU7 e Portaria n• 069/0S·SliTIW'. 

RESOLVE: 
Art. I' · Deticaar o Scn·idor RECIN.o\LUO 

AZEVEDO RODRIGUES, Fiscal Rodovi6rio. para \'iaj• da Sede de 
suas atribuiçOes MacapAIAP, nlt o 1\tuniclpio de Oiapoque, com o 
objetivo de realizar Fiscalizaçllo de Saldo c Chegada de ônibus no 
terminal Rodoviatio. assim como fa7.er cumprir as dctcrminaçõc.~ da 
SETRAP. no perlodo de 02 a 16/0J/2009. 

Art. 2" - R e . gam-se as disposições 
em cont 

PORTARIA N' 072109-SETRAP 

A C:IIEFE DE GABINETE DA 
SF.CRET ÁRIA DE TRANSI'OJtTES UO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas attibuiçOcs que lhe silo conferidas pelo Decreto n.' 
255U, de 04/06/07 c Portarion' 069/08-SETRAP, 

RESOLVE: 
ArL I '· DES!(;NAR o Servidor 

FRANCISCO ROBERTO ALVES PICANÇO, Mcclnico dç 
Aeronave , para viajar da Sede de suos attibuiçOts MacapAIAI', llt a 
cidade de Ga>Í IIO Peixoto SP. com o objetivo de acompanhsr os 
serviços a serem executados no Aeronave DEM-110, no pcrlodo de 15 
a 29/llJ/2009 

em 
contt·Ario. 

PORTARIA N' ~1/0t-SETRAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES 
DO EST.o\DO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçocs que lhe slo 
conferidas pelo Decreto n.• 3384, de 0&!1>7~5. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

Art. I' • DcsiJ!Ill' o Servidor JOÃO GOUVEA DE 
PAULA, Chcf~ do Divisio de Opetaçao de Engenharia Vi&ria/DOV, 
Cód1go Cr>S~ •• para exc~<:er acumui&IIYamcntc c em subs1iruiçlo 0 
C~rgo de Chefe da l>ivislo dc ObruiDOV, Código CDS.Ql • d11111n1e 
n lmpedtrna\to do respectivo tiNI•, JOSt AVRF.LIO DELGADO 
BASTOS, que enlnlri de Ftrias, no Perlodo de Utulal3.41412"'. 

.Art. 2' ·Revogam-., u disposiçllu em contrlono. 

PORTARIA N' 099/19..SF.TRAP 

O SF.cRF.T Á RIO or. F.STADO DJ; 
TRA.'iSPORTES DO ESl'ADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuiçc)cs que lhe s1o conferidu pelo Decteto 11. 'l3&4, de oam~s. 

RESOLVE: 
Art. I' • Otsigroar o Scr.idor PAULO 

CESAR DA COSTA PEREIRA. Direi« do OOVISETRAI', . -
Código CDS-03, para cxerc<r ocumulativamcrue c em substitwçlo o 
Cargo de Diretor do I>F.Pl/SF.TRAP, CódiBO CDS~3 , durancc o 
impedimento do rcspectivo til!.llw, EDU,\RDO LUCAS LEITE 
PRAÇA, que cntrar6 de Feriu, no Pertodo de OI a J010.412009. 

Art. 2' • Revopm.se as dispmiçacs em 

t:XTRAIO DO I' TERMO ADIDVO 
AQ CONI14TO ~ 011/ltGI, 

ti -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO I' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. • 
02112008- SETRAP. 

Ol-I'ARTE DO INSTRUMENTO PRI!\CJPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORif.S
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
R T R- ENCENIWUA E COMÚCIO LTDA. 

<) OBJETOOOTERMOADITIVO 

c,AUSULA PBIMt:IBA - DA fiNAUDADE: Revlslo de 
qtlllltidade de serviços, sem reflexo fmanceiro, conforme: propoSII de 
serviços e quantitativos previstos 111 proposta de preços ap<mnllda 
quaodo da participaçlo da Tomada de PRÇOs n'. 01612001· 
CPIJSETR.AP c Planilba em anexo. onde os mesmos fatio perte 
intcgrutc da pmallc &VCIIÇL 

WIJSU1,4 SECUNDA -DO fUNDAMENTO LEGAL: o 
pmtlle Termo IClll como ....._.., legal o di<posto 110 Are. 65. 
lllelao ll da Ld 1'. I.""'J e MU alteraçkl potkriOrtL 

0)- DATA DE ASSINA TUBA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
19 de Sttclllbfo tlt lOtl. 

~~~:::/; '-IXTUJO DO Ir TERMO ADID'VO 
AQ CQNTMTO N".ll5/lltS. 

ti -INSTRUMENTO PRINCII'AL: 

EXTRATO 00 10' IEitMO ADITIVO AO CONTRATO N'. 
OOS/2005 - SETIW'. 

02- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA Dt ESTADO DE TRANSPORTES -
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
AMAUTOAMAPÁAUIOMÓVE~~TDA. 

gJusuLA PRIMEIRA - DA FINALIDADE: fjça pronopda a 
prcsllçlo dos Serviços de Locaçlo de Vekulos...,. a SETIW', pelo 
IIICSIItO valor e tneSmO periodo do cootrato illlcial, ou .U a concluslo 
do processo licitllórlo a•. 600001212009, em tnmite IICSia sccrt11riL 
Poc consccuinte, a victnciaalllll do contrato pas"' a ser de 1.572 (Um 
mil, qulnltentos e setenta c 4ois) dias, ficando o seu novo ltnnino 
propvnado para 24 de setembro del009. 

O.,ÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
pmc~~tc Tmno tem como fundamcoto legal o disposto no At1. 57, 
hdso n da Lei o'. U60l t 1111 altcraçlts po~ltrloru. 

f;&J,USUI,A TERCEIB4- DA DOTAÇÃO E DO VALOR: As 
despesas -wiu para dar suporte 10 pmcn1e Termo Aditivo no 
valor de RS 650.oot ... (sciscadoa e çiAqoenta mil reais), ...,. 
coba1wa das despesas do exm:lcio de 2009, comrlo 6 conta do 
Propma: 26.122.to01 - Gcre~~cl&mcnto Adminiotralivo, Açlo; 2 .. 1 
- M111utcoçlo dos Serviços Administralivoa, Elemento de Dapesa: 
)39t..J9- Outros Serviços cJc Terceiros- P Jurldiça, FoDte: 0101 
(RecUSOI de TllllSfertnçias da Utilo • 
U-DATA DE ASSINATURA DAA 

30 dt ealo de 200S. 

(;_~·.;;.~~clc~lM!~~ 
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AVISO DE REVOGAÇAO 

TOMADA DE PREÇOS N" 002120()t.CpLJSETRAP 

A Secretaria de Es~ de Tranaportn do Amapi, alrav6s 

da Comlasêo Permanente de Ucltaçao.cPl, no uso de auaa 

atrbulçOet que lhe l6o çonferldas reaolvt, REVOGAR 1 

Tomada de Preçoe n" 002f200t.CPLISETRAP, publicadll no 

~ Oficial do Estado rr" .c.471 de 06104120011, que Qrculou no 

dia 1310412009 e divulgado no Jornal do Dia de ~12009. por 

convtnitnçia lldmlnlll/81 

TOMADA DE PREÇOS H" 00312001• CPUSETRAP 

A St~rla de Estado de TranaportM, atrade ela 
Comltllo Ptrmanente de Ucltlçlo, toma P4)blico 101 
lntetessldos que promOVtri licita~o na moclalkllde Tomada 
de Praçoe, lipo •a ela mtnOI' pnço•, tendo como objeto o 
Fomectmento de Mlllrlala de CoMlrvçlo, Segurança~ no 
Trabalho • F-entlla 1111 geql. 

Os lntertsald01 em lldqulllr o Edital e/ou obter mlioles 
lnformaçOtl relallvu 6 liciiiÇio objeto desll public:lçlo, 
dtvtrlo dirigir"' A lide da SETRAP, na sala ela Comlulo 
Perman~nle de Licila~o. lito • Rodovia BR-210, km O-Slo 
l.Uaro, Maeapli-AP de Segunda 6 Stxl•feira, daa 08:0011 .. 
12:00h. 

O referido cel1eme -• reai!Ddo no dia OI I 015 I 2001 u 
01:0011, na sala de reuni6e 
SETRAP. 

SICtltTARIA DE ESTADO liA JU~'TICA t: Stct:ll.ANÇA PÚIIUCA 
COOilDEMADORIA INTECIIADA Dli'. PROCilAMA$ E PROIITOS 

tu:QUERIME,..'TO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Setrcblrla de ütado da Jostlfa e Sccuraoça Públlu- SEJUSI' 
torna pUblico que reqoereo junto ao lotliloto de Meia Ambitol< t 
de Onlua01eato Territorial do Eatado do Amapi, LJCE~CA 
PRtVIA para a Reforma do lnstilllto de Adminislnlçlo PcniocnciAria 
do Amapl - IAPEN. Nlo foi dctcnninado estudo do impa<to 
Ambientll. 

Macapà. OI de obril de 2009 

íO rO ~/ 
.. .:::;.~ ~~·;.:~,. 

Secrctllrio de Esbdo do Justiça e Segurança Pubhca 

SECRETARIA Dt ESTADO DA JUSTIÇA t SICUIUNÇA P(/BUCA 
COOilDEI\ADORIA INTEGRADA OE PltOGIIAMAS E P,ROJETOS 

REQUERIME:\'TO DE U CE:"'ÇA AMBIENTAL 

A Se<retarla de EJ&ado da Jostiça c Sccuraof& PábUu- SEJUSP 
IOnll público que rcqucn:u junto 10 wlitolo de Me!G A•bitote c 
de Onleu mento Territorial elo ütdo do AmaP', LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO para os SCJIUÍfÍt<s COI\SIIUÇÕes, instalações e 
reformas; Reforma do Instituto de Administraçao PenitenciAria do 
Amapi- JAPEN, Construçio da PenittnciAriA de Segurança Múima 
do Amap6. ConsiNçiiO da Peni&enciAria do Regime Se111i Aber!D, 
lmplantaç!o do Sistema Hidro-Sanitirio do IAPEN c Construçlo de 
Tr& Pavilhões de Seponça MUiiU no IAPEN. Nlo foi 
dctctminado estudo de impacto Ambiental. 



Maca á 15.04.2009 

COMISSÃO t:SP.ECIAL DE IJCITAÇ.i.Q 

AVJSQ DE TOMADA DE PRF.CQ 

A Sta-ttaria de Estado da J~ e Sec•raoea P6bllca. 

otnvn de saa Combsh Espe<YI de LicilaflO. lonlo púhlico q•e 

fali rnllur lldtaflo u •odalldade TOMADA DE PREÇO 1\~ 

00Vl009 - CtLJSEJUSP, cl(jo objtlo f 1 cototra~llo da 

empresa q11t prutt ~ dt loeaflo de vclclllos, prnltto para 

o dlo 06 dt rulo dt 1009 à 09:00 (aon) llons, 11.1 ala de 

reuoi6n da stJUSP, sho 1 R11 Mocbado de A»b a• 1065 -

Ctatro, Mocopj·AP. 

0 Edltol do TOMADA DE PREÇO poderj ser obtido na 

sola da C'.omlss.to Ül'ftlal dt Llclloflo, no prfdlo do SEJUSP, 

sito A Rua ~facbado de Auis n• 10115 ·Centro. l'tlac:apj. 

lnrormoçOts no lotai, o• pelo foat (ffi JJ12·20SO. ra1111l 

2079, du 8:30 b 17:30 looras. 

Maupj-AP, 14 dt a~ dt 1009. 

N~ 
lmi~te~ 

CQMJW.O ESPECIAL DE LICITACÀO 

A VJSOS DE UCITAÇÃO 
TO~{AJ)A DE PREÇO N'" OOlll009-CF.l.ISF.JllSP 

O Governo do Estado do Amap.. llflvts da Scctdaria de 
Estado da Justiça e Squfaoça Pública. consoontc dispOe a ai. "b". inc. 
I, do 1111. 23 ele inc. m. § r , art. 21 da Lei 8.666193, bem como o 
Cnnv!nio n• 674nOOS.SI!NASP. celelwado 0001 a Unilo Federal DO 

atnbilD do Programa de Sccurançal'líbUeo para o Brasil e Propuna de 
sc,uranço Público com Cid~io-PRONASCI, comunica -
interess~ que fará real ir.ll' lieitaçlo, autorizada pelo Proocsso 
Administrativo n' 21.820.000.326n009·SEJUSP na modalidade 
Tornadoo tlc Preço tipo mct101 preço cJobol. sujeitando-se 1 Cocma de 
oxewçl!o indireto, pelo ~m< dt empreitada por preço clobal, a qual 
será processada e julpda em conformidade com • Lei n• 8.666193, 
pelas coodi\'ÕCs constantes do edital licilatorio c seus respectivos 
anexos que dele fazem pll1c mtcgrantc, tendo como objeto a 
constr~!flo do Dtlqada dt Cri•n Coatn 1 lltulbtr DI Zou 
Norte dt lltacopA, no volor estimado de lU 700.000,00 (sclcccDtos 
mil ruis). 

Da sesslo de recebimento e inicio da ll1trtunl dos envelopes 
de documentaçao t proposiiS 

Do1a; 07.05.2009 
Hottrio: 09:00h 
l.oc41: Sala de rtUnito de SEJUSP, silu a Rua Machado de 

Assis n• 1065- Centro, MICII>6·AP. 
lnfomlaçOcs adiaonlis poderio ser obtidas M SEJUSP, pelo 

rone (96) 3312·2050 noma1 2079, c ainda pelo c-mail: 
ctlsc:jusp@yalloo.com.br 

I·-

Maclp6~AP abril de 2009. 
.. Pachoco 

Presidente da Co issAo Especiol de licitaçto 

~1TSSÀO ESPECIAL DE L!CITACÁO 

AVJSOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE I'REÇO 1\~ 00412009-CF.LISEJliSP 

O Covemo do l!stado 11o Amap/1, altlvés da Sectetaria de 
Estado da Justiça c Segurança Nblica. consoante dis~ a ai. "b", inc. 
l, do 111. 23 ele inc. 111, § 2', art. 21 da Lei 1.666193. b.:m como o 
Convenio n' SS&I200S..SENASP, etlcbtado c:on1 1 Uni5o federal no 
Ambito do Prostom.t de Segurança Pública para o Brasil c Prosrama de 
Segurança Pública com Cidad.,ia·PRONASCI, comunica -
intercss~ que fará realizu licilaçlo, autorizada pelo Procaso 
Adminislrllivo n• 21.120.000.32712009-SEJUSP na modalidNt 
Tomoda de Preço lipo IIICI1Ilf pceço aJoba1. Sl!ieiiiDIJo.ce a forma de 
cxc:cuçlo indinta, pelo rqimc de eatpfCitlda por pceço Jlobal, a qual 
scd processada e julaldl em -ronnidadc com • Lei a• 1.~. 
pelas condiçOcs consllnlcs do cdiW licil&lorio c ":"' rtSptCIJVOI 
anexos que dele fucm pane ÍJIIqtllllt, tendo CMtO objdO • re!OI'III, 
odaptaflo e ••pllaflo do Qurtel da Polkll f>~lillr tle r.t_a&qlo, 
DO valor estimado de RS 2.S5.000,00 (d1121:11tos e ClllqUCilll c ç11100 mil 
ruis). 

Da scsslo de reetbimcnto c inicio da lkrl>.lro dos envelopes 
de docwnentaçlo e propoaaas 

Data: 12.0S.2009 
lloruio: 09:00h 
Local: Sala de reunillo de SEJUSP, sito a Rua Machado de 

Assis n• 106S- Centro, Macapi-AP. 
lnronnaç<)e:l adicionais poderio ser oblidas na SFJUSP, pelo 

lilne (96) 3312·20SO ramal 2079, t ainda pclo c-mail: 
celsejusp@yahoo.eom.br 

COM!SSÀO ESPEÇJA!. DE !.!C!IACÃQ 

AVISOS DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 1\• OOS/lCI09-CElJSEJUSI' 

O C.o\ICI'M do Eslado do Amap6. llrl"s da Secm8ria de 
Estado da Justiça e Squtw>ça Pública. c:oasoane dispOe a ai. "b", inc. 
1. du 111. 23 ele inc. 111, f r. ort. 21 da Lei &.666193. bem c:omo o 
Convtnio n• 66$J200S·SENASI', cclcbndo com a Unilo Fcdctal 110 
imbito do PTOpatna de Squr1111ç• Pllblic:a parao BIISil e PnJsnm• de 
Segurança Pública com Cidadania-PRONASCI, comunica -
imeressados que Cari realizar licilaçlo, autorizldl pelo ~ 
Administra~ivo n' 2U20.000.32&12009·SEJUSP na modalidade. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

T0111ada de I'Rço tipo IIICI10f p!090 &IObal, S'li<ilaado-te I fUma de 
<><eeuçlo ind""a. pdo Jt&ÍIIIC de cmprçiladl por PNÇO pabal. a qual 
scr6 pmcessada e jui&Ma em c:onlbnaidadc com a Lei ri' 8.666193, 
pelas condiçW - do edit:al licilllario c - teSpCCIM>s 
anexe» que dele fazem parlc iolqnmc. la1do COIIIO objeto a nl.._ 
1daptar1o t .. pllaflo do Q.rld da Polida lltDJtar IM Dlatrilo de 
J&arapf do J'.aco, " Mlllldpio dt S.allaa, 110 valor atimado de 
R$178.700,00 (C<llkl c -•oitom~ • -,..;s). 

Da saslo de reetbimcnlo c Inicio dlobatwa doa CDVdopa 
de docummtaçlo c PfOPCl'la$ 

Dota: 1$.05.2009 
Hor*rio: 09:00h 
Local: Saio de -lto de SEJUSP, silo a ll.,. Mlcllado da 

Asais ri' 1065- CcnlrO, ~~AP. 
lnlôrmaçOa adiQonais poderio ser obtidas no SEJUSP, pelo 

Cone (96) 3312-2050 ramal 2079, e aiDda pelo c-mait 
celsejusp@yahoo.com.br 

CQMI$\0 ESPU:JAL DE LJO[ACÀQ 

AVISOS Dt: UOlAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N' 106flt09..CELISEJ1JSP 

o Oovtrno do Ealado do Alnap6. ...... • Secrelarla de 
Estado da Jllltiça C Scprlnça PUblica. c:omoonlc dispOc I al. "b", ÍIIC. 
I, do art. 23 elç iloc. UI, f r. 111. 21 da Lei 8.666193, bem CXlmO o 
Coavtaio n• S85/2008.SEHASP, Cllclnda CIOIII a Ullilo Feclml110 
Ambito do p...,.,.,. de Scpnnça Públita para o Bnlil c Propma de 
Scpnnça Pública com Cidadania-PRONASCI. cocnunica -
interessados que Cid ltllirar liciclçlo, -'zlda pelo Processo 
Admiaistl'llivo ri' 2U20.000J29oi2009.SE1USP aa modalidade 
Tomada de P~ 1ipo - PNÇO aJobal, SlljtÍ!IIIdli-SC a forma de 
txccuçlo indireta, pelo "'ime de llllpiCilasla por pceço &Jobal, a qual 
scr6 proc:wada C julpda Cll1 c:onllJmticlado COla I Lei rf' 8.666193, 
pelos condiçôn COIISIIalel do ediW licit.-io c - te$pecrivos 
anexos que dele f- p.- intep-, la1do COIDO objeto I refenoa, 
adaptarlo t ampllarlo da DclcpM de Polida Chil de PortD 
Cr10dt, no valor estimado de RS 432.360,00 (q-.uos e 1rin1a o 
dois mi~ ttezentos c sclltllto reais). 

Da sesslo de reetbÍIIICIIIO e isoieio da abertura doa tovtlopts 
de docwnt11tac;lo c propoatas 

Doia: 20.05.2009 
H<ririo: 09:00h 
Local: Sala de reunilo de SEJUSP, silo a !lua Madlado de 

Assis n• 1 06S - CenlrO, Mll:lpi·AP. 
lnf~ ldicioDais poderio 1« obtidas 11 SEJUSP, pelo 

IOnc (96) 3312·20SO ramal 2079, t ainda pelo c·llllil: 
cdscjusp@yahoo.oom.br 

tmf~SSÃO ESPECIAL DE UCITACÀQ 

AVISOS DE UCITAÇÀO 
TOIItADA DE PREÇO N' 00712009-CELISa:JUSP 

O Oovemo do Eslado do Amap6. ll!rlvfs da Sccmaria de 
Estado da Justiça c Scpanço Pública. ..,_,.. diSIMJc a ai. "b", inc. 
1. do 111. 23 ele ine. m, 1 r , 111. 21 da Lei 8.666193, bem como o 
Conv~nio n' 67112008-SENASP, edcbrado com • \JDilo Fedenl110 
Ambito do Prosrama de Sc8Urlf1ÇI Público pon o Drasal e Proarama de 
Squl'lllça Pública com Cidadania·PRONASC!, comu111ca aos 
interessados que CarA realirar liçitaçlo, llllllrizada pelo Proccaso 
Adminislralivo n' 28.120.000.33012(1()9.SEJUSP na lllOdalidadc 
Tor111d1 de Preço lipo lllt*W pceço &loba~. sujeitando« a forma de 
cucuçlo indireta. pelo rqjme da emplcilada por pceço &loba~. a qual 
sert procasldl c jllpdo em conbmidadc c:om a Lei a' 8.666193, 
pelos COIIdiçOcs const-. do edilll UcÍIIIOI'ÍO e sas rapecúvos 
oncxos que dele fucal J11f1C lnlep.-, tmdo como objda 1 

~~lo da prldlo da ~ de Policia Militar, DO \'1llor 
C$limado de RS 600.000,00 (ICbc:c-lllil reais~ 

Da scsslo de ,_b~ c inicio da lballlla doa c:Dvciopcs 
de documcoiiÇIIo e prepoaas 

Doia: 2S.05.20Õt 
Hcdrio: 09:00b 
l.ocal: Sala de manllo da SE.IUSP, silo a Jtua Madlado de 

Assis n• 106S- CenlrO, MaclptoAP. 
!nbmaçilol adicioaad poderio ler obtidas na SEJUsP, pelo 

fone (96) 3JI2·20SO rlllllll 2079, • IÍIIdl pelo -wi: 
cclsejusp@yalloo.com.br 

Maelpj-1,1', !~de 2009. 

Moru~ 
Presidente da Comisdo Especial de Licitaçlo 

tQ.\fJSSlO WEC:iu. DE LIC1TA,cAQ 

AVISOS D! LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N'" IOI/2IJ09.CELISEJUSp 

O OOYano do Estado do Amlp6. llriYá da Sccrdaria de 
Estado da Jvlliça e Sqot'IIIÇa Piblica,- dispOe 1 a!. "b", inc. 
1. do 111. 23 c1c inc. lU. f r, ort. 21 da Lei 8.666193, bem como o 
O.vtnio ri' $1&'2008-SENASP, ctltbndo com a Unilo Fedcn! ao 
Anlbito do Prop .... de ScJUIIIIÇI P6blica para o Brasil c Prott-de 
Squranço Pública coon CidadaDiH'RONASCI, c:omuaica -
ialaasadco que rn ltlli .. lieitaçlo. ~ pe1o Proccaso 
Administrolivo a• 21.820.000.33tn~P DI modalidade 
Tomada de I'Rço tipo - pceço aloba!. sujcitmdo-se a liJnu de 
exeçuçio inrliJáa, pelo ,..U0.C de cmprcicada por JlftÇO &Jobal. I qual 
scr6 pfOCCSSida C julpda CID conforlaidadc """' I Lei n• 1.666193, 
pelas c:ondiç6es COIIIIInla do edital licil&lorio c seus rapcçlivos 
IIICXOl que dele ,._ JllfiC ÍltMII1DIC. la1do COIIIO objeto I refor
adaptaflo • ••~ da ~~·.Polida ÇI!J14c!!fuale!plo_ 
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de Ta~be, no valor aWnado de .lS 41W.OOO.OO 
(~I OÍialta mil tais). 

Da snslo de r=bilacalo c .inicio dllbatln doa canlopes 
de documtnt8çlo • proposlll 

Dlla: 28.05.2009 
Hor*io: 09:0011 
Local: Sala de RUIIilo de SEJUSP, sito a R.,. Macb1o de 

Assis n' 10115 -Ccnlro, Macap6-AP. 
lnJOnuçllcs adicicnais poderio ser obtidas na SEJUSP, pelo 

foDa (96) 3312·2050 rllllll 2079, • ainda pelo o-mail: 
cclstjusp@yllhoo.COII.br 

CQM!WQ [$rtCJAL DE LU:ITACÃQ 

AVISOSDtUCITAÇÀO 
TOMADA Df: PREÇO N'" 0091l009-CE!...IS&JUSP 

O Oo- do Eatldo do Anlap6. ll!rlvá da Sccrdaria de 
Estado da Justiça C $qpnnça Pública, COI1SOIDie dispOc I 11. "b", ÍSU:. 
~ do 111. n c1c inc. m, t r. 111. 21 da Lei 8.666193, bem COIIIO o 
ec.vtDio n• SU12001-SENASP. celebrado com 1 Unilo Ftdaal no 
lmbito do l'rol1lllll de Stpns~Ç& N>lica pon o Bnsil c Prapama de 
Scprii1ÇI l'llblica C0111 Cidadanii-PRONASC~ comoutica aos 
ío-.doa que fn Rllu liciclçlo, uoriDda pe1o Procaso 
Ad8lioistralivo a' 21.820.000.332120CJ9.S1!JUSP u modalidado 
Tomada de Preço tipo ,_,. pceço aloba!. ~ a bllla de 
aocuçlo ilodiresa, pdo rqjmo de catpQtad& por pceço aJoba!. a qual 
sert proccaada C julpda C111 -fomídade CIOIII a Lei tt' 1.666193, 
pelas c:ondiçjla - do edital licilalrio • seus JCSptCiivos 
lfiCXOI que dele foaan ,-te ÍllkpDIC. tcado C01110 objCIO I rtf-a, 
odaplaflo • ooapliaçlt da tllnl!an llllco do prHio pera 
lutalaflo da Sftcloaal da POUTEC •• Tartan~pbiallo, no 
valor estimado de lU 210.000,00 (duzaltGt e dct. mil ruis). 

Da saslo de recebimcllto e inicio da abertura doa envelopes 
de documcmaçlo e PfOPCI'III 

Dita: 01 .06.2009 
Horirio: 09:00h 
Local: Saio de mmiJo de SEJUSP, sito a Rua Mad1ado de 

Asais n'I06S-Ccntro, Macap .. AP. 
lnConnaçOn adicicnais poderto ser obtidas na SEJUSP, pelo 

bit (96) 3312·2050 1'111111 2079, c ainda pelo c-mail: 
cclstj&ap@yahoo.com.br • 

~~. 
Praidadc da . dt ~-

roM!SSlO tsnQAL DE IJqTAc.\0 

AVISOS D! UCITAÇÃO 
TOMADA DI PREÇO N' Olltt'l009-CEI.IS 

O Oovano do Eatldo do Alnap6. llnvá da Sccr$ria de 
Eslado da Justiça c 5cpmop Pública, - cldpl!c: a aL "b". ioc . 
I, do lll. 23 ele inc. lU, 1 r . 1ft. 21 da Lei 8.666193, bem como o 
COIIVfnio n• 67.lJ2001-sENASP, ctlebrado com a Unilo Federal 110 
Ambilo do Propama de Staunnça Pliblieopn o Brasil c Prosr-de 
Squranço Público com Cidadanaa-PRONASC~ comllllic:a . aos 
inleressadoa que fad n:aliur licitaçlo, autorizada pelo Processo 
Adrwinislralivo n' 28.120.000.33312009-SEJUSP na modalidade 
T Ol1llda de Proço tipo 1101101' preço &Jobal, sujcillnclcHc a rorma de 
exeaoçlo indireta. pelo reaime de empreitada por preço global, • qual 
scr6 proceasada e julpda em c:onformidade com • Lei a' 8.666193, 
pelas COIIdiçCies cxms1at11es do edital lieil&lorio e seus mpectivos 
- que dele fazem pane intccrw*. tendo como objeto a rtfonaa, 
adaptafle t ••pUoflo da .. lra-a~n~ .. n l1llca " r IPM. ao 
valor tstilnado de lU 900.000,00 (110WCC11105 mil reais). 

O. sculo ele rtttbimento e inicio da abertura dos et~vclopes 
de docwDcDiaçlo e proposta 

Dala: 04.06.2009 
Hor*io: 09:0011 
Local: Sala de I'Niilo de Sl:JUSP, oilo a R• Macllado de 

Assis n' 106S-Centro, Mlap6-AP. 
laformai>Ocs odicionals poderio oer oblidaa na SEJUSP, pelo 

r.- (96) 3312·2050 .-1 2079, c IÍIIdll pelo c-awl:; 
cclstjusp@yào.coabr I 

~~-
Presldtnle da pedal de Licitaçlo 

~llt!SSAO ESPECIAL DE UCIT~c.\Q 

AVISOS DI. LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N' OIIJ2009.CF.LJSEJUSP 

O OovctDD do Ellado do ,\map6. llnvá da Sccrdlria de 
Estado da Justiça e Scplnça Pública. COIISOIII*< clispae a a!. "b", inc. 
!, do ort. 23 ele ioc. 111. f 2', ort. 21 da lei 1.666193, bem como o 
Convfnio ri' SWZ008·SENASP, celebrado com a Uailo Fcdcnl 110 
Dbilo do l'rol1lllll de ScJUIIIIÇI Pllblica pon o Bnsil e Plop1rDa de 
Squrança Públlc:a c:om Cidad&Aia-PRONASCI, comunica aos 
ÍlllaCSSidll5 qac: Cid rcalúar licitaçlo, IUUiriada pelo Processo 
Adminisualivo n• 28.820.000.33412009-SEJUSP DI modalidade 
Tomada de Preço lipo J'ICI!OI' pceço Jlobal, sujeihrldo-sc a b1n1 de 
exet1lçlo indima, pelo rccimc de Cll1piCdada por !INÇO &lobaJ, I qual 
scr6 proecssada c julpda an -bmidadc com • Lei a• &.666193, 
pelas COIIdiçOcs - do edilaJ licitl!orio e SCIIS respcc:IJVOS 
....,..,. que dele ruem p111e is1lqnntc. laldo oamo objeto • ,..,..._, 
adapta~ t ••pliafle da priclio de Qurtd da l'olida MB!tar .. 
Tartansplziallo, 110 \'1llor CIIÍII1Ido de RS 200.000,00 (c!eza~D& mil 
n:lis). 

Da StSilo de *CbÍIIICIIIo • inicio da abcrMa doa cawlopes 
de dcoeaiÇIIo c propostas 

!?_!la: 01.~.2009 



Maca á 15.04.2009 

Horârio: 09:00h 
Local: Sal• de reunilo de SEJUSP, sito a Rua Machado de 

Assis n• 1065 - Ccn1ro, Mocapá-AP. 
lnformaçOcs adicionais podato ser o)tidas 01 SEJUSP, pelo 

fone (96} 3312·2050 ramal 2079, e einda pelo e-oWI: 
cclsejusp@yalloo.c:om.br 

Maeap4-AP, 14i.aloril de 2009. 

M~chcoo 
Presidente da Comisslo Especial de Licilaçllo 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N' Ol:ztl009·CEUSEJl!SP 

O Governo do Esllldo do Amapá. wav~ ela Sccmiria de 
Estado ela Justiça e Segurtnçl PUblica, cons~ dispOc a ai. "b", inc. 
I, do an. 23 c/c inc. lll, § 2', an. 21 ela Lei &.666193, bem CIOl1IQ o 
Convtnio n' 67S/2008.SENASP, celebrado oom a Uni&o Federal no 
4mbito do Prognuna de Secu'rv!ça Pública I*" o Brasil e Proclama de 
Seeurança Publico oom Cidadania-PRONASCI, comunica oos 
interessados que faré ruli1N licitaçlo, aut«ilAda pelo Processo 
Adminislnllivo n' 28.820.000.33S/2009-SEJUSP na modalidade 
Tomada de Preço tipo menor preço &loba!, sujeitando-se a forma de 
cxceuçao indireta, pelo rCJimc de empreitada por preço global, a qual 
scri processada e julgada em conformidade wm a Lei n• 1.666193, 
pelas condiçôes oonstanteS do cdical licitawrio c seus rc:spcctivos 
anexos que dele. faz.cm pane intccJante, ltAdo como objclo a 
lmplalltaflo da Oovldorla, no valor estimado de RS 1.102.000,00 
(Hum milhlo, cento c dois mil reais). 

Da sessllo de recebimento e inicio da abertura dos envelopes 
de documentaçAo e proposlaS 

Data: I 5.06.2009 
Hor!rio: 09:00h 
local: Sala de reunilo de SEJUSP, sito a Rua MKhado de 

ASSIS n• 106S- Centm, Mocap!-AP. 
lnformaçOcs adicionais podedo ser obudas na SEJUSP, pelo 

fone (96) 3312-2050 ramal 2079, e ainda pelo c-mail: 
celsejusp@yahoo.com.br 

NUCLEO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 
UNIDADE OE CONTRATOS 

WCI$ÃO CON.TIJAliiAL 

Considerando razões de interesse público. o Estado do 

Amopó. pessoa jvrícfiCo de áreito púbko interno. irucrilo 

no CNPJ 00.394.57710001-25, com lnlervenlêndo do 

Secretario de Estado do tnfroeslrufu'o - SEJNF/GEA 

representado por seu respectivo Secrel6rlo no uso dos 

atribuições que lhe sOa conferldos pelo Oecrelo n•. 2042. 

de 13.07 .95, resolve, nos termos dos orligos 78 Inciso I, 79 

inciso 1. § t•. 80. 87 e 109 do Lei n• 8666/93, pelo presente 

TERMO DE USCISÃO CONTRATUAL por ato unilateral do 

AdminislroçOo Públ;co. extingui' o reloçOo juidico 

contratual firmado através do O.E.S. N' 1T7/2006· 

UCC/NS~/SEINF com o CONTRATADA CONSTRUTORA 

OLIVEIIA LTDA • ME. c~jo objeto é o Construção da Sede 

Social dos Maranhltl\ltts do Amapó, lalno do Ierao. 
Munlclplo de Macapó·A~. 

Mocopó(AP), 07 de abril de 2008 

COMISS~O ESPECW. DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇ.f.O 

MODALIDADE: CONVI~ N". 002101/CELJSEMA 
PROCESSO N". 32.000 • 0017101 
OBJETO: Aqolslflo de Pa.apu afta~, tt..-a_ 
inlermualdpal, lniUfttadual c llltmladooal, - c:a.o, ~ 
COO&bera • oecru vaotaaeu. coororec MCalkladc dala 
Secrrtaria, pan um periodo dt 12 •act. prornctwl JIGO' ftual 
penado de acordo ..., o ART 57 INC ll DA LEI 1666193, 
consistfado em rettrva. •arcoflo • Clll'f&l dt bllllctc• c• le•po 
IIAbl~ deadc qoeiGIIcltade ptla SEMA, 
RBMA VEHCEDON, 
VIDA AG. DE VIG,.E.TUR. LTDA- ME 

(DIÁRIO OFICIAL) 

VALOR R$: 1,00% (UM POR CENTO DE DESCONTO}. 

I - ·-· ·-··· ·---· ~ .... 
~!}>.Ort~ .e Laz~~ . -'-"- -=..:.:· -~-~ ·-:-- ] 

Hildo dos Santos Fonseca 

PORTARIAN" 
01212009- GAB\SEDEL 

O Sec:retário Estadu.I do Desporto e Lazer, no 
uso de •ua.~ atribuiçl!cs legais que lho foram coofcridlis 
P."lo Deo.:ROto F.•tadual n" I 044, de 31 de março de 2006, 
c tendo em vista n Mcm• n• O 102009/PST/SEOEL. 

RESOLVE: 

Aulo!Uar u deslocliiDCillo c.lus lM%Vic.lurea 
HENEDINA ALBUQUERQUE BARCESSAT, 
Gerente Tócoioo Opencional/SEDEL, CDS-1, 
DILERMANO BATISTA, Assessor Jurídico, 
ADIISEDEL, CDS-2 e ASSIS RODRIGUES 
BEZERRA, Molorista do Sccxrctário da 
SF.DF.I..Kia)linctc F.xcc:utivoiSRT>F.t., CDI-2, da sede de 
suas atividades Macapá-AP até o DlWliclpio de 
Tartarugalzinho/AP, no dia 02104/12009, com o objetivo 
de fazer um acompanhamento lécn ico pedagógica e 
entrega do oomplcmcnlo alimentar (2' remessa) no 
núcleo do programa que desenvolvo suas atividades no 
referido- municlps. 

DC-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

PORTARIA N' 
013/l019-GABISEDEL 

O Seaetário [aladual de Desporto c: Lazer, no 
u.~o de suas a1ribuiçôca legais que lbc foram conferidas 
pelo T>ccn:ro F.sladual n• 1044, de 31 de mlll;O de 2006, 
e lendo em vista o Mem• o• O 1112009/PST/SEDRI.. 

RESOLVE: 

Aulorizar o dcslocameulo dos servidores 
HENEDINA ALBUQUERQUE BARCESSAT, 
Oerente Ttcnico Operacional/SEDEL, CDS-1, 
DILERMANO BATISTA, Assessor Jurídico, 
ADIISEDEL, CDS-2 e ASSIS RODRICU.t:S 
BEZERRA, Mo1orista do Secxretário da 
SF.DF.I .K'rabinete ExecutivoiSEDEL, CDI-2, da sede de 
suas atividades Macapá·AP al6 o muoiçtpio de Porto 
Grande/AP. oo dia 03104/12009, com o objetivo de fazer 
um ucompanbumenlo técnico pedagógico c cmtrçga do 
complcmeoto alimenw (2' nm-) no o(lcloo do · 
pro@llUDII que detauvolve IRIIII atividades no referido 
municlpi<>. 

0~-SE C~NCIA, PUDLIQUE.SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SE 
DESPORTO E LA 

~~-~~~~orismo J 
' Maria Anésl.a Nun" 

I'ORTARI.\ N'.1411/li09-St:H: 

A SECRET,UUA DE ~'TAOO 00 l'ltABALHO E 
t:MJ'KI::t:NDI.OOKISMO, usondo das atribuicOcs !Qais que lhe slo 

Pá • 09 

coniC:ridas, nos termos do Arli&o 123 da CoostltuiÇio do r:.stado do 
Amapi c considcnndo o eonlido nu Me•oraado a•. OOSIZ009 • 
PJC/Cf/SETE, clc 23 dc março de 2009. 

RESOLVF.: 

Homoloear o ck$lucamen11> do servidor Lupoblbto Gipnt 
tiiJ Tri11d11dt, Sub-Oetentc do l'n'Sram• Primeiro limprecn, COS-I, da 
sede de suas BllibuiçOes normais até o Municlpio de Clltlru tiiJ 
Á"'lllllri, nos dias 26 ~ 17/0J/2009, a fim de ruliw monito<amcnto c 
entreaa clc certificados aos jovens bcner~ti6rios do Projew Juvmudc 
Cidadãu. 

GAD~ETF. DA St:CKETARIA DE ESI'Af)(J DO 
TRUALHO E F.MPREEND~MO,cm 06 dc abnl de 2009 

Maria. u :-.\, .. 
Scoret~na do Traba 1 • ~::nl>reendedorismo 

PORTARIA N'. 062 / ~-SETE 

A SECRETÁRIA DE ESTADO .00 TRABALIIO E 
I::MPREEI'\DEDOR!SMO, usando das atribuiçOcs IC~:~is que lhe slo 
conferidas. nos termo> tio Ar)iso I 23 da Conslituiçlo do Estado do 
Amapll c c:onsidctando o eontido '"' Memorando a•. 18 I 2009 • 
Cf/SETE, de: 25 de marçu de 20011. 

RESOLVE: 

Ho~IIT 11 dcslocomento do ~rvidor Edilron 
Am111N}4s rk Brill>, A&a* Admini>trativo: da sede de suas 
auibuiçOcs normais 11t 1 Cidalc clc Brrullia - DF, nos dias 3110J t 
01/IU/2009, a fim de participar da copacit>çau de: usuirios aptos a 
cadastramento dos planos (IMO, I ISO, PED e QSP) no SIOAE WEB e 
aéompantw a cxecuÇio de Qualilicaçlo ProfiSsional (QSP). 

GAB~ETI: UA SECRETARIA DF. FSTADO DO· 
TRAMLHO E EIIIPREENDEBK • ua de abril de 2009. j 

Mana . s 
SecreiAria do jl'hball t 1p dcdori•rrw• 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

&JSO DE CANCELAMENTO PE L!CITACÃQ 

A Secretaria de Estado do Trabalho c Emprcendcdori.omo/SETE, 
11ravés de sua Comisslo Especial de LicitaÇio, Coma Publico o 
C.":'o/CELAMENTO da TOMADA DE PREÇO N' 00312009, tipo 
m.:nor "Preço Global" refer0111c Con1r&IÇ1o clc Empresa 
Especializada p11ra cxccuçlo dt Serviços para Jlf'CP'IfiÇlo de 
documentos c serviços cspecialiDdos de apoio adminisltltivo, no que 
c:onc:cme: Couulsorla, UltSSOtlmtato t cncuçlo dt atividades 
dr •••li~ dt cffilito, viundo alelldcr os bcnefiCWios do ~ 
Amap! F.mpreeaclcdor e DJclladorca para llllarem na manuccnçlo de 
dados da Sem:llria de Estado do Trabalho e f.mptttnclorismi>-SETE, 
que aconteceu cm 20.03.2009, às 09:30ho"" na . Scerccaria de Estado 
do Trabalho c Emprocndcdorismo, sala de licitaçlles, c que cm 
cumpriotCnlo da Lei, fÍri nova publicaçlo. · 

M....,._Ap, 14 de abril dcl009. 

of~ 
PIIISidoniB da cwsrn 

Pa1ar8 n' 02912009·SE7E 

COMISsA! ESPECIAL DE LICIT AÇAo 

I;!QMOLOGACÃQ 

PROCESSO N" 287KO.U03912009 
MODALIDADE· CONVITE N' 00512009 
OBJETO:. Concrour OtlciN Mednica para presur serviços de 
consertos c manutonçao dos veiculas ~u101n0torcs (awomb\·cis • 
mocos) ela SETE, com mtcanica cml. pilltun, Llnlernaacm. 
funilor~ e rlctricidodes, com fomecimcniD c reposiçlo de peçu. 

Firma Vencedora: C.A.M. DE MIRANDA·ME. 
Valor cocal: RS 29.000,00 (Vinrc c Nove Mil Reais). 

HOMOLOGO 

Em.êf·. ~ . .tfiii'ÚI 
SECRE'!: 

i 

DESPACHO ADJUDICATORIO 

A SECRJrrÁlUA DE I!STADO DO 
TtlABALHO E BMP!lEENDI!DORTSMO, com bUI: m Lei 
1.666/93, t su.u mpedivu alren.ç(les, 10!Nio 1:m vim o resullado 
do Proc:edimenlo Licilal6rio m Modalidade Carta COtlvire n•. 
OOS/2009, que cem COCIIO objeto a CoolrataçJo dt Ofidm 
Moc:illica para praW wtViços clc COIISCIIiOI • rn&ll\llmÇto doa 
veiculei automocora (automóvcis e 1110101) lU SBTE, Clllll 
mednica lltf&], pinlln, i.ullaJiaacm, fuüaria c dcuiddadca, com 
fomccimallo e ~o d<' pcç:u, adjudica a Empcaa C.A.M. DE 
NlRANDA-ME, que apruell(ou a PropcaQ dt R$ 29.000,00 
(ViDic c Nove Mil Reais). 

' -~~ ........ 
se~r 



Macaoá 15.04.2009 

RESULTADO DE UCrT AÇÃO 

CARTA-CONVITE N'. 005/2009-CEL/SETE . 

Abertura: 08 de abril do 2009 

Hora: 09:30 (Nove horas e trint. minutos). 

Objtto: Contratar Oficina Mec:lnica para prestar serviços de 
consertos e manutençao dos vefculos automotores (automóveis o 
motos) da SETE, com mecanica geral. pintura, lanternagem, 
funilaria e eletricidades, com fomecinento e reposiçao de peças. 

Firma Vencedora: C.A.M.DE MIRANDA-ME 

l!acapi-Ap, 08 do •bril de 2009. 

Pros~ETE 
Po11ario n' 016/2009-SIITE 

(Desenvolvimento Rural 

José de Rlbamar Oliveira Quintas 

.WISODt: LICITAÇÃO 

) 

A ~cretana de EstAdo do Oescn volvm\ento Rursl, por 
Intermédio d"~ sua Prcgo.:ir.-, tun~ pUblico aos interessados, que cstaré 
rt3JiUlndo hc1t:lÇ!o na modaiKtadc !'regAo Pr~set~t:ll, na dia e hontrio 
a seguir relacionados corn base no que dispõe o Lei 0° 10 S2002, con\ 
cplicaçoes subsidiaria pela L('l n" ~ 666/93 c sua:s o:.ltcnu;cks 
postcnore.,. 

,.-----------· . . ·-

1 PREGÃO PRESE!,IC'IAL .... ~. 0021:!009- CELISLlR 

PROCESSO N' 28750.0000112/2009 
OI!JI::TO· AquiSIÇ<\O do motoni•el•dora. N carrtgaden. coçamba 
toco t carro uti11tw'io 
TlP<.l DE LICITAÇÃO. m<nor pn:~o por lole 
DATA F. HORA DA ABERTI.1!V.: 301041200'lss 08 JOh 
LOCAL: Auditório da SDR. av: r /\B, 85, C•ntro Cfv1co, Bloco ··a·· 
Ctntro 

IJIIS u Edual completo c seus anexos estio disponi.-ei• e pod<lilo Sl'l' 

obüdos na CEL no horáno das OS:JO as f f :30, me<li>ntt mcrega de OI 
(um) disquete' para ~rttvaçlo do nlCsmo r carimbo com o n.• do CNPJ 
do Empresa. Quolquer informaçao adicional poderã ser obtidA por 
mtermo!dio do fone (9é) 1101-3219. 

Sarab ~~ !\1adt1 ra.U 
.PregO< ira 

:\VISO DE LIC:IT AÇ.-\0 

A Secrnari3 d( Cstado do Desenvolvimento Rurol. por 
inlermédi\1 de sun Prcgoe1ra, toma público aos interessados, que esta.rá 
,<lhundo licuaçã<> na modalidade Pregão Presencio!. no di.> e hnnlri<> 
a sC'c.uir relacionado~ com base no que dtspõ...- a Lr1 n" 10.520/02, com 
:;spl t~;.ti;Õcs subsidiaria pelo l.ci n" 8.tl6619.l e suas a1teroções 
poster1ores. 

L PREGÃO PRJ;SEI'CIAL !-.". OOJ/2009 - Cl3LISDR 

PROCFSSO N' 28750.1XI0011312009 
013JI:TO: Aquisiç'o de equipo.menlo< de h1fnnn:ltica, Multimídia, 
Mov~as de Escntono, Motor i.lc Popa, Mutucu:lct:s ( Carro tipo 
p.1sscio. 
I'U'O IJI:: ~ICITAÇAO. menor preço por lote 
f>A TA F. HORA DA ABERTURA: 04ttl512009 •• 08:30h 
LOCAL Au~uório da SDR. av: FAI3, 85, Ccn<ro Cívico, Dtoco "B"· 
Centro 

OBS: O Edi~al completo e seu• onexos .. !So disponlveis e podenlo ser 
ubu~u• "" C'EL no horário das 08:30 as li :lO, medi•nte entrego de OI 
(um) chsqucte para gra \o3çâa do me~mo e carimbo com o n.• do CNYJ 
da Emproso Qualquer infornuç~o odicionol poder:\ ser obtido por 
unrnnédiodofonr (96)110t -l119. , í\ 

~ ..... ..!.--
S1rah Ro;;-s \1Rcidhlrull 

Pregoeira 

(Rec~ita_ Estad~~::··-:.:--:.:-:.,..,. .. =. ===-~) 
Arnaldo Santos Filho 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SRE 

RESULTADO DE LICITACAo 

PROCESSO: 14972/2009 • SRE 

~.oti&{J@ 
t4ll-~ 

SecretArio da SRE 

CONVlTE: N' 002/2009- DO TIPO MENOR PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEfCULOS, SEIII 
MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DO AMAPÁ
SRE. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/04/2009 
LICITAirrE VENCEDOR: O. L. DE AIIORDI. 
VALOR: R$ 79.200,00 ( .. tenta e DOve mil e duuotoa 

.reais) 

(DIÁRIO OFICIAL) 

MACAP~ J ~')E ABRIL DI: 2009. 

·~KERY 
Prea ~ente ela CPL/SRE 

lr,~=o:::m:::u= •.. n:::ic=a=ç::::~::..:.~ --=--:::;:::- -;:;:::::::::; ... :::=. . .. -.-:5) 
Marcelo Ignácio da Roza :::::J - - ···- ·-- •. -~...,.,--.,.,._ .. _ -

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO.SECOM 

Republlcaçio de RES~LTADO DE LICITAÇÃO 
Convite N'001109-CPUSECOM, publicado no OJjrto 
oroeial n•. 4482 de 2~.03.01, clrculaçlo em 27 .03.011. 

ReallzaçJo: 16/0312009 
Hora: 16:00 hs 

OBJETO; Prestação de. serviço com- o fornecimento de 
passagem aéreo trecho (nacional e intemacíonaf), com 
reserva, emisaao. marcaçAo e remarcaçAo, que serio 
utilizadas po[ estimativa. 

Licitante Vencedor: 
NERY & SERVIÇOS L TOA ·ME 

Valor e .. e: R$ 3.850,96 (Três Mil Oiiooentos e 
Cinqoenta Reais e Noventa e Seis Centavos). 
Por estimativa até o Imite de R$ 27.000.00 (Vinte e Sete 
Mil Reais). 

• Repubficado, motivo Decreto n•.oso 1109. . que 
estabelece limites para execuçao Orçamentaria, visando 
a necessidiiOe de otimizar as despesas de custeio. 

Macapi-AP, 01~~ 

TELMA lf:~~G~S J~~~~OS 
PrHidente da CPUSECOM 

(Saúde. 
,,, 

~~o_P_au~~!>_ias_de_ Carval_h_o-'---~--~J 

Comltslo Permanente de lícllaçl! .. 

A\'ISQS Dt: LICITAÇ~ 

~ tJ,f..TB(),NJÇQ !fVtllpt!-p.'llSJ$4 . 
O Conno do f.atado do Amap6, pot intCr~Mdto da Se<:retar11 de 
Estado da Saúde - SI::SA. mcdilniC Prqoeiro pela Portaria de . •' 
619/11007-GABIS.t:SA, dc 16 dt Oahbro do 1007, loma ptíb!ICO 
part o conheo;imento dos intmuados que fari realizar lic:ilaçlo na 
modalidade PREGÃO, na r..-.a EU:TRÓNICA. JW! 
~ISTRO DE PREÇOS, tan pot objclo AU,l41CIL.Jit 
~o_tos Çudjoync:u!am. pua a SliSA, toaCorau aano I 
do Edital. O proc:edimcnlo lic:italclrio obedec:endo a le,1 Federal n' 
IO.S20, de 17 dc julho de 2002. [)eçmo n' 24SS dt 16 dc A&oslo de 
2006 • e com •plicaçlo subsidwia da Lei Fedenl n' 1.666/9) e SIIIS 
alterações. A n:fcrida lic:itaçlo oconcri no dia H d~ Makl d~ 1.002. 
as 02b!I;OfNoyclbom, Eodcrcço ElettOni~o hu~u ·i/wwwiK:t~ 
~- Maiores informações sato oblidas 111 sala da Com•SJio 
Pennanenle de Licílaçlo, silo a Rua Av. FAS, n' 69 - Cenlro, n ... a 
c:idade. CP!JSf~o~A de SCJUOda i scxla-feirt, no horirio das 07:30 is 
12:00 e das 14:30 is 18:00 horas. Ende~o Eleii'Onico: 
~pl@saudc ao çoy br ou llliUirl!JUem:im!!luu@bO!mail.õllm. 

I Mac:apMP. 15 abril de~-.,,,J= 
• Pncoei -

fBEGÁQ ELETRÔNICO N fltQ9-CP!JSES,\ . 
o Govcroo do Estado do Amap4, por inlermCdio da St~:relatLI de 
Estado da Saúde - SESA, mcdilnlc Prc:aociro pela Portarl.a de a' 
629/11007-CABISESA, de 16 de O.tabn de 1007, IOma pt\btico 
pam o conbecimenlo dos iniCri:SIIdos que fa,. reali7M lídtaçlo na 
modalidade PREC,\0, aa foriRI ElETRÓNICA, pan 
Bt;GISJRO DE rRl;COS, lem pot objeto Ayyj!lclo de 
Mtdiramep!OJ <;utr;ln!CIIjlllil pars I SESA, coaro~c nexo I 
do Edilal. O procedimento licila!ório obdccendo a Ltt Fqjml n' 
t0.$20. de 17 de julho de 2002, Dc.:MO o' 24SS dt 16 de Aeoslo de 
2006-SESA, e com aplicaçJo 111bsidíiria da Lei Federal n' 1.~3 
c suas altcraçllcs. A referida ficilaçlo ocorre,. no dia.H.JI.~ 
1009. 11 09h!!O(NoyclboraL na 51la da ComiSJio PcnfllllCIIIC dc 
Licitaçlo, sito i Rua Av. FAB. n' 69 - Centro, nesta ttdade. 
CPL!SESA de segunda a sexta-feín, no horirio das 07:30 is 12:00 e 
das l4:30 l.s 18:00 bons. Eodcreço Eletrônico 
IUUl1;IL\1!1'W liCÍIIICQCH com br, SII&CSI0cs cpl{jj)saudc aD,JOV.b!OU 
maDllll.fonse~@amiiLcom 

Macapi-AP. 15 abril de 2oo9 

t:Iurl~w.- ---

Pt"C'Codro/SESA -AP 

fREGAQ Et.J:TRÓI\'ICO r:f'!lll/l009-Q'!JSESA 
O Coveno do J:stado do Aautp6, por inlenMdio da SCClelaria de 
F.sl.ldo da Saúde - SESA. mediaote Prqoeiro pela Portaria de. a' 
n'IZ001·Gi\BIS.ESA, de I' de O.tabnl de 2007, toma púbbc:o 
p111 o c:onbocimento dos inleressados que fari rnlillr lic:ilaçlo na 
modalidade: PREGÃO, aa fonu ELETRÔNICA, part 
JSJ:;GISIRO _DE ~ 1all por objeto Wiakl.o ..• dt 
~~~~·•~t.pan a s;ucma Rctgla!6do •. San~t. _pan .• 
SESA coarorPJC Aano I do Edital. O procedunenlo hcnatóno 
obcd~cndo a U:i Fcdcnl n' 10.520, dc 17 de julho dc 2002. 
Dcc:rcto n• 24S~ de 16 dt A&06to de 2006-SESA. c com aplic:açlo 
subsidiaria da lei Feder.! n' 8.666/9) e sua• allcraçOu. A referida 
.!!~!!_a~_oconc,. no dia IJ de Ma!p de 2002. h OV.OO(NQH} 

Pág 10 

l2uJ. 111 sala da Comisslo l'l:rmanc:nlc de t..ic:itaçlo. silo 6 Rua Av. 
FAD, a' 69 -Centro, nCSia c:idade. CPLISESA de segunda a sexla
feira. no horário du 07:30 ls 12:00 e du 14:30 b 18:00 horas. 
Endertço Eletrônico hiiRJ.;/[~citacncs-c com br. su8esllk:s 
~ou~ 

\ Macap'-AP, 15 abri de 2009 

~faarod~ OQ.S., • .._-
• Prt&oe~AP . _ 

• PBE!fAQ '1-mONI~º :n~m009~r11sESA 
O Govcrao do Estado do A11ap6, por illtenntdio da SOCRtaria de 

EJIIdo da Sat\de - SESA, mcdilnle Prcaoeiro peta Portaria de •' 
U9//Z007-GABISESA, de 16 de Oatobro de 2007, toraa público 
para o conhcc:ímento dos inleressados que far• reafi>M licilaçlo na 
modalidade PRJ:CÃO, aa Cur11a ELETllÓNICA, pan 
Rt:GW"RQ QE PRECOS, tan por objclo ÂlllliliW 
M«djC•JIIC,I!Ot Mrl•bo.li$•o, IJQI'IJI~"la l l:hnll••• pan a 
SES~ todol'8lt-Aaexo I do Edital. O procedimcnlo lic:italório 
obdec:endo a Lei Fedenl n' i0.S20, de 17 de julho 4e 2002, Dc.:reto 
n' 24SS de 16 dc Apto de 2006-SF.SA. c com aptic:açlo 
subsidwia da Lei fedcrsl n' 1.666193 e suas altcnçOcs. A nferida 
lic:il.lçlo ocom:,. no dia 11 4$ {lf'lo de 2009, h 09jt001Noyf1 
Utu, na sala da Comisslo Permanc:ntc de: Lieitaçlo, silo 1 Rua Av. 
FAB. n' 69- Cen1ro. nesta c: idade. CPUSESA de segunda 6 sexLI· 
fein. no hotirío das 07:30 is i2:00 e das 14:30 u 13:00 horas. 
Endereço l!lctrô•ico bDpJ'I/www licii,W:Oe5=c wm br. ••sCSIOes 
c;pl@lludc IIP IPY bruu elwjna fgnslllli@Jmail com 

Macap6-AP. 15 abril de 2009 

Eira~~~~• -- - -

Prttoei~~AP 

fREI;IÃ,O ELEIBÕNJCO N'!IZ411009:ClUSESA 

MODALIDADJ:: PREGÃO· NA FORMA EIJF.TRÓNIÇA 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: AquiJiçlo de (OI) VEICULO TIPO PICK·UP 
CABINE DUPLA, 4X4 pua aiCDdcf uAçOes dos Pro&tan'.as 
VICIACUA,VICISOLO E VICIAR da Coordelllc!oria de 
Vi&il&nc:ia em Saúde - CVSISESA. 
A~glbh11ulo du frppplu: no endereço elclrOnico 
hllps://www litiii<Xl$•:$ com br, apanir das 08:00h. do dia JO de 
Abril de 2009, boririo dt Bruilia. 
Akcl'llJn da SJr,Jp Paro I.IJCH: 6s 09h:90raln do dia 12 de 
Mala de 2009. horirio dc Brullia. 
IJ&r ... coq: no lclefonc (96) 3212-6113. CPUSESA. n06 
sesuinlcs boririos Olh u 12h c du I Sb is 18b de se~ a 
sexta·fein ou pelo EndctCÇO Eletr6nico .biiP''t'bn-W licjiKO<;S· 
uamJlL JUJeSIOes ÇP~ OU lllliWl: 
&lltiJei111$oup@hllUIJAij.wn 

MaaJ~::· 15 IM de 2009 

PrqD<I~ 

PBE~O t:LETBÕNjCO N'Q25/l902,{J'!j1SESA 
MODALIDADE: PREOÁO ·NA FORMA ELETRÔNICA 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: AquiJiçlo de (04) EquipameoiOS de Coeetllvldade. 
pan atender o Projeto COMI:P~ETROAP • UIISESA. 
Açol-ltquto d11 Pll!JIQI!u: no endereço eletrOnico 
biiPJ;/Iwww !jci!W>n:< com br apallir das 08:0011. •o dia JO de 
Abril dt 2009. horário de Brullia. 
Al!t.r1~~' .w _t'=21!UIIl: ls on:llmlo do dia 12 de Maio de 
2009, horirio dt Bruüia. 
Ab$f1un da Scdo Para Lnm: ·is 09b:0011lln do dia ll de 
Maio dt 2009, boririo de BruUia. . 
l!fwns.~a: no lelcfonc (96) 3212-6113. CPI.IST:SA, nos 
SCJuinles ho .. rios Olh l.s 12h e das ISb b llh de sesunda a 
sc:l<\a·fcira ou pelo Endcttço Efell6nico baps·/f»·ww licii4'0CS· 
UQJII.b[.SII&csiOescp!fjuude ap toy brou 
c!uóoa fgpscq@gmajl com 

" MacaP'-Af', 15 abril de 2009 

Elu~.~(: 
PrtRotlraiS.tSA • AP 

A VISO PREGÃO PRESENCIAL a'0011/l009-CPI. 
A Secretaria de Estado da Saúde. com scdt na Av. Fab. n' 069 • 
Bairro Central • Maup6-AP- CEP 6&.906-010-fone: (96) 3212· 
6183 - E-mail: s;pl@uudc _, 1PY ~ IÚJIV~ deste m aoeiro c 
Equipe de Apoio. toma público que ti 09:00(Novc) horas(horirio 
local) do dia Jl de Maio de 2009, rcalizari lic:ilaçlo modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL atnvls do SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. tipo MENOR PREÇO, ~efenntc 10 
Proccuo a"l009/ll6C4-l14JO,'plll o seauinle Objeto:Aqultlçlo 
de Materiais do CONSUMO E EXPEDIENTE que ateada 1 
cl•-•da doa dlver001 Sctora da SESA e GETES.Conforme 
espec:ifiCIÇ&s conslmtcS do Anexo do prescntc Edital . P111 a 
rc:tiroda o inla<slado deveri comparecer nesLI CPUSESA c 
apresenlar pen drivc. 

~~-AP. 15 abril de 2009 

Maurold~ Souza 

Pn:goe iro·~·-

AVISO PREGÃO PRESENCIAI.w'QQ9121009-CPL 
A Seci'CIIria dt Estado da Slllde, com sede na Av. Fab, n' 069 -
Bairro Cencral- Mac:aJ»-AP- CEJ> 61.906.0iO.fonc: (96) 3212-
6183 - E-mail: wtl~soudc IIP IOV bt atravts dcstl: Pregoeitl) e 
Equipe de Apoio, loma público que u 09:00(Nove) horas(horirio 
local) do dia 14 de Jlfalo de 100?, rcalizari lic:ilaçlo modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, lipo MENOR PREÇO, rderenle 10 

Proua10 a'l009/6310. para o squinle Objcto:Coalrataçlo de 
Empraa lspedaliJada til ForDKl-•lo dt MATERIAIS 
CRAFICO E SERIGRAflCOS paro ateader a Gerfocla de 
Ateaçlo 1141ka - CETISISESA.(Coavftúoo a'a .uJ7-240J-
34l7/locr7 e 197-2002). Conforme npec:ific:aç<les cons1an1es do 
Anexo do prcsenle 1!4ilal. Para a retirlda o lotcrasado devcri 
c:ompccccr nesta CPUSESA e apracntar pen drive. 

MàC.,.-N>. 15 abril de 2009 
·- -

E 50(;1 
g ___ A 



Macapá 15.04.2009 

AVISO PREGAO PRI::St:NCI.AL n• 01.012009-CPL 
A Sccn:taria de Estado da SaOde, com sede na Av. Fab, n• 069 • 
Bairro Central - Mocap6-AP- CEI' 68.906-010-fone: (96) 3212-
6183 - E-mail: ~.llll.J:.~- 11t rav~s deste Pregoeiro c 
Equipe de Apoio, torna público que As 14:00(Quatoru) 
horns(honlrio local) do dja lS de Maio de 200?, realizari 
hcitoçao modalidade PREG.l.O PRESE..'IC!AL, tipo MENOR 
PREÇO. referente ao Procuso n"l00?/6380, para o seguinte 
Ob;cto.ContralaçJo de Empresa Espctializad• em 
Forntcimeoto dt l>t4.TERIAIS PERSONALIZADOS, 
GRAFI CO E St:RJGRAFICOS para atender a Grrlod a de 
Trabalho t tducaçlo ~Dl Saildc , atrav~s do Plano dt 
Trab•lho do PARTICUS.Confocme cspedlicPÇOes constantes do 
Anexo do presente Edital. Pi\1'3 a rctirnda. o interessado deverá 
comparecer nesca CPLISESA < apresentar pcn drivc. 

Macapá-AP. 15 abril de 2009 

MaurÂ ~"6.a Sou7.a 
___ Prcgo~fUSESA_ 

Comissao Permanente de Ucitaçao 

J~- 15 abn\de~~ 
PEORO.~ AUL~ AS~-E A :O.LHO 

SECRETA 1p O ESTADO :ASAUOE 

M TIFICATIVA.N' 017/iliJ. - :.4 

ASSUNTO: DISPENSABILIDADE L~FA ~ IA 
PROCESSO N': 2009/6 112 
ADJUDICADA: CAPITAL IMÓVEIS L A. 
OBJETO: Locaçao de um imóvel urbano. localizado na Av: 
AntOnio Coelho de Carvalho. n•. 932 - Bairro: Centro(entre 
Jovino Oinoá e Odilardo Silva) Macapá, Estado do Amapá, 
com finalidade de funcionamento do Conselho Estadual de 
Saúde, desta Secretaria de Eslado da Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X. da Lei Federal 
n • 8.666, de 21106/1993 com redaç~o da Lei Federal n.• 
9.648. de 27/05/1998. 
CONTRATO POR UM PER(OOO DE 12 MESES 
AÇÃO: 2232 - FONTE: 0107- ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39 
VALOR MENSAL : R$ 3.000.00(Trés mil reais) 
VALOR GLOBAL: RS 36.000,00 (Trinta e seis mil reais). 

Excelentissimo Senhor Secretário: 

Pretende esta Secretaria de Estado da Sa~de 
pactuar com a empresa CAPITAL IMÓVEIS LTDA, CNPJ n•. 
OI 549.402/0001-02, obJetivando a locaçao do um Imóvel 
urbano. localizado na Av: AntOnio Coelho de Carvalho, n•. 
932. entre as Ruas Jovino Donoá e Odilardo Silva, Bairro 
Cenlro. cidade de Macapa. Estado do Amapá, com finalidade 
de funcoonamento do Conselho Estadual de Saúde. desta 
Secreta na de Estado da Saúde. por um perlodo de 12 meses. 
com valor mensal de RS 3.000.00 (Três mil reais) e valor 
global de R$ 36.000,00 (frinla e seis mil reais). 

JusUfica-se a presente conl ratação. considerando o 
teor do Ollclo n' 032109-CES-AP-(Conselho Estadual de 
Saúde), e segundo a Presidente que constatou que o imóvel 
em questão está em uma localiza<;ao ecessivel a loda a 
populaç~o. inclus1ve aos que tem necessidades especiais que 
se faz uso deste, infoiTTla Jambém que o espaço físico é 
adequado para suprir as necessidades deste Conselho. 

Destarte faz a contratação, dento em vista a nova 
estrutura e funcionamenlo do. Conselho Estadual de Saúde a . 
fim de melhorar o alendimento a população e· aos serviços 
desenvolvodos neste Conselho, amparando a contrataçao no 
Artogo 24, Inciso X. da Lei n• 8.666193 e alleraçOes. conforme 
redação abaixo: 

• Art. 74. É dispensável a llcltaç4o: 

... omissis 

X - para a compra ou /ocaç4o de Imóvel~ 
d esVnado ao atendimento das f/na/Idades preclpuas da 
adminstraç<lo, cujas necessidades de lns!alaçlo e 
localizaç5o condicionem a sua escolha , desde que o 
preço sej a campatlvel com o valor do mercado, segundo 
ava/iaçlio prévia;(com redaçilo da Lei Federal n• 8.883. da 
0810611994)" 

Sendo a presente açao adminostrativa processada 
sob a égode do Art. 24. inc. X. da Lei n• 8.666193 e allerações. 
configurando-se a DISPENSABILIDADE LICITATÓRIA, tendo 
em vosta que as conciçôes de localozaçAo e instalaçao do 
móvel se mostram perfeitamente adequadas às necessidades 
desta Corte de Justiça. no que p ertine ao atendimento de 
sua finalidade precípua e, o P<eço pactuado se mostra 
compahvel com o pra:ica<Jo no mercado local . contonne se 
depreende do Incluso laudo técnico da OIENF. circunstâncias 
as quais condocionaram a escolha do referido imóvel. 

Pelo exposl~. demonstrada a hipótese incidente 
deste Alo Adminislrativo, encaminhamos a presente 
JustolicatlVa para a devida ral ificação de Vossa Excelência, nos 
termos da Lei n• 8.666193 e alterações. bem como a sua 
publlcaçao no Diário Oficial do Eslado. para cumprimenlo do 
artogo 26 do referido diploma legal. 

Macapà-AP t 3 de abril de 2009. 

MAURd ~ '>-J,E SOUZA 
President; .. dÀ)PUSESA 

PREáÂo N°. 06512008 
Recurso Administrativo 

DEC I S Ã O 
O objeto do certame é a contralaçao de 

empresa especializada para a prestação dos serviços de 
VIGILÁNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, 
nas áreas internas e extemas das Unidades e Centros 
admonistrados pela Secretaria de Saúde do Estado do 
Amapa. localizados em Macapá/Ap e demais Munidpios. 
conforme condições eslabelecldas no Ed~al e seus anexos, 
lendo como requls~06 para os interessados em participar 

(DIÁRIO OFICIAL) 

do certame, as disposições aslabelecldas na Lei n~ -~ 
10.520/2002, no Decreto n• 3.55512000, no Decreto 
Estadual n• 2.648. de 20.06.2007, na Lei Complementar 
Estadual n• 0044, de 21 de dezembro de 2007, e. 
subsidiariamente na Lei n• 8.666J1g93. 

Na fase reservada A lnterposlçAo de 
recursos desle Pregao as empresas L. M. S L TOA -
VIGILÁNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, A. G. de 
ALBUQUERQUE e, ELITE SERVIÇOS OE SEGURANÇA 
LTDA registrarem no sistema suas lntençOos de Interpor 
recurso conlra decisão de suas deaelasslflcações. 

A empresa L M. S L TOA - VIGILÁNCIA E 
SEGURANÇA PRIVADA. em sua manifos1a<;ao da 
intençao de recorrer alegou "Nllo concordar com a decisllo 
referente a decisão no item a). b) e c). de sua 
desclassificaçao. explanando assim sua defesa". 

A empresa A. G. de ALBUQUERQUE 
aduzlu sua lntençAo de recorrer nos soguintes termos "A 
empresa A G. de Albuquerque (NMPÁ VIP), 
l empeslivamente registra o seu inleresse em recorrer da 
decisao do Pregoeiro que desclassifiCOu a sua proposta 
comercial no Pregao 06512008-CPUSESA-AP". 

Por sua vez. a empresa ELITE SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA L TOA. única a apresenlar memociais. o 
fez tempestivamente no dia 1110312009, cujo prazo 
destinado para o exercicio desse dlreüo. encerrou-se no dia 
1210312009. 

Em suas razOes a empresa EUTE 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTOA, alega Inicialmente 
que a desclasslflcaçao de sua proposta ocorreu com base 
nos seguintes fundamentos: a) Especificou a maior o 
quanthatlvo do posto de vlgiiAncla desarmada diuma e 
noturna, bem como armado noturno: b) Incluiu o ticket 
alimenJaçAo no item dos Insumos. contrariando a ClAusula 
10' da Convenção Coletiva de Trabalho 2009, que 
caracteriza a referida parcela como de natureza salarial, e: 
c) deixou da calcular a incidência do Grupo A sobre o aviso 
prévio indenizado; aduzindo ainda em suas preliminares. 
que nlo concorda com a r. decido do Pregoeiro. pois a 
m<»ma ~o importa em escorreHa apllcaçlo do Direito. 

Sobre os quantilativos relata que o Edital é 
conflitante, uma vez que a Tabela que sintetiza os números 
de postO&, item 8 do TeiTTlo de Referência. nAo estâ 
consoante com a relação d8$critiva de cada posto 
constantes às página 2 usque 8 do Edital, haja vlata que 
efetuando a contagem "posto a posto", resultará em 
quantitativos d~erentes dos especificados no referido 
Termo de Referência. porém iguais aos constantes de sua 
proposla comercial. Desta feita, assevera que esta decisão 
merece refoiTTla, como medida do mais lidimo dire~o. 

Discorrendo sobre sua desclassifocaç~o por 
ter incluido o ticl<et alimenta~ no hem de insumos. 
contrariando a Cléusula 10' da CCT/2009, afirma que se 
trata de uma lnterpretaçao equivocada sobre a legislaçao 
que rege este beneficio concedido ao empregado 
subsidiado pelo Govemo Federal através do Programa de 
Alimentação ao Trabalhador - PAT. no qual eslâ 
cadastrada (anexa comprovante de registro no PAT da 
Matriz). nlo se constituindo, portanto, em base de 
incidência da contribuiçAo previdenchlria ou do FGTS, por 
lo!%! do que dispOem o art. 3° da Lei n' 6.321f78 e o art. 6" 
I . - · -- - ·-
do Decrelo n• 0511991 , carecendo esta decisao. também, 
de refoiTTla, como medida do mais lldimo dire~o. 

Quanlo a sua desclasslflcaçAo por nAo ter 
lncluldo no calculo de suas planilhas de formaçao de 
preços, a Incidência do Grupo A sobra o Aviso Prévio 
Indenizado. pede a reforma da declsAo argumentando de 
inicio que o Decreto 6.727/2009. no qual o Pregoeiro se 
embasou para desClassifica-la. revogou a allnea •r do § 9' 
do artigo 214 do Decreto 3.048199. re tirando o aviso prevlo 
Indenizado da relação das verbas quo nAo lnlegram o 
salârio-<fe-conlribulçao. medida esta havida em função de 
que a Lei n• 8.212191 , originalmente previa a nAo Incidência 
sobre o aviso právio Indenizado (art. 28, § 9', "e"), sendo 
alterada peta Lei n• 9.528/97, que fez com que o dispositivo 
deixasse de mencioná-la. 

Em seguida, tentando justifocar a tese de 
inconslhucionalidade do Decreto 6.72712009. sem fazer 
nenhuma referência ou cftaçlo, adota, /psls litteris. estudo 
sobre o assunto publicado na internet de autoria de Valter 
Lobalo e Frederico Menezes Breyner, Consu~ores 
Jurldlcos. no sitio 
http:/IWWW.assprevis~e.com.briPagJuridAnt2.html. no qual 
os verdadeiros autores tentam mostrar que o Aviso Prévio 
Indenizado nêo tem natureza salarial por nao representar 
uma contraprestaçao por trabalhos executados e que o 
texto const~ucional só permite que a Seguridade Social 
tenha como fonte de custeio a tributaçao sobre as 
remuneraç6es. 

Ao fmal requer a refonna da decisao do 
Pregoeiro. para declarar a recorrente classificada, 
seguindo-se a licitaçao em seus uUerlorea teiTTlOS, como 
medida do mais lldimo direito. 

J: o relalório. 
Presentes oa pressupostos recursais. quais 

sejam legitimidade, Interesse recursal, lmpugnaçAo de ato 
administrativo decisório. tempe$tlvldade, forma escrita. 
fundamentaçao e pedido de nova declsAo. passo a 
fundamentar e a decidir. 

A presente llchçAo é regida pela Lei n' 
10.52012002, pelo Decreto n• 3.55512000, pelo Decreto 
Estadual n• 2.648, de 20.06.2007, pela Lei Complementar 
Esladual n• 0044. de 21 de dezembro de 2007 e, 
subsidiariamente, pela Lei n• 8.666193, conforme consta no 
prd mbulo do Edl al. 

Confonne disposlçto contida no art. 27, 
seguido do § 1' do Oeçreto Estadual n• 2.64812007, 
declarado o vencedor, qualquer llcHante poderá se 
manifestar lmedlalamente e motivadamente em campo 
próprio do sislema, nAo devendo .aceitar o pregoeiro a 
lntençAo de recurso sem motivos suficientes que 
fundamente as razOes de sua lnsatisfaçao. pois conforme 
Inteligência dos dispositivos acima c~ados , a faHa de 
manil8$taçao imediala e motivada do llcitanle acarretara 
decadência do direijo de recorrer e adjudicaçAo do objeto 
ao licitante vencedor. 

Nesse passo, o ir1teressado, 
obriQaloriamente. deveri reaistrar no sistema_ 
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· Imediatamente e motivadamente a sua lntençao de 
recorrer, para que. em seguida, ser-lhe concedido o prazo 
de três dias a frn de que as razOes do recu11o possam ser 
apresentadas. Com efeito, o recurso administrativo. neste 
procedimento, aperfeiçoa-se no momento em que as 
razOes de recurso são disponiblllzadaa no sistemà ou 
protocolizadas na sede do 6rgAo licitante, o que nao foi 
providenciado pelas referidas empresas. O süênclo do 
lic~anle no decurso desse prazo importa na decadência do 
dlreilo. 

Assim, está claro que nlo bas1a apenas 
discordar da sua desclassifocaçlo de forma inediata e nao 
apresentar memoriais como procederam as empresas L M. I S LTDA- VIGILÂNCIA e SEGURANÇA PRIVADA e A. G. 

de ALBUQUERQUE. O exerelcio do direito de conleslar os 
' atos do Pregoeiro, como Já fartamente demonslrado, deve 
estar motivado para que este possa exercer juizo de 
admissibilidade a cerca da motlvaçao da lnlençao de 
recorrer e. obviamente, em relação ao recurso. Neste caso 
como as referidas empresas n~o molivaram suas 
Intenções. nao se cogita sequer da possibilidade de em 
nome da transparência dos atos administra livos e do 
principio da motivaçao. responder de oficio a intençao 
inicial, pois, inexislentes os motivos a serem apreciados. 

Tal providência da lei evita apenas que o 
recurso seja interposto por mero capricho ou com fins 
protelatórios. Há de se fundamentar o oedido. pois assim 
também é a exigência do texto constitucional. Tal 
enlendimento se verifoca no momento em que a lei 
estabelece diferença entre a manifestaçao da in1ençAo de 
recorrer e a apresenta<;ao de razões recursais. Aquela 
deve dar-se lmediatamenle na sessao: esta deve ocorrer 
no prazo de três dias. 

Diante do entendimento aqui expendido, 
restou prejudicado o exame das manifestações registradas 
no slslema pelas emPfesas L. M. S L TOA- VIGILÁNCIA E 
SEGURANÇA PRIVADA e A. G. de ALBUQUERQUE, 
haja vista a ausência de motivaçlo da suas intenç6es de 
recorrer dos atos do Pregoeiro. 

Quanto as razões aduzidas pela empresa 
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTOA, Inicialmente, 
h~ de se observar que o principio da vinculaçao ao 
Instrumento convocalório, Impede que o agente público 
deixe de observar regras constantes no Ed~al , ou ainda, 
que exija algo ausente de. recomendaçOes por este, em 
delrlmento ou favorecimento deste ou daquele licitante que 
estâ participando do certame. Vale dizer que este principio 
é primordial para a observância dos princípios da isonomia, 
julgamento objetivo. impessoalidade e lagalldade. 

Neste contexto, insurge a recorrente 
pedindo a correta observância dos lermos do ato 
convocatório alegando que, ao alerlr a relaçao de postos 
constantes das fls. 2 usque 8 do Edital, efeluando-se a 
-contagem "posto a posto", encontra-se totais de _postos 
diferentes daqueles especifiCIIdos no ~em 8 do TeiTTlo de 
Relerência. 

Assim, não obstanle os totais de postos 
lnfoiTTlados na Tabela constante do referido "81'11. realmente 
não corresponder ao número exato de postos relacionados 
âs fls . 218 do Edital, a ELITE não conseguiu Informar 
corretamente o número de postos que perfazem esta 
contra tação. Desta forma. procedem em parte as 
alegações relacionadas as diverg~nelas de quantidades !le 
postos queslionadas peta postulante, porém, como sua 
proposta também apresenta lnconslstencias nesle asPecto, 
torna-se lmposslvel acolh6-la. 

Quanto a inclusão do Auxilio AfmenlaçAo 
previsto na Cláusula 1 O' da CCT/2009 no ilem de lns<~T~os, 
e mister esclarecer que a recorrente alega ter o awcllio
alimentaçao natureza Indenizatória. nAo podendo, assim, 
ser computado no sa~rio para quaisquer efeHos de 
InCidências de contribuiçao ou mesmo de reflexos sobre as 
demais verbas. 

Com efe~o. da anélise das redaç6es legais 
conclui-se que a adesllo de qualquer empresa ao PAT faz 
com que o auxllio-aUmentaçAo fornecido aos seus 
funcionérios nAo tenha caràtor salarial e. por conseguinte. 
nêo lncorpon~ ao sa~rio para nenhum afoito, Inclusive para 
o FGTS. 

Com es1a adesão, ê pennitido às pe5soas 
jurídicas lribuledas com base no lucro real deduzir do 
Imposto de Renda devido, a titulo de incentivo fiscal. entre 
outros. o valor correspondenle a aplicação da allquota do 
Imposto sobre a soma das despesas de custeio realizadas 

..."~ perlodo em Programas de Alimentaç~o do Tra~dor_ 

(PAn, confoiTTle dispõe a Leo n• 6.321 , de 14 de abril de 
1g76. Para fazer jus a este beneficio. é necessário o 
cadastramento nos teiTTlos da legislaçlo pertinente junto ao 
M.T.E. 

Contudo, apesar da recorrente sequer 
lnfoiTTlar em sua proposta a sua edesão, falha esta que 
con-oborou com sua desclassiflcaçAo, observa-se pelo 
comprovante apresentado lntempestivamenle que a 
reclameda aderiu ao PAT em 20.09.2005 Ih 14:45:46', 
informando apenas o CNPJ da matriz estabelecida na Av. 
Alcindo Cacela, 2439, Bairro CremaçAo - Belém - PA. 
beneficiando naquela Unidade Federallva a 354 
trabalhadores. Como • do conhecimento de lodos, esla 
adesao no caso de filiais deve ser realizeda 
indlvidualmanta, haja vlsla o controla dos beneficios fiscais 
serem efetivados por CNPJ. confoiTTle orienta o Guia de 
Ortentaçao PAT/2008. dlsponlvel no sitio do M.T.E. 

Verifica-se, portanto. que o comprovante de 
adedo ao PAT apresentedo. repita-se. 
"lnlempestlvamente", pela emP<esa ELITE nAo 6 hâbil para 
comprovar e edes&o de aua filial es1abeledda em Macapà 
como infoiTTla o próprio documento no campo onde 
relaciona as UF's atendidas pelo programa, cuja opçOes ali 
expressas (Matriz e Filial) foi assinalada apenas o 
estabelecimento malriz. 

De outra sorte. ê consabido que as 
autorizaçOes para funcionamento de empresas da 
vigilância nos teiTTlos da Portaria n• 38712008. são 
concedidas por UF, assim. a empresa ELITE nao poderà 
utilizar-se de nenhuma documentação referente a 
regularidade de funcíonamenlo de seu eslabelecimento 
matriz, para substilulr eventual falta de documentos de seu 
estabelecimento filial aleaando centralizacão de 
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procedimentos ou qualquer outra situação desta ordem. -
Somente documentos do estabelecimento autorizado a 
hJncionar em Macapé serão legalmente suficientes para 
comprovar quaisquer shuaçóes de regularidade inerentes a 
fd1al. 

Ademais, pela data de expedição 
(20.09.2005) do comprovante de adesão ao PAT 
apresentado pela ELITE, tudo i1dica que a empresa não 
ct.mpliu com as determinaçOes da Poltaria SIT n• 34. de 
711212007, cujo art. 2" dísplle que "As p8SSoas jurldlcn 
benefic/Srlas do Programa de AJimenQçlo do 
Trabalhador dever5o recadasrr.r-se no perlodo de 1• 
de abril • 31 de julho de 2008". Outrossim. o art. JO. de 
lonna sanaonadora, d1spõe que •o nio-r«adastramento 
no Program11 de Alimentaçlo do Tnbs/hsdor no prazo 
estipulado lmpl/carâ o cancelamento automático do 
registro ou lnscrtç•o•. 

Assim, tendo em vista as condições em 
que foi 1nsli1uldo o Auxilio Alimentação no Ambito das 
empresas de vlgilênc1a do Estado do Amapá, ou seja, 
estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho 
2009/2009, registrado no MTE aob o n• AP00007012006 
condicionando o seu pagamento em folha de pagamento 6 
razão de R$ 7,50 (sete reais e clnquenta centavos) por 
plantAo trabalhado, seu valor íntegra, para todos os efe~os 
lega1s, a remuneração do vigilante, salvo como jé 
explanado. aqueles insllluldos por força da adesão regular 
das empresas ao PAT que não é o caso da ELITE. Desta 
forma, não procede a alegação do iluslm subscritor de que 
o Auxi~o Alimentação não tem natureza salarial conforme 
Lei n• 6 321n6 

Ouenlo a incld6ncia da Contribulçllo 
PreVIdenciária e do FGTS sobra o Aviso Previa lndentzado 
miCialmente tonna~e 1m penoso ressahar que nos termos d~ 
art 5°, 11 da CF/86, o ptincip1o da legalidade é comum a 
lodo o ordenamento jurtdiCO ao desob(~gar qualquer 
compoltamento senão em virtude de lei. Tal prinCIQio é 
,Jnpo~!_IY? à a!!._VId~_!! _adminiStrativa, proibida d~glr sem 

suporte legal AQui o elemento volitivo nao é o c...., 
administrador e un o da le1. O dever de observar as 
disposiçóes legaiS está estabelecido pelo principio da 
legalidade, que vincula toda a Administração, não podendo 
o agente público criar subtcrf~gios para burlar o 
ordenamento jurldiCO. 

EncetTa·se neste' principio o próprio direito, 
refletindo intensamente sobra todos os seus Institutos, 
especialmente •obre o da licltaçAo. Assim, os atos da 
Admln~lração, em qual1quer de suas feições, sempre 
estarão sujertos aos parllmatros da legalidade, 
intrinsecamente submisso aos termos constitucionais e, por 
conseguinle, aos próprios termos propostos pela lei 
cingidos à consonància com os atos normatiVOs inferiores 
expedidos pelo Poder PúbliCO 

Nesta contrataç.lo os encargos sociais são 
d~os computsónos. porque llo obrigaçOes que decotTem 
da lei Há também o aspecto de que cabe a adminlstraç.lo. 
sob pena de responsabolidade subsidiána, a exigência de 
confonnidade destas ahquotas com os dispositivos legais, 
poiS o TST vem entendendo que, quando a pessoa jiM'Idica 
de dtrello púbüco contrata empresa prestadora de serviços. 
toma-se subsid~<~riamenle responsével perante os 
empregados desla, pelos respectiVos creditas trabalhistas 
(Enunciado 331 , 1V) 

De igual foona. o descumprinanto de 
obrigação lnbulilria ense1a o desencadeamento de atos 
admlmstratiYOS, tomados de oficio, no sentido de averiguar 
a Ida, medlf seus efe~os e, em havendo descumprimento 
de norma pmscnlora de conduta necessária ou vedada, 
exiglf o tributo devido e lnft~glr o apenam enio previsto. 

VenfiCa-se, pois, que a responsabilidade 
subsidiAria do enle público pelos encargos trabalhistas 
Inadimplidos pela empresa tercelrlzada, reside no falo de a 
Admlnistraç.lo Püblica estar norteada pelo principio da 
legalidade. Maria Sylvia Zaneila di Pietro ensina que. em 
razão do principio da legalidade. •, Adminlslr.J~o 
Publica só pode fiiZH o que ale/ permite". 

Assim. quando o Estado se omlle em 
fiscahz.ar a empresa prestadora de serviços no que lange 
ao pagamento das verbas trabalhistas dos empregados 
d8$la (culpa In vtgl/ando). ou até mesmo, quando não 
toma as devidas precauç6es no momento da licHaçAo 
(culpa In ellgendo). negligencia e. portanto, conlrai para si 
a obngaçao de Indenizar o trabalhador. 

Exim~ o Estado de qualquer 
responsabilidade seria reconhecer seu enriquecimento 
illclto. uma vez que se benefiCia da força de trabalho do 
empregado tarcelrizado e age de forma negligente ao "'o 
fiscalizar a empmsa contratada, fato que o torna 
subsldiartamenla responsável perante os empregados 
desta pelos respectivOs crédHos trabalhistas, podendo ser 
1ncluido no pólo passivo do processo como devedor 
subsid1árto conforme diSpO& o inc. IV do Enunciado 331 do 
TST. 

Desta forma, n3o cabe a Admlnistraç.lo em 
procedimento lícltatorlos. argulr aspectos de 
constitUCIOnalidade ou lnconstHucionalidade de leis. Como 
Já asseverado, os entes públicos devem. a todo momento, 
e sem distinção. agir sempre denlto dos ditames da lei a 
qual sua atividade se encontra estritamente vinculada. A 
interpretação da norma devo sempre observar a finalidade 
única da Administração que é o Interesse público. 

Assim, até a adlç.lo da Lei n• 9.528197, 
que aherou a alínea ' e' do § 9° do art. 26 da Lei n• 
8.212191, o Aviso Prévio Indenizado nao integrava o salârio 
de conlribulç.lo do empregado. Com a alteraçlo, foi 
retirado o 'aviso prévio indenizado' da relaçAo de verbu 
da alínea ·e· do § g• do art. 26 da Lei de Custeio da 
Previdência Social, passando a referida verba incidir 
Conlribulç.lo previdenciária e, por conseguinte. devido o 
depOsito de FGTS (Súmula n• 305 do TSn assim como, 
integração do perfodo conaspondenta na c:onUgem do 

. tempo de serviço para o áiculo do 13• Sal•rto a Férias 
pagos na rescislo de contrato. 

Além do que, observa-se o mesmo 
entendimento ao exame do § t•, do artlgo 487 da CLT, o 
qual prevê que o peclodo do aviso prévio, trabalhado ou 
nA o. inteQra o temPO de serviço do empregado. 

(DIÂRIO OFICIAL) 

Ainda •obra esta questAo, hé da ressaltar -
que a Lei 8.212191 díspOe quais são as verbas 
indenizatórias pagas aos trabalhadores em que não há 
incidência do INSS, das quais podemos citar as férias 
indenizadas e o 113 adicional consiHucionat, a indenizaçAo 
da que trata o art. 479 da CLT, o valor cotTespondente â 
dobra da remuneraçAo de férias. entra outras. No entanto, 
a lei não cita o aviso prévio. de onde se subsuma que a 
referida verba tenha natureza salarial e Integra o salário de 
contribuiçAo do empregado para todos os efeHos legais. 
sendo devida, portanto, a contribuiÇio previdenciária. 

CotToborando ainda com esta exegese, em 
1110_112007, atraves da Instrução Normativa n• 2012007, 
publiCada no O.O.U. de 16/0112007, a SRP revogou 
dispositivos da IN 0312005, passando a exigir a cobrança 
de INSS sobre o aviso prêvio Indenizado. E para nlo restar 
dllvidas. sobre o argumento de que o aviso prévio 
indenizado 6 considerado como tempo de serviço para 
contaQem da aposentadoria, dai a sua natureza salarial a 
justitlcatlva para Incidir contribulç.lo prevídenci~ria , no dia 
13.01 .2009 o Governo publicou o Decreto 6.72712009 o 
qual revogou a allnea "f' do Inciso V, § 9" do art. 21~ do 
Decreto 3.048199. confltTT1ando, mais uma vez, que o aviso 
previa indenizado Integra o aalirio de conlribulçlo do 
empregado. 

Com relaç.lo ao julgamento das propostas, 
o edital exlg1u apresentaçlo da planilhas de custos para o 
preço ofertado, cuja funçto 6 concentrar as infonnaçOes 
relativas aos custos do objeto a ser contratado, assim como 
ser o instrumento base para as anéis as dirigldlls ao ~tculo 
de custos ou • quantif1C8çlo monetária do incremento da 
seus inúmeros grupos. Posslbftila também a fixação da 
uma base de ~lculo necessária para efe1los comparativos. 

Uma das finar.dades desta exigência 1811) 
como objetivo permHir a análise pormenorizada dos custos 
visando obler a melhor proposta. tendo subsidias 
sufiCientes, inclusive, para concretizar uma futura revisão 
contratual, onde as ~ncias de variáveis serlo mlnimas 
e previstas. Nota-se. poia. que a exigência tem uma tónica 
que 6 absoluta, nlo permitJndo exteÇ(Ias, a f1111 de evllar 
atbHrariedadea que acabaria por afastar-se da exigida 
transpar6ncla a que devem ser mgidos os atos da 
administração p~blíea. 

Desta fonna, introduzir uma anáUse de 
custos com base em Planilhas de Custos e Formaç.lo de 
Preços. é uma forma de demonstrar objetivamente as 
vantagens econômicas de uma proposta para execução da 
&erviÇOt da natureza do objeto deste Pmgilo. haja vista que 
esta contrataçio envolva despesas com mio-de-obra e 
respectivos encargos, Insumos e demais custos 
peltinontes. Eu e crHérto de julgamento deve basear-se em 
elementos concretos, em vantagens economicamente 
mensunlvels e matematicamente calculadas no julgamento, 
de acordo com o admitido no edrtal. 

Essa comprovaçlo deva ser multo bem 
fundamenlada, para que. num futuro proximo, esse 
contrato nao seja ob,eto da solicitaçJo de raequüibrio 
econômico financeiro como ae c:oot1.111a verificar neste tipo 
de conlrataçlo. ~ importante rassahar ainda, as 
oconénclas da partlclpaçJo de licitantes que se aventuram 

-{!!s li~ colando preços ltr1s6nos e sagrando·s~ 

vencedores, e sob a alegaç.lo de lnexequiblldade solicitam 
da AdmlnlstraçAo o reequilibno econômico-financeiro dos 
contratos. 

Na referida planHhll, o grupo E corrasponde 
aos percentuais da rolncld6ncia do grupo A sobre o Aviso 
Prévio Indenizado, conforma estabelecido pelo Decreto n• 
6.72712llo9. Ora. sabemos que a classificação para a fase 
de lances dependa do aXJme de conformidade da 
proposta. No ceao da lichaçOes para contrataçAo da 
serviços como é o caso desse PmgAo, lat exame não pode 
em hipólese alguma ficar adstrito a uma mera formalidade 
uma vez que, como foi exaustivamente demonstrado, a 
Admlnistraçl o estâ jungida ao princlpío da legalidade e 
deve, nos termos do disposto no inciso ri do art. 43 da Lei 
n.• 8.666/1993, prornowr a desclaulflcaçlo das propostu 
desconformes ou lncompallvals com os requisitos do edital 
ou com os tfiSpodivos que regem a contralaçAo. 

Nesse diapwo, a lrreslgnaç.lo da 
8mPf8$8 EUTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA L TOA. 
quanto a sua desdassifiC8çAo não deve em hlpólese 
alguma prosperar, eis que o etTO cometido na formaç.lo do 
custo do homem-4!1ês. ou aaja, o custo unitário de cada 
operãno representado atraves da planUha de custos e 
fonnaçao de preços em anexo á sua proposta, viola as 
normas previstas para o C4lculo da ramuneraçSo e 
respectiva lncld6nCI8 da contribuições sociais em 
consonância com a leglslaÇio trabalhista e prevldenciaria 
em vigor. 

Diante das inlonnaçOes prestadas- pelo 
Pregoeiro, Sr. MAURO DE UMA SOUZA, ficou 
devidamente demonstrado que a recorrente nSo atendeu 
as axlgéncias eatabelecldas no Edital e na legislação 
trabalhista e pravidenciiria pera formulação das planilhas 
de custos unHârio do homemlrnts nesta contrataç.lo. Assim 
sendo, ~ a detiberaç.lo do Pregoeiro que manteve 
a decisão de desclasslicação da empresa ELITE 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTOA, e, por nlo haver 
mais nenhuma proposll v611da a ser aproveitada nesle 
certame. declara-o E&CA$SADQ. raüo pela qual 
determino a Imediata abertura de novo procedimento 
llclatõrio visando a contralaçio ob)e · tado. 

Maca:::· ~A:' · 2009. / 

s.cr.tá,:.,~~ o da Saúde 

JV_$17FI=V~=· :·::-~~ ~~IMUDAO~~EUCITACAO 

Pág. 12 

ADJUDICADA: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E 
SAÚDE S/C L TOA. 
PROCESSO NO.: 2007n5184 
OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE MESTRADO NA 
ÁREA DE PR0TESE DENTÁRIA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso 11. ele art. 13. VI da 
Lei 8.666193 e aheraçOes. 
VALOR MENSAL: RS 1.000,00(um mil reais) 
VALOR TOTAL: RS 24.000,00(v.nte o quatro mil reais) 

Excelentisslmo Senhor Secretário, 

Submeto a elevada consideraç.lo de Vossa 
Senhoria a presente justificativa amparada legalmente aob 
a égide do Artigo 25, Inciso 11 ele Art. 13. VI da lei n•. 
8.666193 e suas a~eraçóes. objetivando pagamento ele 
2~(vinte e quatro) mensalidades referente ao Mestado na 
área de Prótese Dentária no Centro da Pesquisa em 
Odontologia Slo Leopoldo Mandic, reafczado pela 
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE SJC 
LTDA, CNPJ N". 04.600.55510001·25, perlodo de 24(vinte 
e quatro mes_es)2009 a 2010. em_Campinas-SP. 

A dOI.~a Assessoria Juridica manifesto~& 
favorável â contrataçlo direta nos termos lega1s citado 
acima, em que pmv6 a lnexlgiblfidade de l.lcitaç.lo 

Assim posto, em cumprimento ao artigo 26 
da Lei Federal n•. 8.666193 e aHeraçóes, rogo a Vossa 
Senhoria se dlgtlfl ratincar a presente juslifcativa e 
determina sua publlcaçlo no Oiario Ofcial do Eslado para 
que se produzam seus efekos legais. 

Macap6, 1 t de março de 2009. 

MAUR~~~SOUZA 
---.f_reslderi~;-q~ .• 
Comlsslo Permanente de Llcltaçlo 

RATIFICO NA FORMA DA lEI 

~~~ 
Secretiria de Estado da Saúde em exerdclo 

JV_$Tif/CAUVA N•. 01f.2002- CPLISESA 

I!'IEX!GIBIUPAPE DE LIC!TACÀO: 

ADJUDICADA: CONSULTRE CONSULTORIA E 
TREINAMENTO L TOA. 
PROCESSO NO. 2009/16664 
OBJETO: INEXIGIBIUDAOE DE LICITAÇÃO - PAGAMENTO 
DE TA:AA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO 
DE SERVIDORES EM CURSO 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25. Inciso U, ele art. 13, VI da Lei 
8.666193 a atteraç6es 
Fonte: 0107. Elemento de Oeapeea: 3390.39. A~o: 2001 
VALOR UNITÁRIO: R$ 1.960,00 (Um mil novecentos e oitenta 
reais) • 
VALOR TOTAL: R$ 3.960,00(Tr6s mil novecenlos e sessenta 
reais) 

Excelentlulmo Senhor Secretérto, 

Submeto a elevada conaideraç.lo de Vossa Senhoria 
a presente justificativa amparada legalmente sob a égida do 
Artigo 25, Inciso 11 ele Art 13, VI da lei n". 8.666193 e suas 
atteraçOes, objetivando pagamento de taxa de in5crição da 
servidoras no CURSO LICITAçAo E CONTRATOS, PREGÃO 
PRESENCIAL E ELETRONICO, matizado pela empresa 
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO L TOA, CNPJ 
NO. 36.003.67110001·583, no perlodo de 13 a 17 da abril da 
2009. na cidade do Rio de Janeiro. 

A douta Assessoria Jurfdica manifastou-se 
favorâvel i aquislçlo direta nos termos legais clado aeina. 
em que prev6 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

Assim posto, em c~~t~prinento ao artigo 26 da Lei 
Federal n•. 8.666193 e aHeraçóes, rogo a Vossa Senhoria se 
digne ratificar a presente justificativa e deler:n~ne sua 
pubticaçlo no Diário OfiCial do Estado para que se produzam 
seus efeitos legais. 

Macapã, 02 de abril de 2009. 

Mau/o~~. Souza 
PrHidenta -dJ'éMESA-AP 

COMISsAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

BaUflco na fOfD!a da 
LII..UHl9' e ai~ 

::;;;~·~9 .. 
MW .. Díiãf1e Biondi 

Secretária de Estado da Saúde em Exerclclo. 

.ASSUNTO: Oispenta de Ucbçlo 
FUNOAMI!NTO LEGAL; M . 24, Inciso ri da t..el 8.666193 
e alteraçóM, Lel complementer n• 10112000, de 
0410512000; IAl n•. 432~1964. 
ADJUDICADA: SETE TÁXI AéREO LTOA 
OBJETO: A contralaçio de empresa eapeclalizada em 



Macapá, 15.04.2009 

transporte de enfermos em aeronaves tipo un AEREA. 
para transportar um paciente, e seus acompanhantes, até 
Recife. com quadro clinico de Colelitíase. paciente sera 
submetida a avaliação com equipo médica no Hospital 
Osvaldo Cruz - Recife!PE, em caráter de urgência. 
VALOR TOTAL: R$ 63.900,00(Sessenta e três mil e 

novecentos reaos) 
AÇÃO: 2329, FONTE: 107- (FPE), Elemento de Despesa 
33.90.39 
PROCESSO: 2009/19305 

Excelentissima Senhora Secretaria. 

Submeto a elevada consideração de Vossa 
Excelência a presente JUStificativa sobre dispensa de 
lrcitaçao, em favor da empresa SETE TÁXI A~REO L TOA
CNPJ. n•. 02.088693810001-30. que tem como objetivo a 
contratação de empresa especializada em transporte de 
enfermos em aeronaves tipo UTI AIÕREA, para transportar 
uma paciente e seus acompanhantes, ate a cidade Recife/ 
PE. paciente apresentando dilatação pielocalicial 
moderada em rim direito(Coletitlase) e será submetida a 
procedimento Colangiopancreatografia re\rograda 
endoscópiCa ou Cotangiorressonància para definição 
diagnostica e provável anastomose bileodigestiva no 
Hospital Osvaldo Cruz - Recife/PE, em caráter de 
urgência, com retomo para cidade de Macapà·AP em data 
a confirmar. devido ao estado de saüde da paciente, 
considerand<>-se as seguintes razOes: 

A Constituiçao Federal, na Seção 11, no seu Art. 
196, dispõe que, a saüde é dirdo de todos e dever do 
Estado. garantindo mediante políticas sociais e 
econOmicas que visem a redução de doenças e de outros 
agravos e ao excesso universal e igualitário as ações e 
serviÇOs para sua promoção, proteção e recuperação; 

A Lei 8.060190 (Lei OrgâniCa da Saüde) no seu 
Art 17, 111. dispõe que é de competência da direção 
estadual do SUS prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municipios e executar supletivamente aç6es e serviços de 
saúde; 

A situação da paciente é considerado emergente 
de la! ordem, que impossibirrta o procedimento licita tOno no 
momento que foi invocada. 

Consoante os dados do Laudo Médico incluso 
aos autos do processo supra citado, a paciente será 
submetida a procedimento cirurgico, e a rede assistencial 
SUS do Estado não disp6e das condições cirúrgicas 
pertinente ao caso da paciente. 

Trata· se de atendrmento de extrema necessidade, 
permitindo inferir que tal contratação será essencial e 
indiscutivelmente, a mais adequada a plena satisfação do 
obieto: 

Por se tratar de situação que pode acarretar risco 
de vida em potencial â pessoa. podendo ocorrer morte a 
paciente que se encontra Internado nesse hospital,que 
necessita de atendimento de urgência à sua total 
recuperação. 

Destarte, a partir de análise percuciente desta 
Comissão. por tudo quanto dos auto~ consta, todas as 
hipóteses para figurar·se a contratação direta da empresa 
estão preenchidas, vet que existe urgência conaeta e 
efetiva do atendimento á situação do estado emergencial, 
visando afastar o risco de danos il saúde das pessoas. 

Quanto á escolha do contratado que se encontra 
diretamente lrgado a trés fatores: Por se apresentar 
documentalmente idônea, possui uma estrutura para 
execução dos servíços, bem como, ofertar o menor preço 
de mercado, conforme a cotação de preço do setor 
competente desta SESA. primando pelo principio da 
economicidade e isonomia, buscando selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração Püblica. 

Consagra o Art. 24, IV do vigente Estatuto das 
Licitações. verbls: 

Art. 24- É dlspensâvel a licitação: 

IV nos casos de emergência ou da 
calamidade pública quando caracterizada urg6ncla de 
atendimento de situação que possa ocasionar pre)ulzo 
ou comprometer a sogurança de pessoas, obras, 
serviços, bens necessários ao atendimento de 
situação emergência ou calamitosa e para as parcelas 
de obras e serviços que possam ser concluldas no 
prazo maxlmo do 180 (cento e oitonta) dias 
consecutivos o Ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergãncia ou calamidade, vedada a prorrogaçao 
dos respectivos contratos; 

Desse modo, com fulcro no Art. 24. IV. da Lei n• 
8.666193 e a~eraç6es, a presente despesa reverte-se de 
legalidade visto que o valor da mesma está compatlvel 
com o objeto pretendido, além da existência de recursos 
orçamentários. que assegurem o pagamento da obrigação 
decorrente. 

A douta Assessoria Jurldica manifestou-se 
favorável à contratação direta nos termos do Art.24, Inciso 
IV, da Lei 8.666193 e sua alteraçOes, em que prevê a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO "nos casos de emerg6ncia ou 
de calamidad6 pública. quando caractelizada urgência de 
atendimento d6 situaçllo quo possa ocasionar prejulzo ou 
comprometer a segurança da pessoas, oblas, serviços, 
eqUipamentos o outros bens necessários ao atendimento 
da situaç:Jo da emergéncia ou calamitosa a para parcelas, 
obras e serviços que possam ser concluldos no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias conseculivos e inlntarruplos, 
contados da ocorrf:fiCia da emergência ou calamidade, 
v8dada a prorrogaç:Jo dos respectivos contratos: 

Assim posto, em cumprimento ao artigo 26 da 
Lei Federal N". 6.666/93 e alterações, rogo a Vossa 
Senhoria se digne ratificar a presente justificativa e 
determine sua publicação no Diário Oficial do Estado, para 
que se produzam seus efeitos legais. 

Macapá, 08 de abril de 2009 

MaurJ ~. Souza 
President~~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

I f, ":"lÁ~,...' ' '• \, • " •' ,, • • I ' 

PORTARIA N•. 062/0B·ADAP 

O PRESIDENTE DA AGêNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • AOAP. no uso d& suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 0503, de 13 de fevereiro 
de 2009, e tendo em vista o teor do Memo, 0025109-
GNT/BIRO/ADAP, de 06 de abril de 2009. 

RESOLVE: 

Art.1• - Autorizar o desloCamento dos servidores 
Lldlane Rodrigues Vieira- Gerente da Unidade de Execução 
da Area Rural, Ana Lúcia Lima de Oliveira - Gerente de 
Unidade Exec~o de Planejamento, M'rto de Jesus Lucien 
-Gerente de Núcleo da área técnica e Gilberto d~ Sltv~ Uma 
- Gerente de Nücieo de Formação Continuada, da sede de 
suas atribuições Macapâ·AP, at6 o munlciplo de MazagAo na 
comunidade de Santa Clara, no perlodo da 24 a 26/04/2009. 
com o objetivo de reunir com os parceiros e benefiCiários do . 
subprojeto Ação teste para futura certificação da castanha do 
Brasa, no intuito de proceder a retomada das atividades junto 
aos pólos produtores. 

D~-5E CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

Macapá -AP. 13 de abril de 2009. 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

CONCORR~NCIA PÚBLICA N• 004o09-PAC'AP 

O Governo do Estado do Amapt, através da 
Agência de Desenvolvimento do .AmapA- AOAP. consoante 
dispOe a ai. 'c', Inc. I, do art. 23 ele a ai. ·a·, Inc. 11, § 2•, art. 21 
da Lei 8.666/93, bom como o Contrato de Repasse n• 226.551-
42, celebrado com a União Federal no âmbito do Programa de 
Acolaração do Crescimento - PAC, comunica aos 
Interessados que farã realizar tlcitaçao, autorizada pelo 
Processo Administrativo n• 2000.039/2009 na modalidade 
Concorrência Pübllca tipo menor preço global, aujeitand().Se a 
forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por 
preço global, a qual será processada e julgada em 
conformidade com a Lei n• 8.666193, pelas condições 
constantes no processo licltatórlo CP n• 00412009-PAC, do 
edital e seus respeáivos anexos, que dele fazem parte 
integrante, tendo como objeto a contratação de empresa de 
engenharia para Construçlo de Unidades Habitacionais e 
Sanoamento Integrado om Anentámantos Precllrlos -
Bairro Congós, no Municlplo ~ Macap,, no valor estimado 
de R$ 14.256.674,59 (quatorze milhões, duzentos e 
clnqOonta o seis mil, selsuntos e setenta e quatro reais e 
clnqOenta e nove centavos), 

DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA 
DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

Data: 26.05.2009 
Horário: 15:00h 
Local: Alameda Abralo Perez, S'h. Centro, Cep: 68.900-100, 
Macapã-AP 

O edital e seus anexos poderio ser retirados no local 
citado acima ou no site ~.~ a partir do dia 16 
do abril de 2009. Os projetos que acompanham o edital só 
pode~ o ser retirados na ADAP. mediante apresonlação de CO 
gravável ou Pen drivfl. 

Giorglo 
Presidente da Comissa 

pode~o ser obtidas na 
7220, c ainda, pelo e·mall: 
:~3~90\'. . .bJ· 

a · de 2009. 

JUSTIFICATIVA N'. 009 n0091 ADAP 

Procaso n'. 2000.01512009-ADAI' 
Assunto: Dispensa de Lici~ 

Rati rw:o •• ror•• da Lei. 
Mcp:zz.J OS lt-' 

Robtrio ~sei mo Nobrt 
Dirotor Prai~tnlo/ADAP 

FundsD!talo Lt~:a l : Ani&o 24, Inciso I~ ~~ Lei n' 8.666193 e suas 
alteraçôc:s. 
A~ju~itado: DIÁRIO COMUNICAÇÔES LTDA - C.N . P.J .(M~) 
02.401.12S/OOOI·S9. 
V ator: RS 7.480,00 (Sete mil, quatroocntos e oitenta reli$) 

Obj tlo: Contrlloçio de tmpraa para publiçaç.llo dt documento 
oontrndo 88 (oitenta c oito) extratos de Liccnçu Prtviu e de 
lnstalaçAo de Projetos de interesse da ADAP 

Srnhor Prtsidentt, 

Pág. 13 

Trata a presonte Justificativa de Dispensa de Licitaçllo para 
cuSicar dtspcsas com o contrataçllo de empresa pen publicaçao de 88 
(oitenta c oito) extratos de Uconças Prtvw e de lnstaloçlo de I'Jojetos 
de intucsse do ADAP. fundamtntada no Inciso 11 do artrgo 24, da Lei 
n•. 8.666193 e suu alterações. vislo que o valor a ser contralado 
cncontnt-se dontro do limite determinado. conforme preceitua o 
lnstiruto Lc&BI. 

Pelas jUSiilicalivas supra, optou-se pela empresa Diârio 
Comunicações Lida como prestadora desses serviços, no valor lotai de 
R$ 7.480,00 (Sete mil, quatrocentos e oitenta rc~is). o qual 6 o mais 
vantajoso P""' o ADAP. at.!m de estA compatfvd com o praticado no 
mercado e com • dotoçllo or;amenUirüa prevista. 

Ante ao exposto. c para cumprimento aos diurna lc(lllis c 
vdando resguardar o interesse da AdminlstriÇIIo Pílblica t aprcscntada 
c submetida :1 superior anAliso de V.Excia. esta JustifiCIIIiva pe.ra que 
scjo ratificada, consoante o art. 26. do mesmo Instrumento Legal. como 
condiçllo de oficAcio dos atos. 

EXTRATO 00 PRIMEIRO TERMO AOfTIVO 
AO CONV~NIO N• 00212008 

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONV~NIO N• 002/2008, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AG~NCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ/AOAP E A 
SECRETARIA DE ESTADO 00 MEIO AMBIENTE 00 
AMAPÁJ SEMA. 

Ao 1° (primeiro) dia do mês de abril do ano de 
2009, a AG~NCIA DE DESENVOLVIMENTO 00 AMAPÁ -
AOAP, entidade autarquica de Direito Público Interno. no 
Governo do Estado do Amapá, insaita no CNPJ sob o n•. 
01.661.4:?.4/0001-03, situada na Alameda Abraêo Perez, sln -
Centro MacapMP, CEP: 68.900-100, como CONCEDENTE, 
neste ato representada por seu Diretor-Presidente. Sr. 
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE, nomeado pelo 
Decreto n•. 0503, de 13 de fevereiro de 2009, brasileiro, 
so~elro, portador da Carteira de Identidade n•. 331610-AP, 
expedida pela SEGUP/AP, CPF n•. 070.0675.422·00. residente 
na Rua Salvador Diniz. n• 2:?.4 -Centro- Santana- AP. e de 
outro lado, como CONVENENTE a SECRETARIA DE 
ESTADO 00 MEIO AMBIENTE DO AMAPÁ • SEMA, 
vinculada ao Governo do Estado do Amapã, inscrita no CNPJ 
sob o n• 00.394.57710001-25, s ituada na Av. Mendonça 
Furtado, 53, Centro - Macapã-AP. CEP: 68.9QO.OOO, neste alo 
representada por seu Secretário, o Sr. PAULO SÉRGIO 
SAMPAIO FIGUEIRA, brasileiro, casado, portador da C. l n• 
030.981 -AP, inscr~o no CPF sob o n• 126.176.362-91 , 
reaidente na Av. Domingos Amorim, 2490 - Novo Bur~izal, 
Macapá-AP, CEP: 68.925-000. acendam e ajustam celebrar o 
Primeiro Tenmo Aditivo, que ser.\ regido pela Lei Federal n• 
8.666193 de 21/ de junho de 1993, suas alterações e 
legislaç6es pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigaç6es e responsabilidades das 
partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO 
1.1 - O presente Instrumento tem por objeto. prorrogar o prato 
de vigência ao convênio n• 00212008 celebrado entre a Agência 
de Desenvolvimento do Amapã - ADAP e a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente - SEMA, em virtude de atraso na 
abertura do orçamento financeiro de 2009 impossiblfitando a 
nnatlzação das alividades. 

CLÁUSULA SEGUNDA- 00 PRAZO 
2.1 - Alterar a c~usula oitava do ~vênlo n• 00212008, 
ficando prorrogado por 91 (noventa e Ul'l) dias consecutivos o 
prazo para a conclusão dos serviços, com Início em 01/04/2009 
e término em: 3010612009. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PUBUCAÇÃO 
3.1 - Incumbirá a Contratante, providenciar a publicação deste 
Termo, em resumo no Diãrio OfiCial do Estado do Amapá. no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias a cantar da data de sua 
assinatura, de acordo com a Lei n• 6.666193. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OJSPOSIÇOES GERAIS 
4.1 - Todas as demais cláusulas do convênio n• 
00212008/ADAP, na o atingidas pelo presente termo ficam 
ratificadas. 

SIGNATÁRIOS: Roberto Alelxo Anselmo Nobre, Diretor
Presidente da Agência de Desenvolvimento do Amapá/ADAP e 
o Sr Paulo s•rgio Sampaio Figueira, Secretário da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente do Amapâl SEMA. 

acapã-AP. 1° de abril de 2009. 

Robér" leixo Anselriiô-Nõiirã-
relor·PresidenteJAOAP 

Agência de Desenvolvmento do Amapã - ADAP 
CONCEDENTE 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N' 01612008 

INSTRUMENTO: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N" 01612006, CELEBRADO ENTRE A AG~NCIA 
DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ-ADAP E A EMPRESA 
AMAZON BIO L TOA. 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do 2009. a 
AG~NCIA DE DESENVOLVIMENTO 00 AMAPÁ - ADAP, 
entidade autérquica de Direito P~bllco Interno, do Governo do 
Estado do Amapá, Inscrita no CNPJ sob o n•. 01.661.434/0001-
03, como CONTRATANTE, neste ato representada por seu 
Diretor-Presidente. Sr. ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE, 
nomeado oelo Decreto Estadual n•. 0503, de 13 de fevereiro de 
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·J 2009. brasüelro, sottelro, insatto no RG sob o n•. 331610-AP, 
expedida pela SEGUP/AP, CPF n•. 070.675.422.()0, residente 
e domiciliado na Rua Salvador Olnlz, n•. 2~ - Centro Santan ... 
AP. e de outro lado, como CONTRAT AOA a empresa 
AMAZON BIO LTOA, inaCfita no CNPJ sob o n• 
09.369.94610001 ·02. com sede na Av. Newton Cardoso, 1049-
Congos- Macapôii-AP, CEP: 68.904-460, representada por sua 
Represen~nle Legal, Sr" ODILEIA CARDOSO OLIVEIRA, 
brasileira. casada, portadora RG: 260.663-PA lnscrb no 
cadastro de pessoa flslc8 sob o n• 589.895.282-91, residente 
na Av. Newton Cardoso, 1049- Congoa CEP: 68.904-386 -
Mecap•AP. resolvem celebrar de comum ecordo o SEGUNDO 
TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO H' 016/2008, 

-~-IIÍis termos ajustados a sua execu~o. as normas da Lei n" 
8.666193. 

cLÃsuLA PRin;iM-~ ~~~~Q 
1 1 - O presente Termo AditiVO 1em por objeto 1ct6seimo de 
valor ao conltalo n" 01612008/ADAP, em rmo da ~~ 
e urg6ncia do Estudo Geológico (Sondagem El6trlca Vertical -
SEV) para oubsidiar a Etabo~o de Projetos de Sistema de 
Abastecinento de Agua, de acordo COQ'l o que preceitua o 
artigo 65, § 1•. da Ler n' 8666193. confonne especificaç6el 
constantes na d•usuta119ulnte: 

CLÁUSULA SEGUNDA · DO VALOR 
2.1 - Fica acordado entre as partes que o valor do presente 
Termo Adlivo é de R$ 146.999,06 (cento e quarenta e seis mil 
e novecentos e noventa e nove reais e sei1 centavos). 

CLÁSULA TERCEIRA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3 1 . Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas 
decorrentes deste Termo Ad~ivo é de RS 1~.999 .06 (cento e 
quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e sei$ 
centavos). que serão consignados no orçamento da AOAP com 
a seguinte rubrica· 
Progrtm• <1e Trabalho: 04.121.0045.2120, Fonte de Recursos 
0101 , Elemento de Despesa: 3390.35 e Nota de Empenho n•. 
2009NE00122 emitida em 26103Kl9 no valor de R$ 146.999,06 
(cento e quarenta e seis mil e novecentos e noventa e nove 
reai$, seis centavos). 

CLÁUSULA QUARTA· DA RATIFICAÇÃO 
4.1 • Todas as demais cl6usulls do contrato n•. 
01612006/AOAP/ e a empreaa AMAZON 810 LTDA. Nlo 
atingidas pelo presente termo ficam rlltlieada 

CLÁUSULA QUINTA- DISPOSIÇOES GERAIS 
5.1 • As partes elegem o loro da Comarca de Macap6 • AP. 
como o único competente para dlrimlt quaiSquer düvldes 
oriundas deste termo ad~ivo, com expressa renúncla de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

SIGNATÁRIOS: ROBtRJO ALEIXO ANSELMO NOBRE, 
Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento do 
Amapá/ADAP. e a Sr" ODILEIA CARDOSO OUVEIRA. 
Representante Legal da empresa AMAZON BIO LTDA. 

Maca~AP. 26 de m1rço de 2009. 

~-
;

;:( eixo-AnsemO"Nõbiõ 
iretor-Presldenle 

Agência d senvotvimento do Amap* - AOAP 
CONTRATANTE 

~~;;;n;:;;l:=ve=rs::::::::::ld=a=d=~--"-d-'::~ :....E~s.:;:ta::::d::::o:::::d:::::o:::::Am:::=a=pa=====-~_ 
José Maria da Silva J .. 

AVISO DE PREG,\0, :\"A FORMA F.l .r.TRÓ'\"JCA N'00311009 
-UEAP. 

A Uaiversid1dr do Eitlcln do Aetl,. ... t\te prfloriro DOIIIU., 

twl• Portaria n° 01612008, 1~\'anl no ronh«i•n.:nto ~ intcressad~ 
que. n• IO<ma d• Lei n' 10.520, de 17 de julho ~e 2002, D.!creoo 
rcder.~l 5 45(W;, Decrtln F.<ladual 264&ov7. L<i ( "ompk:m.:no:u 
f .<U>duor 004411)7, com ophcaç-4o sub>-.li.in• da Ll:o foeder>l n• 
8.666193 e su:1S alterações postcriore< < demaos exo~lnc 1as apl icá, eis, 
f ;ui TC31it.u. hcit:ç:lo lU modahdadc: Prq.lo, na rl)lma EklrÜniCõl. du 
llpa menor pr<ç<>. que km por objeto a aq• lsiçlo dt Rtlloclo dr 
Pontn Biomlrrlro pAra llll t ndrr ;,~ H lrulura Admi•i~tnth·M da 
llalvrnldadr do 1-:,:lado dl) Am:ap oi. ~vnrumw Q..J tnndiç-«,. 
quanudaJc c cspf'C:rK·a,&::. \.'Ufl)lanld do t:d1tol 
All(RTIJRA DAS PROPOH A~· os ![o·()IJ hooos. do doo 06 de mai..> 
de 2009, horárlo de l!nuila;t 
ABERTURA DA SCSSÃO PARA LANCF.~ a< ISOO hnros. do d~a 
Otl de- nutio dr 2CJ09. horár1o de OriU•IIa 
<Jbterçt'\o do cdn11 tH) "-•u.h.:r:~o e-ldrUn1cu "\'~'...lli" 'taCt>-!;_,•~.: .-.rn 1-or 
hfc '"' p<ro l<k[M< (llx<%) 2101-0504 dos 0730 ios 1200 < 

Ja\ ·~ ~··· 1800h 

\bnpã-.\r. I !i de ahril dt 2009. 
_...,. 

A\ 1~0 OL l'llECÁU. 'A t"Uil~1A F.LETR0'1CA N'OOol/2009 
- l rE;\P. 

\ tai<tenid11dr do Estado do Am1pá. t U l t Prttotiro DOmudo 
prla Port•ri• n• O.ló/2008, lcvnm M conl~«imtnto dCK inlcre<""do< 
ou<. na IOciT\3 do uo n' 10..520, Jo 17 de J•lhú do: 2002. Decreto 
re.Jcr.l 5.450105, 0<-m:k> Esudull 2648107. t.ci Compl<menoar 
E.~;Kiuol ()('W.a:07 com ophcAç.Ga subsld•An:'l da Lc1 t cdcral n• 
8 66bi'Jl c suas olt\:rou;ôcs p4)Stcrtarc:s \! J~:mais exti enc'oas: çlic;hcis. 
f• r> rcahZ31, li:il3ç3o 113 modahdad< Pr~o. n:1 (Dml& Eletrônico, dn 
lijlt'l menor preço, qUC" lnTI por objL'W a rolfnUAfiO de: tmpt"Hill 
~)ptciMliuda n» prtu.açl o dr un·ico de reprocrar11, par. 
oltndtr u attusldades d• Caivtrsidadt do Esudo do A••P'. 
durunte o exerck:.o de 200Q, conforme n pec•fieaç:Oes COfiSllntrs •"'-' 
·remw de Refcrêntia. Anexo I. do c-d1 tal 

) 
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ABERTIJRA DAS PROI'OSTAS: is 10:00 bons. do doo 07 de mooo 
de 2009, hO<Wío de l:lmrloa. 
ABERTURA DA SESSÃO PARA LANCES às 15:00 "'"'-do di> 
07 de mooo de 2009, hoiVIO de Bruilio. 
Obc.cnçlo du cdiYI. no endcrtQo ddl6nicu )\\' '' lt!iiWl"r<tl..~\1\..b:. 
lnformaç6es: pelo tclefont t0u96) 2101.051).1<bs 07"10 As 12 00 • 
dat i 4:30 às 11.00 h. 

Macopj-AP, I~ de abril dell09. 

Joio r~• 
~~~,;,;jj[Ã~·-

A VISO DE PREGÃO, NA f'ORMA ELETRÔ:\"IC.\ N' 00~2009 
- UEAP. 

A JJaiv<rsldadc do t:llado olo A011pL t tllt pr<caeiro -••do 
~:. rõNri8 . : ;~~=. ~~-:.'!110 tnnhec:imtnto dos iftk"fcssados 
que, na forma da l.oo n• t0520. de 17 cic j,:-,;; :!: ~. ~ 
Fedenl 5.450.4lS, llec:relo E"""UII 264Ml7, lzi C""'Pi<m<noor 
~llldual 0044.U7, cum aplitaçlo wt.idiin11 da Lci Fcdtr.J n' 
1.66619J e,._~ poswio<es c de .. os 0\i!IÕn<ios ar!ichcit, 
fari ralit.-, locaçto na modalidade ~. n;a forma F.lelnlnic:a, dn 
lopo menor preço. que """ ror ohjeto • ·~·lolflo de -ltrlol 
ptr-aelltc (OCk- -aodloo, bAIIIIÇII .... ,..._ bullc>
•aria. capela • cunllo. uiiDiraca. Drap M Eboaaa. ntala. 
lonto moJia, at6qufnl fOC011nrK1 dlclll~ 1111tt-6pleo, 
paqo1.,.,,., Roltn dt rtaattaa, rtrrfctnodor, ltr ... etnlll e 
diu.-- olltrOI aooi<Nil). qu< otrlo oti!U....,. au dl>·orsu 
ollldaolts da t:aiYtnidade do Eslado do A•ap4. de ar:MI~ ooon 11 
tondiçllcs. quanoidadcs C etpc:cifocaçi\c< CMSWites no l"rnno de 
Rcrcro!ncia. Anexo I, doedicol . 
ABERTIJRA DAS PROPOSTAS: 6s 10.00 hml.o<. dn dia 08 do 01110 

dt 2009, horiroo de Brasil ia 
ABERTIJRA DA ~F.SSÃO PARA LA)I(."~S: A~ 10:00 hon.\. dn di> 
14 de onaoo de 2009, horirio de llnoS11ia. 
Oblençtu do ediloj: no <ndoreço elelrónoco !.'~~~ 
lnformaçGcs: pelo ttl<fone (Ou96) 2101-0504 dat 07.JO l< 1~ ·00 e 
das , .. lO .. li.~ h. 

~!ocapã-,\P, 15 do obrU deltM. 

Jolo.ó'-1~ . r;f,'t1~t~P: ·-

~=ce=n~~====~==~-~ 
Juvanete Amoras Távora Miranda 
~---

Núcleo de Pt.nejamlnlo - NUPlAN 
lM!idade de Ccn-alos • Colwtnlot - ucc 

ERRATA 

EXTRATO DO CotfTRAJO ... OQ:WZ.OCCI!.ACQ, 
PUBUÇADA NO DOE/AP 4;4ft, DE 01.04 OI Pta, 13. 

CLÁUSULA SEGUNDA · DA VJGbiCIA 

Onde 18 16: A Contrataçio do naferido WVÍQO cuja vig6ncll 
origNI6 de 02104107 I 01104101, I qual toi prorrogada com o 
1" Termo Aditivo de 02104.'01 1 01/CWOt. por razOes de 
interesae pUblico e. reoguardnlo-se 1 legllidade. llca 
PRORROGADO por U1l petiodo de maia 90 (noventa) diat. 1 
contar de 02104.'01 1 1010&101, em razJo deste 2" (~) 
Termo Aditivo. 

CLÁUSULA SEGUNDA. DA VJGbiCIA: 

LliHe: A Conntaçao do rellrldo S8MQo OJja vig6nda 
originei • de 02104107 • 0110410t, a qual foi prorrogada com o 
1' Termo Adillllo de 0%.'041111 1 0110410t, por razOes de 
inte,_ púbüco e, resguardando-se 1 legalidade. lei 
PRORROGADO por um perlodo de mala 90 (novenla) dias, I 

~=~~iit I 30/0el0t,: ::desle 2" (aegundo) 

u T6Yora 
-LACEN 

([emoap ) 
Joio Ricardo Silva Almeida 
~~~-=-----~----~~--------· ~ 

PAEI;ÃO PRESENCIAL: N". 02/2009 • CPL I HEMOAP. 
PROCESSO: N".18.000.05V2009. 

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO 

O Diretor-Presidente do Instituto de HematologiG e 
HemotcrapiG do Amopci·HEMOAP. no uso das otribuiçô"c$ 
que Ih& são confuidcu pelo Lei n• 8.666/93. 

Considerondo, o jll~to do l'rcgllo n• 02/2009-
CPL/HEMOÀP referente Cl controtoç<lo de Clllp'UO 

espcciGhodo em serviços de 11111nutcnç& de cqui~tos 
de infol'lnlltico {raierocomputadorcs, Ôf1'411'CSSOI'OI, 

roteadores, cstabilimcloru, no·breoks c dc.lnals corrclotos) 
c llllll'lltcnç<lo de cobcANnto cstrut\rodo, b&ttl ..,...., de 
seus softwares. de fort1111 contlnurs, co111 o forneci~~~&~~to de 
~ ori91Môs paro rcposiç<lo, c c&indc&, confon. 
espccificoçô"c$, quantitGtivos c condiçllcs estabelecidos no 
11NXO I do Edito!. rcolizado .... dia 03/04/09. as 9 horas. Nl 
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SGio do Collliss<lo l'et'rftGIICIItc de licitoçilo do HEMOAP, 
duidiu HoNiogor G proposto ~odo pelo cmprcso 
obcsixo citado. 

FII'IIMI 01 - SYSTEM NORMÁTICA LTDA- m 

Volor Mcrosol: R$ 4.600,00 {Quatro lllil c seiscentos reais) 
Valor ANil : R$ 55.200,00 ( CillqÜellto e cinco mil c 
r:iAZCIII.,. reais) 

RESOLVE HO~AR o julgomellto do propostG 
~odo pela ....,. citado odml, ~. 
Gti'OYÚ deste Cito, po!'CI O COIItrolocfa do ob~to ~citado, 
nos condiçics estabelecidos 110 l'l'cP Prcseftciol n• 02109-
CPL/HEMOAP. 

IMcGpi-AJI. 08 de obril de 2009. 

.. ,~~~ 
Diretor · te <lo HFMOAI' 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇAOIHEMOAP 

RATifiCO 

ConformeJM;Bf,}&·666193 

JUSTIACA TIVA H' 0101200t 
Adjudiçlda: COHTRCX.-lAB 
AaiiUI'IIo: lnexiglblidade de Llcilaçao 
Fundam.mat Leget: Artigo 25, ·~de Lerll.tititilll:l . 
Proceuo n": 18.000.05512009 
VIII« M1imac1o panr o exe«:k:io de 2009: R$ U72,M (Oito mil 
fllllnl*11o1 e setenta e doia reais e sessenl8 e seis oentavof). 

Senhor Oitetor P!nldeme. 

Eala Jusllficallva pretende a c:ontretaçao dQII doi 
IIIIMços da emprasa CONTROL - LA8 - Cor*ole para 
Labor816ti01 L TOA., I fim de d•lnido ao Controle de Oulidade 
t11S h8s de HEMOCOMPONENTES e TRIAGEM NEONAT AI., 
para avllilr 1 pro6cilnda doi ttÂH em quH!io, bem como 
Mlxiliar no processo de !*lronizaçio de l6cnicas dos 
llbora161m deste tnMlllo, p<opiciando o aprWnoranlenco 
cientifiCO de equipe l6cnlca do HEMOAP, g&rlnlindo I 
qualidade doi laudos e valorando a inagem prolsslonal desle 
lnstitulo. 

A CONTROL-LAB 6 urn1 emp<IN de EnsaiO de 
Prolcl6ncia que 6 a utilizaçlo de res'*lrlol gerados em 
ensaios de comparaçlo inlertabcntoriU com o objelivo de 
avaliar 1 ~t6ncia t6cnica dos laborllórios par1icipanles 
destes ensaios, a QUI IWCilie • oferece opçOea para o 
~o da qullidade, colOcando 1 dllpoalçlo da 
c:ontratanles um grupo de -ores com coMecimentos 
especialiudol naa ôllneu desejadas. Possui em seu quadro 
proksionll peMOIS llllmente qwlilcadas e com longa 
experitncia em controle de qUIIidade, em ocndii;Oet de 
desenvolver o objeto da contralaçlo de lorma precisa 
culminando com o mellotamenlo dos l*lf6es de qUIIid~ 
deste Hem~o. 

Resslbm01 que 1 empraa CONTROL-LAB ruliza 
seu trablllo de forma eficiente, pelo lato desfi emptaa 
delenvoNer OI MNiçOI de forma periOillizacll, 1110 . , execúa 
seus proc:edineniOs de acordo com a nec::eiSidade do 6rg10, 
visando a oblençlo de resuttadOI 111M preciiOI, e corno 
Wonna o t6rnco ~ do senriçO na pg. 01 desle 
proceuo, que 6 a Onica emptelll do mercado bf.aleifo que 
possui controles para os dois selares e segundo os princí~ da 
ABNT ISOIIEC Gula 43 - Crltérioa 1*8 1 Hlobilicaçlo de 
Proved- de Enllno de Prolcl6ncll, 01 qulil 1 referida 
Empreaa~egue, e em a9uns ~ 116 supenr, u exigtnciaa 
como , por exemplo. no subilem 7.2.1 "Como rellçiO • 
lreq06ndl'. Ne lllrl B e C desle Mdem consta que o provedor 
deve encaminhar no minimo dois llenl de enuio diflreniM por 
rodada tocaizando no 111l11imo 10 illlns de ensaio 10 - · A 
COHTROL.AB-lAB enc.ninhl no ,.lnlmO .-.. llenl de -.ia 
dierenles por rodada IOIIIizlndo no..._ 12 !IIns de 11\Saio 
pot ano o que 6 lundarnfntal para a idenlillcaçlo d05 pos.slvels 
erros ,_ rotinas do lab«et<l<io. AclernM. • complexidade • a 
dillersidade do objeto contralado. flct u pecularidadeS do& 
aeMçot 1 - executados, requerem ampla conhecitnerto 
em controle de qUIIidade. o que de certa fomla, inibe a 
competiçio, restando • licilaçlo inexigive~ sendo 1 empresa 
CONTRCX.-lAB • única 1 comportar em seu qulldro de 
atividades o maior número de controle de amostras no mercado 
torasieiro. 

A presente conllltaçlo direta ampara-se no art 25, 
•capvt• da Lei 8666193, consolidada, enquadrendo-se em 
INEJUGIBIUDADE de Licitação. 

"Art 25 - ~ lnexiglwl a licilat;'o qUI/Ido houver 
irlmbilidMie de compefiçjo. • 

Frisamos que pacilico é o eotendlmento do egrégio 
Tribonal de Contas da União, quanto ao r.to de que em 
havendo lnvilbiidade de competlçao, é licita a conltalaçlo de 
serviçoa com fulcto no art25, c.put. (TCU - Oecislo n" 63196-
00U de 17 de mltÇO de 1998, p.67). 

Sobre inexigibilidlde destacamos o ensinamento do 
llustte Jorge Ulltses Jacoby Fernandes quanto 10 lem~: 'O 
estudo da Inexigibilidade de lcitaÇio rerxua numa premilsa 
lund-tll: 1 de que 6 iwiivel a competiçlo, seja porque 16 
um 1gente 6 capaz de realid-1.1 nos letmOI pretendldoa, seja 
ponque 16 elllsll um Objeto que aalislaça o 1ntereue da 
~~( ... )'. 

Encaixando-se o caso em eplgrale t11S hipé)tnes 
epontadaa pelO eutor, - que as empreaas concorrentes da 
CONTROt..tAB nlo pouuem a ~ atoreng6naa que 
pouula I empresa adjurficad8, licando IIIÍI1 demonslt.do I 
singularidade do obielo a ser conltltado. 
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Singular é caracterizada pela presença de um atributo 
incomum na espéCie, d~erenciador que no caso é a grande 
quantidade de serviços a serem prestados pela empresa. 

Dessa forma. não resta dUvida que empresa reúne as 
condiçOes e caracterfstitas necessárias é exe~o dos 
serviços. atendendo dessa forma ao interesse da Administraçllo. 

Diante do exposto, e para salvaguarda do Interesse 
pliblíco e fiel cumprimento a Legíslaçao, submeto a presente 
Justificativa, como exigência do Art. 26 da Lei de LicitaçOes 
Públicas e suas aheraçOes, para ratificaçao e publicaçao no 
Diário Oficial do Estado, dentro dos ra.zos legais. 

rORT.~RIA :-1'. 0~712009 - AMPREV 

O Diretor V1esidentc da Amapi flrc\·Klêntia. no uso cbs 
01lribuil;õcs que lhe s&l conferidas pelo J')cocrcton• 4115, de: lOdc 
deze-mbro de 2008 c considerando o mcmt\randC'I n• OSJ/2009 • 
GAB!AMPREV. 

RESOLVF.: 

D..sognar a "'"'id01a t 'RANCICLEIDE MARII'ilfO 
LIMA. Direto~ f lnóU'lCc•ra c Atuarial, Cochgo FGS-3, da Amap~ 
l'r~\·ir.lência . AMPREV. pam \'lajo.r da ~ de suas atribuições. 
Macapã-.\P, at~ a::. cu.Jadcs de Jundiai c São Paulo/SP, no perfodo de 14 
~ I R de abril de 2009. com o ObJCtl"·o dç p3rtteipar do curw de 
Certi lkaç:lo para Gestores dos RPPS, no~ d1as 1.'\ e IG de abril no 
1uurucip10 dt: Junc.Ha i/Sr. N:m como realizar vt~ito ttcnica na trnprcS3 
respons.'\\'cl pcl.a claboraçlo Uo C3kulo Atuarial de 2009. na cidade de 
~ilo Paulo'SP <m 17 de nbril de 2009 

Maca~· AP. 1·1 de abnl d~/_ 

ARTUR llEw.~AA~OTÃO 
D11ctor President<j~~~RE\' . 

POI!TAIUA N". 04812009 - AMPREV 

U l>trctor Prestdente da Amap.â Prevldlncia. no u.'\o da.oc 
atnhu tçdes q_uc lhe ~l.o cunfctid~ pclu EXcreto n'. 411S, de 10 dc
dt'.tr:-mbro c.J(' 2008 c çons•dcrando o memorando n' 0Slt2()()t) • 
GAB/AMPREV 

RESOL\'E: 

ll<signar a ><rvidora KAREN ROBERTA POTOCK 
ALENCAR DE OLI\'EIRt\. Assessor:~ da l'n:sodo!nco•. d• Amapá 
Prc\·idim:1:.1 • A MrREV. para responder em s ub$UluiçAo, pda U~retont 
F~n.snc~~na c- ~tu:uial, cóch g.o FGS-3, durante n im,edimtnln d::a htubr 
Fmnc1d eide Marm~ LinHI. no rêriodn dt 14 a I& de 3hril de 2009 

M•capi·AP. 14 de nbril de 2009 

ARTUR~~~- J'f...SOTt\0 
Out:tor l'rt>S.OC~V _ 

EXTRATO DO CONTRATO N-03/2009- AMPREV 

PARTES: AMAPÁ PREVIDI:NCIA - AMPREV corno 
contratante e a EMPRESA GRIPP E SANTOS LTDA como 
contratada. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1 - O presente contrato tem por fundamento legal o disposto 
no Art. 24, inciso 11 da Lei Federal n•. 8.666193, e suas 
alterações posteriores e demais legislações pertinentes no 
Processo n• 40412009, e nas demais disposições legais que 
lhe forem aplicáveis. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
2.1 O presente CONTRA TO tem por finalidade nortear a 
aqulsiçAo de água mineral, atrav6s de fomeclmento parcelado. 
para atender a Amap~ Previdência. 
2.1.1. Segue abaixo quadro demonstta1ivo com os dados 
necessários para a aquisiçAo do material indicado: 

Empresa: Gripp & Santos Ltda 
···-

CNPJ: 10.262.025/0001-17 
Endereço: Rua Jovlno Dlnoa, 698 - Jesus de Nauré -
Macapá/AP. 
Telefone: 32235450. 
Conta Bancária: Bradesco - Ag. 1420 - C/C. : 43593-7 

-- ···valor Valor 

Item Material Qtd Unitário Total 
(R$) IR$) 

01 Água Mineral 20 600 6,10 3.660,00 
Litros und -· 

02 Água Mineral 3oo 
ml pacote com 12 60 6,10 305,00 
unidades. pct 

Total Global 3.965,9!!,_ 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGr:NCIA: 
7.1 - O presenle CONTRA TO vigorará a partir ela data de sua 
assinatura. até o rom do exerclcio financeiro. 31/1212009. com 
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eftCIIcia legal após a publicaçlo do seu elrtrato no Diário Oficial 
4o Estado do Amapá, tendo inicio a vencimento em dias de 
expediente, devendo-ae excluir o primeiro e Incluir o último, 
desde que mantidas as condições mais vantajosas para a 
AdminlstraçJo. 

CLÁUSULA SEXTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
6.1 As despesas oriundas do presente CONTRATO dos 
serviços em aluslo oorrerlo a conta do Programa de Trabalho 
da Amapá Previdência 09.122.0001.2001, Nota de Empenho 
N-.00006912009, Elemento de Despesa 3390.30.00.00 e sub

elemento 3390.30.07 .00. 

Macapâ- AP, 06 de abril ele 2009. 

EXTRATO DO CONTRATO N*OV2oot- AMPREV 
PARTES: AMAPÁ PREVIOI:NCIA - AMPREV como 

o;ontratante e e EMPRESA M. LIMA FERREIRA como 

contratada. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1 - O presente conttato tem por fundamento legal o disposto 
no Att. 25, Inciso 11 da Lei Federal n•. 8.666/93, e suas 
a~eraçOes posteriores e demais legislações pertinentes no 
Processo n• 39412009, e nas demais disposlçOes legais que 
lhe forem aplicáveis. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: 
2.1 - O presente CONTRA TO tem por ftnalkfade nortear a 
p~staçao dos serviços de publicaçAo. em jornal local de 
gran<le circutaçao, dos atos referentes h licüçOes 
promovidas peta Amapé Previd~ncia. 
2.1.1 - A quantidade esUmada para o ano de 2009 é de 20 
(vinte) publicações. 

CLÁUSULA S~TIMA- DA VlG~NCIA: 
7.1 -O presente CONTRATO vigoram a partir da data de aua 
assinatura, até o rom do exercfcio financeiro, 31/12/2009, 
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, 
nos termos do inciso 11 do art. 57 da Lei n•. 8.666193, com 
eficácia legal após a publicaçAo do sou extrato no Díério orlcial 
do Estado do Amapá, tendo inicio e voncmento em dias de 
expediente, dewndo-se excluir o primeiro e incluir o úhno, 
desde que mantidas as condíçOes mais vantajosas para a 
Administraçao. 

CLÁUSULA SEXTA: DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 
6. t • As despesas decorrentes da presteçAo doa serviços em 
alusao correrllo a conta do Programa de Trabalho da Amapá 
Previdéncia 09.122.0001.2001, Nota de Empenho N". 
00003812009, Elemento de Despesa 3390.39.00.00. 

Macapá- AP, 06 de abril de 2009. 

aJMJG~· 
Artur de Jesus B SoiAo. 

Diretor Presidente da oâ Previd6ncia 

EXTRATO DO CONTRATO N"'4/2009- AMPREV 
PARTES: AMAPÁ PREVID~NCIA - AMPREV como 

contratante e a EMPRESA S.P. PEREIRA SANTOS LTDA • 
ME, corno contratada. 

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1 - O presente contrato tem por fundamento legal o disposto 
no Art. 24, na Lei Federal n•. 8.666193, e suas aneraçoes 
posteriores e demais leglslaçOes pertinentes no Processo n' 
54612009 e no Parecer n•. 1512009 PROJUR/AMPREV. e nas 
demais dlsposlçOea legais que lhe forem aplicáveis. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
2.1 • O presente CONTRATO tem por finalidadê nortaar a 
contrataçao de empresa, em caráter emergencial, para 
prestaçao dos se!VIços de reserva, emlsaAo, marcaçAo, 
remarcaçao e fornecimento de passagens (nacionais e 
lntemacionals) ou PTA (Autorizaçlo de Transporte de 
Passagens), para atendimento aos servidores, conselheiros e 
colaboradores da Amapá Prevldfmcta. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VJGtNCIA: 
4.1 o prazo de vlgêncül do contrato deverá Iniciar na data da 
s~a assinatura. pelo petlodo de 02 (dois) meses, com errcácla 
legal após a pubticaçlo do seu extrato no Diário Oficial .do 
Estado do Amapá, tendo lnfclo e vencimento em dias de 
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, 
desde que seja de Interesse da AdmlnlstraçAo, sendo que o 
m8$1110 será rescindido pela Amapá Previd~ncia logo que o 
Proee$$0 Ucitatório$ - Pregão Presencial N". 00112009-
AMPREV, se conclua, com contratação da empresa vencedora 
do certame. 

CLÁUSULA SEXTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
6.1 • Recursos oriundos do Programa 09.122.0001.2001, 

Nota de Empenho N".00006312009, Elemento de Despesa 
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoçio, da 
Amapol Prevld6ncül. 

Macapâ - AP, 30 de março de 2009. 

1'"1.4.t~ Arturd~ a~o. 
Diretor PreSidente d apá Previd6ncia 
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TERMO DE HOMOLOGAçAO 

PREGAO PRESENCIAL H" 0021200t-AMPREV 

O 01.-r Pr•kllnte ~ AINip6 

Pr.,!dlnçla, no uso de -s atr1buiçóes legais, 

RESOLVE: 

Tomar público o resultado do julgamento 

do Preglo Preeenclal n• 002120011-AMPREV, e. com 

fundamento no disposto no inciso XXII. do Al1. 4'. da Lei n• 

10.520, do 17 de julho de 2002 e no Parecer Jutidico emitido 

~ ASSEJUR. e aprovado pela PROJURIAMPREV. resolve. 

HOMOl.OGAR, lndukldo o elo de ADJUOICAÇAO, o 

procedimento lcitat6rio do referido Preg1o. destinado i 

contratação de empresa para pres1açAo de serviços de 

Assessoria Técnico·Aiuarial, do acordo com 1 Portaria n' 2G4, 

de 10·de julho de 2008 e Porlaria n' 403. de 10 de deZembro 

de 2008, bem como a Assesaorll Jl.l'idica e acompan/lamenlo 

do COMPREV, para atender a Amapá Prevtdêncla, que teve 

como vencedcn a empreu EXACTUS CONSULTORIA • 

ATUARIAL L TOA., no valor de R$ 52.220,00 (dnqoenta e dcMa 

mil e duzentos e vinte reais). 

Mar:.p6:: 'abri~ ).00'· 
ARTUR DE J~.:r~SOTAO 

Diretor P'"lde~~PREV 

JUSTIFICATIVA N. 1912009- PROJUR I AMPREV 

=:~:;.~:orma,~Lal 
:cK -

ARTUR DE J OTAO 
Di retor Presidente AMPREV 

PROCESSO N" 58912009 - GABIAMPREV 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei n' 8.666/93 
e suas altaraç6es pooteriorea. 
FAVORECIDO: Estado do Amapá - SEFAZ - DETRAN; 
Murôcipio de Macapá- EMTU. 
OBJETO: Pagamento de Multas Aptlcadu aos Vefculos Ford 
f'Mllta S.dan: NEW 5848 I Ford Fiesla: NEW 5Q46 I Renault
Megane: NEO 8550, todot de propriedade desta Entidade. 
VALOR: RS 915,14 (novecantos e quinta real$ e quatorze 
cenlavosj. 
DOTAçAO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa n. 
3390.47.00.00 - "OBRIGAÇOES TRIBUTARIAs E 
CONTRIBUTIVAS". 

Senhor OCI'lltor Pntlldenle, 
Submeto j op<eciaçào de Vossa Senhoria, a 

presenle Justillcallva , com amparo legal no art. 24, lnclso Vlll 
da L .. Federal n' 8.666193, e atleraçOes posteriores. estandO 
caracterizada a Dlapenaa de Lk:lteçJo. olljetivandO o 
pagamento em fa- do Estado do Amapá e da Empresa 
Municipal de Transportei Urbanos do Uuniclplo de ~capá. 
conforme de•crlto no Memo. n' 05212009-DSGIAMPREV, ois 
ns. 02 dO processo em eplgrafe. 

Ressalto·se que, a prestaçao dOs serviços em 
apreço, Iam como aacopo, llender aos anseios d8$la 
lnstíluiçJo. 

Uma vez que. a nall.Weza dos sO<VIçoe 6 de carãter 
obrigatório, tendo em vista que. os Entes beneli<:iados têm 
finalidade especifica. ou seja, atribulçao para a aludida 
regularlzaçao e fiscaUzaçlo de veiCUle& automotores nos 
limites da círcullSCriçao do Estado do Amapá e do Mut~icipío 
de Macapá. 

Dlant. do axpoato, em etançio aos Prínâploa da 
AdministraçJo Pública e aos comandos da Lei. submeto a 
presente justirocativa oi apreciaçlo de" Vossa Senhoria. para 
fins do ratificaçlo e posterior pubtica<;ao na lmpren5a Oficial, · 
conforme determina o art 26 da supradtada Lei. 

~
pâ/AP. 14 de~200Q. 

. .,..1. •. n~ ~ 
ebér Miiiaêá 1: 

,.._or Jurldlco I AMPREV 

REPUBUCAçAO 

PREGAO N" 00112009-GABIAMPREV 

A Amapi Prevld&ncia, por Intermédio deste l'regaeíro. 
designado at...Ws da ~Õitlri•n•,Q~~;dji)lfde"Mlilro 
êle 2õtill, toma pliblíco para conhecimento dot Interessados, 
que, na lomla da Lei n• 10.520, de 17 de julio de 2002 e do 
Deaeto rt' 3.55512000, com aplicaçJo subsidiária da Lei n• 
8.666193 e -• a~eraçOes, e da Lei Complomentat rt' 
12312006, realiur6 lcilllçAo na modaidade Pregao 
Pr•anc:lal rt' 00112009-AMPREV, tendo como objeto 1 
contralllçAo de empresa para preslllçlo dos serviços de 
raserva, emisdo, mateaçlo, remarcaçAo e lomeclmento de 
paaaeg01'6 tenestros, mlrfUmas e a6reas (nacionais e 
lntemacionala), com a finalidade de atender b necessidades 
da Amapá Previdência. 

Abertura: 0610512009 
Hora: 10:00h 
Local: Auditório da Amapá Previdência, localizado 

o\ Rua Blnga Uchol, rt' 10, Centro- Macapál 
AP. 

Telefone: (096) 3312-2490 

Edilal COI!If*lo poderi ser adquirido no endereço acima, no 
hcrirlo das 07:30 êa 13:30, meciante epresentaçio de 
pendrive. 

Macap6, 15 da abril de 2009 

uL~ 1/.....L ç;_._,,,.:lc .., 
Weber KieiÍcÍK f.,undea 

Pregoeiro da Arnap6 Previdtncla 
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RESULTADO DE UCITAÇÃD 

PREGÃO PRESENCIAL N' 00212009·AMPREV 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 127/2009 

Objelo: contratação de empresa para prestação de s~rviços de 
Assessoria Técníco·Atuarial. de acordo com a Portana n' 204. 
de 10 de julho de 2008 o Portaria n• 403. de 10 da dezembro 
de 2008. oom como a Assesso~s Jurldica e acompanhamento 
do COMPREV, para atender a Amapá Previdência. 

Abertura: 0310412009lls 10 hora• 

Empresa Adjudicada: EXAClUS CONSULTORIA ATUARIAL 
LTOA 

~cap,, 07 de ab~ de 2009 

~~e~Fo~ 
Proooolro da AMPREV 

COMiSsAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

JUS11F1CATIVA N' 0051200a - CPU FCRJA 

Ratifico noe t.rmoe da L•l n• 8.6881i3 

Errv. J5. .P_'b 1~ 

Kétla R 
Diretora 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Uâtação com fulcro no 
Art.25, 1nciso 11 da lei 8.666/93. 
FAVORECIDO: Ronilda Amaral da Conceição 
OBJETO: Contrataçao de Pedagoga. . 
VALOR ESTIMADO MENSAL: RS 1.535,34 (Hum mil. 
quinhentos e trinta dnco reais e trinta e quatro centavos). 
VALOR ESTIMADO GLOBAL: RS 15.353,40 (Quinza m~ 
trezentos e dnquen1a e três reais e quarenta cenlavos) 

.,.. Submelo a superior consi:leração da lima. Sra. 
Diretora Presidenle da Fuooação da Criança e do MP~eaoente. 

a presente justificativa e ratifiCação em favor da' Éducadora 
Social Ronllda Amaral da Concelçao, que foi selecionada 
para Integrar a equipa de trabalho para execuçio do Projeto 
Jovana em Cumprimento de Medldaa S6cloeducatlvu 
Fazendo a Diferença Via Educaçlo Proflulonal. Rolerente 
Convênio n• 6000.0047913.08.4, Termo de Referenda N". 
001/2009 publocado no Dll!rlo Oficial N" 4448109. 

O Convênio que entre ai celebram a petróleo 
brasileiro SA (PETROBRAS) e o Estado do Amapá, e por 
lnlermédio do seu Consel1o Ettadual de Dtre"o da Criança e 
do Adolescente de Macapá c da InstitUição Fundação da 
Criança e do Adolescente do Ettado do Amapá, . tem por 
finalidade desenvolver aç0eo voKades e garantir oa direitos da 
criança e do adolescente, atravéa da execuç.1o do Projeto 
epigrafado. 

Dentro do coml)fomlsso Institucional estt preaenta a 
convicçAo na capacidade e no poder da criança e do 
adolescenls de transformar a &I própria 8 o mundo que o 
cerca desde que sejam apresentadas oportunidades para tal. 

' Somoa sabedo-es que crianças e adoletoenle do 
sujeitos de Dire~os e em c:ondlçOes peculiar . de 
desenvolvimento, capazes de recriar valores, norm~a. imitas, 
que perm11a seu desenvolvimento 5audãvel, aua reltllajjra<;ao 
&óciofumiiar e comunitána. 

Portanto, Investir em aKemativaa de OCúpaçAo. 
prolissionaliz~o. taur, etc, vonadas para o atendimento 
humanilado é P<ioridade da FCRIA, sendo oportuno alocar 
serviços que respondam a tais neceasldades, como a 
contra:a~o para o per1odo de 10 (dez) mnes a conter .da 
dela da as•111awra do contrato, da referida Educadora Sooet, 
uma vez que a mesma possui experlenc!a na execvçao das 
allvidade~ s!Jll(amenclonadas com metodologia espaclfJCa a 
no>&a demanda. . 

Pelo exposto, aoliâto a Voasa Senhoril, a 
homoiogaçlo da presente Justificativa . . em cumprYn&~o aoa 
drtames do artigo 25 da lei 8.666193, a&Sm como, a pubbcaçAo 
em resumo deste alo no Diário Oficial do Estado, como 
condlçAo do sua eficéâa (srL 3. caput da CF/88). 

; 25 de m~ 2009. 

Jose o 
entedaCPL 

(DIÁRIO OFICIAL) 

. COMiSsAO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 

JUSnFICA TIVA N' GOe/200t - CPU FCRIA 

Ratlflc:o noe termoe da ui n" 1.1141» 

Em;l.S ~ 1koq_ 

Kilt~ouu 
Di;;I~_:-"~RIA 

FUNDAMENTO LEGAL: Dllpenaa ele Uâtaçto com fulcro no 
Art.25, iociso 11 da Lei 8.666193. 
FAVORECIDO: Moema Malara VIana da Silva 
OBJETO: ContrataçAo de Pedagoga. 
VALOR ESTIMADO MENSAL: RS 1.535,34 (Hum m~. 
quinhentos e trinta dnco reais e trinta e quatro centavos). 
VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 15.353,40 (Quinze mi 
trezenlos e clnquenla e trh reais e quarenta centavos) 

Submeto a superior conalderaçAo da lima. Sr'. 
Di'elora Presidente da Fundaçlo da Crt.nça a do Adoletoente. 
a presente justificativa e ratifteaçto em favor da Educadora 
Soâal Moe1111 Malara Vlana da Silva, que foi aeleclonada 
para Integrar a equipe da trabalho pera execuçlo do Projeto 
Jovan. em Cumprimento da Medldu Sócloeduutlvaa 
Faun<lo a Diferença Vta Educaçlo ProflMioNI, Refelenlll 
Conv6nlo n• 6000.0047913.08.4, Tenno de Referenda N". 
00112009 publicado no Diârio Oficial N" 44-48/09. 

O Convlnio que entre ai celebram a petróleo 
bralileôro SA (PETROBRAS) e o Eatado do Nr>ap6, e por 
Intermédio do MU Coi\Selho Ealldual de Direito da Criança e 
do Adolescenle da Mlcapá e da lnatituiçao Fundaçlo da 
Criança e do Adolescente do Etlldo do Amapá, lem por 
finalidade deaenvotver aÇôel voltadal a garantir 01 ditelloa da 
criança e do adolescente, atrav6a da execu<;ao do Projeto 
eplgrafado. 

Dentro do compromisso lns1itudonal está pre180111 
a convtcçAo ne capacidade e no poder da etiança e do 
adolescente de trantforrnar a ai própria e o mundo que o 
cerca, desde que sejam apresentadas opoÃ.Wlidades pera tal. 

Somoa aabedor-.a que a1ançaa a adoleacanl8 alo 
sujeKos ele Dileiloa e em c:ondlçOea pecuiar de 
deaenvolvtmanto, capazet de recriar valorea, normaa, Imites, 
que permita aeu dnenvolvimento saudhel, aua reintegra<;ao 
&ócioramliar e comunlblria. 

Portanto, investir em alternativas de ocupação, 
profisSionalização, lazar, etc, voltadas para o alendlmenlo 
humanizado ~ prioridade da FCRIA, sendo oportuno alocar 
serviços que respondam a tais necessidades, como a 
contratação para o perlodo ele 1 O (daz) ,.... 1 contar da 
dais da assinatura do contrato. da referida Educadora Social. 
uma vez, que a mesma possui experilnc!a na execuçlo dos 
atividades supramencionadas com melodologla espeCifica a 
nossa demanda. 

Pelo expoato, sonc!to a Voaaa Senhoria, a 
homologaçao da preaente Juallflcatlva, em a.mpr'mento eoa 
ditames do artigo 25 da lei 8.666193, assm como, a publlcaçAo 
em reaumo deale ato no Diário OfldaJ do Estado, como 
condlçAo de sua eficââa (art. 3, caput da CF/88). 

JUSTIFICATIVA H" OOT/200t- CPU FCRIA 

RaUIIeo noe t.rmoe da lei n• 1.6881i3 

Em~_{-~} I~ 

Katla R lne Bellelro dt ~ uz} 
Direi • P nldente - :~~IA 

FUNDAMENTO LEGAL: DlapanSI de Licitaçlo com fulcro no 
Art.25, Inciso 11 da lei 8.566/93. 
FAVORECIDO: Tatlana Gemequt Rezende 
OBJETO: Coordenadora 
VALOR ESnMADO MENSAL: R$ 2.367,75 (Dois ml, 
trezentos a ses5enta e sete reaJa e setenta e cinco centavoe). 
VALOR ESTlMADO GLOBAL: R$ 23.677,50 (V111te lr6$ ml. 
seiscentos e &alenta sete real$ e ânqOenta centavos 
centavos). 

Submeto a euperior consideraçAo da time. Sr'. 
Diretora Preaidente da FundaçAo de Criança e do Adoleacan18, 

• a presente Justificativa e rallflcaç4o em fivor da Educadora 
Soâal Tatlana Gemaqu• Razende, qua foi adeclonada para 
integrar a equipe de trabalho como Coordenadora Exewtiva 
Pedllljoga do Projeto Jovene em Cumprlmtnto de Medldaa 
S6cloeducaUvM Fazendo a Dttwença VIa Educaçao 
Prollntona~ Referente Convênio n• 6000.0047Q13.08.4, 
Termo de R8ferencia N". 00112009 p~llcado no Wrio Ofiâal 

N"444~. ·~ o Convenio que enlra ei celebram a pe • ...,o 
brasileiro SA (PETROBRAS) e o Estado do Amap·~ e por 
Intermédio do eeu Conselho ~tadual de Direito da Cnança e 
do Adolescenle de Mecepá 8 da lnatituiçao FundiÇio da 
Criança e do Adolescente do Estado do Amapá .. ~ por 
finalidade dosenvolver aÇôel voltadas a gerentlr 01 dírMoa da 
criança e do adolescente, através da execuçto do Projeto 
epigrafado. 

Dentro do compromisso inatituc!onal está presente 
a convicçAo na capaâdado e no poder da criança • do 
adolescente de transformar a ai própria e o mundo que o 
cerca desde que sejam apteaenladaa oportJnldadea para tal. 

' Somoa sabedores que criança e adole8centa alo 
suje~OI de Direitot e em condtÇôes pecuiar de 
deaeovolvlmento, capazn de recriar vatoru, normas, Umnea, 
que permita seu deaenvolvirnento sauddvel, sua relnlegraçlo 
aOdofamlliar e comunitária. 
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Por1anto, lnvealir em aftemativu de ocupeçAo, 
PJOft&alonallz.aç&o, lazer, ate, voltadaa para o atendimento 
ht.rnanizado é prioridade da FCRIA. sendo opof1uno alocar 
serviQoa que roapondam 1 11.11 nec:aaaldadel, como a 
contrataçAo para o peóodo de 10 (dez) ~ a contM da 
data da aaalnatura do contreto, da referida Coordenadora ~n~e 
vez, que a me""' po&sul eJCperitncia na execuçlo das 
atividades aupramenc:iorlldu com metodOlogia especifica a 
00N1 demanda. 

Pelo exposto, aoliâto a Voaaa Senhoria, a 
~çlo da presente Juatlftcatlva, em rum~nto aoa 
ditames do artigo 25 da lei 8.666193. 1uim como, a pubbçAo 
em reiU'OO delta ato no Di6rio Ofidal do Estado, como 
condiçlo de aua •ficácia (erl3, caput da CF/88). 

Macapé. 25 mwço de 2009. 

JUSTIFICATIVA H" 00812001- CPU FCRIA 

FUNDAMENTO LEGAL: Diapenae de Licitaçlo com fulcro no 
Art.2S. lnci6o 11 da lei 8.666193. 
FAVORECIDO: Men:lene Menclea Cabrll 
OBJETO: Aasl6tenle Admlnlatrativa. 
VALOR ESllM.t.DO MENSAL: R$ 902,00 (Novecenloa e dois 
reais). 
VALOR ESnMADO GLOBAL: R$ 9.020,00 (Novem~ e vinte 
reais). 

Submeto 1 superior considaraçlo de lima. Sr". 
Diretora Presidente da Fundaçlo da Crlançla do Adolesoanta, 
a presenle justificativa e ratiicaçlo em favor de Mer~lene 
Mendaa Cabral, que foi seleclonade para Integrar a equipe da 
trabalho como Assistente Administrativo do Projeto Jowns 
em Cumprimento de Medldaa Sóc:loeducatlvae Faz•n<lo a 
Diferença VIa EducaÇio Proflaalona~ Referente Convênio rf' 
6000.0047913.08.4, Tenno de Referencie N". 00112009 
pubtlclldo no D"rio Otctal H" 44-48/09. 

O Convtnlo que entre ai celebram a petróleo 
bresleiro S.A. (PETROBRAS) e o Estado do Amapá, e por 
intermldio do leU Con10tlo &tedual da Otreijo da Criança e 
do Adoleaoenle ele Macapá e da lnsUtulçAo Fundaçlo da 
Criança a do Adolucent. do Eatado do Ama~. 11m p0r 
!tnelldade desenvolver 1Q0e1 voltadas a garantir 01 direitoa da 
criança e do adolescente, através da execuçao do Pro)elo 
epig111fado. 

Dentro do compromisso inetituâonal aatj preaent. 
a convlcçao na capacidade e no poder da criança e do 
adolesoanle de 1ranlformar a el pr6pna e o mundo que o 
cerca, deade que aej1m epreaentadaa ~Ides para tal. 

Somos aabedorea que atançaa e adoleBCIInta alo 
aujelOI de Dlreitoa e em condlçOea peculllr de 
desenvolvtmanto, capalea de recriar vaiorea, normu, lmltea, 
que permita aeu desenvolvimento aaud.-..el, sue reintagraçto 
sOclofamiiar a comuriiM!a. 

Portanto, ~veatir em allernatlvu de ocupaçlo, 
profinlonaltzaçAo, lazer, .te, voltadal para o allmlmento 
humanilado é prioridade da FCRIA. sendo oportuno elocar 
aeMços que respondam 1 tala ~adea, como a 
contrataçAo pare o per1odo de 10 (dez) - 1 contar da 
data da eaanetura do contraiO, da referida Assistente 
Administrativa, uma vez. que a mesma ~ experilncia na 
exewçto dai a!Mdadaa auprwnenclonad• com metodologia 
espacltica a noua demanda . 

Pelo exposto, aolldiO I YOIII Semortl, I 
homologaçAo da preaenta Juatificaliva. em c:unprinwlto toa 
ãrtamea do er1illo 25 da lei 8.686193, aulm como, a publcaçto 
em rest.111o deste ato no Diârio 01\cial do Estado, como 
condição de IUIJeficacia (a~~~ da CF/88). 

~ Maca~. 25 e março de 2009. 

n10I do 
esldente da CPL 

I Socie11ades de Economia M'ISta lJ 
: ~iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiíí» 

(CEA ) 
Josimar Peixoto .d:::e..:S:.:o:.:u;;.:z;;.:a;._ ___ ~--

AVISO DE LICITAÇÀO 

TOMADA DE PREÇOS N" 00112009 ..CUCE.~. 

A Companhia de EletricidAde d? AmapA • CEA, otraves de 
sua ComissJo de Licitaç!o, COnlunica ás tinn .. InteressadO$, que 
estar.l realizando li<:itaç!o na modalidade TOMAUA DE PREÇOS, 
tiro Menor preço. no horário e forma 1 seguir relac~. com 
base no que dispõe a Lei n• 8.666.">3. alterada p<lo Leo 8.883/94·. 
ohjeoivando a aquisiçlo de Equipamentos de Proteçlo lndov1du•l 
E PIS. para uso dos colaborlldo~ do C!OA. estoque prevosto para 06 
mc5e$. 

Abertura: 30104/2009 
Horo: 09.00h 



Maca á 15.04.2009 

Locol: Sala do Comis<io de l.icitBÇio da CEA, sito na Av, Podre 
Julio Mario Lnmh3<Td, 1900 • Sonta Rita. Macap:I-AP. 

OBS: !:ditai completo poderi ser obtido gr1luitllmCIIte ru SO!Io da 
Comissâo, no endereço acima citado, em arquivo dig~al. cuja mldia 
dt\'enl ser fornecida pelo interessado ou podcrA Kr solitilado seu 
encaminhamento atravts: de fax ou c-rnail. 

Macap:i. 13/0412009. 

- DIILC:IRF.NF. Pf.RF.IRA LAl: BRANCH 
PRESIDENTF. CI JCF.A 

PORTARIA W 096/2008-PRE/CEA 

(!O.~ER ~UDICIÃRII!) 
@bunal ~~~ .Eleitoral J 
Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 

_;_:_~~__.:..;_:..:..:_::....::_,- . 
PORTA RIA N.' 17(>12009 

O I'IUôSIDE\/TF. 00 TRIOl!NAI. REGIONAL ELEITORAL DO 
AMAI' Á, no uso das •tribuoçOcs lepis e r<l!irn<otais. e cnnsidtrnndo 
o dtsposto no Mcrnonw~do n' 032/2009-DG. <k 02.04.2009, 
RESOLVt: 
An. I" l)csignar o servidor ORLANDO DF. CARVALHO RIREIRO 
JÚNIOR, AsS<.-ssor Hcnico> ""' Jui7C< Membrus, e os colabor:ldnres 
cv.:ntuai~ ~LIAS CORRtA DOS SANTOS, F.ngenheiro Ci,·il, e 
ELIZEL•l'OKKi:A l.lOS SANTOS. Arquiteto, paro~, sub a pn:sidàlcia 
do prunciro nominado. comporem :a Comissâo de Fiscali7.aç3n e 
AcoRlp3nhamcnto das obr~ de 3mJ1IÍ3Çàu du cdincio-sedt do 
TRE/,\ P, eu\ substituiçào aos scr ... idorc~ Ana Cristin" Fcrrc:ir.t da Paz. 
Dani<':l l'icanço MonCl.:iru c Jóye< J.::vam.lru Morat$ Santo~. 

Art. 2" ~sto Portar i o entra <m >isor no data do !ua puhlicaçilo. 
An 3' Publique-se e registre-se. 
Gnbinete da Prcsid~ucia do Tribunal Kcgi0f131 ~lci tor•l do Amapi. 
Cnl 06 de: 1\bril de 2009. 

lA) l'l<sc:mh111~dor LUIZ CARLOS GOMES DOS SAVTOS 

PORT,\RIA N' 177f2C'HI 

O PRESIDENTE LlO IKIIlUNAL REOIONAL F.IH TORAI. DO 
AMAPÁ. no uso das atflbu>çOcs qais que lhe sau cnnfc:ridas pelo 
At1 I b, XXXII, do t{(c,nncnto lnla-no d.:~a. Curte, c lendo em vist:1 o 
contido no Oficio n• 1 .472iGOOrrs~. de 03.01.200'1. 
R f-SOLVE: 
An. I' I'Jesignar o stl\'idorn ELINETE NUI\ES DE Fk~ITAS 
(titular). runrdtnodom de SoluçOcs Corporl!IVOS, to>no fisc.a] dos 
Cont ratos n• 08 e 1212009. celebrado entre o Tribunal Superior 
~lcitoral c a f.mpn:so \TIS Tecnologia S .. '\., cujo objeto ~ a 
pn;s.taçân tlc ser\'ÍÇttS de informAiica p:ua suporte às equipes de gestão 
de infra..:strutur• tecnológica, na rnnna do An. 67. da Lei n' 8.666t93 
- l.l:i de Lici131;ô.:~ c Ct>nlruh,., 
Arl 2• Puhliquc·!I.C c rc:gislre-sc. 
Gabinctc da Prc•idCnda do Tribunal Regional Eleitoral do Amapà, 
em 07 de abril <k 2009. 

(A) Desembargador LUil CARLOS GOMF.S OOS SANTOS 

fu$m~Íd~ Justiça do ~stado ) 

Des. Dõgtas Ev_~ngelista Ramos 

I 
VIII CONC\JRSO PÚBLICO 

EDITAL DE CONVOCAÇÁO PARA SECUNDA ETAPA
PROVAS 'DISCURSIVA E PRÁTICAS 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, 
çonfonne C<tahcla:ido no 0\pilulo VIII, itan I do Edital de Abertura 
de: lnsc:rições n• 00112008, publicado no Diário Oficial dD Estadn do 
Anup.i. edlçAo de 04/12/2008, CONVOCA os candidatos habilitados 
na Primein Eup3 - Prova Objetiva, coofonnc publicado nu Di.irio 
Oficio I do Estado do Amapí n' 4-4 S8 do dia I MJ312009 c que cin:ulou 
no dia 23/03f2009, a f110 de prestarem a Segunda Elapa . Provas 
Discu~iva e Prácicas de acordo ço1n &$seguintes orientações: 

I. DATAS. HORÁRIOS. DURAÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO 
DE QUESTÕES 
Dato: l'i0Sf2009 (Stxll·fcira) 
PERIOOO: MANHÃ ( Horário IAcal) 
Boràrio de ApreseruaçAo: 07b00tnin 
Horário de F cchamcniO dDs Ponôes: 07h30min 
Prova Oi5Cuniva 
Duraçio da Prova: S hocu 
N' de Questões: lO (dez) 
Data: 02/0S/2009 (sibadn) 
PERIOOO: MANHÃ (H<ririo Local) 
Horirio dt Api'CSCftta<;io: OThOOmin 
Horirio dt Fcc~o dos Purtões: 07h30min 
Prova Prática - Sentenço Criminal (Maláia Ponal) 
Duraçlo da Prova: S hotas 
Data: 0310SJ2009 (domingo) 
PERIOOO: MANHÃ (Horirio Local) 
Horário de Aprcsentaçio: 07b00min 
llor.irio dt Fecbamcnco dos Ponôes: 07h3Dmin 
Prova Pritica - Stotenço Ci,i l (MotCria Civil) 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Duraçio da Prova: S horas 
I . Nio será pcnnitida a saído dt '*ldidato do lo 

cal dt raolizaçio das provas llllc:s dt 00ft1ll.uda I (wno) 
bon do SC\l inicio por motivo dt secunnça. 

11. LOCAL DE PROVA 
I. As Provas da Sezuada Etapa - Discuniva e Prílicas saio 

realizadaa na Cidade dt Maeapí - ~. 
2. Os candidatos devcdo se ..,._,. no MODERNO -

CENTRO DE ENSINO EDUCACIONAL E CULTIJRA. 
situado t111 Av. Feliciano Coelho, 125- Trem. dt acordo com os 
dados CCI>SWIIes do Canio Informativo, enviado por 01tio doe 
Comios e disponibilizado no 11/e da FundaçAo 0\rlos Chaps e 
(l$ constonta dcsla i:onvocaçio. 
2.1 IID candidato só senl pcnni1ida a realizoçio das provas nas 

respectivas datas, no local e 1101 borários dtftnidos DO 
CaliAo lnfonnativo (se houver rccebidD), na coosuha 
disponfvel no 11/e www.conciiiiiOSfcc.com.bt da 
FIUidac;&o Carlos ChiEU e nas liSias afaJdas na &cola 
Judicial do Amapll - EJ~. Coonkoadoria do 
ConcuM. 

3. O candidaiO que nlo receber o Canio Informativo até o 3• 
(len:eiro) dia que anteceder o oplicaçio du provas, dtvenl: 
a) dirigir-se l Eocola Judicial do Amapí - EJAP. 

COOiderladoria do Concwto, esabela:ida no 2• alldat 
do F6Nm Desembatplor Leal de Mill, oa Avenida· 
FAB, n• 1.737, CCIIIJO, MacapA - AP, de segunda 1 

sexta-feira, úteis, das 1:00 6s 12:00 homs c das 14:00 às 
17:30 horu (IMririo local). pona verifocar an lisw 
ofixadas. o hodrio e o local definidos para a realiuçio 
dtsuaprova;ou 

b) en1r1r em C<WUto com o Serviço dt Atendimento ., 
Candidato - SAC da FI>Ddaçlo Carlos Cbaps, pelo 
telefone (OXXI I ) 3721-4&1, de segunda o sexta-feito, 
áteis, du 9 u 17 horas (horário de Brullia); ou 

c) C01'4111tar o endetcço elcu6rüco da Flmlloçio Carlos 
Cbagu: WWW COOCU!JQS(CC com br. 

4. O envio dD Canio Informativo diri&ido ao caDdidalo, ainda que 
oxuaviado ou por qllliqiiCf ruolivo aio ...,ebido, nio desobrip 
o candidato dD dever de consultar as disposições pmoisW DO 

Edital de Abertura de Inscrições, no presente Edital de 
-~onvocaçio __ bean co~ 5'te www coocufS05fcc com.b!. _ _ _ 

S. Nlo haveri aep>da chamoda ou rq>diçio de prova. O 
candidato aio podtri alepr desconhecimento ocen:a das datas, 
locJI e hon\rioo dt raollzaçAo das provas como justifu;ativa de 
sua ausbleia. 
5.1 O n1o compa~e~:imento dD candidato is provas. em 

qualquer tlllpo do CcmcUBO, caracterizará desiSiéucia e 
resuhan\ em sua eliminaçio 110 catamo. 

6. Eventuais relifiCaçôes de crros de diJitaÇio verificad<l5 no 
Cirilo Informativo enviado ao candidaro quanto a mmc, 
nlimc:ro dt documento dt identidade, claro de nasci111<111o, sexo, 
CPF, endereço etc, dcvcdo ser solicitadu somente oo dia da 
pro'l .,. fonnulário eopceffico. 
6.1 O candidoto deveri diricir« à Saio de Coordenoçào do 

local Cl1l ~ eativer prai1IOdo a sua prova e solicitar a 
corroçio. 

6.2 O candidato que Jlio JOiicitor u correções doe dados 
pessoais nos temos do itCDI 6 desle CopiWlo. dtvenl 
mor nciUliv~e com u ~ias ad\'indas de 
llloiOCDiUio. 

111. IDEHTIFJCAÇÀO 
I. Somente senl adul~ido à sala dt prova o candidato que estiver 

portardo documenlo de identidade originol que bem o 
idc!Wiftquc. como: Canciru dou Ci<lulu de ldCDtidade 
expedidas pelas s .. n:~arias de Squranço Pública. pclu Fo~s 
Armadas, pelo Policia Militor, pelo Ministério das Relações 
Extmarcs; Cédula de ldmtidade pan fsuan&eiro$; Cálulu de 
Identidade fomecidu po.- Ótpoc ou Conselhos de Classe. que 
por for>• de Lei Fedaal valem como duçumcr~IO de idenlidadc. 
a excmpkt das calleiru da OAB, do CREA. dD CRM, do CRC. 
eto; CertifiCado dt ltctcMsla; Passaporte; Cartcin de Tnabalho 
e Prevldb!cia Social bem cQIIIO OIIIA:ira Nocioaal de 
Habailll<;io (com fotoatafta na forDII da Lei lf9.S03197). 
1.1 Os doe~ devcdo estar ... perfeitas coodiç6cs, de 

fonna o pamitir, com clareza, 1 idenlilicaçio do 
candidoto. 

1.2 caso o candidalo CS1ejo i,..,ossibitilado de aprc$CIIIIr, no 
dio de reali7.oçio du poovu. doc........, de identidade 
oriainaJ, por moliw de pcnla. mubo 011 (WIO, deverA 
..,..,_, bolelim de oc:ontncia .. pe<tido por ócpo 
pol~ial hi. no mÓl!Uno, lO (trinu) dias. smdn enio 
IUbmolido à identi~ especial. c:ocnpnliOKiitl a 
çolela dt winalllral e imprcosio diJilal em furmulirio 
próprio. 

1.3 A idtlllilicaçio especial sai exl&ida wnbáa. do caudidalo 
cujo documeniO de idcotif~lo e- dúvidas quanto à 
fiSionomia. l a~ ou l condiçio de 001ISCI'IaÇlo 
do documento. 

2. É importante 1D&S nlo obriprório. levar o Corlio lnfQJTnativo 
(se houver r=ebido) no dia da prova. pois ele CODián dados 
neceuArios pn raelboc orientaÇio do candidalo, tomo l1limao 
da ula que filá ptOVa, hortrio de abatunt dos portões • elA:. 

3. A Fundaçlo Carlos Cbaps, objt1iv1111do pranrir a lisuta e 
idonc:idadc do Concuno PUblico e, zelando pelo int...,... 
público e CID espacial. doo candidatos, solicitaró quando da 
aplicaçio das provu. a autenlicoçio cligital nas capas dos 
cadernos. Se, por qualqu« moti.o, Jlio for posslvel essa bmta 
de idcnlifteaÇio, o candidato deverA apor sua assinonua em 
c:amp> espocflico por 03 (um) vezes. 

IV. MATEIUAL A SER UTILIZADO 
I. Todoo na candidaros dtvalo levar canela esfcn>pifa dt IÜIII 

pn:lll. lipis prdO "2 e bomcbo. 
2. llwanle a raolizaçlo da PROVA DISCURSIVA 01 COIII:octmes 

poderio lllilizar lcsitloçlo IICIII c:o111C111ários, dtodc que OS 
CODij>éndios Jlio se CIICCftmn rcdleadoo de anocações 
......sc:rilas ""de -anos (pedaços de papel) avubos. 
2.1 Nlo sai admitida a lllitizaçlo de cildip ....-.los, 

IIIQiados ou compatados, de acuç6cs pessoais, 
mii1USC1'itas Oll i81pi'IIISU ou Aa'OA, sú.aw.las, 
j~ revistas. liv1oo de doulriDa, ~VI'OI de 
modelos dt p«ições. c!ic:ionírios nu q~Aiquer owo 
malr:rial de consulla. obrindo-se cxccçio à COIISUha o 
Jecisloçlo nlo comcnlada. """ anotada e nio 
C0<1lpotllda, impoasos da lnl<md <-• atualiDções 
do& c6clip e Leis). códigos. l<is de inlrodllçio dos 
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o6clip, aposiçio dt mollvos, 1a51111ÇÕCS normativas. 
rtgiruniO interno, simples n:missão • anip (o..: vide 
artico 2' da Lei a• 8.112190), sialples utilizaçlo dt 
nw.tc:l \c:lto ou tr.ço ou iodicc: c/w indico Rmissivo. 
ypdado o mmç de Wglu. 

J. Duraale a~ das PROVAS PRÁTICAS os c:oaoormt1es 
poderio lllilizu Jecjsloçio CODI<ntoda d ou anotada, dadc que os 
ço~oo nlo se tneon1mn rcc'-los de artoCaÇ(Ies 
DIIIUCrilas e de C01IICIIdrios (pedaços de popd) avulsos. 

I 

3.1 Poderá haver CONIIItas à lqiolaçio seca. anotada. 
çorncnlalla .............. jurisp<udõnc:iu, súnulu e • 
i...,..... da laland eobce a Jecisloçlo. mesmo onolada, 
c:omeruda ou c:omparada. nlo Stlldo admitida. no fl'ànlo, 
a utilizaçio dt h101 e reviSios de doulrilla. assirn ccmo 
aiiOIIÇões peuoais (IIIIIIUSCritas ou imprcous) folhas 
separadas ou nos co!!pf!!dio! em "'!li~· 

4. O candidato que estiver faztodo uoo dt comptn<lio anotado 
marwcritamente ou recheado de pcdaçoo de papel eontaldo 
anolliÇàes seri eliminado do concuno. 

S. Nlo seri pcnnilido ~ ernpráltimo de .. teria I paro consulta enuc 
candidatao. 

6. As pcovu dlscursivu e u priticu dtvtrio oer feitas pelo próprio 
euulidato, à mio, em lcua k&lvel. Ç()ID caad& esCaosrift<a dt 
tinta prol&. fabricada em malcrial tran&porcotc. 

7. O éadcmo delextoo dtr.nitiYOI da prova discursiva e das pdlicos 
nio podaà 101' usinodo, Nbricado rloo COIIler qualqiiCf pelaVB ou 
morea ~o idenlirtque em 0111ro local que nio seja o indicado, sob 
pena de ..,- anulado. Assim, I cltu>c:çio de qualquer morta 
idc:mlificadon no copoço cleSiirudo l lraniCriçio doo 1<o<1os 
definitivos ao:armd nota ZERO no texto. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
I. Poderá ser excN!do do Coocurso PUblico o candidato que 

estiver faz.endo 110 de qwlquer tipo de aparelho eltlnirúto ou 
de eomunicaçlo (blp, telefone celular, reJósios diiitais, 
walknuur, acenda delrtoiu, IIOII'book. pa/nrJDp, bltJclbory, 
r<eep~or, cravodor ou ou1101 C>qltipamatiOI sitnilar<SJ. bem 
corno proCdora auriculares; que for swpreendido, chrniiU: a 
r<alizaçio das (XOVU, CID ~ C0111 OUIJO C21Jdidalo, 
bem como utilizando-se dt q111isquer OlllroS ~ aio 
pcnnitidos. 
1.1 O candidalo que estiver pollando equipamen10 eleOOnic:o 

como os Indicados no item I deste Capitolo, deveri 
dtslipr o aperclho antes do in(cio da pmva. 

2. Os ~eolllais pcrten<ea pcs1100is dos candidatos, tais tomo: 
bolsas. ucolas. boob. chapârs. gonos ou similates, 
cquipamenlos elclnloicos como os indicados .., item I dtsle 
Capitulo, devcdo ser lacrados pelo candidato, aotes dD inicio da 
prova, utilizaodu uco plislico e Cliquctl fomei:ldoo pela 
Fuodaçio Carlos Cbaps CJ~clusivomcnlc pon ui fim. 
2.1 Os apord>os eletiÓClÍCOS dtvaio ser dtslipdos pelo 

candidato e ICMdioiooados oo respectivo saco plislico 
utea dt......, lacrodo6. 

2.2 Os pellences pessoais lacrados ICiio aoornodados an local 
a eer iodieado pelos fioc:ais dt sala de prova, onde dtvcrio 
pcnlllliCCQ' durutc todo o periodo de perm;onéncia dos 
caodidaiOI no locJI ele prova. IID támino da prova o 
caodidaiO podcrálevor coosigo o saco plástico contendo oo 
seus pcrlenc<>l. 

J. Os a~lho.s eleltllnic:ol devaio pennana:er lacrados e 
dtslipdos llé a saída dD candidato do local de realizlçlo das 

il4. r~idaut, 10 laminar I prova, encrq:ori 80 fiscal OS 
cadcmos. . 

. 5. Na afcriçlo do critbio de comoçlo cramatieal, por OCIIiAo da 
ovaliaçlo do desempenho nu Provu Diacwsiva e Príticas, 
poderio 01 -.lidatoo valmnt-se dos __, octoatificas 
vlaorantc:s aolcS 011 •s daquelas impleonentadu pelo 
Decido Pn:aidtncial a• 6.583. de 29 de setembro de 2008, ..., 
dc:com!ncia do pcriodo dt lllllSiçio pmois1o oo llt. 2", porigtafo 
único da ciladA nonna que esllbeleceu ocoo!o onopáfMlO da 
UJ1C11o Port~. 

6. A Fundaçio Culos Cbaau e o Tribunal dt Justiça dD Es1ado do 
""'"P' J1io ae reaponsabiliutio po.- pcnla. extravio dt 

docUIIItlllol. ~- ou cquijiünentuf elellimiim ocorridÕ IIÕ 
local de realiz.açlo das provu. 11tn1 por daDOs neles causados. 

7. Por l'llllkl de onlcm lkaica, cle qoraoça e de diraiOs 
outonis adquiridos, 1 FW!daçio Carlos Cbaps nlo foma:enl 
exemplar<S doo Cadernos cle idalos ou 1 
inotilllições de direilo público após o 
encemrnenco do Co<icurso Públ' 

o..-a,.,.~. ~...I....G.tõotO de Souza 
c do Concuno 

EX!RATO DO lERCElltO ruMO AOI11VO loO CONtRATO N' 
027/2006-~ 

~ INS!li..Wi'NTO PIN:IPAl: 
CONTRATO N' 027 /2006-'UAJ' 
11- PARTES DA N;)D CONTRAT\W.: 
CCJNnATANTE: TRISlJNAI DE )USTlÇA DO ESTADO 00 
/W-.NÁ 
CONIAATAOA: B.OGENEOCS TECNOlOGIA M:llECU<AR 
liDA. 
IJ:~O: 
O pr- Tenro Adllivo Iom por objelo prorrogar a vigência do 
Conlrata rf' 027 / 2006-llAP, por um perlodo de 02 (doisl""""'· 
visando a poosibllldade de ..aJW. dos valoros corlrolados. 
rv- VtOO-.IaA E PRORROG.'.Çh::l: 
f'lllo ~ T.wmo Adiliva o ~ do Contclo n" 
027/20()6-7}AI' 6co ~ pelo p«ioÓo c» lO kJez/ 
- · COf'iodof c» a1 "' mg.b cÍt 2009 q 29 drt ...., cÍt 
WQ, oáerrdo ,., MO<iilado ali o /imí,. á. 60 (-*'/ meses, 
/10$1tlmm dq hgislaç6o ~· 
V· DOTN;)D OI.Ç)NiNrNJk 

A ~ do ,_- MINo ..s dirnoda «n R$ 
105.640,00 ,_., • dnc:o mi .-..a • qtXJIW'IO teObJ. 
ptJIO o pet1oáo Óit lO (dez)- conFrxm. obohto: 

No .-ckJo <» 2009, ficotd ~ o ..,a <» 
tS IU.S/2,00 /ollril• qual/o 11111 ~ • riaa IW1Ú) , 
áo OIÇOITIIri> áo TríbcJnol d. )nliçr:J, .00 o cód'lf}O n" 
02. 122.02 /6.26.53.0000 - ~ <» ~ 
Adminí~ E"'"- á. ~JPe'O 3390.39 -~ dtt 
T~101 1W>oo Jut:ldioo. 



Maca ã 15.04.2009 

Poro o t1.<Ct'CkJo óo 20 lO. ""6 ompon/todo o ...,W dtt -
RS 2 I. 128,00 /vinltl um mlf c.n1o ., 'finlt,. o1Jo teofl}. 
VI • FUNDAMENTO lEGAL: 
U. Complemenlor ,_, 1 O I, de 04 de moio de 2000; lei n• 
4.320, de 17 de morço do 1 964; Mig.> 57, lncioo U, lei n• 

8.666, de 21 de juMo de 1993, Ol'lotodo~tei rf 
9.648/98;~u>Wo Terceim~7/ ; 
Processo n"010.479/2008 . 
~. ' 1 .... 

Doaemborgador D0G EY. STA WIOS 
-- - ~cb 

EXTIIATO DO GlUARTO TEIWO AOCTIVO AO CONTRATO 
PÚBliCO 

I · INSTRUl\lfNTO PRINCIPAL: 
Ca-.TRATO N' 048/2008·TJAP 
11 • PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: 
CONTRATANTf· TR13LNAI. D€ JUSTIÇA DO fSJADQ DO NMPÁ 
C:ONTRAIADA: A. V:....W..GU DA SILVA - EPI' 
111 OBjETO. 
C p<e""'re Teun:> Aditivo lem pot objelo piO."n()o;ef o oa.:..Cimo 
otcnnrctM> do Co."tlrolo n• 048/2008-I]AP, no pe<r.cnto.-ol de 
9.7r-' !no-.oe "''fJUlo "'"'"lo e"'"' pontos pe<crilois) 
r.J. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇM'oéNTÁRIA: 
A d"'~"' do p<ewHo l ermo Aditilo<), no Ylllor de RS 22. 100,06 
lvin"' e doi> mil, CAIIII reois e >eis cen!Ovo$), .. 16 o oor90 do 
Oçol"'oeniQ do TjAP poro 2009 no *"-"' orçomenl6rio 
44QC 5 1 - Obres e lnsiOioçót;$, do Progromo de Trobolho ,_, 
0 2061000710030000, conforme Nela de Empenho 
?C09MJ96, de 01/04/ 2009 
V· fUNOMifNTO LEGAL. 
le• COMplen,.,nio.Jt n° 101, de 04 de moio dot 2000; loi r• 4.320, 
de 17 '"' mcrço de 1964, lei r{' 8 666. de 2 1 de jurt.o de 
IW~. e oile:oç::.es po5leroores, Clóuwlo Ovôrue(DO AU~ 
OU Sllm5SÃO DOS S.:RVIÇOS) do Con~oO> n• 8/ S. 
TJ,<.P Fr<Xeuo Aomini>'lC'•Yil ,• O 2/ SG 

I 

M:JoopóAP, 02 dbnl i(,. 

U AWIOS 

EXTRATO DE CONTRATO PÚBLICO 
b'IISTRUMENTO PRJNQPA.L; CONTRATO N" OJiflOit.TJAP 
f'.d,.BIES DA ACÁO C()Jt(T~TUAL: 
LOCATÁRIO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
I.OCADOR: MANOEL QUEIROZ BARBOSA 
12/YF.TO; O presente ins1rumen1o concmuol,lem porobjc:to 1 locoçio 
de 0) (I ris) !a lu, de um imóvel em madeira •iiUido na VIII Proarnto, 
n" 485 - &ilique/AP, que lem por finalidode o ~iocurmento elo 
Posro Avanç1clo e Sui>Cominarildo de Menora elo Tribu .. l de Jlllliça 
d" Estodo elo A maP'. 
y_u;tJVCIA; O p,..eme cool rato de locoçlo leri a v;,tocia ini<:ial 
pelo prazo de 12 (dou} ,,...,., conlados de -lo lk 2t09 1 lbrll de 
lO I O, podmdn ser pn>nopclo, IIMIIiialde Termo Adiliw, limiutclo 1 l\11 

"'ai idade • W (teuana) 11'1C»ft, conforme dilpõc o .Uao S7, incilo 11 
do Lei n" 8.666, de 21 dejunl10 de 1993, aUcradl pelo Lei n"9.641, de 
2 7 uc maio de 1991. 
DO{A('ÁQ OBCAMIWTÁRJd: Os ICCUIIOI pera c:uslcio ciM 
ddpcsas da:orr<ni<S deste COOlnlo, .., valor &Jobal de RS 3.180,10 
(rrõs milrcois), cml1:tio Íl contado Otç1menlo elo TJAP, sendo: 
·P.•r.:a P aen:icio de 2009, o valor de RS 1.800,00 (delo noll rais), na 
Alivirladc sob o códiao 02. 122.0216.2653.0000 - Manulençlo de 
Sca,·iços Admini11ralivos. Naturtza dt Desposa 3390.36 - Outros 
S«viço< de Ten:eirm - Pessoa Juridita, t001formc Nota de e......, 

"'!!OO<JNf.362. de acordo corno Cronoarama de Dcsanbolso Fina~~Ceiro, 
porte inl<gr>nte e ina<parjvel elo ptaente ÍIISINI'IICIIIO, Mndo que o 
valor de RS 250,00 rcf..-.nle a ahriV2009 ICti rcvatido a clocaçio 
or;amen~ria do TJAP roedianlc Tmno Adiaivo. 
-Por.:a o cx<rdcio de 2010, seri etapellhiclo o valor de RS 1.000,00 
(mil rnls). opôs • JMib(icaç~o da Lei Olçarnctdria Anllll - LOA/2010 
f UNQA.'tfENTO lEG.il : Cnm~ n• 101, de 0C de maio de 
2000; l..c:i n• 4.320, de 17 de~ de 1964; Lei n• 8.666, de 21 ...,. 
junho de 1993, • alle<IÇÕOs; Lei n• 8.2-45, de 18 de Olllubro dt 1991!\ 
Justilk al i'" n• 03312009-CPUT. AP; cuo A ' tivo ri' 
010603/2008-00TJAP. 

EXTRATO DE COI'fi'RATO PÚBLICO 

I- ISSTRUMENTO PRINCIPAL: 
CONTRATO N" 014/2009·TIAP 
li - PARTES DA AÇÁO COI'fi'RATVAL: 
( 'OSTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMA?Á 
('OI'fi'RATAD.<\. : A. M. CAXIAS DE SOUSA · ME. 

111 - OBJETO: 
Conlrnloçõo de seNiços de fomcc:imcnlo de /Olf<lan c cofftt b<•w. 
cnnfonnc a neccssicbd.:, par• atadimento de Cunos, SerQinitriol. 
Eo>eonttO>, l'alt!Stru e Oulru< a saem rtaliz:ados pela ESCOLA 
I UDICIA L 00 AMAPÁ. 
IV· VIG~NCIA E PRORROGAÇÁO: 
O p<a<O de vi~êm.-io do prcsenle CODiralo Kli 12 (dele) 
moo::<,CIINado.< • portir da dala de sua essinahata, podendo ser 
pnoonog;>do por Tc:nnos Aditivos, confonne dispõe o •nit- S7, iMUo 
11. da L<i n' &.666, dt 21 dljMauM /99J, limillldo a 60 (oesscnla) 
mtses 
\'·DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
S. l Poo~ cu.<leor as dc:spctos do prciCIIIe ConltiiOIIca cmpcaho4e a 
trnpun:inc io win101ivo de RS 14.941,80 (olteela t 'IUtro mil. 
noncentos t qurooll c dois ruk) elo ~o próprio elo 
Tribur.1l de /ustiça do Estado do Amapó, ~n:za de Deopcoa 
JJ90.JQ · Serviços de Tm:eim:c- Pc:ssoo Juridic:a. 
S 1.1. Paa~ o um:iciu de 2009, faca orçado o nlor de RS 6.\.~ 
(scstrnla c trk mi~ sctruntos c otls ruk r daqtcllla eeistawa), 
"' Aaividadc sob o códiao 02.128.0032.2770.0000 - F01111Kio de 
Rccu'"'' Humanos · EJAP, 2009NE391, de 31/0l/2009, dcYcndo o 
DECON pooonovcr ajtiSIC ,., valor do empenho, medianle IIIUIIÇJo 
parc1al, propon:ional.u excn:icio de 2009; . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

5.1.2. Pal3 o cxr:rclcio de 2010 seri empenhada a i~io de RS . 
ll.ll~O (vlatt e um ml~ dUCDtoa t trlota c d•co reais e 
cinqüenta ecotovos), ap6o I pubiQçlo da lei Otçamcnliria 
AIIU>VLOA-2010. 
\'1 • FUNDAJ\tENTO LEGAL: 
Lei CC1f1'4'1C!Mftl.1r n• 101, dc 04 de maio de 2000; Lei 4.320. de 
17 de man;o dt 1964; Lei n• 8.666, de 21 doj de 1993, com 
rtd~Ç&> da Lei n• 9.64&198 -e ak ; P 00612()09. 

CLC'ITJAP; Processo A ' JAI'. / 

Maca ~~ 

Dn.DÔGL 

SECRETARIA DA.~ COMISSÕES PERMANE/1/TES 
Conússio do Jurisprudência e Bibliotau 

EDITAL N"G0112009 
(I" P•bllca{lo) 

A Comiss.\o de J•rispud.1nc:ia dcsle Tribuna~ 
cumprindo os diipuolos 11011 Arts. 121, § J" do Rqjmento 1ntano, 
van • f'Úblico dac ooahooci,_.o do CANCELAMENTO da Súmula 
008, do Tn'bunal dt Ju<liça do F.JIIclo do AmooL _ 

Mac.pli-Ap, 14 de abril 

BEfEQJ;)\TE A JlJSTI(AI!VA r.~ O!SilQQ2.CW!'JAP 

ONUt: SE Lt: l4, 1V. 

LtiA·SE: 14. V. 

Maup6, IJ du-rtl lk 200'~ 

lkl. NII.TON PE I CELOS. 
- P~a JAP -

JlUERF.P!TE A JIISTIFICATIV,\ IS"tlWJIOt-CI.caJA~ 

OND•: s•: Lt: dntlaados 1 [Koll J•dklal elo F.1toolo do A••P'· 

I.F.IA.St:: dndaados •• Trtbuaal •• J 6rl •• <:-.~a lk 
l'tlotlpL 

MaupA, 15 dt abril delot9. 

lkl. NIL'I'ON PEllf."rl., .-:o~CELO&. 
·Prni~.Í~p. 

TRIBUNAL PLENO 

PAU IA D & J U I, C A M p(J_Q 

Oc ordem do Excclcnlissiaoo Senhor Oc:ocanhargador 
Oôglos F.vangclisla Ran>OII, l'resick:nlc do Trihur11l Pleno. 
~ço cicnlc a todos os lnternildos e 101 que virem o praenle 
EOIT AI.., ou dele conha:ianallo civmm, que no dia 19 
(\llnle e nove) de abril de 1009 (qaana·ftlra), à OI (ollo) 
boru, ou em sessio subsc:qilentc, no ediflc:io sede do TJAP. 
silo na Rua Gcncrial Rondon, n. 12\IS, ctqUiNI com a Av. 
f AB. Bairro Central, na ula de aeuôa oo Plcnirio, realizar· 
tõ<.~â u l7S" Seulo Onliaária para julgunacntu dos seauintes 
lcilos e daqueles apresenlados em IT1Cill, independentemente 
de publicaçio: 

MAN[)ADO DE SEGURANÇA N 
OOOIIIUI.lOOU.QJ,OOIHI taodp '· JJ3m001l 
lmpctrll\tc: Lúcia ele Fálima Oliveira Queiroz 
Advogada; Larma Alva Figueira 
lnfomwnc: Município de MtaP' 
Relator: Det«nhorpdor Gilberto Pinheiro , 

M.~ftl!lADO O& . . --~J;BANCA N, 
0001191-JSJQ!II.U3.0000 (a• til• D. I ..l4611QQI.l 
I tn[ICtralltc: 
Ad•ogoola: 
lnfonllllntc: 

Relator: 

luac Emanocl Silva Pcrcira 
l'n:tly Chri.aina Queiro1. Leite Figucitedo 
Secretário de F.uado da Adaniniotraçio do 
EsiMdl.l do Atn;apoi 
Desc:anbercodor Gilbcno Pinheiro 

MANPADO DE St;GlJRANCA ]'j, 
Q001904-ll,200U.OJ.QOOO !aatjco 1.1J51120Qil 

hnJlt'(runlc: 
Advogado: 
lnlomlllltc: 

Rclutor: 

Vunda Alclntara Gan:ia 
<>reste !'\unes de Oliveira Filho 
Sc:crctlrio' de Estado da Adminillnlçio do 
Estado do Amapá 
o.-nbwpdor Canno Antônio 

M6NDADO DE SEG1[QA.NÇA N .. 
OQ000!4:14J009.1.QJ.QQOO ll!tiat n. IJ5Vl~) 
lmpt.1rdnlc: Vancua ele fálima dos Sant001 Sousa 
Advogudu: llcncm;ar Bcncdilo dos Sanlos 
Informante: Prefeito Municipal de Sem do N•vio 
Relator: Dcscm~ Raimundo Vala 

Pãg. 18 

Mt\!I!PADO DE SEGUMNCA 
0000 I S2· 78,2009.8.03.QOOO (anJigo a..l..l89/~00.!l 

Impetrantes: MineraçÃo Engenharia Serviço e Comércio 
Lida - MINESCOM c oulros 

Advngado: Valdcci de Freitas Fcrrc:ira 
lnronnantc: Sccrc:tlrio de E.odo do Meio Ambicnlc do 

Amapá 

~har~ll' Gilberto Piníheiro . .' 

Maca~.l' "'"'"'"' 2 . , / 

l\tar~1( 'sãfvr;;;~;doNa 10 Oi!:~! ctaria do Tribunal feno 

Relator. 

CAIIABA ÚNICA 

ATA DA 117" SESaÃO ORDINÁRIA. REALIZADA NO DIA 
SETE DE ABRIL DE DOIIIIIL E NOVE. 

Àa oito hor.S o dozeNele m~. presentes os 
Exoelentlslimos Sonharei . ~ GLBERTO 
PINHEIRO (Prnldonla), D0GLAs EVANGEUSTA. MÁRIO 
GURTYEV, CARMO ANTONio o RAIIIIUNDO VALES. 
~ juat!ftcad....m. a. Excellntlllllma. SonhOnla 
o. ... ~ LUIZ CARl.OS a EDINAROO SOUZA. 
Proc:urlldcn do Jtatlçra Ora. RAIIIUNDA CLARA BANHA 
PICANÇO. Feita a ~ da Ala da ~ s-lo Ol'd~. a 
qUII tal IPfOWI(Ia por ~e.lnm JIAQidos os MIIL*úOS 
p!OCMIOS: 

N'f' AÇOES CRIM!IWI 

tt.. .2.1IAl!ll • N&aMro Único da Juatlça • oooooot-
21.2001.1.113.0000 • Origam: Y' v.ra Criminal • do Audioria 
t.UtM lia eoman:. do MKap6 - ....,...,._ I04bllr Moll! do Silva 
- Adwgada: Ora. Pliicia 8ozlll'l -Apelado: Mrilllirlo P\illico 
do Estado do A1Mp6 • R8lalar: ~ ~ 
Evangelista-ROYIIor. DIAmbargldor Mallo ~ 

~ "Actmara Onlca do !Qr6Qio Tribunal do Julllça 
do &todo do Amap6, por unanllnldllda, conheceu do 
recurao • Njaltou 1 prallmlnlr do nulldoclo do p-por 
QWCUIMnto do .,..., No m6ttlo, pelo - quorum, 
nagou.llla prowtmanto na. .._ do voto proWido pelo 
-lnenla"--Mllr." 

~ • 1nn«0 único • Ju8llça • oooon1o 
34.2001.1.03.0000 - Origam: .... úrOcl do ConlaR:It do 
Amap6 - Apellnla: Sidnei Dlaa cJo. Sanloe -~ Or. 
Joio FarrWII cJo. Sara • Apelado: Mmlllrio PUblal do 
Ellado do Amap6 - Re1Rr. ~ 06g1as 
EvangeiiÃI -R.-r. ClaMmblrgador tMrlo ~-

IMIIIQ& "A Clrnara única elo Egr6g!o Tribunal cll JU811ça 
do &todo do Amap6. por .............. _._ do 
,._ ., 110 m6ttto, pelo -o quorum, MgC»>ha 
provlmenlo 1101 ...,_ do vaiO profwldo pelo eminente 
rolt!lor." 

Ir Z.IIAIIII • "-o único da Ju1t1ea • 0000117· 
Jt.2001.1.113.0000 - Origam: 2" v.ra CriniNI lia c:on-:a do 
...... - Apaianla: ~ Rala ~ ..... -
Adllogldo: Dr • .......,lO LAal ConiWo - Apelado; MiniÃ6rio 
Pübllc:o do Ellado doAm-" • ~ DaMmbllgldor Dt)gJu 
E111ngeliala 

~"A Clmara Única do Egr6Qio Tribunal do Juatlçe 
do latado do Amap6, pot' ~ conhaclu do 

-- •• 110 tMrito, pelo - qutiNIII, ~ 
pnMmenlo parei .. na....,_ doi votoe prolwldol.. 

.... S.I!OMII • """'- Único da Ju8llça • 0000157· 
1UOOI.I.OJ.OOOO • Origam: 11 v.ra OWnlnll da Comarca da 
Ma~ - ApUnlaa: Gllllon Slv8 Cruz, FMirlclo ConM do 
Am-. o Wrlo 'MI--~ Dr. Joe6 Mart. da SIYo 
Flho. Ora. ~ Souaa - Sanloe • Or. RoblrtD S6vlo 
GIMdol eo.lho (Defolw« Pllblco) -Apelado: MIUt6rio Púbico 
do Eataclo do Mllp6 • ReiRr. Daaamblrgador 06gl.s 
E~ -R..-: DIAmMig8claf tMrlo ~. 

lllãk "A Cam.r. única do Egr6glo Tribunal cll Ju1t1Ca 
do &todo do Alnap6, por --....... ~ -
I'ICUQW • ,.,..... .. prollon"'- cll ........ lia Pllllo 
• '*-Mnlo do...,_ No ....... pelo- quorum, 
nagotHha ,_,.,......, - .._.. do voto pno(wldo .,.ao _._,.......,_. 

..Nf!ma.ro_~~-~ • 0C134121-05.200!.I.~OOOL~ 
Origem: ,. llar1l Cl.... • do f-.la P\lJfQ lia eoman:. do 
MaQp6 - Rametenta: Juizo do Dirollo lia 1" Vn Civel e do 
Fazenda Pública lia Comarca do Mlap6 - Partaldrn: lvanir 
Fav.dlo do Abreu -~ Or. Luclvalclo Carvalho do 
Anrhdo - Pane Rt: DniDr l'relldenW c11 ~ t.lunic:ll* 
do UINniDçlo do ,_..,. - URBAM -Advogado: Ora. Küa 
Melo • ReiMor: DIAmbarplor Mallo ~ 

~"A ctmara única do Egr6glo Tribunal cll Jutltlçl 
do Ellado do Amap6, por IIMflklllclado, conheceu de 
romau •· no m6rtea, pelo - qutlfUIII, nagou.lhe 
prowlmanto ,_ laltiiOI doi votoe )lnlfllldol." 

APELACAQ ciYB. E am& EX OFFJÇ!Q 



Maca á 15.04.2009 

Revisor. Desembargador Gilberto Pinheiro. 

~"A Câmara ú nica do Egrjglo Tribunal de Justiça 
do E•tMio do Amap6, por unanimidade, conheceu 
Integralmente do recurso volunl6rio de Jozlmar Lopes doe 
Santoe e da Rerneeea e, parcialmente do i.curso votunt6r1o 
do Estado do Amapá. No m6r1to, pelo mesmo quorum, deu 
provimento parcial a Rem81&a e ao recurso do advogado 
da autora e julgou prejudicAdo o apelo voluntArlo do rju na 
parte que foi conlleclda nos termos do voto proferido pelo 
eminente re lator." 

APELACÕES ClvEJS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Santana Plllva. Oiretõra da Sec:retarla da ClllráiB Onica, laVIIII 
a presente ata, que vai por. mim lllil5<:rlta e assilada pelo 
Exoefentlsslmo Senhor Desembargado( Presidente da Colenda 
cam31a. ~-, 

\ J~.:, Desembargador Gllbe lro 
Presidente da · ú ca 

Número úntco da Justiça - oo~.2oo7.a.o3.ooo1 - t Ml.Dl•steri·o Pu' b--lico Estadual~ 
Origem: 1• Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de 

Maeapá -Apelante: Bradesco Seguros S/A- Advogada: Ora. ~i-····~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IÍ Glenda de Sousa dos Santos e outro- Apelada: Mayara Rocha 
1 

.. .. 

dos Santos, representada por Suely Santos e Santos -
Advogado: Or. José Wenoeslau Ferrolrs Rosa - Relator: 
De5embargador Mário Gurtyav 

~lsl!t. "A camara Única do Egrjgio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e reje itou a preliminar de Ilegitimidade ativa ad 
causam, no merlto, pelo mesmo quorum, negou-lhe 
provimento noe tennoe do voto proferido pelo eminente 
relator." 

~ ~ - Número Único da Justiça • 0000748-
96.2008.8.03.0000 - Origem: 4• Vara Civel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Maca pá -Apelante: Estado do Ama pé 
- Advogado: Or. Adonias Ribeiro de Carvalho Neto - Apelada: 
A. S. Uma - ME • Relator: Desembargador OOglas EvangeUsta 
- Revisor: Desembargador Mário Gurtyev. 

~: "A Clmara Únlca do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapl, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe 
provimento nos tennos do voto proferido pelo eminente 
relator. • 

!f......}~ • Nümero Único da Juetlça: 0000143-
11l.2009.8.03.0000 - Origem: t• Vara Clvel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Unlmed Macapá -
CooperaUva de Trabalho Médico • Adwgado: Or. Jean Carlo 
dos Santos Ferreira - Apelados: Evandro Amaral Ptngarilho e 
EUana Nunes do Nascimento Plngarilho • Advogadoa: Ora. 
Glsele Coutinho Beserra Pingarilho e outro • Relator: 
Desembargador Mário Gurtyev. 

~ "Retirado de pauta a pedido do relator" 

~GO~ PE; PECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 

~ ~ • Número único da Juitiça: 0000311-
55.2008.8.03.0000 - Ortgem: 1• Vara Civel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - Embargante: Oavtna de 
Oliveira Ribeiro - Advogado: Or. Tl8go Staudt Wagner, • 
Embargado: Estado do Amapâ -Advogado: Or. Francisco das 
Chagas F. Feijó • Relator. Desembargador Gilberto Pinheiro 

º'-c1Ü2,; "A c amara Única do Egrjglo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amap6, por unanimidade, conheceu doa 
Embargos e, no m6rito, após o voto do Relator dando 
provimento aos Embargos, pediu vista o 1• vogal." 

~ ~ • Númeto Único da Justiça: 0001100. 
54.2008.8.03.0000 • Origem: 5• Vara Cível e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapâ - Embargante: Gol Transportes 
Aéreos S/A • Advogada: Ora. Camile suva Ferreira Olfvia e 
outros • Embargado: Adilson Zafalon- Advogada: Ora. Ely CéQa 
Araújo Pinheiro- Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro 

~"A CAmara Única do Egrjglo Tribunal ele Justiça 
do Estado do Amep6, t unanimidade, contieoeu doa 
Embargos e, no mérito, pelo mesmo qlJorum, negou-lhe 
provimento nos termos do voto proferido pelo relator.• 

W.l&§ Número Único da Justiça: 
0000802.S2.200S.S.03.0000 • Origem: 4• Vara Clvet e de 
Fazenda Púbüca da Comarca de Macapá- Embargante: Oertem 
do Socorro Mendes Ferreira - Advogado: Or. Tiago Staudt 
Wag~er - Embargado: Estado do Amapá - Advogado: Or. Jos6 
Evandro da Costa Garcez Faho - Relator. Desembargador 
Gilberto Pinheiro 

QWd.o; " A Clmara Única do Egr6gio Tribunal de Juetlça 
do Estado do Amap6, A unanim idade, conheceu doe 
Embargoe e, no m6rito, pelo mesmo qu0111111, negou·lhe 
provimento nos tennos do voto proferido pelo relator.• 

NO· 3.893108 · Número Único da Justiça: 0000804-
32.2008.8.03.0000 - Origem: 4• Vara Civel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá • Embargante: Angeomalla 
Ferreira da Conceição • Advogado: Or. Tlago Staudt Wagner -
Embargado: Estado do Amapá -Advogado: Or. Fábio Rodrigues 
Carvalho- Relator: Desembargador Gilberlo Pinheiro 

~üg; " A camara Única do Egr6glo Tribunal de Justiça 
do E&tado do Amapa, por un~~n lmldMie, conheceu doi 
Embargos e, no m6rtto, após o voto do Relator dando 
provimento aos Embargos, pediu vista o 1• vogal" 

AGRAVO PE INSTR!l,I!WITQ 

N". 2,268/08 - (Numero Único da Justiça - 000087&. 
19.2008.8.03.0000) - Origem: Vara úniCa da Comarca de 
Ferreira Gomes - Agravante: Ministério Público do Estado do 
Amapá - Agavados: Estado do Amapâ e Murklplo de ltaubal 
do Pirlrim - Advogados: Procurador Geral do Estado do Amapé 
e Procurador do Munlclpio de ltaubal do Plririm • RelaiOr: 
Desembargador Carmo AntOnlo 

~ " ReUredo de paute ante a MJsincla justlflc.la do 
1° vogal." 

Nada mais havendo foi enoeiTllda ~essao ü ncMt 
horas e cinquanta e dnco miluto&. Eu. Clacy 

[P;ocu~~dor ~{oral d~ Ju~tiçi ~ ~ 
Jaci Pelaes dos Reis 

- - -· - · - ·.· .. -

PREGOEIRO - PORTARIA 08JI2()()9.GAB ,_ ... _ ............................... _ ..................... -...................... , 
! AVISO DE LICITAÇÃO I 
:. ••••••• - r ......... ......................... ......................................... .! 

O MJNISTÉRJO PúBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, ATRAVÉS DE SEU PREGOEIRO 
OFICIAL E EQUIPÉ DE APOlO, AVISA QUE 
ESTARÁ PROMOVENDO LICITAÇÃO, 
CONFORME ABAIXO ESPECmCADO: 
Proc:cuo 11•: 300020112009-MPEA 
Modalidade: Prezlo Pruenrial a• 00512009-MPEA 
Tipo: MENOR PREÇO, GLOBAL. 
Data da Abertura: OS/0512009 (terte·felra) 
Hora da lltitaçlo: 10:00 Horaa 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JlJSTIÇA-MPEA, LOCALIZADO NA AV. FAB, )110, 
064- CENTRO - FONE: (96)3212-1740. 

OBJETO: ContrataçJo de empnsa upedalizada para 
prutaçlo de urviçoa de INTERLIGAÇÃO PONTO-A
PONTO para comunicaçlo de dadoslvovlmaaem d01 
pn!dioa do MPEA, locallu•oo Dttta Capital, ao pn!cllo 
da Promotoria de Juat~ de Macapa, conro"!.'e 
espetlfluçou coaatantu ou Tenne de Rderfncla c 
minuta contratualaonoo do Edital 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAVtS 00 
SITE: www.mpJ!p.gov.br . O PREGOEIRO E SUA 
EQUIPE DE APOIO COLOCAM·SE A DISPOSIÇÃO 
DOS INTERESSADOS, PARA ESClARECER 
QUAISQUER INFORMAÇOES OU DWIDAS SOBRE 
O CERTAME EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL 
DE EXPEDIENTE, DAS 07:30 As 13:30 HORAS, NO 

ENDEREÇO ACIMA CITADO, TELEFONE: (96) 3212-
1740 OU PI:LO E-MAIL~mp.ao.goy br. 

EDITAL 

Confo'rme Norma Eetatu!Aria da Lei 
n•. 8. 906/94 tomo publico que requereu inacriçâo 
PIJICIPAL noa Quadros de Advogados da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Secção do Amapã, da 
bacharela CAIIILA LOPES RABELO. 

Macao•-AP. 15 abril de 2009 ...,.., 
Pr. WASHIRG~ 8AJIT08 CALDAS. 

- ~aidentoOAD/AP· 

Cnnform<' Nonnu Estatutária da Lei 
n'. R.906/94 1omo público que rcqucrcu inscriçAo 
s urL'EMENTAR noo Quadros ctr. 1\dvogados da 
Ortltm """ 1\n,·ngann• <In Brasil - Setoção do Amapá, 
do ndvo.:udo BRUNO ESORAS IIUQUITAS 
CUIMARÁES. 

Macapt.AP, 15 111111 de 200Q • 

.:::::&: 
Dr. WASHJNGTOW DOS 8AJIT08 CALDAS. 

• Prc~idrtltC () ... H/ AI'· . 

Publicações Diversas 

EDSON LUIS PETRY 
Toma público que recebeu do IMAP, a Licença 
Operacional n• 142/05. com validade de. 11/1~106, 
para atividade de plantio anual (arroz, SOja e milho) 
BR 156 Km 46, Macapá-AP, e a Renovação da 
mesma. 

DESRA TOX-Dedetlzadora Roma r Ltda-EPP 
Torna público que requereu a IMAP,a Licença de 
Operações para a atividade de Serviços de dede
tizaçao e de imunização e controle de pragas ur
banas,no Estado do Amapá. E nao fci determina
do Estudo de Impacto. Ambiental. 

EDITAL DE IHTtMAÇÀO 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, de aa>rdo com a Lei 3.268, de 30109157, 
INllMA o Sr. ADRIANO CHAGAS DA SILVA, na 
qualidade de denunciante na Slndlc6ncia n•. 03512006, 
para tomar ciência da decido da 66° Seasao de Câmara 
da Julgamento de Slndicancia. proferida em 3010912008, 
estando facultada apresentaçlo de lec~.no, no plliZO de 
30 (trinta) dias, conladoa a partir desta publlcaça<l. em 
conformidade com o artigo 50, Incito I, do Código de 
Proceaao Eticr>-ProriSsioNI (Resotuçlo CFM n• 
t61712001). 

Maca~~ 
Dr. OO<imar dos Santoe Bari:loea 

· Preeidtnte/CREMAP 

liCITAI. ll5 CCIII\IOCAÇAo Do\~
Do\ 

AI80CIAÇAo DE NJRICIA.TOREI MlfHTNJOI DO ITAIJIW. 

~Usembl61a 0eta1 Extl'aordlniml 

Convocaçlo 
Convidamos os senhores participantes da 
Asaoclaçlo de Agricultores MMntadoa do ltau~ a 
se reunirem em assembléia geral extraordinária, na 
sede social provisória, localizada na Rua Raimundo 
Valélio Ferreira Palmerim, n"373, bairro Centro, 
cidade de llaúbai-AP, Às 1•:00 horas do dia 17 de 
Maio de 2009 á nm de tratarem da seguinte ordem 
do dia: 
a) Leitura, discussao e votaçAo da EleiçAo da Nova 
Diretoria da AssociaçAo. para vig~ncia durante o 
período abril/09 a abriU2011. 

Macapá~. 15 abri de 2009 

llllllll<:o\1'0 D08 POUQAIS Crva DO IBI'ADO DO AIMPJ. 
11111'01.-AP 

.......... -23 .. o-..lore .. 1990. 
CJIN. M.!Q4.886J0001.fl 

EDfrAL DE CONVOCAÇÃO N" 001/2009 
O Presidente do Sindicato dos Polictais Civis do 
F.o;taOO do AmapA- S!NPOUAP, com ha.<;e no itcm 
VIl c I do An. 19 do Estlllu10 Social da P.ntidadc:, 
CONVOCA todos os poliáais civis sindicalizados 
para urna Assembl éia Geral ExtriKllllinária que 
n:alizar-sc-á no uuditório da F i\MAP, sito a 
Rudovia JK, sln - Jardim Marco Zero, no dia 
28.042009 (terça-feira) 4s 09:00h, em primeira 
chamada e as 09:30h sebrunda chamada oom a 
scguinle Pauta: 

I . Explunaçi!o da Prestação dt: conta do ano d.: 2008; 
2.1nfurmaçio sobre a nt:gociaçlk> salarial com o 

Govmto do Estado atravc!:; do Secretario Dr. Jocl 
Nogueiru; 

3. O que ocorrer. 

LC HAAS-MF. 

Toma público que recebeu da Secretaria de l:stado 
e Meio Ambiente - SEMA. a renovaçllo de sua 
Licença de Operação n• 01:!012001! com validade 
até 26 de maio de 2009 para Fabricaçâo de Vela~ 
de Cera. 



Maca ã 15.04.2009 

PEDRO OLNEIRA DO MONTE 
CNPJ- 04.536.81910001-29 

Toma público que requereu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente- SEMA, a Licença de Operação 
L.O. para atividade de comercio e vareglsta de 
madeiras e seus artilicios, localizada na Rua Mato 
Grosso,1292, Bairro do Pacoval-Macapá-AP. 

S. TA V ARES - ME 

Toma público que requereu à Secretari:;. de 
Estado do Meio Ambiente-SEMA, a 
renovação da licença de Operação para 
Serraria na Ilha do Curuá, Bailique. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental. 

, 
SINDICATO DOS TRABALKAOORES RURAIS DO 
MUNICIPIO DE MACAPÁ. ESTADO DO NAAPÁ. 

CNPJ04111!1.526'0001..eo' Flledo i C:UT e ,.,.AO RI-AI' 
CARTASINOICALN" 307.0CWI82-I.M'o n' 110 e As. 55 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO H" OCM/200t 
. ELEIÇ0ES SINDICAIS 

Pelo preMlte EdàJ, r.;o uber que noe dias 13 (lrue) , 

(DIÂRIO OFICIAL) 

CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS OA COSA 

O Presidente do Conselho de AdminlltraçAo da 
Companhia Docas de Saniana • COSA, usando as 
atribulç6e$ que lhe c:onlerem os artlgoe 9" e 10 do 
Ectatuto Social, convoca os acionislaa para a 
Assembré~ Geral a realizlr·se no dia 27/0412009, • s 
1 ShOOmin eom a primeira clla~a e 5egunda 
chamada às 16h00mln. no ludilório da COSA Rua 
Cláudio Lúcio Monteiro n"1380, bairro Novo Horizonte, 
SaniJonaiA, com a seguinte ordem do dia: 
I · Apredação da contas do exerclcio 2008; 
11· DesUnaçAo do lucro da 8fll)resa: 
111· Eleiçio dOS conaelheiros do CONSAD e CONFIS; 
IV· Eleiçio doe membros da Diretorill E.xeeutiva. 
V· O que ocorrer. 

Santana, 13 de abril de 2009 

v~~~· y..> anel Magno llv 
Presidente do C O 

14(quatO<Zit) e 15(quinze) de maio de 2009, no hor*lo d8e .

1 

~ 
ce:oo •a 17:00 l>o<aa, aeri ruJizade elelçio p .. carnpooiÍÇIO Prefeituras, Câmaras 
de Olr<llorla Ex..uiva, Conaello Foacal • Oelegadoe Ó M • • • 
Aepreaentantee, bem eomo, aupltnlee do SI~OICATO DOS e rgãOS UD1Clp81S 

TRABALHADORES RURAIS DO IIUNICIPIO DE MN:.APA. ~~-~~iliiiiilillliiiliiiiiiiiiill-~-í ESTADO DO AMAPÁ. para o lri6nlo 2009 I '201t O pleito aert 
operaelonallz:ldo com 3(trk) l.leea Coletoras de Votoa, Mndo 
01(uma) Fixa na sede do SINTRA l.leeaP' • ttl(du•) 
ltinerantK, o reglotro do Chllpaa que COnc:ot'l'WW'IT corart I 
partir da ptblieiÇio do Avioo Recumido dHie Eórtal nos lonnos 
do Art. «< do Ealal~to Social da enlldade. O ~etfm<trto 
~eompanhado dl todOI 01 docwnentoe eldgldoe alri átrigldo 
ao Presidente do SINTRA MACAPA. podendo - aUintdo por 
qualquer doa eandidel01 componertes da Chapa. A Secral~1 
do Sndlelllo Mdonará no pe<lodo dellinado 110 reg!Wo de 
c:hap .. no hottrio de 09:00 •• 15:00 hcru. de aegunda * 
quinta-feira e na MJia..fen de C»::O ia 12:00 hof'aa, lk:ando 
aberto o pruo de 10(dez) dlllt apó& a publlcaçilo do .-.vlao 
Rocumldo deate Edbl onde eetlri dloponlvel lnformaç6ee 
concernerte ao Ptoecuo Eleloral, rec:ebmerto de 
doeumenloo e fomecimenlo de ....,..pondenl• ....--. A 
lmpugnaçio de candldat\.111 dever6 aer feia no pruo de 
OO(elnco) diao • contar da ptblleaçio de rtlllçio d• ehapeo 
reglatradas. Caso nJo oeja obtido quorum mlnlmo de 213 (doia 
terçoa) doe IIMOdadoe 8Pioo • ve>tarem em prfmelnt votllç.(o, • 
segunda aerj v6Udo com a pMiclpaçlo dl ~ (cl~ pot 
cento), a lereúll ltlf'6 de 40%(quwerú pot 01rCo) de 
pattJc:fpaçio, a quarta e últim8 votaçlo olri virlclo cem • 
particfpa~o de qualquer n(lmtro de aaaoclldoa. Nulo o pelo, 
outro ser;i reoiWido danlro de 30(dlaa) <laa rnaniJcloa OI 
..-moa 1oea1s e hor6rioo de vclaçlo. 

;f!Jd,.~apj-AP, 13 dl ab<l de 200Q. 

SEBAS'TlÃO MENEZES DA SLVA 
-SNIRA lo&ACAPÁ 

SINOICA TO DOS TRABAUiAOORES RURAIS DO 
MUNICIPIO DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ. 

Cfoi>J 04. 1116.525'00Cl1..eo • r-a C:UT e l'lõl' AOIUN 
CARTA SIN01CAL N" ~.80GIII2- L.Mo n' 90 a Ao. 55 

ELEIÇOES SINDICAIS 
6:tll.Q 

5er6 realzade eltíçio nos dias 13(lrta), 1~(qo.g!orze) e 
1~qiÃ'Ile) de mllo de 20011, daa 08:00 u 17:00 l>o<as na aede 
de ~da, para com~ da DIRETORIA EXECUTIVA, 
DELEGADOS REPRESENTANTES E CONSELHO FISCAL, 
bem como, auplenlee do SINDICATO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DO MUNICIPIO DE MN;APÁ, devendo o reglllro de 
Chapas- aprMenlede na Seeretwla do Slndleato no hcriJio de 
011:00 ia 15:00 hor'all. de segunda • quinta-lolno • na MlCII.fM'lt 
de 09:00 '' 12:00 horu, fic;ando aberto o prazo de 10(det) di• 
epde a publicaçio do Aviso RMIRldo dHio Edlal. O Eclbl de 
convoeaçjo da Eleiç6o encontra ... dxado n1 fede do Slndleato 
e nos locala de trobalho. 

HJ .!f~eaplrl\1', 13 da abri de 200Q. 

~o. 
SEPIH-SN~~~~VA 

CACIPORE EMPREENDIMENTOS LTDA 

Torma público que REQUEREU ao IMAP a 
Licença de Operação, para Industrialização 
de Carvão Vegetal, Santana-AP. Rua XV de 
Novembro, 1039 A. Foi determinado Estudo 
De Impacto Ambiental. 

' C. OLNEIRA AGUIAR- ME (CEARÁ GÁS) 
Torna público que requereu a SEMJVIMAP. A 
Licença de operaçao para a atividade Comércio · 
Varejista de gAs Uquefeito de petróleo - GLP, na ~v. 
Intendente Alfredo Pinto, sln, Bairro: UI'\IA~ 
(Mazagao-AP), por u~ prazo de. 365 dias. FOI 
determinado estudo de vnpacto ambiental. 

PRf.fEITURA M-UNlCIPAL DE SANTAM 
COMISSÃO I'ERMANENTE DF. IJ('IT AÇÀO 

CONCORRtNCL'\ N". 00111009-CPIJPMS 

O MuDtCipoo de San·ana-AP, Pr<rcltul'3 :-.lunkopal de 
SanUVUI, ~~nm da Cormsslo Perman<ntc de l.oeilaoçao, ••.•s• aos 
mtcresslldos que rc11hurA no dia 1810Sil009, à< 08b301Dia, h~otaçlo 
Topo Mtaor Prtçu Global, na modalida<ic CONCORRI::NCIA 
PLBLICA, conrO<onc absoxo tspetificodo· EDITAL I)E 
CO, CORRENCIA • 001/U9 (I'UP\1S Obj<IO. "cunuataçlo de 
eaopn::.a de cotrcnhatoa pm euouçao da.< olbr.u c serv•ços de 
Rt>'iiAii7 .. fAO du Complno Esporll•o \'iltllu~. nu Munocipoo de 
snntana, Estado do Amapt. de ecordo com 11:1 <spccoficaçOts 
dlsc:nminadas nos anexos do ed 1t&! • 

O Edollll < demais .. romuoçOes, l'f'odtrllo ser ulllidos no 
endereço. Av~r.S. Sautana, 29S - Ãrca Purtuitoa, na sala da 
CPI JI>MS no hod roo da 08h00mirt 6s l3h00min "''""· 

SIWIIIW·AP, I S dt abril de 2009. 

-Murli~IIJ' 1'. llllrru d~ furo 
Prrsidtnl< d• ( 'PL - I'~IS 

PREFEJn;RA MUNIOI'AL otô SAlo.'TA.'ol~ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICrl AÇAO 

O Munodpin d.: Santana-AI'. l'refettura Municopal de 
Sant•n•. atravb da ComtsüO Prrman<nlc de Locitaçlo, avoso oos 
onoercssados que realilllf6 no di• 20/0512009, â:l 08h30mon, h~itaçllo 
Topo Menor Pr<ço Global, .. n•rdalnbck CONCOKRt:~('IA 
PUIILIC A, conforme ohatXo <.<roce o li~ 1:1>11 AL DE 
CONCORRENCIA N" 002109 CPIJPMS Ob)CtO: "conttat~ de 
em~st de ensenhlliA para e•ccuçto das obras C serviços de 
~1\1\gtm e Pavom<ntaoçân da Avcnrda S11r11ana cnttt as Ruas 
Ad6iv11o Cnvnlcrutt< e Tonere<k> Neve>, no Munklpio de Santana, 
F.sladn dn ll rnapi. de a•:urw •'OrniS cspccifteaÇOes doscnminaclas nos 
""""" do tdillll 

0 f.dit:ol c d..~lliiS onr01maçOes, podcrto str obtidas no 
endcteço 1\vemda Santuna, 29l - Alea Ponul\na, na llllt da 
C'PI JPt-.l~ nu horlino da OllhOOnun As IJIIOOmin horas 

S.ttao>-AP, I 5 de llbril '!" 2009 

· · Morikny P A/lrtu tM Castro 
Presidente da CPI. • PMS 

PRFEITURA MU~ICIPAL DE SANTANA 
COORDI:NAOORIA DE LICITA C: ÃO 

RF.PETIÇÀO 
PREGÃO PRESENCIALN". 00612009- CU PMS. 

A Prcrcitura Municipal de SantN\11, e esk 
pregoeira- PMS, lcvun ao CMhe~omtntu <lu$ inttn:ssados que, fnrt 
reaiiUf ao düo ~aiolll009. lloririu: is 1lloiii•IL Na forma da 
u 1 0• 10 S20 de 17 de julho de 2002. com aplrcaçio subsidllrta da 
L.ti Federal n; 1.666193 c suas ali<ra<;Oes postctio<cs, li<:itaoçJo. na 
modalidade PREGÃO PRF.SENC:IAL 01161200, do topo 
"ME'IOR PREÇO", que 1c111 oomo objeto "Aq~o de 
c-IMostlvtl", cOflrcwmc nccn>odadct de S~Ciatia Espe<ial de 
Co<>vemo c M iculaçlo laslitucionalll'rdi:IIWI Municipal de 
~ ....... Uul: Prcreiwta MuooCipal ele SantAna Sala da CPI JPM~. 
situ A•· Santwta, n•. 29S- Área i'Mt,.na - SantMa 
oos. o Edit.t ~:<•mplcto c dentais in~. JX'(IcfJo w obtrdus 
no cu~ ao:ima citado. no hooino OlhOOmio As IJhOOmin horas 

Sant-AP . .., 17 de abril de 2009. 

AU>nnt Colaru T6vora loo1odcslo 
• Prc&oeita oficiai/PMS 

PREFEITURA ;1.1UNICIPAL D[ SAlo.'TA.~A 
COORDENADORIA L>li LI<.:ITAÇÀO 

AVISO 

Pãg. 20 

PREGÃO PRESENCIAL W 01312009 · CI J PMS. 

A Prcrcotura Mutucopal de Santana, • «te ~goeiro, 
dtsignodo através do l><crcto n•. OI S/2009 - PMS. dt 07 dt 
JMtiro de 2009. lewun ao conhecimento dus intaesndn~ que fora 
re.1lizar no dia 30 de ebrol de 2009. Horâroo: ORhOOmin Na rormo 
do l.ei n• IO.S20, de 17 de JUlho de 2002 com aplieaçilo 
suhsidoAria da Lct FC<Icnll n•. g 666'9) e ' ""' oheraçOes 
postenorts, hen:açilo no modalidade PREGÃO PRESE:-ICI,.\L do 
ltpo "ME~OR PREÇO I'OK ll't:M", qu< tem cnmn olljcto n 
contn~toçao de empresa cspeciahzada no FORI\F.CIMENTO DE 
MATERIAL l>c CONSml!ÇÀO, r•• akndu as nccessidodcs da 
Coordenadoria Exccu~va • 0bl'3 Tancredo Ne\es, ~ferenle 10 
Decreto n' 11 821200X·PMS. l.<oeol· Prefeitura Municipal de 
Santana, Sala da CPUPMS, iiiO Av. Santana, n' . 295 - Área 
Poa1uilia-Santana. 
OBS O Ednal tomplcto c demais informaçOes, poderAo ser 
obltdos no cnd~cço acoma cillodu, no horàrio das 08h00mtn M 
IJhOOmtn. 

Santana·AP, 16 de abrtl de 2009 

LUIZ OtAvio Pcresra do <.:armo Junia 
Pn:t;ociro 

Oec Mun. N". OlS/2009 · PMS 

PRFEITURA MUNICIPAl. nr: SANTANA 
COOROm\ADORIA DE LICITAÇÃO 

PRt CÀO PRESEI'(CIAL :-.~. 01412009 - CU PMS 

A PrcfciLur» Municipad de Santana. e este 
prcgotlfl - PMS levam ao eonllccnncnt~dos Ífltcres.•ado< q..,, far! 
reahzor no dia ~maloV2009. Uorjrio: u 08h30min. 'i o rormo da 
Let n' lO 520, de 17 de Julho de 2002, com aplieaçao sub;idiArio do 

j Lei Federal n'. 8.666.9) c sua> •llcraçOt:s pniterior .. , hcioaçilo na 
modalidode PREGÃO PRESENCIAl. 01412009 do tipo 

. "MENOR PREÇO POK ITtM~. que tem e~>mo nhjeto 
"Aqulsiçlo de Combustlvtl", eonrormc ncccssod~dc> da Sc<rdMÍII 
Muntcop>l de AdnunistraçiO··SEMADIPrercotura Municopal de 
San111na Loc.11· Prcrcolura Munoctpal do Sontllna Sala da CPUPMS, 
solo Av. Santana, o•. 295- Ârcal'ortuArin -Sanutna 
OBS. O Edn.al completo c demaos onfurrna<;ôcs. poderio "' nhtldos 
no cndtrcço oeima cotado, no horiroo OllhOOnun "' I JhOOmin horas 

Santana-AP. ern 17 de abril de 2009 

Allynnc Coiiii'CS 'Uvora M""~"" 
Yrcgoeora olicial/PMS 

PRJIKITURA DE MAZAC40 

R!!:LAIOR!O ANALIDCO DE LlCIIAC-'Q 

HOMOL OGO: 

atll•li•ol• de alwl ,.,. .. ..,ai, afdlo t toperi.,, 

... ..,.,.u. "' .,.a4rv ,.,...... ... .s. l't'efcitura M:Wciral do 
Mluaio, &todo t1o "-l'l 

SII'lTESE DO PROCESSO LTC':ITATÔRIO: O proccuo 

licitJIIIrioo .. ep~c ._- rapedçle oo .. 14 de.~ 

ele 2009. b 10«1 ........ u.b 4o ..-ilo da O'L. ando os 
(cinco) CDipCUI ol>li-.. o odi!ol o ..,....., tnN ...

,.-.. A..,.u...i...,_do --- ..,,..... 

....- .. foz --'rio. ,.. .. - ele - ropctiçlo. • 
pon otond• • doi~ do M~o Pôblic:o do 

TrabiU.O. ApO. aNiioo doa .............,. de UaMliuçlo e ela 

l'nlpool· oo .... dd ol'cRad&, - ....... _ 

ok:8dcu toclao .. aipci• .. A4oaiei*oçlo pülita. Oi..S. 

diooo, o l'l<oid- ela Cl'LCCISIPMMr. adjodic:oa o •bj-
411tolicitaçJo o--altolxo rol~: 

• INintTUTO DE DKSENVOLVIMINTO SOCIAL 

ÁGAIA·CNPJN" k7t7.UMOIJ-33. 

.vw-oto.t..too: 

a) Jl$.33,oo(trialo ociaco Nlia) 

,.. ......................... ..........,, 
b)~O,OO{,.......Uruio) 

por caodiato ao ,....., 4o to1w1 tMtlio; 

c) Jl$.SO,OO ("""""'"" ,...;.) 

por caatlidolo ......... tio ...... -""· 
Obodoccoodo lodoot .. ~ da l,.c; •• 8.@'9J • 

- ohcnçOco,.......n.n.. - o--c rcloti>riol 

opwciiçlo .. E-lallíooi• l'lcfcilo, pon fim 4c 

""-lopçlo. p..eoriar~ 


	

