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N° 4616 

Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETO N• 4025 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2009 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo com 
o Decreto n• 4019 , de 05/ 11/09, 

RESOLVE: 

Nomear Michel Santos de Araújo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente do Projeto "Cooperativismo Rural", C6digo COS-2, da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural. 

Macopá, 06 de novembro de 2009 

bECRETO W 4026 DE 06 bE NOVEMBRO bE 2009 

Dispõe sobre o gestao e o 
controle de bens que compõem o 
acervo patrimonial dos 6rgaos e 
entidades do Poder Executivo. 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/c o art. 30, da Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, tendo em 
vista a necessidade de padronizar procedimentos, rotinas e disciplinar as 
atividades de gestão de bens e a sua incorporação ao acervo patrimonial de 
órgãos e entidades do Poder Executivo e o contido no Processo- Protocolo n• 
2009/37429, 

1:> E C RETA: 

CAPÍ11JLO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Os materiais que compõem o acervo patrimonial dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo, serão administrados e controlados em 
conformidade com a legislação pertinente à matcria e com o disposto neste 
Decreto. 

Art. 2° Para fms deste Decreto, considera-se: 

I - odjudicacao em ~ecucao de sentenca: transferência dos bens 
penhorados que estejam em garantia de execução para pagamento de débitos 
constituídos ou inscritos em Divida Ativa, oriundos de cobrança judicial; 

11 - ali~,a~: procedimento de transferencia da posse e 
propriedade de um bem, por intermédio de venda, doação ou permuta, 
obedecida as disposições contidas no inciso 11 do art. 17 da Lei Federal n• 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

1!1 - boixo: procedimento de exclusão de bens do acervo 
patrimonial do Estado por alienação, doação, permuta, dação em pagamento, 
perda ou desfazimento; 

IV - bvn em disponibilidade: material que esteja em desuso, seja 
obsoleto ou inservivel para o serviço público estadual; 

V - g inservível: material que não tem mais utilidade para o 
serviço público estadual em decorrência de ociosidade, obsoletismo, 
antieconomicldade ou irrecuperabilidade; 

VI - carga: efetiva responsabilidade pela guarda e uso de um bem 
pelo seu consignatário; 
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PODER EXECUTIVO 

Governador: Antllnio Waldez Góes da Silva 
vice-Governador: Pedro Paulo Dias de Carvalho 

Secretarias Especiais de Desenvolvimento Setorial 

Govemadoria Coord. Polftica e Institucional do Amapá: Alberto Pereira Góa 
Desenvolvimento da Gestão do Est. do Amapá: Joel Nogueira Rodrigues 
Desenvol. Econômico do Est. do Amapá: Antônio Carlos da Silva Farias 
Descnvol. Social do Est. do Amapá: Maria de Nazari F. do Nascimeato 
Desenvolvimento da Defesa Social do Est. do Amapá: Aldo Alves Ferreira 
Desenvol. da Infi'a·Estrutw'a do Est. do Amapá: Odival Monterrozo Leite 

.. Secretarias l!xtraordlniria\ 

Secretaria Extraordinária em Brasilia: Francisco Orlando Costa Muniz 
Secretaria Extraordinária dos Povos Indigenas: Joio Neves Silva 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Mal"(() Johooy de O. Nasc:imcoto 
Secretaria Extraord. de Polfticas para Mulheres: Ester de Paula de Araújo 
Secretaria Extraord. de Pollticas Afro-Descendentes: Maaoel A. de Souza 

Órglos l!stratéglcos de l!xecuçAo 

Gabinete do Governador: Luis da CoaceiçAo P·ereira Góes da Costa 
• Gabinete de Segurança Institucional: Cel PM Bráalio Rosanl Gondi11 Cruz 
Centro de Apoio a Coordenação Setorial: Édria Mkbelle Guimarles da Silva 
Auditoria Geral: Edla Pinheiro Ribeiro 
Procuradoria Geral: Nelson Adson Almeida do Amaral 
Defensoria Pública: Helder Josi Freitas de Lima Ferreira 
PoHcia Militar: CeL PM Gastllo Valente Calaudrini de Azevedo 
Policia Civil: Paulo C &ar Cavaklnte Martins 
Corpo de Bombeiros: CeL BM Giovanul Tanres Maciel Filho 
Policia T~ico Cientlfica: Eliete Nascimento Borges 
Ouvidoria-Geral: Oton Miranda de Alencar 

Secretários de Estado 

Administraçlo: Wellneton de Carvalho C1111pos 
Desenvolvimento Rwal: José de Ribamar de Oliveira Qulptas 
Cultw'a: Joio Akilldo Costa Milhomem 
Comunicaçlo: Man:elo lgúdo da Roza 
Ciencia e Tecnologia: Ariatóteles Viana Fernandes 
Desporto e Lu.er: Hlklo dos Santos Fonseca 

•ilducaçllo: JosE Adauto Santos Bitencourt 
Receita Esladual: Arnaldo Santos Filho 
Indústria e Comércio: SebastUlo Rosa Máximo 
Infra-Estrutura: Alc:lr Figueira Matos 
Meio Ambiente: Paulo Sérgio Sampaio FleHira (Interino) 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Haroldo Vitor de Azevedo Santos 
Saúde: Pedro Paulo Dias de Carvalho 
Segurança: Aldo Alves Ferreira 

• Setrap: Rodolro Fernandes da Silva Torres 
Trabalho e Empreendedorismo: Maria Antsia Nanes 
Turismo: Ana Célia Melo Brulo do Nascimeato 
Mobilizaçlo Social: Manlia Brito Xavier Góes 

Autarquias l!staduals e Órglos VInculados 

Adap: Robtrio Alelxo Ansellllo Nobre 
Amprev: Artur de Jesus Barbosa Sotllo 
SI AC- Super F4cil: Zenalde Dutra Caldas 
EAP: Maria Goretb da Silva e Soasa 
lapen: CeL Walcyr Alberto Santos 
Detran: CeL PM J011é Furtado de Sonsa 
Diagro: Rosival Goaçalves de Albuquerque 
Feria: Kátia Regina Balieiro de Souza 
Hemoap: Joio Ricardo Silva Almeida 
IEPA: Benedito Vitor Rabelo 
JPEM: Altlr Mary Sampaio 
Jucap: Gilberto Laurlndo 

• Lacen: Javanete Amoras Tivora Miranda 
Pesap: José d01 Santos Oliveira 
Procon: Alba Nlze Colares Caldas 
Prodap: Fernando Aat6aio Hora Menezes 
RDM: Carlos L•lz Pereira Marques 
Rurap: Jaezer de Lima Daatas . 
IMAP: Djalma V"aeira de Souza 
ARSAP: Fernando Dias de Carvalho 
JEF: Joio da Cunha Mourlo Neto (interino) 
1JEAP: José Maria da Silva 
Funserra: Joio Bosco A Ir ala Dias 

Sociedades de l!conomla Mista 

AFAP: Ana Dalva de Aadrade Ferreira 
Caesa: José Roberto Galvlo 
CEA: Josimar Peixoto de Souza 
Gasap: Rllllely de Jesus Pootes da Silva 

VIl - "pao de usq: cessão gratuita de bem patrimonial, com 
troca de responsabilidade pela sua guarda, por prazo determinado, cujo fun 
principal seja o uso em atividades de assistencia social, benemertncia, 
amparo à educação ou outras de relevant~ interesse social; 

VIII • ~: transferência da responsabilidade da carga 
patrimonial, determinada por ato administrativo; 

IX - dcsfqzlmcnto: baixa de bem ocioso. obsoleto, inservivel, 
irrecuperável ou cuja manutenção seja considerada antieconómica, por ato 
administrativo que autorize sua alienação, inutilização total ou parcial, ou 
abandono, observadas as normas técnicas e legais; 

X • ~: o contrato civil pelo qual a administração pública, por 
liberalidade, com ou sem encargos. transfere um bem do seu patrimônio entre 
órgãos e entidades ou entre entidades da administração indireta para outros 
Poderes ou para particulares, rondicionada A aceitação pelo donatário, 
podendo também operar em favor da administração; 

XI - !l!g)~: ingresso fisico com o respectivo registro 
contábil do bem ao acervo patrimonial do Estado ou entidade de direito 
público; 

XII - i!Wel!tário: procedimento que tem por finalidade apurar a 
existéncia fisica e os respectivos valores monetários de materiais permanentes 
ou de consumo; 

XIII • !!!!~: modalidade de licitação para promover a alienação 
pela venda de bens inservivcis ou de materiais legalmente apreendidos ou 
recebidos em processo judicial ou extrajudicial; 

XIV ~: designação genérica de equipamentos, 
componentes, sobressalentes, acessórios. veículos em geral, matérias-primas c 
outros itens empregados ou passiveis de emprego nas atividadea de prgãos e 
entidades, independente de qualquer fator, bem como aquele oriundo de 
demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e 
resíduos economicamente aproveitâveís; 

XV - material de consumq: aquele que, em razão de seu uso 
corrente e da defmição da Lei n• 4 .320, de 17 de março de 1964, perde 
normalmente sua identidade fisica ef ou tem sua utilização limitada a dois 
anos; 

XVI - moterlol permwntc: aquele que, em razão de seu uso 
corrente, não perde a sua identidade lisica, e ou tem uma durabilidade 
superior a dois anoa (Lei n• 4 .320, df 17 de março de 1964); 

XVII - · ator ou un!dodc de ollllC!lCarifodo: unidade ou setor 
responsável às operações de recebimento, guarda, armazenagem e distribuição 
de materiais incorporados ou não ao acervo patrimonial; 

1111.:. 

XVIII - S!tC!!' ou unidade ele .pg~: unidade ou setor 
responsável pelas operações de registro, identificação, movimentação e 
inventários de materiais incorporados ao acervo patrimonial; 

XIX - wrtmônlo: conjunto de bens, direitos e obrigações, 
suscetível de apreciação eoonÕmica, obtida por meio de compra, doação ou 
outra forma de aquisição, devidamente identificado c registrado; 

XX -~tq: tranaferêncià de bens públicos, em troca de outros, 
públicos ou particulares, da mesma espécie ou não; 

XXI - tombomentq: processo de registro em sistema próprio c de 
identifiCB.ção llsica do bem incorporado ao acervo patrimonial do Estado; 

XXII • trgnsfrinc!o: movimentaçAo de material constituinte do 
acervo patrimonial entre órgãos do Poder Executivo ou para entidades a ele 
vinculadas, com mudança gratuita de posse e troca de responsabilidade. 

CAPÍTVLOII 
I:>AS ATIVII:>AI:>ES PATRIMONIAIS 

Seçao I 
Do Rtglstro 

Art. 3° Oa materiais pertenoentea ao acervo patrimonial doa 
órgioa e entidades da administração pública eatadual sen\o registrados em 
aistema de administração de bens patrimoniais próprio com o respectivo 
registro contábil no sistema de administração fmanceira. 

Art. 4° Oa bens pennanentes deverâo aer identificados 
fisicamente por código distinto ou marca que caracteriu aeu tombamento, 
sendo vedada a utilizaçâo de um meamo código para maia de um bem e a sua 
reu tilizaçào . 

Parágrafo único. Os bens pennanentes recebidos em comodato 
acrlo identificados com códigos diferenciados ou fornecidos pelo comodantell. 

Art. 5• t vedada a cmiaaão de qualquer documento relacionado 
com a movimentação de bena patrimoniais do ·Estado aem a indicação do 
número do registro patrimonial. 

Art. 6° Oa bens deverão ser regilltradoa em moeda nacional por 
seu valor nominal, expresso em documentação hábil que o suporte. 

Art. 7° A movimentação por entrada e aalda de carga de bem 
patrimonial deve aer objeto de regi11tco competente. condicionada à 
apresentação de documentação que a justifique. · 

Art. e• Oa bens em almoxarifado serão avaliadàa pelos seguintea 
critérios: 

I - pelo custo de aquieiçAo, ae material permanente; 
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li - pelo preço médio ponderado das aquisições, se material de .. 
consumo. 

Art. 9° O documento hábil para a comprovação da movimen
tação de materiais ocorrida nos órgãos ou entidades é o Termo de 
Transferência de Bens acompanhado do Termo de Responsabilidade-anexo I. · 

Parágrafo único. O Termo de Transferência de Bens acom
panhado do Termo de Responsabilidade fará prova da movimentação de 
materiais, de formas analíticas, nos casos de incorporações ou baixas 
registradas no patrimônio do Estado devidamente assinados pelos gestores 
dos órgãos-anexo 11. 

Art. 10. A movimentação de bens ocorridas no mês será 
registrada no almoxarifado até o quinto dia útil do mês subseqüente e 
consolidada no Demonstrativo Mensal de Operações e Distribuições de cada 
órgão ou entidade do GEA-anexo lll. 

Art. 11·. O inventário dos materiais permanentes e de consumo 
apurará a existência fisica e os respectivos valores monetários, em confronto 
com as informações registradas no sistema de administração de matéria! e ou 
patrimonial próprio, realizado por todos os órgãos e entidades do GEA. 

§ J• Além das fmalidades deftnidas no caput, o inventário deverá: 

I - informar o estado de conservação dos bens e materiais e o 
valor unitário de cada; 

ll - confirmar os agentes responsáveis pelos bens; 

1!1 - manter atualizados e conciliados os registros do sistema de 
material de consumo e patrimonial c contábeis; 

IV - subsidiar as tomadas de contas, indicando os saldos 
existentes em 31 de dezembro de cada ano. 

§ 2° O inventário de material permanente e de consumo será 
consolidado, pela SEPLAN no Balanço Anual de Bens Patrimoniais e de 
Consumo em atendimento aos prazos estabelecidos no Decreto de 
Encerramento de Exercício. 

Art. 12. O levantamento fisico dos materiais permanentes e de 
consumo deverá ser realizado pelo menos duas vezes ao ano, no inicio e 
ténnino de cada gestão e nas trocas dos gestores de cada órgão, entidade ou 
responsáveis por sua guarda c conservação. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, o inventário será realizado 
em datas especiais a serem determinadas em razão de auditorias especiais ou 
sindicàncias. 

CAPÍTULO m 
DA AQUISIÇÃO [)A RACIONALIZAÇÃO E bA MOVIMENTAÇÃO 

PATRIMONIAl. 

Seçao I 
Das Incorporações 

Art. 13. A incorporação ocorre por aquisição, permuta, cessão, 
doação, fabricação própria, transferência por extinção, dação em pagamento e 
adjudicação. 

Art. 14. As aquisições devem observar as regras de licitação e 
serem suportadas por requisições devidamente formalizadas e aprovadas pelo 
ordcnador de despesas do órgão ou entidade requisitante. 

Art. 15. O material adquirido será recebido pelo almoxarifado de 
cada órgão ou entidade, salvo quando por razões de conveniência de 
estocagem ou de recebimento, o ordenador de despesas designe servidor para 
recebimento em unidade administrativa diversa. 

Parágrafo único. Qualquer que seja o local de recebimento, o 
registro de entrada de material dar-se-á sempre pelo almoxarifado· do órgão ou 
entidade adquirente. 

Art. 16. O responsável pelo almoxarifado deverá receber todos os 

materiais adquiridos, temporariamente, mediante emissão de termo de 
recebimento provisório, com vista a prover sua guarda até seu recebimento 
definitivo. 

Parágrafo único. Poderá ser dispensado o recebimento provisório, 
que se dará mediante recibo, nos seguintes casos: 

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; 

11 - combustiveis e lubrificantes automotivos, exceto os utilizados 
em "motores estacionários e geradores de energia. 

Art. 17. O recebimento defmitivo dar-se-á mediante termo 
próprio que certificará que o bem recebido satisfaz as especificações 
contratadas, qualitativa e quantitativamentc, além de encontrar-se em 
condições de uso c operação, podendo ser incorporado ao património do 
Estado ou de entidade de direito público. 

§ 1 o o ·recebimento e a aceitação dos materiais adquiridos poderá 
ocorrer pelo responsável pelo Almoxarifado do Órgão ou Entidade adquirente, 
em conjunto com os membros da Comissão de Recebimento instituída em 
cada Órgão para essa fmalidade, caso o bem a ser incorporado: 

I - possua características simples e de fácil conferência; 

11 - dispense avaliação de qualidade, de condição de funciona
mento ou operação por pessoal técnico especializado. 

§ 2° e vedada qualquer movimentação, total ou parcial, de bem 
sem que lenha ocorrido o seu recebimento definitivo. 

Art. 18. Com o recebimento definitivo, o material será 
incorporado imediatamente ao acervo patrimonial do órgão ou entidade 
adquirente, mediante identificação que caracterize seu tombamento, no caso 
de material permanente, e devidamente registrado no sistema contábil e 
patrimonial próprio; 

Art. 19. O material permanente incorporado ao acervo patri
monial ficará armazenado no almoxarifado do órgão ou entidade, enquanto 
não for distribuído ao usuário mediante emissão de Termo de 
Responsabilidade. 

§ 1 o O material permanente deverá ser distribuído pelo órgão ou 
entidade adquirente ·nos noventa dias seguintes ã data do seu recebimento 
definitivo. 

§ 2" Os materiais adquiridos com reçursos de convênios também 
deverão ser distribuídos observando· se o prazo máximo estabelecido no § 1 o. 

§ 3• Os materiais não distribuídos no prazo máximo estabelecido 
no § J•, deverá ser transferido a outro órgão ou entidade da administração, 
mediante emissão de Termo de Transferência, para aproveita-menta pleno. 

Art. 20. A incorporação de materiais recebidos pela adminis
tração pública estadual, por dação em pagamento ou por adjudicação em 
execução de sentença observara procedimentos definidos em legislação 
especifica. 

Seçllo II 
Da Competência dos Almoxarifados dos 6rgllos c entidades do GEA 

Art. 21. Sào competências dos Almoxarifados: 

I - recebimento e conferência do material recebid:> de acorda com 
as especificações e prazos de entrega contidas nos termos da contratação, 
processo licitatôrio, nota de empenho-NE e nota fiscal-NF; 

ll - arma..enamento e guarda dos materiais; 

IIl - registro nos sistemas de contl'ole o material adquirido; 

IV - certificação do recebimento; 

V - anexar as notas fiscais ao processo ti~ aquisição, c 
encaminhar para liquidação; 

VI - distribuição de materiais requisitados; 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

· REMESSA DE MATÉRIA 

Regina Lúcia Costa Martins Dagher 
Diretora 

Robertson Pe.na Pestana 
Chefe da Divisão Administrativa 

Antônio Carlos Rosa da Silva 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Raimundo Nazaré Tavares Frrreira 
Chefe da Divisão Industrial 

Membro da ABIO - Associação Brasileira de 
Im prensa Oficiai.~ 

Sede: Av: Aurino Borges de Oliveira, 103 
Bairro São Lázaro Macapá-AP 

CEP: 68.908470 
Fones; (96) 3212-2136 - 3212-2137 

3212-2138 Fone Fax: (96) 3212-2135 

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIARIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: 8cm DE 

LARGURA PARA TR!S COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINAT\JRA 3 MESES 6 MESES 1Z MESES 

01 ASSINAT. R$ 75,00 R$150,00 R$ 300,00 
ASSINA TI!-

02 RA C/ REMES R$ 225,00 R$450,00 R$900,00 
SAPOSTAL 

www.sead.ap.gov.br 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

Exemplar ............................................................... RS 5,00 
Exemplar Atrasado ..................... - ......... ............ RS 6,00 
Centímetro Composto em Lauda Padri · ............ RS 5,50 
Ceatfmetro para Compor,_ ................................ RS 8,00 
Página ExclusiVI ............................................... RS 430,0!J 
Proclama de Casamento ..................................... RS 50,00 

Ao DIO reserva-se o direito de recusar a 
publicação de matérias apresentadas em 

desacordo com suas normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 
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VIl - organização e mantimento do controle atualizado do registro 
de materiais em estoque observando a classificação e especificações adotadas. 

§ 1• O dirigente do órgão ou entidade da administração estadual 
designará através de Portaria, servidor para proceder à Certificação e a 
Liquidação da Despesa. 

Scçõo m 
Dcls Boixas 

Art. 22 . Qualquer baixa patrimonial por alienação, doação, 
permuta, dação em pagamento, investidura, legitimação de posse ou 
concessão de domlnio, perda ou desfazimento, só poderá ser procedida se 
deVidamente instrulda de processo administrativo próprio. 

/ § I • Nenhuma baixa patrimonial de vetculos automotores será 
' . acatada pela Secretaria de Estado da Administração , se houver débito com os 

.... Órgãos Federais, Estaduais e Municipais ao qual o bem estiver licenciado, t.ais 
como: 

I - tnxa de licenciamento; 

11 - imposto de propriedade de veículos automotores- IPVA; 

111 - seguro obrigatório; 

IV - multa. 

§ 2• 1!: de responsabilidade do condutor, a multa decorrente de 
sua atuação c, quando não identificado, caberá ao responsável pelo setor de 
transporte e ao dirigente do órgão ou entidade o pagamento de débito 
imputado ao veiculo automotor no período de sua gestão. 

' 
Art. 23. A alienação efetivada por venda de bens patrimoniais do 

Estado somente poderá ser realizada pela Secretaria Estado da Administração, 
mediante avaliação prévia e licitação, justificando o interesse publico. 

Art. 24. 1!: dispensável a licitação nos casos de venda: 

I - de bens móveis produzidos ou comercializados por órgão ou 
entidade da administração publica estadual, em virtude de suas finalidades; 

11 - de ações c titules do Estado, conforme legislação pertinente; 

111 - de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entida
des da administração pública estadual, sem utilização previsível por quem 
deles dispõe. 

Art. 2!5 . O bem considerado ob~leto, ocioso, antieeonõmico ou 
inservivcl para órgão ou entidade a que pertença poderá entrar em processo de 
desfazimento. 

§ t• O bem considerado como em condições de desfazimento será 
classificado em virtude de: 

I - ociosidade, quando, embora em condições perfeitas de uso, 
não estiver sendo aproveitado; 

11 - obsolescéncia, quando, embora em condições de uso, o bem 
não satisfaça mais as exigências técnicas do órgão ou entidade a que pertence 
por estar tecnologicamente ultrapassado; 

111 - antieconomicidade, quando sua manutenção ou recuperação 
for onerosa ou seu rendimento pn:cário, em virtude de uso prolongado ou 
desgaste prematuro; 

IV - inseiVibilidade, quando não mais puder ser utilizado para o 
fim u que se destina, em razão de inviabilidade de recuperação ou ri~o de 
perecimento. 

§ 2" Excepcionalmente, o bem não reaproveitável poderá ser 
doado ou cedido à entidade fl!antrõpica sem fins ·lucrativos, regularmente 
estabelecida no território do Estado e declarada de utilidade pública, quando 
caracterizados a finalidade e o uso de interesse social, devidamente 
comprovada pelo postulante, e mediante autorização do titular da Pasta, com 
base na Lei Federal n• 8.666, de 21 de junho de 1993, ouvida previamente a 
Secretaria de Estado de Administração. 

§ 3° Os s!mbolos estaduais, armas, munições e materiais 
,pirotécnicos serão inutilizados em conformidade com a legislação especifica. 

Art. 26. O levantamento da existência de material em condições 
de desfazimento é de responsabilidade do õrgão ou entidade a que o material 
esteja vinculado. 

Parágrafo único. A declaração da disponibilidade do bem para o 
desfazimento é de iniciativa da unidade responsável por sua guarda e 
manutenção, que será formalizada por meio de processo regular, devidamente 
justificado. 

Art. 27. A constatação da disponibilidade do bem para o 
di:afazimento será feita por comissão designada por autoridade competente do 
respectivo órgão ou entidade e integrada, no minimo, por três servidores 
. tecnicamente capacitados e, sempre que possível, em exercício na localidade 
em que se encontra o material relacionado. 

Parágrafo único. A comissão procederA ao exame pericial 
minucioso do bem relacionado e registrarA suas conclusões em Documento de 
Vistoria e Reavaliação, que esclarece.rã quando se tratar de material inservivel, 
os critérios de avaliação adotados, e recomendarA a adoção du medidas 
pertinentes, de acordo com o estado do bem e os interesses da administração 
pública estadual. 

Art. 28. Antes do desfazimento, devem ser aproveitadas as peças 
componentes passíveis de utilização, cessão ou alienação. 

Seção IV 
Do LeilCio 

Art. 29. Para a venda de bens móveis avaliadoa, isolada ou 
globalmente, poderá ser permitido o leilão, observado o limite para a 
modalidade de Tomada de Preço, estabelecidos de acordo com a letra "b" do 

inciso 11 do art. 23 da Lei Federal n• 8.666, de 1993. 

Art. 30. Para a venda de bens imóveis cuja aqutSJçao 
proveniente de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento poderão 
ser efetuadas observando o seguinte: 

I - avaliação doa bens alienáveis; 

11 - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 

111 - adoção de procedimento licitatório, sob a modalidade de 
concorrência ou leilão. 

Parágrafo único. Os caso!! que não ae enquadrarem no Caput do 
llrt. 30, os procedimentos licitatórios serão realizados sob a modalidade de 
concorrência, conforme prevê a Lei n• 8 .666/93 e suas correlatas. 

Art. 31 . A Secretaria de Estado da Administração deverá 
comunicar a realização de leilão com antecedtncia mínima de dois meses aos 
órgãos c cntidadcr. a fim de que os mesmos encaminhem relação de bens sob 
sua responsabilidade a serem avaliados e leiloados. 

Art. 32. Compete à Secretaria de Estado da Administração 
constituir Comissão Especial de Leilão para avaliar as possibilidadçs de 
destinação dos bens disponibilizados por órgãos ou entidades, que poderão ser 
as seguintes: 

com~rcial. 

I - redistribuição para outras unidades; 

11 - incineração, para os bens considerados inseiVi\'eis e inúteis; 

lll - leilão, para as sucatas e bens inseiViveis com valor 

Art. 33. Cabe ao presidente da Comissão Especial de Leilão 
receber os bens, conferi-los com o Termo de Responsabilidade de 
Movimentação de Bene, distribui-los em lotes e avaliá-los, podendo estar 
acompanhado do leiloeiro administrativo da Secretaria de Estado da 
Administração. 

§ 1• Os bens provenientes de entidades da administração indireta 
devem ser distribuídos em lotes especlfieos para cada entidade. 

§ 2• O leiloeiro administrativo deverá ser designado através de 
Portaria pelo Secretário de Estado da Administração. 

§ 3" Os valores arrecadados com a alienação de bens arrema
tados deverão ser recolhidos ao Tesouro Estadual, por documento de arreca
dação, em prazo estabelecido no edital de leilão. 

Art. 34. O resultado do leilão dos bens deverá ser homologado 
em até trinta dias da sua realização. 

§ 1• Após a realização do leilão, o registro das baixas patrimonial 
e contábil deve ser providenciado pela Secretaria de Estado de Administração 
ou pela entidade da administração indireta, dentro do mesmo mês da 
homologação do seu resultado junto ao órgão central de contabilidade. 

§ 2• A Comissão Especial do Leilão incumbe a devolução dos 
bens que não forem arrematados em leilão à Secretaria de Estado de 
Administração ou ao órgão de origem. 

Seção V 
Dos Transferênclos Patrimonlois 

Art. 35. Transferência é a movimentação de material 
constituinte do acervo de património entre órgãos da administ ração pública 
estadual, ou de órgão para entidade com Termo de Transferência Gr.atuita de 
Posse e troca de Termo de Responsabilidade. 

§ 1• Havendo movimentação de materiais entre órgãos e 
entidades ou entre entidades, será cla88ificada e registrada nos sistemas 
contábil, patrimonial e de administração de materiais como Transferência de 
Responsabilidade. 

§ 2" As doações mencionadas no parágrafo anterior ficam 
condicionadas à aceitação pelo donatário. 

§ 3° A destinação de materiais serviveis ou inserviveis do Poder 
Executivo para outros Poderes (Legislativo e Judiciário) e Ministério PUblico, 
observará as disposições deste Decreto e, quando houver, a legislação 
especifica do Poder ou de~~ses órgãos. 

Art. 36. A transferência interna consiste em mo~-imentação de 
materiais entre unidades administrativas pertencentes a um mesmo órgão ou 
entidade, com troca de responsabilidade em caráter permanente. 

§ 1• A transferência que ocorm entre órgãos da administração 
pública estadual deverá ser realizada com prévia ciência dos titulares das 
pastas envolvidas e com os respectivos registros nos sistemas contábil, 
patrimonial e de administração de materiais, suportados por meio de Termo 
Transfer~ncia. 

§ 2• Nenhum material poderá ser transferido internamente sem 
prévia ciência do responsável pela unidade de patrimônio . 

CAPÍTVI.O IV 
DAS AESPONSABIUDADES COM O PATRIM<5NIO 

Art . 37. O servidor público é responsável pelo dano que causar 
ou para o qual concorrer, por ação ou omissão, a qualquer bem de 
propriedade do Estado ou de entidade de direito público que esteja ou não sob 
sua guarda. 

§ 1" Considera-se seiVidor público, para os efeitos deste Decreto, 
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, extreer cargo, emprego 
ou função publica. 

§ 2• Para fina deste Decreto, equipara-te a aervidor público quem 
exerce cargo, emprego ou fu nção paraestatal. e quem trabalha para empresa 
prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade 
típica da administração publica. · 
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Art. 38. O servidor público poderá ser responsabilizado pelo 
desaparecimento de bem que lhe tenha sido confiado para guarda ou uso, 
assim como pelo dano que dolosa ou culposamente causar a qualquer bem, 
esteja ou não sob sua guarda. 

Art. 39. t: vedada a utilização de qualquer bem do Estado para 
fim particular. 

Parágrafo ú nico. Nenhum servidor poderá autorizar o uso ou a 
movimentação de bem patrimonial do Poder Executivo ou de suas entidades 
ele direito público, fora das hipóteses previstas neste Decreto, sob pena das 
sanções cabíveis. 

Art. 40. O desaparecimento de bem patrimonial, total ou parcial, 
por furto, roubo, depredação ou sinistro deverá ser objeto de instauração de 
processo administrativo disciplinar para apuraçã<l dos prcjuizos c das 
responsabilidades. 

Parãgrafo único. Ao termino do processo administrativo e 
constatada a responsabilidade do servidor pela perda ou dano de bem, será 
exigido deste o devido ressarcimento ao erário, mediante Autorização para 
desconto em Folha de Pagamento não ultrapassando o percentual máximo de . 
\0% (dez por cento), da margem consignável, com a respectiva inscrição em 
responsa bilidade no sistema de administração financeira. 

Art. 41. As providências adotadas nas baixas de bens por perdas 
deverão ser relatadas em relatório circunstanciado. 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 42. Compete ã Secretaria de Estado da Administração: 

I - emitir normas complementares para a fiel execução de 
disposições deste Decreto e averiguar a sua observãnciu; 

11 - notificar os titu lares de órgãos e entidades do Poder 
Executivo, onde verificar omissões e ocorrências contrárias a esta norma; 

IH - propor abertura de procedimento administrativo disciplinar. 
para apuração de responsabilidades; 

. IV - homologar á aquisição e implantação de sistemas para 
reg~stro e controle de operações realizadas por almoxarifados dos órgãos e 
entidades submetidas às disposições deste Decreto. 

Art. 4 3. Compete à Secretaria de Estado do Plancjwnento 
Orçamento c Tesouro em conjunto com a Secretaria de Estado d~ 

_!\dministração, estabelecer procedimentos para registro no órgão central de 
contabilidade nas disposições deste Decreto. 

Art . 44 . Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de 
Estado da Administração c pela Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento c Tesouro, a luz da legis lação vigente. 

Art. 4!1. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 46 . Revogam-se os O~crr.tos n°s 1494/92, 0191/95, 
0369/95 e 211 8/ 2007. 

Maca pá, 06 de novembro de 2009 

·~õ ~I~~,,. ~=ado~ 

JOEL N ~ObRIGUES ~ecretárlo Espccia~~!volvim~nto da Gestão 

WEU_Jrilb~, 
Secretário de Estado do Adcllnldrocão 

~~(:2~0, 
Secretário d~ Estado do Planejamento. 

Orçam~nto ~Tesouro 

Decreto n• 4026 de 06 de novembro de 2009 . .......... - ---- - --

ANEXO I 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

TERMO DE TRANSFER~NCIA DE BENS MÓVEIS 

Termo de Transferência de Bens Móveis, 
que entre si celebram a Secretaria de 
Estado xxxxxxxx cedente e a Secretaria 
de Estado xxxxxxx solicitante. 

Aos dias do mês de de xxxx, e tendo em vista a 

Foi transferida a responsabilidade pela guarda e controle de bens móveis, do 
órgão ---·- consignados na Ficha Individual de Bens Patrimoniais, sob 
responsabilidade desta Secretaria, conforme solicitação realizada através de; 

Em decorrência, ---- -·· 

E, para constar, este Termo e lavrado em 03 (três) vias com um só efeito, 
conforme Termo de Responsabilidade anexo. 

Macapã(AP), ___ de--- - - de xxxx. 

-----·-
Carimbo e Assinatura do R~sponsávcl pelo Patrimônio 

Carimbo e Assinatura do Gestor do Órgão 

Carimbo e Assinatura do Gestor do Órgão Recebedor 

---------- ·- --- ·- -··. 
Carimbo e Assinatura do Responsável pelo Património do órgão Recebedor 

ANExO II 

[

- . ~--'--~OOVERNOOOESTAOOOONMPA 
• TERMO DE RESPONSABILIDADE 

fcoDIOO oÊ LOCAUU.CAO I DEI<OMINAÇAO IM LOCAllzA<;ÃÔ 

1- . I NOME DO Rf'.S~~sAVEL. ----------------------· ~LC.-ROO/FU~CA_o ____________ ..J 

rrT-t:N"'T-:-.,..-,-•. -. -r-:-..,-,--,.--::-T...,.= DA_,.-- OICIUNIIfN;N;J/E8t"'::CI)1CAJ;,}D AqU1~ 6o n K.a N UfTO ,_ ____________ :__ 

1- . - -1--f-- 1--·---
r----r--· 

!-------•. TOTA~ 

::~o~m~n~00~1r::~~bi~i~: ~~ 1 • Compra 
rdacionados bem como u despe- f'2!..·:JR!!!;e'll!!.!.ull~õYe~l - - ---fL2 - f!:rmuta _ 
•u por clca existente. ~ ln*trvt~l 3 . Cento 

4 • Ociu10 4 • Do.3ç&o 

5 • Anlkc.on6mi~.!!...._ - S - f•bril. Pn:iPtia 

Oau~:_ .. ,d>ee _ __ ..Jd~e~2*i'009~.'---,r---..1!6!..;·:..J1't~•!!•!!•l~ertnc:~~lo!_ 

te '"' 
VALOR 

UIOTARIO 

-

1-

-

-

Obac:rvaçlo 
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ANEXO ID 

ldãl--;;QU;SIÇÃO DE MATERIAL DO ~~:TA : "TrL·-~ 
~ I ALMOXARIFADO - RMA 

Unid. Requ isitante I __ 
Reopono&vcl pelo Selar --------- -

é PP/ MP [ L Malrl~~aj 
~ ---

ITEM 
1--+-

F.SPECIPICAÇAO DO MATERJAL UNID _ __QUAN"MDADE 
. SOLIC. ATF.ND. 

VALOR
UNITARIO 

--- -- - ------- · ---t---1---l-- ---l 

--!------- --
- --- --- -f- ·. 

~-1--- ( - -+-- -1-----l 
--------+ 

--~--~--4----
-- ··---------1---~ -- ~-~----l 

·
·-

- -· 1---+--+~-+---
- - 1---1-- -l--- --l 

-- +------- ·-- - -+-+---+- - ·-

1---
-~-

- -

--- - - -----. - .. 

·-f---~ 

·--1- - + ---1 

---+- ---11---.........J 

---
1-- ------ -- -

/_f 
=rODS: L Data: _, ,_ Bal>ca: 

Dato: __ / _ _ / __ Data: _ _ /_. -'- - Data: __ / _ _ f __ 
I 

I Órgãos Estratégicos de Execuçã~ 

@eiensor Púb.lico Gml do Estado ') 
~-----=~ 

Helder José Freitas de Lima Ferreira 
-----------~ 

PORTARIA 
N° 046/0g.OEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 00 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe sllo conferidas 
pelo Artigo ao, Inciso XIII da Lei Complementar 
Estadual no 008, de 20. 12.94 e pelo Decreto no 005, 
de 01 de janeiro de 2003, e considerando o que consta 
no ofício no. 169/ 2009.-CEAS. 

RESOLVE : 

Designar a Advogada FÁTIMA REGINA 
EVANGELISTA UMA, Gerente Geral d o Projeto 
Balcão de Direitos, CDS-3, para se de sloca r da sede de 
suas atividades - Macapá-AP, até a Cmde de 
Belém/PA, no período de 28 a 30/10/2009, a fim 
de partodpar do Curso de CapacitaÇão, sem ônus para 
esta lnstituiç3o. 

Dê-se ciência, registre-se, pubWque-se e cumpra-se . 

GABINETE DO OEFENS~BUCQ..GERAL DO ESTADO 
DO AMAPA, EM 27 Dtfj"BRO DE ZOOJ. 

'~rtf( 
HELDER JOSÉ ~~~~E UMA FERREIRA 

Defensor ~ico-Gkral do Estado 

(Çõ-rpo de Bombelr~~ ---·- · ~ 

Cel. BM ~nnl Tavares_ Macl~~~~h~ 

A11in•tura do Almonrife Auina.tur~ d o Rccebct.lor 

PORTARIA 

... 0221'111-DAOIC8IIAP 

o COrnenclaD Geni do Corpo ele 

Bombeltol MiiW do Eada do Am1p6, na '*' da llrlluiç6el 

que lle alo oonMtdle pela o.cr.to r/' 0788, de 17 de Me~ 

de 2008. IAi r/' 01524, de 31 de Mlbta de 2001 • 

NgUI&menllld1 pelo Dlcrlta r/' 03547, de 14 de -mbro 
2001. 

RESOLVE: 

Art. 1' • eonc.der ICIIaràmlnla de 

&ipllmenla de Fllldol em nome de CAP IM MÁRCIA 

CRISTIANE SANTOS CORR9, M1á1a111 r/' 318307, na V11or 

de R$ UOI,OO (TI.. lloW RNII), clllllnedol a CU11a1r 

delpeMa mWu de pronto ~ com s.Mçial de 

T~. diiiiNdo a tupllr -lcledlt lldrnlniltriiNM e 
OI)II'ICional da Dlvlelo de 8ert1Go1 T.._ - Dlp, do 

CIIMAP. 
. Art. 2' . o........, canoadida dlved 

., IPIC8do na prazo de 30 (TIInllll - 1 QDI1I8r c11 c1111 do 

~ 

M 3"- A ....,_ ~ dlved ., 

empenh8cll rw Fam. de Reano 0107, fln9WI\I de tnlbellha 

38.301 .08.182.0081.21114, na....,.,.., de delpeu 33.110.38-

. SeMço. de T-..o. de "-- Jurtdlcl, na valor de RS 

3.000,00 (Trts ... ANil): 

Alt . ... . o ~ pelo eclianlameniO 

dlved ~ pr-.çlo de canta funlo • Dlwillo de 

~ • Finlonça (OOF). denlra de 10 Cllal ..... 

canlldal do t6rmino do prazo de epbçlo canellnla na Art. 2' 

dieta Porllria. 

PORTARIA 

N' 021108 - DAGIC8IIIAP 

8ombetoe .._ do Eàdo do Amlp6, no UIO da 

lll'tMiiç6ea que .. alo canfllldla pelo o.a.o r/' 07111, de 

17 de ilw9o de2008, t.l r/' 0824, de SI de~ de2001 e 
regullmenl8dl pelo o.a.o r/' 03547, de 14 de IIOIIIII'Iblo 

2001. 

RESOLVE: 

Art. ,. - Conc.dlr 8di8nllmenlo de 

Suprimento de Funclot em nome do CAP 1111 LUIS 

ROBERTO BAT18TA NI!RI, Mllrfculll r/' 413810, na velo!' de 

R$ 4.000,00 (Queira Mil RNII), clllllnldae 1 CUIMr 

~ miúda de pronto PIQIWI*IIa com ~ de 

ConNno 1 SeMçce de T~ dllllnedo 1 ll4lrir 
_..,..... edrn~ • apiiMionll .. ~ de 

Emer;IIICilll de Deflu Civil na Municlpio de VWiria do .1111. 
em virtude dlaluaçla de..., de enc:heNI. 

Art. 2'. o adienllmlniD cancedldo dlved 
., IPIC8do na PIUO de30 (Tmll) ...._ 1 CDiàr da data do 

reOIÜietiiD. 

Art. 3"- A refMiGI dllpeu dlved ., 

empenhedlne Fanll de Realrlo 0107, Progtwna de lniiiiiiO 

38.301 .08.182.0081.2814, na.,.,.. dedelpeu 33.110.30 

- .....,.. de OoMI.ma, na velar de R$ 2.200,00 (Oail .. e 
Ouzenlol Reell) e na ....., de ~ 33.00.38 -

~ de TIICMOI. de "-- Fila, na V11or de R$ 

700.00 (s.c.nta. ANil) • na llementD de despeM 

33.00.38-SIMQoe de TIICMOI de "-e Juifdlca, na valor 

de RS 1.1110,00 (Hum .. e Cem RNII). 

M 4' • O MlpaiiÃWI pelo llfiMIImlniD 

deYIIfl ..,._., l)iwtaçlo de canil junla • OMda. de 

Oiçli....., • F'lllr!Ç8t (OOF), dlnlnl de 10 - Clllll, 

oontadot do l6lmlna do prazo de aplcllçAa oonetance no Alt. 

2' delta Poltaril. 
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O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Am.pé, no uso das alribuiQOea 

que lhe do conferidas ~lo Decreto ri' 078jl, de 17 de Março 

de 2006. Lei ri' 0624, de 31 de outubro de 2001 e 

regulam&ntada pelo OeCA!to n• 03547, de 14 de ~ 
2001. 

RESOLVE: 

Alt: 1• - Conceder adianbomento de • 

Suprmento de Fuodos em nome do CAl' BM ROGÉRIO 

~ RAMOS. Mat11cula ri' 433863, no valor de R$ 4.000,00 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~ do 16rmino do prazo de 'l)llceçlo oonet1n1e no Art. 

2" desia Portaria. 

Dke ciência, 18QislnHe e publque-se. 

• 08 de julio de 2009. 

f 
. 

GlovaMI T ho- Cel811 
Coma C8MAP 

PORTARIA 

N" 031/0t - DAGICBIIAP 

O Comandante Getal do C011>0 de 

Bombeiros Militar do Eslldo do Amap4, no uao daa atribulç6ü 

que lhe do cont.ricla pelo 0ea1rto ri' 0789. de 17 de Março 

(Quatro .-. Reais), deltinldoe a cuslllar ~ miOdas de de 2006, lei n" 0824. de 31 de outubro de 2001 e 

pronto paoamento com Material de Conaumo e Serviços de 

T ercelros. destinedo a supdr -sidedn admlnlatratiVIS e 
opéradonal das Ações E"*ll8ffclala de Defesa Civil no 

Município de Laranjal do Jari. em Yirtude da e~açio de elerta 

de enchente. 

Alt. 2" - O adiantamento concedido deve~ 

ser aplicado no prazo de 30 (Trinta) dia, a contar da data do 

reoebimenlo. 

Alt. 3"- A referida despesa deven!l aer 

empenhada nt Fonte de Recurso 0107, Programa de trabalho 

36.301.08.182.0061.2614, no elemento de deepesa 33.90.30-

Material de Consumo, no valor de R$ 2.200,00 (Doia MU e 

Duzentos Reais) e no elemento de deepesa 33.90.36 -

Servlçoe de Terceiros de""-Flaica, no valor de R$ 700,00 

(Setecentos Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 -

Se<viços de T eroeiros de Peeloa Jurldlca, no valor de R$ 

1.100.00 (Hum Mile Cem Reeis). 

M 4° - O respons6\lel ~lo adiantamento 

deveri apresentar pnm.ç6o de c:orU junto • OMslo de 

Orçamento e Fl/laiiÇaS (DOF), denlro de 1 O dill8 liteia, 

contados do 16nnino do prazo de apllcaçAo constante no Att. 2" 

de818 PolUiria. 

I 

! -
. i 'Alho- Cel 811 

ldoCBMAP 

o Comandante Gela! do Colpo de 

Bombeiro~ .,..... do Eatado do Amapé, no uso das 

atrbllçlles que lhe do CIClrlfllrides pelo Oec:relo ri' 0789, de 

17 de Março de 2008, Lei ri' 0824, de 31 de OUiubro de 2001 e 

regulamtllllda pelo Doctelo n• 03547, de 14 de novembro 
2001. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Conceder ~to de 

~de Fundos em nome do 1• TI:N BM ISIIAEUNO. 

<:ORRb BARBOSA. abiJialla ri' 148eizs, no valor de R$ 

4.000,00 (Oullto Mil Re*), deslln8dol • cuslllllr clespeue 

~ de pronto pagiWII8Ilto com Yalerial de Consumo e 

ServiçiOs de Ten:eiroa, deetlnado I 5UPfir nerettidadee 

edmlnillnllivla e opetadonal do Curao de Melvuflo 
AubW!mo - CMAIJT, da CNido de Capecbçlo de Rec:ulllos 
Humanos- OCRH, do CBMAP. 

M 2" - O ldiantamerJu concedido~ 

ser ap~Cido no prazo de 30 (Trinta) dias, a contar dl e1a111 do 

recebimenlo. 

M 30- A nlfllrlcla dMP8'8 ~vMtl eer 

eqM!nMda na Fon:e de Recuso 0107, Progflml de trabalho 

36.301.06.182.0061.2614. no elememo dl diiC)eM JJ-00.30 
- Mlterilil de Consume, no vetor de R$ UOO,OO (Hum Mil t 

QuinhffttOI Reaitl • no elemento de despeea 33.90.3S -

Selviços de Teteel"'O de """" Jurlclica, no vllclr de R$ 

2.500,00 (D;lle M~ e Quln.'Minto$ Reais). 

A:t. 4' - O AISf>OII$IMII pelo ldinarnento 

dever6 IP~ pretiiÇAo de conta JUnto • DMdo dt 

erç.nento e Fonar.ço:.s (t>OF). dentro de 10 ~ IÃ!IIIa. 

regulamentada pelo Oeereto ri' 03547, de 14 de novembto 

2001. 

RESOLVE: 

Alt. 1•- Prorrogar por rna1t 30 (trinta) dias, 

o eóiantamtnt.o de Suprimento de Fundoa em nome do CAP 

BM lUIS ROBERTO BATISTA NERI. Mlllrlalll ri' 433170 a 

c:onlar de 15 de julho de 2009, concedido Blravéa dl PoNrla n" 

025f09.0AG, de 12 de Junho de 09. 

Art. Z' - O ~sponsivel pelo adiantamento 

dcvm aprc9COIW ~ de coota junto l Divislo de 

Orçamento e Finanças (OOf), dentro de lO dias 61eis, contados 

do tmnlno do prazo de apliçaçao COIISialltc no Art. I' desta 

Portan.. • !t· · ~~julhode2009. 
I • 

GICMMi T . Filho-Cel 811 
Co!Nnd do CBMAP 

f..Q.IUA..IUA 
N" 033108 - OAGIC8IW> 

O Comand1nlll Geral do C011>0 de 

8olnbelros M~kar do fitado do Amapá, no utO dll 

atrilulç6ee que lhe slo oonfwides pelo o.a.to ri' 0789, de 

17 de Março de 2008, Ltl,. 0824, de 31 de OUiubro de 2001 • 

regu!anlenUodl pelo Dec:relo ,. 03547, de 14 de novembRI 

2001. 

RESOLVE: 

Att. 1° - Conceder adiantamento de 

Sup!Wnem de FundOI em nome do r TEH 811 VILMAR 

lAURINDO JÚNIOR, Ualrfcull rf 11361a, no valor de Rl 

Z.OOO,OO (Doia Nil Reels), clesiNdos a cus!ew despesas 

miúdat de !)fOIIto ~ çom Matarill de ConeOOIO e 

Sertiçoa de Teroeiros, com Intuito de IUpiW 118C111Uidedes 

tdmlnlllrallv• e Of*ICional de Coocdcmdorla 6stld...J do 

Defesa CivU- CEDEC. 

Art. r . o .w.n11mento c:oocedido 

devu' ser aplicado DO prazo de 30 (Triotl) dia, a toDtar da 

dala do recebimento. 

Art. 3'· A refcrid.t despesa ~ ser 

cmpenhlda na Fonte de Recurso 0107, Pro&rama de tRbslJio 

36.30I.06.1n.006L2614, 110 eiC111C11.0 de despesa 33.90.30 

- Material de Consumo, no Vllor de RS 1.500,00 (Hum Mil e 

Quinbcalos R.eals).e no dc:DlCRIO de despca 33.90.39 -

Serviços de T=lros, 110 Valor de RS 500,00 (Quinhmto~ 

Reais) 

Art. 4' - O respollável pelo adiantamc:nto 

deverá aprC$C111at ptcsr.çlo de con1a jun10 l Divil!lo de 

Orçame:llo c FÍIIanÇJI.s (DOI'). deotro de I O dias 61els, 

contados do tbmino do prazo de aplio:lçlo coosante no Art. 

Z' desta J>onaria. 

Pá . 07 

AP. 22 de Julho de 2009 

PORTARIA 

H" 034IOt - DAGICBIIAP 

o Cornandanle Geral do Colpo de 

Bombelroa Mililar do Estado do Amap6, no UIO dat lllrlilulç&ls 

que lhe alo conferidas ~lo OeelwtD.rf' 0789, de 17 de Março 

de 2008, Lei n" 0&24. de 31 de outubro de 2001 e 

n~gulamentada pelo 0ec::teto n" 03547. de 14 de IICII\olll1llwo 

2001. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder ldlenl8mento de 

Suprimento de Fundot em nome do r TEM IM EDIIIAR 

JtJNIOR lOBATO UIIA, Mllricut. ri' 147011, no Vllor de Rl 

4.000,00 (Quatro Mil ReM), dmNdo& a CUIWI8r deepous 

miúdas de pronto pagammto com Uaterlal da Coneumo e 

Serviços de Tercelrol, dellinldo a supiW nec:eatldaclel 

lldminislratives e opeqçionat da i' Companhia l~tcl 

Comando Operacional Interior-COI, do CDMAP. 

Art. 2" - o adiulllmellto concedido deverá 

ser aplicado no pram de 60 (sessenta) dias, a contar da data do 

recebimento. 

Art. 3"- A referida ÓC$1)CSa deverá ser 

empenhada DI Fonte de Rtlcurso O I 07, J>roaw- de trabalho 

36.301.06.182.0061.2614, DO elemento de dclpesa 33.90.30-

MateriaJ de Consumo, no valor de R$ 2.500,00 (Dois Mil e 

Quinhentos Rceis) c no elemc:nto de despesl 33.90.39 -

Serviços de Tcn:ciros de Pessoa Jwfdica. no valor :l.c R$ 

1.500,00 (Hum Mil e QuinbenJos ~s). 

Art. 4' - O responsável peto ldÚIIItai!IC:Dto 

devu' ap!C5CIIW prcs&IÇio de co111e junto l Divislo de 

Orçameuto e FiDaoças (OOF), dcrltrv de 10 dias úteis, 

cootldos do término do> prazo de aplicaçao constallte no Art. 

ZO desta Por11ria. 

FÚIIo-Ct!BM 

O Comandante Glwll do Corpo de 

8onibeiro. MiiiW do Estado do Am.tpAI, no uta c1u 

atriluiç&ll que t11e slo -.ftridaa pelo Oec:rl!lo n• 0789, de 

17 de Março de 2006, Lei ri' 0824, de 3! de o..'ll.two., 2001 • 

regutamtntada pelo Oecrwlo ri' 03547, de 14 de 110Wembro 

2001. 

RESOLVE: 

M 1' • CoMeder ldianlamento de 

Suprlmlnlo de FUftdos 1111 nome ' :0 2'Tat BM EUZSJ 

LEAo DOS SANTOS, MllrfQlla n• ,:Ulat, no velar de R$ 

4.000,00 (Quatro .... Rells). deltinsool ~ Cl/t1IW despesas 

miúda• dl pronto pecpm•'* com !Mt.rial de Coneumo 1 

Se~ de Tll'CKos, dellinldo a 114W _. .. 
ldmin~. ÇPII.aonel dl Dtvlslo. Apolo l.biiiellco 

· DAfDAO doCBMA!' 

Art. r - o ~to coocedido 

devcrt SC'I' aplitado no pnm de 30 (trinO) dia, a I.'OIIU: da 

data do ~lmcnto. 

Art. 3"- A referida lbpesa devert ser 

anpeabldlna Foott de lta:uno 0107, ~·de lrllbltlbo 

36.30Ul6.1S2.0061.2614, 110 c1emeG1o de clespeu 3).90.30 
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- M.tcrill de Coasuroo, no valor de RS 2.SOO,OO (Dois Mil e 

Quinhenl0,1 Reais) e DO elcmalto de de!pcsa 33.90.39 -

Serviços de Terceiros de PC!30& Jurldica, no valor de RS 

I.SOO,OO (Hum Mil c QuinhcD1os Reais). 

Art. 4• • O ~nsávcl pelo adianlamcllto 

devcrt lpi'CSCiltar JmSiaçlo de CODII junto i Divido de 

0rçamcato c F'UIIIIIÇIS (DOF). dcutro de I O dias 6tcis, 

conlados do támioo do prazo de ~plicaçlo constante no Art. 

Z' desta Portaria. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

1411031. no velar de R$ 4.000,00 (Oullro Mil "-ia), 

~ 1 cut~Nr detpeus miúdll de pron1o pegamenkl 

com .....,_ de Coneumo e SeMçol de Terc:eirw, com 

inlulo de ... -•idldee lldmililllrellv • operaeion8l 

de DMdo de Copec.eçlo de Reanos Hum111101 • DCRH, do 

CBMN>. 

Art. Z' • O adiantamento cooccdido 

dcvat !if:l aplicado no prv.o de 60 (3eSiiCIIII) dias, a contar 

de dela do rccebimalto. 

Art. 3•. A rcferide dcspcSI dcYai a 

empenhada na Fonte de Recurso 0107, Programa de 1nba1ho 

36.301.06.182.0061.2614, no elemento de despesa 33.90.30 

- Matcrill de Consumo, no vlllor de RS 3.000.00 (Trts Mil 

Reais), no elemento de despesa 33.90.39 - Scniços de 

Tm:eiros de Pessoa Jurldicl no •'llor de RS 1.000,00 (Hum 

Mil Reais). 

Art. 4• • O respomávcl pelo adiantllmeJito 

clevcri tp'CSCIItar pmiiÇio de conta jUDio i Divislo de 

Orçameato c Fini!IÇ&' (DO F), dentro de I O dias úaeis, 

o Comandem. Gerll do Corpo de CODIIdos do ténnioo do prazo de aplicaçio CIOIUianlt no Art. 

Bombeiro~ Mlkar do Eat8do <lo Amtlp4, no uso das lllribulçlOes 

que.,. .ao conferidu pelo Decnto,.. 0789, de 17 de Mw9Q 
de 200&, lei n• 062o6, de 31 de oulubiO de 2001 e 

regul1mentad1 pelO OecniO rf' 035ot7, de 1o6 de ~bro 

2001. 

RESOLVE: 

Art. t• - Conceder edianlameniO de 

Supnmento de Fundos em nome do 2'TEN Bll EDGAR 

VASCONCELOS DA SILVA, Mab1cula n" 112487, no valor de 

R$ 4.000,00 (QuMro Mil Rellll), Cleltlneda. • c::uiiNt despeaa 

mtildel de ptonto pag-nlxl com ,.._rtal de Cone'-'TIO • 

Serviço~ de T en:eiroa, desüledo a IUPflr ----
edminillflllvls e opdCionll do 10" Coa'4*lbia IDdq>cadcMc I 

Comlndo Opcntional Especial· COE, do CBMAP. 

Art. Z' • 0 adianlllllaltO coooc:dido dcvcri 

·w aplkwlo no prazo de 30 (trinta) dias, 1 contar da dali do 

recebimento. 

Art. 3•. A referida despesa devcri ser 

empcnbadl na Fonte de Recurso 0107, Propma de lnhllho 

36.301.06.182.0061.2614, no elemento ele despesa 33.90.30 -

Ma&crial de Consumo, DO vlllor de R$ 3.000,00 (Tre. Mil 

Reais) c no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de 

Terceiros de Pessoa Jurldiça, no valor de RS 1.000,00 (Hum 

Mil Reais). 

Art. 4" • O rcsponsbcl pelo adilotamento 

devcrt apresentar presiiÇJo de conta junto A DivisAo de 

Orçamento c Finlnças (OOf). dentro de I O dias Citeis, 

contados do tbmino do prazo de aplicaçlo constlnle no Art. 

2" dcsla Portaria. 

AP, li de Sda!lbro de 2009 

Gicwa••l Ta~~~-11111141111 
C'OIDil!ldal\ill'tlc~ 

[>ORlARIA 

' . 

N" 0441111- DAGICIIIIAP 

O Comandante Gonll do Corpo de 

Bombeiro~ MiliW do Eelldo do A/rlapll, DO 1110 C!ll 

ltribulçllel que 111 .ao conlltrldla pelo Decnto rf' 0789, de 

17 de u.rço de 200&, lei ,.. OIJ2.4, dl :lt dl cMubiO de 2001 • 

~pelo Deaftl,.. 03547, de 1o6 de nowmbro 

2001. 

RESOLVE: 

Art. ,. • Corader ediantamento de 

Suprimento de Funclof em norT11 do 2" TEII -11111 

FRAHCIHALDO IWfTOI DAS CHAGAS loWriciAI ri' 

- • 21 de Setembro de 2009. 

COIIIUI 

O Comandante Ge111l do Corpo de 

Bombeitoa Milílar do Ellldo do Atn.p6, no uso daa lllr1bulç6el 

que .,. .ao c:onfllrldae pelo Dlcnto rf' 0789, de 17 de Março 

de 200&. Lei ,.. 0152<4, de 31 de OUiubiO de 2001 • 

reguiMMtnleda pelo OeeAito n• 03547, de t4 de nowmbro 

2001. 

RESOLVE: 

Art. 1' . Conoedaf l<ll8ntatl*llo de 

Suprimento de Fundoa em nome do 2" TEN DENISE NEVES 

PINHEIRO, Matricula n• aenta, no velar de R$ .._000,00 

(Quatro .. Reais), dntinedoa 1 CUÃIII' dlapesa rnlúdu de 

pronto ~ c:Om Materill de Conaurno e SeMQoe de 

Ttltlelrot. dMIInedo a IYptir -.idedel ldmio~ e 

opei'IC)icnl de z- Compenhia ~ 

Oper.aon.J c~. do CBMAP. 

Art. Z' • O adlaotamcnto concedido dcvcri 

scc aplkado no pnzo de 30 (trinca) dias, a coatar de dala do 

rcc:ebimento. 

Art. 3"· A n:fcrida despesa dcvcri scc 

cmpc.ohada DI fonte de Recurso 0107, i'rogrlma de trabalho 

36.301.06.182.0061.2614, DO clancnto de despesa 33.90.30-

Material de Conswno, DO valor de RS 3.000;00 (Trts Mil 

Rceis) e no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de 

Ten:clros de Pcssoe Jurldica, DO vllor de RS 1.000,00 (Hum 

Mil Reais). 

Art. 4• • O ~vcl pelo adianlamcnco 

clevcri apraentar prcst11ç1o de conta junto i Divido de 

Orçamento c finançes (DO F), dentro de 10. dias úaeis, 

cootados do término do prazo de aplicaçlo coostan1e no Art. 

2" de3la PorwiL 

AP. 21 de SdtmtJro de 2009. 

CloVII ~i1~-Cel BM 

doCBMAP 

Pág. 08 

PQBIARIA 

N" 041101- DAOIC8IIAP 

o Comandante Gel1ll do Colpo de 

Bombeirot MMar do Ellado do .Amlp6, no 1110 da 

ldribuiçllea que lhe .00 ~ pelo o.a.to rf' 0789, de 

17 de Mllço de 2008, Lei rf' 062<4, de :11 de Mlbro de 2001 • 

regulementeda pelo Oecmo ,.. 03547, de 1o6 de -.nblo 
2001. 

RI! SOlVE: 

M 1• • Concedet lldianlamento de 

Suptil'llll1to de Fund01 em nome do 2" TEN FÁBIO 

MONTEIRO~ lolalrlalla n• 1122At, no valor de- R$ 

<4.000,00 (au.tro Mil "-ia), deetlnedoa • Cllll8lr despesas 

miOdaa de pronto pag.Mnto com Mar!lll de Conawno • 
Serviçw de T~. dlatlnedo a IUptlf -lidadee 
edminiltrlllivl • operacioNij de 1° Compenhia lndependeniW 

Comando Oper8donll Capliai-COC, do CBIW>. 

Art. 2" • o edianbmento COIICCdido 

devcrt ser apli<:ado DO prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

dita do reccbimemo. 

Art. .J". A referida despesa dever-i ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0107, Pro&J'IIIl& de lrabalho 

36.301.06.1112.0061.2614, no clcmeDto de despesa 33.90.30 

- Material de Consumo, 110 valor de RS 3.000,00 (Tres Mil 

Rtais) e no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de 

Terceiros de PC5S01 JIIIÍ<IÍCI, no valor de R$ 1.000,00 (Hum 

Mil Reais). 

Art. 4• • O n:spom6vel pelo adiantamento 

dcvcri aptCSCOtar preslaçlo de conta junto A Divislo de 

Orçameoto c Finlaças (DOF), dentro de 10 dias 1i1eis, 

contados do tbmioo do pnzo de aplicaçlo CODSialltc no Art. 

r c1cs1a Por1aria. 

(. 

Jl"dlto-Cel BM 

f..Q.f! .lA.B..L! 
N" 047101-~AP 

o Cornandlnla Gerei do Corpo de 

Bombelroe ,..,. do &lado do~. no 1110 das~ 

que lhe alo c:onlerldaa pelo Dec:Nio rf' 0789, de t7 de Março 

de 2008, Lei rf' OIS2o6, de 31 de outubro de 2001 • 

niQUiamerada pelo o.a-..o rf' 03547, de 1o6 de~ 

2001 . 

R ES OLVE: 

Tomo Mm efeito a Poltaril rf' 046108-QAG, 

dlrleda de 21 de lllllmbro de 2008, pubiQdl. na letra ' rf, 1111m 

3, 3" Pent do ao n• 178, de 23 .. 09, ,.,...,. 80 

AdtlntllmeniO de $upl1rneniD de F161doe em - do r TEN 
FÁBIO IIONTEIRO ~ Mllll1cula rf' .. 2241, lindo em 

vista o meemo ~em gozo de f61tea. 

Alho - Cel 811 

fJl.lllA.JUA 
N" 04Me -~Wa~C8MAP 

o ComandMIII Gel1ll do Corpo de 

Bombelroa ...., do Eatedo do ~. no UIO das 

~ que ... .ao oonJeridee pelo Decnto d' 0788, de 

17 de .WÇO de 200&,IAI d' 0624, de 31 de~ de :2001 e 

~ pelo Dec:NID ,.. 03547, de 14 de nowmbro 

2001. 
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RESOLVE: 

Arl 1° - Conoecler ~iantamento de 

SUprimento de Fundos em nome do :r·TEN 8M FREOSON 

WtlLIAN GOMES GARCIA, w.trfcull rf' 682241 , no Vlllor de 

R$ 4.000,00 (Quetro Mll Relia), destinados • c:uatnr · 

despesas miúdaa de pronto pagamento com Material de 

Consumo e Serviços de TerceiroS, destinado a suprir 

necessidades administrativas e operac::lonal de 11 Companhia 

l~ndo Operacionlll Clpbi,COC, do 

CBMAP. 

Art. 1:' - O adiaotammto concedido 

deverá ser aplicado no _prazo de 30 {trinta) dias, a contar da 

data do rcccbimcoto. 

Art. 3'- A referida despesa deverá ser 

empenhada na Font~ d~ R~ 0107, Progl"8111& de 1rabalho 

36.301.06.182.0061.2614, no clcmeoto de despesa 33.90.30 

- Material de ColiSUillO, no valor de RS 3.000,00 (Trts Mil 

Reais) ~ ·no elemento de dcspc:sa ) 3.90.39 - Serviços de 

Terceiros de Pessoa Juridica, no Vllor de R$ 1.000,00 (Hum 

Mil Reais). 

Art. 4• • O rcsponsivel pelo adiantamento 

deveiá apresentar prestaçiiO de conta junto à DivisiiO de 

Orçamento e Finanças (DOI'), dentro. de I O dias úteis, 

contados do ttrmino do pnzo de aplicaçlo consUinte no Art. 

2• desta Portaria. 

D6-se ciência, regislrc>-se.c publique-se. 

, 21 de Setembro de 2009. 

. ' 
Fillle-CeiBM 

O Comandante Gelai do Corpo de 

Bombelro5 Militar do Eltldo do~. no 1110 daslllribuiçOes 

que lhe alo conlariclas pelo Decnllo rf' 0789, de 1 T de M8lço 

de 2006, Lei n• 0624, de 31 de outubro de 2001 e 
regulamentada pelo Decreto n' 03547, de 14 de n011embro 
2001 . 

R E SOl. V E: 

Arl 11 
• Conceder adiantamento de 

Suprimento de Fundol em nome do CAP BM SANDRO 

OLIMPIO DA SILVA BONFIM, aWrfaJia rf' 504122, no valor de 

R$ 4.000.00 (Quatro Mil Reail), destinados a custear d8lpesaa 

miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo e 

Serviços de Terceiros, visando dar apoio loglstlco por ocasilo 

da visita aliciai da comitiva da Gulane Fran:M~ -Estado Maior 

de Zone de Oer.sa de Guiana e BornbWol, • qual, twn como 

finalidade atender acordo de intençlo de cooperaçto t6cnica 

entre o Brasiii8R e França/FR, com intuito de tuprir u 
necesaldadea admlnitta11vas e operaclonaJ de Dlv1810 de Apolo 

Loglslico -DAUOAG do C8MAP 

Arl 2" • O adllntamenlo concadido devenl 

ser apicado no prazo da 30 (binta) dlas, 1 contar da dalll do 

recebimento. 

Art. 3"· A rWida despese deveri" M1' 

empenhade na Fonte de Recuqo 0107~ Programa de tr.balho 
36.301.06.182.0061.2614, no elemento dedeepeu 33.90.30-

Material da Consumo, no valor de R$ 2.000.00 (Dois MU Reais) 

e no elemento de despe&a 33.90.39- Serviços de Tarcairos de 

Pessca Juridica, no valor de R$ 2.000.00 (Ooil Mil Reall)· 

Art. 4• • O responsivel pelo ~iantannento 

dewnl apresentar prestaçAo ele conta ~nto A DMslo de 

Orçamento e Finanças (OOF), dentro de 1 o dJu Citela, 

contldo8 ~o término do prazo de aplicaç;to constante no M ' :ZO 
desta Poftllria. 

D6-se ci!ncia, regisao-S.: c publique-se. 

I . I ' - . 
_ . 4M6-AP, 09 de Outubro de 2009 . 

Gicmlaal Tav r ÂJ, Fullo- Ce1 BM 

Comandaritc tto CBMAP 

(otÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA 

N" OIMI- DAOICBIIAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Witar do Eltado do Amap6, no 1110 daa 

atribuiçOes que lhe slo conferidas pelo Decreto rf' 0789, de 

17 de Março de 2006. Lei rf' 0624. de 31 de outublo de 2001 • 

regulamentada pelo Decreto n• 035-47, de 1-4 de novembro 

2001. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Conoecler adiantamento de 

Suprimento de F~ em nome do 2" TEN ROSIVAL 

SANTANA BRAZÂO, Mllrlcull rf' 1489015, no Vlllor de R$ 

4.000,00 (QUI1ro MU Reais), de$linldos I CUIINr despeaaa 

miúdas de pronto pagamento com Material de Coneumo e 

Servloo- de Tertôoa, com 1ntu1a ·de tupri" neceeeldadea 

lldmlnlslndlval e opeqclonel do Centro de Comunicaft6o 
Social· CECQMS, do CSMN'. 

M 2" ·O ldllntamlnto ~devera 

- aplicado no JIIIIZO de 30 (tllnte) cllaa, a conlar dll data do 

rtlcabimento. 

Art. 3"· A rel8rida c~etpesa devenl -

empenhada na Fonte,de Reeuno 0107, Programa de tJabalho 

36.301.06.182.0061.2614, nb elemento de detPeM 33.90.30 

- Materlll de Contumo, no valor de R$ 2.500.00 (Oole tAII e 

Quinhenloa Relia) e no ..,._., de _c~e~pes.~ · 33.90.39 -

Serv1çOs de Ten:eiros de PeÚoa Jurldica. no Vlllot ·de R$ 

1.500,00 (HIIIl Mil e <luir~Mnt01 Rea~). 

Art. ~· - O IMPOIIIMI pelo lldilnllmento 

devn ..,.eiUr ~ de con111 Junto • DiYüo de 
01çamen10 • Flnlnc;as (DOF), dentro de to dia lltell, 

contados do término do prazo de apllcaçlo OOIIIIAinÍe no Art. 

2" desta Portaria. 

~ c~cia, regjsiJMe c publiquo-se. 

AP, 21 de Outubro de 2009. 

Fllbo- Cel BM 

PORTARIA 
N", l76/Zott-DDRH 

O C~ Gual do C<NpO tk ~irw Mili~tudo 
&14do do Awwpá, 110 1130 do: suu lllribuiç6c$ OOIIi:tidu pdos 
Decretos C'JOYelniiTICIIIa rf'. 3S57, do: 21 do: saembro do: 2009 e 1'. 
2856, do: OI do: moio de 1997. . ' 

. RESOLVE: 

I. Homolopr o desiDcamallo elo milillt. MAJ IM JOSÉ 
IW.BEJliQ DA COSTA OLMIIIA, mallic:ula lf'. 274330, 
pcr1eDCeulc: 10 quadro elo Eslado, ranunctado pelo E.caclo, dl ocdc de 
suas 11ribuiQOcs - l.anl!jal do Jlli/AP, · o IIIIUlicfPw de 
M1<1p&IAP, DO pcrioc1o de 211 a 26 de ode=. de lot9, C>Om a 

. finolidodo: do: pllticiptr elo Cuno de G<SIIo Esln._. e Moti~o 
l'rDlissioaol110 Amblat1e de T m.lho,I)IIJmll'liclo pdo CBMAP. 
1. De ICCCdo com o que .,... poaaito 110 art. 25 elo Dectclo 
Goveraartaalal n•. 020S, do: 22 out. 91; Da:ouo GoYaiiiD1CDIII o•. 
14n, de 04 abr. 02 e a•. 2644, do: lljUA. 07, auloriDro SIICJIIC do: 6 ' 
~ (ocll c -.ia) dlllrlu, an favor do mililar ..,.,.., conbmc ~ 
~ Cllii>Witc 110 prooc:ao ... llMUIS/19 ·-! 
DPIDDRHICBMAP. 
3. A Diraoria do: Filwlças do CBMAP, &ça o 11q11t dos 
diúia.1 em fiovm do mililar ICÍn)l rncnciooldo. 
4. FDOte de Rccuno F';..l!\..:' J>rosran do: Trabelbo 
36101.06.122.00()1.2001- r.r ~ÇOSAdminislrali>os. 

.: -AP, IS de OUIIlhro do: 2009. 

ec:.t,·bé 
. \DdanlcG 

PORTARIA 
N'. l771l009-DDRH 

O C~ Gtra/ do CoqHJ tk &.llcilw Mililardo 
&IDdo do Aotapd, no IISD de ,.... alribui.ç(lea coofcndo.s pelos 
Deados Govcmamcn~~is o•. 3S57, de 21 de sclc:mbro do: 2009 c a". 
2856, do:OJ do:DIIiode 1997. 

RESOI.VE: 

I. . . Homolopt. o~ elo mil~ MAJ BM J0st 
BQJI.BIQ DA COSTA OLIVEIRA. a»tricull a•. 274330, 
pc:11c11a111e ao quadro do Eswlo, ranunctado pdo ElàdD, dl ocdc de 
SUIS 11rÍbuÍ9(!C:a - · l.atujal dó Jlll//IP, alê O IIIIUlicfpio de 
MacapA/AP, 110 pcrioclo de " I 22 de ljiONO dt :1<1~9 r- ~ a 
final idado: do: porticipu elo tn;inamcalo c tbmmura de P< ··~ de 
o5ciais. 
l. De ICOfdo CàD D que esiÍ prearito 11D ait. 25 do Dcaáo 
GoYernàrnemal n•. 0205. do: 22 Dtll. 91 : Dectclo Govc:mamo:olll o•. . 
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J472.de 04 *· 02 c··· 2644~ de lljun. 07,a.-iDro DQ~~Cde 3 
~ (lrh c alda) dYrial, an flvor do lllililar ...,.., COIIbme 
cloaalllO:IDçlo - no pmc:csso lf'. ll.IIUI'M -
DPIDDRHICBMAP. 
), A Diretoria de.FiMnçu do CBMAP, fi1ço o_.. dos 
diária em favor elo milillr aciaa IIII:DI:ioaado. 
4. fonle de Recurso FPIJ l'qiMa do: Trabalho 
36101.06.122.0001.2001- Serviços AdminiJ\Iali..,.. 

PORTARIA 
N'.l7112t09-DORH 

O c~ Gtn21 do CoqHJ tk &.llcvo• MlliiDT 
do &14do do A.ootlpd, no.- de suaslb"ibuiçoe& conirilu pelos 
Deadoo Govcmommllis o•. 3537, do: 21 de ..canbro do: 2009 e .. _. 
2156, de OI do: maio de 1997. 

RI:SOL\'r.: 

I. Hocmlopr o clcsloc:amoniÕ doi mililala: MAJ QOC 
. IM DENT.Il!it&s CASTRO ROSA, ma1rio:u1a lf'. ~e SD 

BM 13%7 Ml_CHt:L DE MORAI'.'i SANTANA. _.,.. .-. 
~40, pertalcaás 10 quadro do Esloclo, ..........tos pdo 
l:olado, de ocdc de -mibll.iç(ks- Maoçi!IIP, 116o ll'llllliolpio de 

-l.araljll do Jlri/AP, .., pcrioclo de 14 a 15 do:_......, t1e 2te9 
C>Om a .linalidade do: rc.liDn:m apoio Josfttico ao evado ~m ~ 
Social ,. 6' CIICOI". 1. 

De ICCCdo COIII O que esiÍ """"""' 11D art. 25 do J:lo:a.co 
~ a•. 020S, do: 22 aut. 91; Da::n:lo Clownamonlal a~. 
14n, do:04 lk.02 cD".2644,do: ISjllll. 07,ou1Dri>aro~~q~>Cde I 
!S (••• • ..U.) ollútu . .., &voe doi miJÍIIIa ....... CDÚlmlo 
doaunontaçio <XID5Iulo DO prooc:ao o". UMUWit -

. DPIDDRHICIIMAP. . 

3. A DirctrJria de Fiiii!Íçls do CliMA!', ioça o SIIJ"" du 
diárias em favor elos mil.i1uc:I1Cima JIIIIICionados. 
4. Fonte do: lla:urto .FP!l 101 -~ de Trabalho 
36101.06.122.0001.2001 a:: do: Serviços 
~islrlti\u. 

~AP, 1Sdeaunobrode2009 . 

. r·' 

P'ORTARIA 
N'.~~DRH 

o c---- Guai do c"'PP tk &u.~>erro. Milüar do 
Esl4do Ih blapd, 110 ..., de -lll'illoüç(leo c:ad:ridls peloa o..::n. 
~ri'. 0719, de 11 do: alÇO de 2006 e .t. ~do: oa de 
... iodo: 1997. 

RI:SOLV.t: 

1. Homolopr()**'--dolllililar: C. IlM 442 f.UAN 
BAiliiiGA c.u.o~ ll1llriada ... 2740S4, ~ 10 quoAko do 
Ellldo, JaJIIIllaldD pdo Esloclo, de ocdc de-álaiç!leo -l..-jll 
do Jlll/AP, alê o llllllliclpio do: M_,.uAP, 110 patoclo de I' a 211 clt 
-llro do: *'• CG111 I fiDIIidede é r..Jizar ....-.çlo .. qllldra 
aiJlCII1e elo CBMAP e ClCÚic;IO de '*ICG1I, *-lo ~ ciD 
JDideaan. 
2. De ICOl'do Cllal o que att puc:riiD 110 llll lS elo ~ 
Gov~ 11". OlOS, ciD 22 out 91; Dci:Rto Oolla•oGàl o• . 
1472, de04 abr. 02 cri'. 2644, de l&jen. 07, llllllrDo ~~q~~edo: 1l \S 
(dozt c lllda) dliria, .. ·- ciD mililar ..... ~ 
~ coOIIIDID 110 ..-oc-o rt. UMU6"A9 -
DPIDDRHICBMAP. 
l. A Direlllria do Finonçaa elo CBMAP, jàça o ..ip.c c1u 
diiriu em fnw do milàr ldalallleiiCionado. 
4. 1'0111c do: Rocoulo. FPil lO I - Pqr.- do: TllloelbG 

. 36101.06.122.0001.2001 deSc:rv;p~ 

COMissAo PERMANENTE DE UCITAÇ.lO 

AYJSODE~ 
~ 

o Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapã- CBMAP, 
através da Comissão Permanente de Llcltaçlo, 
designada pela Portaria rf. 02812009-
DDRH/CBMAP, de 2510212009, leva ao 
conhéclmento doe interesaadoe que, na forma da 
Lei Federal n• 8.666193 e suas alteraç6es, 
realizam Ucitação conforme abaixo:· 

Modalidade: CONVITE; 
DataiHorirlo: 16 de novembro de 2009 (2* feira), 
u 08:30 horas; 
Tipo: Menor Preço; 
Objeto: Aqut.lçlo ct. materta1a para mergulho 
aut6nomo (colete tipo MA, cilindro para 
mergulho de ., comprimido S30 4,3L • 
~adadalra piaM) para o CSMAP; 
Local: Sala da ComlssAo Permanente de 
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Licitaçlo. sito à Rua Hamilton Silva. n•. 1647, 
Centro, Macapé/AP - Telefones: (96) 2101-
2150.12167. 
Óbs.: 1. O Edital completo e seus anexos 
encontra-se disponlvel na CPUCBMAP, no 
endereço acima citado, 006 dias úteis, das 09:00 
às 13:30 horas, bem como quaisquer outros 
esclarecimentos necessários. 

2. Para a obtenção do Edital de forma 
gratuita, disponibilizar pen-drive e carimbo da 
empresa interessada. 

2009. 

bQJ~~içàl~ .. Cunha - 7' Ten BM 
CPUCBMAP 

COMissAO PERMANENTE DE LI ClT AÇÃO 

~SO DE UCIT.AC.Ao. 

IQMADADE PRECOS N". ~ 

O Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP, 
através da Comissão Permanente de Licitaçao. 
designada pela Portaria n•. 02812~ 
ODRHICBMAP, de 25102/2009, leva ao 
conhe<:imento dos interessados que, na fdrma da 
Lei Federal n• 8.666193 e suas alterações, 
realizará Licitação conforme abaixo: 

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS; 
DatrJHonllrto: 24 de novembro de 2009 (3" feira), 
às 08:30 horas; 
Tipo: Menor Preço; 
Objeto:Contratlçlo de empresa para 
fornecimento parc:elado de combuativel 
automotlvo tipo gasolina comum, na 
quantidade de 10.000 (dez mil) lltroa, e 
blodlesel lnt.rtor, na quantidade de 30.000 
(trinta mil) litros, para atender o abastecimento 
de frota de velculoe do CBMAP em Laranjal do 
JartJAP; 
Local: Sala da Comissão Permanente de 
Licitaçlo, sito à Rua Hamilton Silva, n•. 1647, 
Centro, Macapâ/AP - Telefones: (96) 2101-
215012167. 
Obs.: 1. O Edital completo e seus anexos 
encontra-se dlsponlvel na CPUCBMAP, no 
endereço acima citado, nos dias úteis, das 09:00 
às 13:30 horas, bem como quaisquer outros 
esclarecimentos necessários. 

2. Para a obtençao do Edital de forma 
gratuita, disponibilizar pen-drive e carimbo da 
empreaa interessada. 

Macapá-AP, 06 de novembro de 2009. 
1 

COIIISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

BD~LTADO ~ ~ITACAQ 
ÇDJMTE tf W20CJI · c~ 
O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP. 
através da Comlasêo Permanente de LicitaçAo, na 
forma da Lei Federal n•. 8.666/93 e suas 
alterações, toma público que o resultado da 
Licltaçãq na modalidade Convite n•. 2312009 • 
CPUCeMAP, do tipo menor preço, realizado no 
dia 03 de novembro de 2009, és 08:30 horas, na 
sala da Com1&1>llo Permanente de Licltaçlo-CPL, 
sito à Rua Hamilton Silva, n•. 1647 - Centro, 
nesta cidade, objetivando a Aqul.tçlo de 
equlpamentoe de lnforrnitlca (monitor, 
computador de m ... completo, eetablllzador e 
Impressora) para o CBMAP, foi o seguinte: 

IteM 03 e 04 • M. 11. c. Fontoura - IIE, 
CNPJ N". 09.381 .51910001-31 , com os preços 
unltârios dos Itens nos valores de R$ 110,00 e R$ 
795,00; ~ament.e, perfazendo o preço total 
da Proposta no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e 
Mlac:entos rala); 

NAo houve êxito para os Itens 01 e 02 nesta 
LicítacAo. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Os autos do processo encontram-se na sala 
da CPUCBMAP. 

O Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá- CBMAP, 
através da ComissAo Permanente de Licitação, na 
forma da Lei Federal n•. 8.666193 e suas 
alteraçOes, toma público que o resultado da 

- Licitação na modalidade Convite n•. 2412009 -
CPUCBMAP, do tipo menor preço, realizado no 
dia 04 de novembro de 2009, às 08:30 horas, na 
sala da Comissao Permanente de Ucitaçâo-CPL, 
sito à Rua Hamilton Silva, n•. 1647 - Centro, 
nesta cidade, objetivando a Contrataçlo de 
empresa para a pi'Mtaçlo ele aet"Yiço 
.. peclallzado em produçlo gnllflca para a 
confecçlo de ddulaa de Identidade para o 
CBMAP, foi o seguinte: 

Item 01- Amerlcan Banknote S.A. CNPJ 
N•. 33.113.309/0001-47, com o preço unitário do 
Item no valor de R$ 6,02 (seis reais e dois 
centavos), perfazendo o preço total da Proposta 
no valor de R$ 18.060,00 (dezoito mil e sessenta 
reais); 

Os autos do processo encontram-se na 
sala da CPUCBMAP. 

~rode2009. 

Cunha - 7' Ten BM 
CPUCBMAP 

COIIIssAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

89UJJ'ADQ DJ IJCJTACAQ 
QQtMTe.tr~ 

O Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP, 
através da Comissão Permanente de Licitação, na 
forma da Lei Federal n•. 8.666193 e suas 
alteraçOes, toma público que o resultado da 
Licltaçêo na modalidade Convite n•. 2512009 • 
CPUCBMAP .. do tipo menor preço, realizado no 
dia 05 de novembro de 2009, és 08:30 horas, na 
sala da Comissão Permanente de Ucitaçlo • CPL, 
síto à Rua Hamilton Silva. n•. 1647 - Centro, 
nesta cidade, objetivando a Aqulalçlo de pneut 
radial 22&70 R15, dettlnadoa a velculoa tipo 
ambullnc:la pertencenble ao CBMAP, foi o 
seguinte: 

"UCITAÇÃO DESERTA" 

Os autos do processo encontram-se na 
sala da CPUCBMAP. 

COIIIssAo PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

Bf.SUIJADO DE ucrrAC&Q 
~ 

O Comandante Geral do Corpo de 
Bombelros Militar do Estado do Amapá • CBMAP, 
através da ComiuAo Permanente de Ucitaçlo, na 
forma da Lei Fedenlt n•. 8.666/93 e suas 
alterações, torna público que o resultado da 
Llcitaçêo na modalidade Convite n•. 2612009 -
CPUCBMAP, do tipo menor preço, realizado no 
dia 06 de novembro de 2009, às 08:30 holas, na 
sala da Comiasllo Permanente de LicitaçAo - CPL, 
sito à Rua Hamilton Silva. n". 1647 - Cenyo, 
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nesta cidade, objetivando a Aqulalçlo de 
televiso,. para o CBMAP, fol o seguinte: 

"LICITAÇÃO DESERTA" 

Os autos do processo encontramo$& na sala 
da CPUCBMAP. 

(íiõlícla Civil 

Paulo César Cavalcante Martins ...___ - --~-----

P O R TA R I A N• 0422 / lfl09 - OGPC 

O DEI.EGAOO GBI.Al DE POÚCIA OW. DO 

AWJ>Á, no uso das atribliçC!s que lhe slo cmfeidas pela 

Portaria (N) 004/2000 • SEJJSP e, tenc1o em vtsta o 

doc:urnertc, Proc:esso no 28820.001534/2009.

Ananças/DGPC. 

RES OLVE: 

RETIFICAR os tvmos da Partlria rf' 0306/09 -
DGPC, de 08 de Setembro ele 2009, que passa a vigorar 
mm a seguln!J! redaçlo: 

AKT. 1 o - AUTORIZAR o desiOCllmeniD das 
Servtdoras MAIUA E\JCIANE DE AA){J:YJ DE SOUZA 
PER.EIAA ( SecreUr1a ~va/DGPC ) e RAILAW. 
BERENICf AMaWi DE aJVEIRA. ( Secre~Ma 
Admlnlstratlva/CGPC ), P.if3 viajarem da sede de 
SUiS Mividades ~J»-AP, ati I cidade de Sitatdtor/BA, 
no per(odo de 22 a 26109/2009, par1 partldp;wm CIO V 
Enconi70 NaciOnal ele ~ e Assessores da 
AdmlniSúaçlo P\1llla. 

Art. ~ - De acado CXlm o Deaeto 1492, ele 04 
Abl11 02 e 1.e1 no 0066 9.3, UDttm o saque de 
os (cinco) cl 

) 

lNSTRUç.lO NORMAnYA N°, OO:.I/200g:_CGPC 

Dispõe SCJbre orienUlçóes acef'Cil da prisJo 
em nagran~ rom 11 nova redaçlo óo art. 
304, CPP, dada pela Lei no U.ll3/05, a 
serem ronskferadas para a aplica<;So cJa 
legislaçSo na prática do CDtldiano polida/. 

A Delegada de Polfcla Maria Valdlene da Silva Mendes, 
Corregedora-Geral de Polida Ovil do Estado do 
Amapá, usando de suas atribuições legais, e 

CONSIOéRANOO que"" apUa~o da lei nD U .llJ/(15 
que Instituiu o novo auto de prls3o em flagrante e 
alterou o art. 304, do CPP, têm ocorrido dúvidas de 
lnterpretaç~o na instrumentallza~o dos atos 
relacionados com o procedimento flagrancial, 
acarretando, rom Isso, Irregularidades na execuçao 
prática do novo sistema. 

~DfRANDO que, nesse sentido, o 
Jd.:~rnento do artigo 304, O>P, em tese, pode 
<gerar r1!!1p0nsabliidades administrativas aos policiais 
d vls tt'!)onsávels pela lavratura do auto de pris3o em 
flagrante. 

CONSIDERANDO, l'inalmente, a necessidade de ado~o 
de uma padronizaçlo de procedimentos para esse fim, 
pelas Autoridades Policiais hierarquicamente 
subordinadas, à vista do que d ispiSe a Lel Processual 
Penal e, tamtxlm, para atender o d~o nos arts. 
57, I e VI; 58, XVII; 59, XIX; e 152, da lei Organica 
da Polícia Ovii, que estabelecem ser dever dos 
policiais civis (delegados, agentes escriv3es e oficiais 
de polid a) cumprirem as normas legais e 
regulamentares atlnent.es a execuç3o dos serviÇOs e 
atribuiçOes de natureza de polida judidária. 

DETERMINA: 

Art. 1° • Esta lnstruçlo Normativa orienta a feitura do 
Auto de Prtsio em Flagrante nas Unidades Policiais do 
Estado do Amap.i, segundo o que estabelece a Lei no 
11.113, de 13 de maio de 2005, que alterou o art. 304 
e § 3°, do Código de Processo Penal. 
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Art. 2° - Na aplicação do auto de prisâo em flagrante a 
expressão ~Apresentado o preso à autoridade 
competente•, constante da nova redaçao do art. 304, 
do C.PP, deve asseverar nada mais do que a medida de 
atuação do delegado, agente, escriv~o e oficial de 
policia, a quem tem sobre a questão na fonna que 
dispõe os arts. 57, 58, 59 e 152, da Lei orgânica da 
Polícia Civil, o dever de executar os serviços e 
atribuições de polícia judiciária. 

§ 1° - Fica suprimida a Interpretação equivocada de 
· policiais subordinados de que o texto refere-se 
somente a autoridade polida!, em rara qualidade· de 
ironia e comi cidade da exata medida da expressão. 

§ 20 - O encaminhamento do flagrante deverá atender 
ao seguinte cronograma: 

I - O conduzido deve· ser apresentado por aquele que 
efetuou a prisão (condutor) à equipe de agentes de 
plantão nas delegacias que procederá c:om os atos de 
recebimento e registro pertinentes; 

a) Enquanto n3o for ~pedido o recibo de 
entrega, a guarda do conduzido é de 
responsabilidade de quem o conduziu. 

JI - Preenchido, por Escrivão ou Oficial de Polícia, a 
requisição de Exame de Corpo de Delito, o expediente 
será submetido à autoridade policial para assinatura, 
retornando a equipe de agentes. A seguir, o 
responsável pelo plantão deverá diligendar junto a 
seus pares para que o conduzido seja p{!rlciado. 

lll - Vindo da perícia, o conduzido permanecerá sob a 
guarda dos agentes de plantao q ue o recolherá ao 
xadrez, conforme o caso, ficando no aguardo d a 
autoridade policial para o início da lavratura do auto. 

Art. 30 - Na atual conformação da let, as pessoas 
!!nvolvidas na ocorrência serão ouvidas separadamente 
em peças autônomas, assinado-as e sendo liberadas a 
seguir, de forma a evitar sua permanência na 
Delegacia de Polida depois de inquiridas. 

Parágrafo Único - Com a dicção da fel, embora pareça 
cJaro a Jiberaçlio das pessoas ouvidas no auto Jogo 
após assinarem seus depoimentos, essa regra n3o 
pode ser interpretada de forma ríg ida, pois pode haver 
necesSidade da permanência das testemunhas na 
Delegacia, a critério da Autoridade Policial responsável 
pela lavratura do flagrante. Assim, somente esta pode 
decidir sobre a conveniênda de liberar imediatamente 
as testemunhas ou de retê- las no interesse da 
apuração dos tatos em situações nas quais sejam 

.11ecessárias diligêndas complementares de 
acareações, reconhed mentos, depoimentos em 
aditamento etc. 

Art. 40 • O Auto de Prisão em Flagrante deve sér 
elaborado somente pela Autoridade Policial e o 
Escrivllo ou Oficial de Polícia em presença do 
conduzido, ressalvada a hipótese do art. 305, do CPP. 

Art. so - Embora a redaçl!o do art. 304, CPP, não 
mencione a respeito da vítima ou ofendido, estas 
devem também ser ou\lidas lnobstante o lapso 
ocorrido. Neste caso, a expressao "testemunhas• deve 
ser tida em seu sentido ampliativo para nela ser · 
i ncorporada a pessoa da vitima, cuja oitiva deve 
ocorrer após a das testemunhas e antes do 
interrogatório do conduzido, salvo exceções 
Impeditivas. 

Art. 60 - No que tange as testemunhas de 
apresentação, com a clsao do auto em várias peças, 
estas, de acordo com a redação do art. 304, § 20, CPP, 
não ficam obrigadas a assinar todas as peças do auto, 
mas somente a peça fina! com tal denominaçllo. 

Art. 70 - O prazo para expediçllo da nota de culpa 
deve ser contado a partir do horário constante do auto 
de prisâo em flagrante, o qual é a última peça a ser 
elaborada e no qual efetivamente a Autoridade Policial 
afirma a subsistência da prisl!o. 

Art. 50 • Efetivamente, deve-se empregar o máximo 
de atenção em reiaçao aos horários das diligências a 
serem consignados na exata ordem de elaboração das 
peças componentes da priSao em flagrante, vez que, 
formalizadas· separadamente, nao poder~o coincidir 
inclusive em obediência à norma lnsculplda no art. 
210, CP?, que determina a oitiva das teStemunhas 
separadamente de forma que ~o possam ouvir umas 
os depoimentos das out ras. 

Art. 90 - Na h ipótese elencada no § 30, do at. 304, 
CPP, o procedimento de assinatura das testemunhas 

de leitura deve ser aplicado tanto para o auto de 
prisao em flagrante, como para o termo de 
interrogatório do conduzido, haja vista que o flagrante 
baseado na nova lei nao é rediQído em u ma única peça 
a ser assinada pelo indiciado. 

Art. 10 - Em havendo apreensao de adolescente 
slmultanea com a prisao em flagrante de pessoa 
maior, pode rer lavrado apenês um auto na forma do · 
artigo 304, CPP, com a s devidas adaptações, ouvindo· 
se o adolescente separad<~mente em um termo de 
dedarações de adolescente Infrator e alterando a 
denominaçi!o do Auto de Prisão em Flagrante para 

(DIÀRIO OFICIAL) 

Auto de . Prisâo em Flagrante e Apreensl!~ de 
Adolescente, assim indicado pelo Princípio da 
Economia Processual . 

Art. 11 - Os casos l?.mtssos ser3o resolvidos pelo 
Conselho Superior de Polfcia Civil. 

Art. 12 - Esta Instrução entra em vigor na data de sua 
pubiicaça:o, revogadas as dispoSições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBUQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Macapá-AP, 06 de novembro de 2009. 

Maria Valcile~éS 
Corregedora:~~=· re:c,::;.a~lvll 

EXTRA TO DO COJ\TRA ro N' 01512009-PMAP 

INSTRIIMF.:\TOS E PARTES: O estado do Amapá, através da 
Polici> Militar do AmopA. como Conlrdlantc c a Empresa Ccnter 
Kennedy CAmércío Lida, como Qmuatada. · 
CÜUSULA PRIMEIRA - DO FL'NDAMENTO LEGAL: 

Este Cultrato é firmado com fundamento leg•l no disposto, 
na Lei JO.S20. de 17 de julho de 2002, Decreto n' 3.555, de 
08/0812000 e subsidi:uiamente pelo Lei 8.666, de 21 Junho de 1993 e 
su"' alterações; Lei n' ~ . 078190 (Código de Defesa do Consumidor), 
bem como, em face da clasSJiicaçâo d., propostas apresentadas no 
PREGÁ O ELTRO:•;ICO N' 02ti/2008-,IPEIA P pua o 
REGISTRO DE PREÇO !\'' 02212008-MP/AP. e o Processo n• 
34.0101.2009.00368109 - DPOFIPM.-\P e dcmms legislações 
3plidvei~ à miltéria. 
C:I.ÁtiSliLA St:GUNIH - DO OOJETO DO CONTRHO: 

O presente Contrato tem por objeto o Rcg istrC'I de Prt ço . .;; 
para a Aquisiçlu de CEI\IRAIS DE AR E MÓVF.IS para I'MAI'. 
em conformi<:b.de com :u esptcificnçOes técniCII$ rclacion3das no 
Anexo I deite Conlrato. 
CLÁUSULA TI::RCURA - DA DOTAÇ,\0 E DO PREÇO: 
· As dc>l"""' decorrentes destt Contrato correrão por conta 
do FPE (101).1\atun:•a d'• despesa n' 449052. Programa de Trubalho 
1.34.101.06.181.0061.1045.0001 e empenho n' 20091\EUIJ62. de 
28110.'2009, oo valor total de RS ~9-~88,00 (CiuqUenlo e nove mi~ 
quinhentos t nittnll e oito rtais). 
CLÁUSt:LA QUARTA- llO PRAZO DE E:-ITREGA E DO 
LOC.:AL DE RECE81~1ENTO: 

Em 'conlurmidadt C()m os anigos 73 a 76 da lei R.Mi"'93, 
sht.rada. p.cla lei 8.88J/94, mediante reciho, n ohjeto ~o presente 
l icitaçao serâ recebido: 
I. A entrega serâ imtdiaiJ, após o recebtmenlo da nota de empenho, 
no Almoxarifado Ge<al do Governo do Estado du Amapã. sito na Rua 
Leopoldo Machado, n• 4950, boirro oo Bcirol, Macapã-Ap. em dia de 
expediente normal, no honlrio de S:OOh às IJ:OOh. acondicionados 
adequadamente, de forma • permitir completa <eguronça durante o 
lr.-r•portc. corrrndo por conta do fornecedor todas os despesas 
neccssâri~. 
11. A entrega deverA Str de uma só vct. nào scnJo admi tida entrega 
p;ucclada. c seri\<l reccbulos da seguinte forma: 

a) Pro•·isori•mcntc para c feato de postetior verificação da 
conformidade dos me.1mn. com llS cspecrfocaçõcs técnicas 
do Anexo destel<lntrato. 

h) lltlinitivomrnlc, após a atcrrção da quo!idadc c d• 
quantidade dos materiais c cons<qOcnle oceitação: 

111. Após a assinatura du contraio. a PMAP desig~~ar.l fomlalmenle .. 
por meio da Diretoria de Apoio Loglstico, eonforrne o cnso, uma 
comissâo compost.'l de, no mlnimo, 3 (trt:s) servidores, dora..,·ante 
denominada Comissão de Recebimento de Material. para receberem 
Oj objetos d:stc innrumcuto eonvuc.:.alório dentro do prazo de 05 
(cinco) di~~>. 

IV. O. bens entregues em desacordo com o especí fr<:odo no anexo 
deste Contreto e no seu Jnstrumento Convoci'ltório scrAo rejeitados 
parcialmente ou totalmente, confonnc o caso, obrigand~rse a 
eonrrarada a subslilul-ios no prno dctcrrninado pela UCC, sob pcna 
de !;er considerada em atraso quanlo ao prazo de cnLrtga; 
V. Para 1'1 cn1reg• dcfinith·a do objeto 4lc:itc contrato serã txigida a 
presença de um rtpr~: sentante da empresa, n.!lo sendo adrnitida entrtgn 
via correios. 
CL.\USULA SEXTA- DO PAGAMt:NTO: 

O pagamento serà re•iizado em até 30 dias após a 
ce:tificação do Nota Fiscal, relativa à Nola de Empenho cquiwlentc à 
quantidade de produtos fornecidO> pda contratada. o quo! será 
creditado no Banco do Brasil, Agtncia 4544.6 • Cnnla Cor.renle: 
7Jt.35l-~. 

CL.o\l!SL'LA OITAVA- DA ASS IST•:~CI.~ 1:: D.-\ GARASTIA: 
A a~istlncia ttcnica abmngt: ~venluais th.:li:itos a serem 

apresentados nos equipamentos. sendo que O> au;ndimc:ntos de 
AssiSloncia dever&u m pn:stados no Io:al. no prazo de 24 (vmtc c 
Quillro) horas contatlos a partir do instnnlc do registro do chamado 
feito pelo Contrarante. por telefone ou fox. 

A guanti• contra defeitos de matCda prima e'ou 
fabricaç~. ser.l sem quAlquer 6nu; adicional para a Policie Militar do 
F.stado do Aonap6, contodo do rceebimenro defin itivo do produto~ dt 
J 2 (dou) mes ... conforme Aauo deste Coatrato. 
CLÁI!SULA NO~.\- DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

Estc ContratO ttrá inicio a p31tir da data de siJa nssin:uura e seu 
ttrminr> após o tém1ino dn go.ra11tia dos equipamentos. 
CLÁUSULA DÉCIMA - OA PUBLICAÇ.\0 : 

0 prcs.cnre Co~tn~tO devc:rj sr:r public.aJo. Ctn resumo, 00 
Dillrio Oliciol do Estado do Amapi, no piUo mbimo de 20 (vinte) 
doa:;, a conw du 5'iquinto) dia útil do m~s !e&uinle 3 sua ass inatura. 
(Art. 61, Parigr•fu irnico do lei 8.666193). 
CL}, ltSULA DtCJ\tA PRJMJ:IRA- JJO WRO: 

O Foro de.1tc CONTRATO to dll Comarcro de Macapã·AP, 
com cxtlus~ ~tal de qualquer oU!ro que ~ja invocávcl. 

F. por estarem fi:SSim juslo$ ·e contratados winam este 
instrumento tm <l3 (três) vias de igual teor c forma. 
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DATA DA ASSINATURA: 28 de Outubro de2009. 

SJG;><ATÁRIOS: Gasl!o Vakllle Calandrini de A7.c:vedo c C.:ent<r 
Kennedy Curneruio Ltda. 

M•capà/AP. OS de Novembro de 2009. 

~f, =--=o-·--· -~- - A 
_Jg! . r · za ·· TEI\ CJ::L P}l 

~-·- Diulo 9A: MAP 

~~ícia :récnico-Científica ~ 
Eliete Nascimento Borges 

ERRATA 

PORTARIA 
N. 117/2009/POLJTEC. 

Que homologou o deslocamento dos 
servidore s até o Muntclpiode Calçoene, no período 
de 21 à 25/09/2009, para expedirem Carteiras de 
Id entidade e Fotografias. 

Onde se lê: 

MARIA L ÚCIA MONTEIRO DA SILVA. 

Leia-se: 

MARIA LÚCIA S ILVA MONTEIRO. 

Publique-se, Registre-se 

PORTARIA 
N.• 087/2009/POLITEC 
A DIRETORA PRESIDENTE DA 

POLITEC, no uso das atribuiçõ es que lhe confere o 
art. 23 da lei estadual n• 0338 de 16 de abril de 1997, 
Decreto n• 008 de 01 de janeiro de 2003 e tendo em 
vista o Memo n° 060/2009-GAB/POLITEC. 

RESOLVE: 
Art. 1° • Conceder em caráter 

excepcional, adiantamento em nome de RAIMUNDA 
SUELI NASCIMENTO COELHO, Auxiliar de 
Enfennagem, pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Govemo do Ex. T.F. do Amapá, lo tada nesta 
POLITEC, nos tenno da Lei n• 0624 de 31 de outubro 
de 2001, Decreto n• 3547 de 14/11/01, no valor de R$ 
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), destinados a c ustear 
d espasas m iúdas do GABJPOLITF.C, objetivando a 
manutenção de serviços administrativos desta 
POLITEC. 

A rt. 2° - O adiantamento concedido 
deverá ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar d a data d o recebimento. 

Art. 31 
• A referida desp esa deverá 

ser empenhada na fonte de recurso 001, cota parte 
d o fundo de p articipação dos osta;!os, n o p rograma 
de trabalho 14.122.0001 .2001 tlt'lanutenção de 
Serviços Administrativos), no e1"mento despesa 
33.90.30 - Material de Consume no valor de R$ 
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). 

Art. 4° O responsável pelo 
adiantamento deverá apresentar prestação de 
contas ao Chefe da Divisão de Apoio 
Adm inlstrativo/POLITEC, que após apreciação, 
deverá ser homologado pelo titular do órg:io dentro 
de 10 (dez) dias contado d o prazo d e aplicação 
co nstante d o art. 2'. 

REVOGAM-SE as d isposições em 
contrário. 

PORTARIA 
N. 121!2009/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLfCIA 
TÉCNICO CIENTÍFICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições .que lhe confere o Art. 23 da Lei 
Estadual n• 0338 d e 16 de abril dé 1997. e Decreto n• 
008 de 01 d e janeiro de 2003, tend o em vista o Memo 
n• 0 7412009-1 DICC/POLITEC. 

. RESOLVE: 

ART.1•. DESIGNAR os s ervidores 
ANTONIO DE. MEDEfRQS DA NTAS, no cargo d~ 
Resp. pela Ativ. De perícias Paplloscó picas, ANA 
C~LIA DAMASCENO DA S ILVA BRAGA, J UREMA 

_ME NDES SALVADOR, MARCEI.LA CRISTINA 



Maca á 06.11.2009 

FERREIRA BRITO CORREA e MARIA DE FÁTIMA 
DAS MERCES DA SILVA, todos Datiloscopista 
Policial, para que viajem da sede de suas atividades 
Macap3 até a Cidade do Rocife-PE, no período de 
2~0/09 à 25/10/09, a fim de partlclparem do X 
Congresso Brasileiro de ldentiflcaçao, Perícias 
Paplloscópicas e Necropapiloscópicas 

ART. 2". REVOGAM-SE as disposições 
om contrário. 

Macapá-AP 

PORTARIA 
N. 12212009/POI..ITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLiCIA 
TÉCNICO CIENTIFICADO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uao das atribuições que lhe confere o Art. 23 da Lei 
Estadual n• 0338 de 16 de abril de 1997, e Decreto n• 
008 de 01 de janeiro de 2003, tendo em vista o Mamo 
n• 007/2009-1 BiossegurançaJPOLITEC. 

RESOLVE: 
ART.1". DESIGNAR a seiVidora, 

EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SIENA 
FRANCO SILVEIRA, Odontologa, , para que viajem 
da sede de suas atividades Macapá até a cidade de 
Lauro de Freitas-BA, no perfodo de 11/11/09 à 
15/11/09, a fim de participar do Congresso de 
Odontologia Legal. 

ART. 2°. REVOGAM-SE aa disposições 
em contrário. 

Maca pá-A 

PORTARIA 
N" 012312009/POLITEC 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLITEC, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 23 da Lei 
Estadual n. 0338 de 16 de abf:if'de 1997, e Decreto n. 
008 de 01 de janeiro de 2003, combinando com os arts. 
159, 164 e 165 da Lei n. 0066193 e, 

CONSIDERANDO o que consta no parecer e na 
Representaçao Funcional apresentada na Corregedoria, 
pela comissão de sindicância instaurada através da 
portaria n. 052100-POLITEC, proceaso n. 9.000.206109, 

CONSIDERANDO que a conduta representada 
é, em lese, t..ma flagrante demonstraçêo de desrespeito 
e afronta aos principloe, deveras e proibições 
estampados no Estatuto do Servidor Público, por força 
da lei 066193, 

RESOLVE: 
I - Determinar a Instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar pare apurar a 
materialização da infração disóplinar, estabelecendo-se 
a responsabilidade funcional decorrente do fato 
representado e a respectiva sançao na fonna da 
legislaçAo estatutária vigente, se for o caso, no prazo de 
60 dias, conforme o art. 168 da Lei 066193; 

11 - Constituir comissao composta pelos 
servidores MARCOS MACIANO CASTRO RIBEIRO. 
Técnico em Laboratório, matricula n. 816.8370, LUIS 
CARLOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, técnis;o em 
laboratório, matricula 342378, e RAIMUNDO MONTE 
OE OLIVEIRA, datilógrafo, siape 1012500. todos 
lotados na POLITEC, para, sob a . presidência do 
primeiro, promover apuração dos fatos em questão. 

111 - Deliberar que os membros da Comissão 
poderio reportar-se diretamente aos demais 6rgãoi da 
Administração Publica, em diligências necessárias à 
instrução processual. 

D~-SE CttNCIA. 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
Macapá-AP 

PORTARIA 
N. 124/2009/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TéCNICO CIENTfFICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso da& atribuições que lhe confere o Art. 23 da Lei 
Estadual n• 0338 de 16 de abril de 1997, e Decreto n• 
008 de 01 de janeiro de 2003, tendo em vista o Mamo 
n"127/2009-l GATAG/POLITEC. 

RESOLVE: 
ART.1". REMOVER o seiVidor, 

ALFREDO CALANDRINE AVELAR NETO, Auxiliar 
Administrativo pertencente ao quadro do Governo 
do Estado do Amapá, dà sede de suas atividades 
Macapá-Ap, para a Seccional do município de 
Laranjal do Jari, a contar de 01/11/2009. 

ART. 2". REVOGAM-sE as disposições 
em contrário. 

Maca pá-

(otÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA 
N. 12512009/POLJTEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TÉCNICO CIENTIFICA 00 ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das atrtbulçõe• que lhe confere o Art. 23 da Lei 
Estadual n• 0338 de 16 do abril de1997, e Decreto n• 
008 de 01 de janeiro de 2003, tendo em vista o Memo 
n• 078/2009-DICC/POLITEC. 

RESOLVE: 
ART.1°. HOMOLOGAR o deslocamento 

dos &eiVidores, ANTONIO DE MEDEIROS OANT AS, 
no cargo de Responsável pelas Atividades de 
Períc ias Datiloscópicas, INDALECIO VANDERLEI 
MENDES DA ROCHA, ambos Datiloscopista Policial 
que viajaram da sede de auas atividades Macapá· 
Ap, município de Amapá-AP, no perlodo de 11/10/09, 
a fim de realizar Perlcla Paplloscópicas e Perícia 
Iconográfica (Retrato Falado). 

ART. 2°. REVOGAM-SE as disposições 
em contrário. 

Macapá;A~~e outubro de 2009. 

· ELIETE~ASCIME~'CES 
~Dirttora rrosidtnlt/POLJTEC 

B"l"•~lfKI9. 

HOMOLÓGO E ADJUDICO. 
Macap6-AP, 031111~. 

QABTA CONVITE N•. _1WH 
eBQC~; 9.000.172f2009.PO 
Qi,IETO; Contrataçio de s 
de tonner·a de l~essora . 
desta Policia C ientíftca. 
AiEBTUR"" 23/tQIWlQ. 
HO~ 09:00 horas. 
~Sala da CPL. 
~NIQIIJZaQQ; ftf 21.000,00 (VInte e cinco mtl 
reais). po~ra atender llé ao rmal do exerdcio de 2009. 

Para o certame licitatórlo em epígrafe, toram 
convidadas 03 (II!s) empresas com ramo mercadológico 
pertinente ao objeto liciado. sendo elas: CASA DA 
INFORMÁTICA, l. K EMPREENDIMENTOS e SO 
IMPRESSORAS, compareundo todas as empresas 
C.O"\ikied ... D•ndo andam....to K ow1:a~, Oonela\ou-.. que 
todas as empresas apresentaram Hut document011 de acordo 
com .o exigido no edttal. Na segunda tiiH do processo, esta 
Comoss4o deu prosseguimento ao C«fame licWalórlo, com a 
abertura -doa envelopes com • propost• das empresas 
habilttldas, onde se obteve os segulntea resuttados: 

1' colocada - L K. EMPRfENDIMENTOS. 
2' colocada - SO IMPRESSORAS. 

Enrom, pelas razOes a~l exposlas e objetivando 
preservar os anos iltereaen da AdmlrQtraçAo Publica 
Emdual com fiel c~nprfmento dos dMames da lei em 8\)lgrale, 
submetemos o relatado 6 sua pertinente apreclaçio e posterior 
homologaçAo e adjudicaçao, caso revista-u de efocácia A 
exce!Mc~ da condo.oy.to, pr<>N • lrllnsperenle dos atos 
administrativos desta POUTEC. 

A ComlssAo. 

I.Aacapá-AP, 03 de novembro de 2009. 

W.U~oavi 
Presidente da CPLIPOLITEC 

- - - - ··- - ---

Secretarias de Estado '1 

(Ad'mlnlstraçio 

Welingt~!'...,_~e Carvalho Campos 
-~ . 

EDlT IIL N". 139/2009 

RESULTADO Dll ~0\(A PRÁTICII 

O SECRET ÁIUO DE ESTADO 
ADMINISTRAÇÃO, no liSO ele 11U0S otribuiç3es e no 
qualidade de Presidente do Comissêlo Or90nimdoro do 
Co"'urso Público EstaôJal, confonne disposto no becreto 
n°. 2.626, de 12 de maio de 2005, publicado no DOE n°. 
3517. dotado de 12 de lftOio de 2005, c ele acordo com o 
Edital de Abertura de inscrições Edital n•. 001/05. de 01 
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de j unho de 2005, Publicado no DOE n•. 3530, dotado de OI 
de junho de 2005, paro os CCII'gos de N~ /Mdiq r NÍifoll 
~da Sfclytpr!q de_Ettqt/9 dg Educqdp- SffD, 
com Anexo I , complementado e retoficad~ e111 07 de junho 
de 2005 no DOE n•. 3536, dotado ele 09 de j11nho de 2005, 
retifteado no DOE n•. 3544, dotado de 21 de junho de 
2005, Edital n•. 002/05, de 28 de julho de 2005, publicado 
DOE N". 3570, dotado de 28 de j u'ho de 2005, Edital n•. 
003/05, de 11 de agosto de 2005, publocado no DOE n•. 
3580, dotado de 11 de agosto ele 2005, Edital n". 004/05, 
de 15 de setembro de 2005. publicado no DOE N" 3605, 
dotodo de 19 de setembro de 2005, Edotol rf. 005/ 05, de 
18 de outubro de 2005. publocado n DOE n•. 3626, dotado 
de 19 de outubro de 2005, Edital n•. 007/05, de 27 de 
outubro de 2005, publicado no DOE. n•. 3632 dotado de 28 
de outubro de 2005; Edital n•. 008/05, de 04 de no'Nl\bro 
de 2005, publicado no DOE n•. 3637, dotado de 07 de 
novembro de 2005: Edital 009/06 de 05 de janeiro de 
2006, publicado no DOE n•. 3bn, dotado de 05 de jdnciro 
de 2006; Edotal n•. 010/06 de 05 de jdnciro de 2006, 
publocodo no DOE n•. 36 n dotado de 05 de jdnciro de 
2006; Edital n°. 011/06 de 14 de fe~~Ueiro de 2006 
publicado no DOE n•. 3708. de 17 de fevereiro de 2006; 
E dotal n•. 012/06 de 14 de fewreiro de 2006. publicado no 
DOE n•. 3606 de 1:; de f evereiro de 2006; Edital n•. 013, 
de 14 de fevereiro de 2006, publicado no DOE n•. 3706, de 
17 de fevereiro de 2006: Edital n°. 014/06, de 10 de ~narço 
de 2006, publicado no DOE n°. 3722, de 13 de março de 
2006: Edotol n•. 015/0b, de 13 de março de 2006, publicado 
r.o DOE n•. 3723, de 14 de lftOI'ço; Edital. n•. 016/06. de 05 
de abril de 2006, publicado no DOE n° 3739, de 05 de abril 
de 2006; Edotol n•. 017/06, publtcodo no DOE n•. 3739, de 
05 de obril de 2006: Edotol 018/06, de 07 de abril, 
publteado no DOE n•. 3739, de 05 de abril de 2006: Edital 
n•. 019, publoc:ado no DOE 3742, de 10 de abri l de 2006, 
Edi tal n•. 020. publicado no DOE n•. 3742, ele 10 de abril de 
2006. Edital n•. 021, de 18 de abril ele 2006, DOE n•. 3746; 
Edit ais n•. 022, 023, 024 e 025/06 de 18 de abri l de 2006 
publicado no DOE n•. 3746, de 18 de abril de 2006. EditaÍ 
n•. 026/06, de 20 de abril de 2006, publicado 110 DOE n•. 
3748, de 20 de abril de 2006. Edital n°. OZ.7/06, de 28 de 
abril de 2006, Edital n•. 028/ 06, de 03 de rnoio. Edital n•. 
029/06, de 03 de rnoio e Edital n•. 030/06. ele 05 de 111010 

de 2006, Edital n•. 031106, de 10 de maio de 2006. Editais 

n°. 032/06 e 033/06, DOE n°. 3768, de 22 de maio; Editais 
n•. 034/06, 035/06 e 036/06, de 01 de junho, publicodos 
no DOE n•. 3777, de 02 de junho: Edotol n°. 037/06 de OI 
de junho de 2006, DOE n°.3781, 08 de junho de 2006; 
Edital n•. 038/06 de 06 de junho de 2006, DOE n°. 3779. 
de 06 de junho: Edital n."06 de 14 de junho. P\Jblicodo no 
DOE n.• 3786, de 11> de junllo: Edital n•. 040/06. de 21 de 
junho, publicado no DOE n°.3787, publicados em 19 de junho 
de 2006, Editais n•. 041/06, 042/06, 043/06. 044/06. 
045/06. 46/06, de 21> de junho. publicado no DOE n".3795, 
de 29 de junho; Editais n.0 047/06, 048/ 06, 049/ 06 c 
050/0b, 28 de junho. pub~cado no DOE n.• 3796, de 30 de 
junho ele 2006; Edit ais 51, 52 c 53/2006. de 31 de julho de 
2001>. public:odo no DOE n•. 3817, de 31 ele junho de 2006, 
Edital 054/06, de 15 de "90Sto, publicado no DOE n•. 3826, 
de 15 de o90sto; Edital 055/06, de 06 de setembro. 
publicado no DOE n. 3844, de OI> de setembro; Edital 
056/06, de 20 ele setembro, DOE n. 3856, de 26 de 
setembro; Edital 057/ 06. de 10 de no~~trnbro, DOE n•. 
3886, de 13 de novembro: Edital 058/06, de 22 de 
setembro, pub~c:odo no DOE n•. 3858. de 28 de scte~~~bro 
de 2006; Edital n°. 060/06, de 10 de novembro, DOE n•. 
3688, de 16 de novembro; Edital n•. 061/06, ele 18 de 
dezembro de, DOE n•. 3905, de H de dezVIIbro de 2006: 
Edi tal n•. 062/06, ele 14 de dezembro, DOE n•. 3908, de 19 
de dezembro de 2006; Editais n•. 063/06 e 064/06, de 27 
de dewnbro de 2006, DOE n•. 3915. ele 29 de dezembro 
de 2006; Edital n°. 065/07. de 12 ele janeiro de 2007, DOE 

: n•. 3926. de 16 de jal1ciro de 2007: Edital n•. 066/07, de 
: 15 de fevereiro de 2007, DOE n•. 3953, de 21> de fevereiro 

de 2007; Edital n•. 067/07, de 15 de fevereiro de 2007. 
DOE n•. 3950. de 21 de fevereiro de 2007; Edital n•. 
068/07, de 28 de fevereiro de 2007, DOE n•. 3955, de 28 
de feYUeiro de 2007; Edital n•. 069/2007. de 08 de 
fevueiro, public:odo no DOE n°. 3967, ele 16 dc março: 
Edital n•. 070/2007, dc 20 de obril, DOE n•. 3990, dc 23 
de llbril; Edital n°. 071/2007. de 23 de abril. DOE n•. 3992. 
de 25 de abril: Edital 072/ 2007, de 03 de maio, DOE n°. 
3997, dc 03 dc moia de 2007. edital 073/2007, dc 06 de 
junho de 2007 e Edital 074/ 2007 dc 07 ele junho de: 
2007.DOE n°. 4032 de 22 de JUnho de 2007; Edotal n°. 
076/2007 de 06 de novembro. publicado no DOE n•. 4129 
de 12 de nowmbro; Edital n°. 077 e 078/2007 de 07 de 
dezembro ele 2007; Edital 079/2007, pubficado no DOE n•. 
4148, de 13 de dezembro de 2007; Edital 080/2007, de 07 
de dezembro de 2007, publicado no DOE n•. 4157 de 27 de 
dezembro ele 2007; Edotol n•. 081 de 20 ele dezembro cJ~ 
2007; Edital 082, 083 e 084/2008 de 01 de fevereiro de 
2008; Edital 085/2008 de 08 de fevereiro de 2008: Edital 
066/2008 de 13 de fe-.ueiro de 2008, publicodo no DOE n• 
4191 de 18 ele fevet'Ciro de 2008; Edital n•. 087/2008 ele 
11 de março ele 2008: Edital n•. 088/2008 de 18 março de 
2008, fl'lbUQido "" DOE n•. 421Z de 18 ele março de 2008: 
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Edital 089/2008 de 24 de março de 2008, publicado no 
DOE n'. 4218 de OI de abri l d& 2008; Edital 090/2008 de 
OI de abril de 2008; Edital 091/2008 de 08 de abril de 
2008, publicada no DOE n'. 4227 de 11 de abril de 2008; 
Edital 092/2008 de 07 maio de 2008; Edital 093/2008 de 
08 de moia de 2008,publicodo no DOE n°. 4252 de 20 de 
maio de 2008; ·Edital 094/2008 de 28 de maia de 2008, 
Edital 095/2008 de 02 de junho de 2008, publicado no 
DOE n'. 4262 de 04 de junho de 2008; Edital 096/2008; 

Edital 097/2008 de 26 de junho de 2008, publicada no 
DOE n'. 4279 de 27 de junho de 2008; Edital 098 /2008 
de 27 de junho de 2008. publicado no DOE n'. 4281 de 01 
de julho de 2008; Edital 099/08 de 19 de julho de 2008, 
publicado r.o DOE n". 4291 de 23 de julho de 2008; Edital 
n'. 100/2008 de julho de 2008; Edital n'. 10112008 de 19< 
de JUlho de 2008, f>ublicodo no DOE n' 4313 de 14 de 
agosto de 2008; Edital n°. 102/2008 de 27 de agosto de 
2008: publicado no DOE 4325 de 01 de setembro de 2008; 
Edital n'. 103/ 2008 de 13 de setembro de 2008: publicado 
na COE n° 4342 de 24 de setembro dê 2008; Edital n•. 
104/2008 de 24 de setembro de 2008, publicado no DOE n' 
4350 de 06 de outubro de 2008; Edital n°. 105/2008 de 10 
de outubro de 2008. publicado no DOE n' 4357 de 15 de 
outubro de 2008; Edital n• 106/2008 de 18 de novembro de 
2008, publicado na DOE n• 4379 de 17 de novembro de 
2008: Edital n' 107/2008 de 18 de novembro de 2008, 
p~blicodo no DOE n' 4386 de 27 de novembro de 2008; 
Edital n' 108/2008 de 11 de dezembro do. 2008. publicado 
no DOE n° 4396 de 12 de dezembro de 2008; Edital n'. 
109/2008 de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOE n' 
4404 de 24 de dezembro de 2008; Edital n•. 110/2008 de 
11 de dezembro de 2008, publicado na DOE n' 4396 de 12 
de dezembro de 2008; Edital n° 111/2009 de 31 de 
dezembro de 2008, publicado no DOE n• 4410 de 05 de 
janeiro de 2009; Edital n• 112/2009 do 07 de janeiro de 
2009, publicado no DOE n° 4412 de 07 de janeiro de 2009; 
Edital n° 113/2009 de 07 de janeiro de 2009, publicado no 
COE n° 4414 de 09 de janeiro de 2009 e Edital n• 
114/2009 de 20 de janeiro de 2009, f'l'blicodo na DOE n° 
4425 de 26 de janeiro de 2009; Edital •' 11512009 de 26 
de fevereiro de 2009, publicado no DOE n' 4446 de 27 de 
fevereiro de 2009; Edital n° 116/2009 de 26 de fevereiro 
de 2009. publicado no DOE n• 4446 de 27 de fevereiro de 
2009; Edital n• 117/2009 de 24 de março de 2009, 
publicado no DOE n° 4462 de 24 de março de 2009; Edital 
n° 118 e 119/2009 de 08 de abril de 2009 publicado no DOE 
n"4476 de 15 de abril de 2009; Editais n• 120 e 121/2009 
de 17 de abril do 2009 publicados no DOE n° 4487 de 04 de 

· maio de 2009: Edital n°. 122/2009. publicado no DOE n•. 
4484 de 28 de abril de 2009: Edital n•. 123/ 2009 de 24 de 
abril de 2009 publicado no DOE n• 4493 de 12 de maio de 
2009: Edital n•. 124/2009 do 05 do junho de 2009 
publicado no DOE n' 4511 de 05 de junl\o de 2009 : Edital 
n'. 125/2009 de 26 de' junho de 2009. publicado no DOE n• 
4528 de OI de julho de 2009; Edital n•. 126/2009 de 10 de 
julho de 2009. publicado no DOE n•. 4544 de 23 de julho de 
2009; Editol n'. 127 e 128/2009 de 21 de julho de 2009. 
publicado no DOE n•. 4544 de 23 de julho de 2009; Editais 
n'. 129 e 130/2009 de 29 de julho de 2009, publicado no 
DOE n•. 4554 de 06 de agosto de 2009; Edital n' . 
131/2009 de 08 de agosto de 2009, publicado no DOE n°. 
4560 de 14 de agosto de 2009; Edital n•. 132/2009 de 10 
de setembro do 2009, publicado no DOE n'. 4584 de 21 de 
setembro de 2009; Edital n'. 133/2009 de 22 de setembro 
de 2009. publicado no DOE n•. 4587 de 23 de setembro de 
2009: Edital n'. 134/2009 de 29 de sotembro de 2009, 
publicado no DOE n•. 4591 de 29 de setembro de 2009; 
Edital n°. 135/2009 de 20 de outubro de 2009, publicado 

· no DOE n' 4606 de 21 de outubro do 2009; Edital n•. 
136/2009 de 26 de outubro de 2009: Edit<ll n° 137 de 23 

de outubro de 2009. publicado no DOE n° 4608 de 23 de 
·outubro de 2009 e Edital n' 138 de 26 do outubro de 2009: 

REsOLVE: 

Tomar Público o resultado do Prova Prática de 
Instrutor de Músico, marcado poro ocorrer no di<l 09 de 
ou tubo de 2009. na Secretario de Est<1do do Administração 
- SEAD, em acordo com o Ofício n' 079/2009-CEPM-WL. 

Município de Macopó 

Instnstor de Música - Cooltnlb<llxa Elétrleo 

I :lo I . NOME Resultod: l 
~~nilso~ Roberrison Dias SccroJnento Desisten~ .. .,._,. , .. -r~_r 

WEUNGTON D~~L ALHO CAMPOS 
Secretário de Estado do Administração 

Presidente do Comissão 

E R R A T A 

Na Portaria n• 151/ 04- 2008· DRH/SEAD , de 04 de 
abril de 2008, referente à Licença·Especial Prêmio 
por Aasiduldade . concedida a servidora Sharon Dias 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Rodrigues: 

ONDE SE L~: QUINQUIÕNIO.: 01/01/2001 a 30/01/2005 

LEIA·SE: QUINQUIÕNIÇ>: 29/06/1999 a 26/06/2004. 

Publique-se e registre-se. 

Macapé-AP. emZ'1 de 01.{Í.t.{bTO de 2009. 

ALINE tSAD~~ CANTUÁRIA 
Diretora do DRH/SEAD 

E R R A T A 

Na Portaria n' 072/03· 2004· DRH/SEAD . de 24 de 
março de 2004, réferente à Licença. Especial Pr•mlo 
por Anlduidade. concedida a servidora Sharon Dias 
Rodrigues : , 

ONDE SELE:: QUINOUIÕNIO: 30/06/1994 a 31/12/2000 

LEIA·SE: OUINQUIÕNIO: 30/06/1994 a 28/06/1999. 

Publique· se e regislre· se. 

Maca !'á-AP, em de de 2009. 

ALINE ISAD~'tF~ CANTUARIA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA N•49J/10·2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições Que lhe são 
ronferldas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o rontido no Processo - Protocolo Geral n• 
56539/2009, resolve, 

Conceder 03 (bi$) meses de Llcença-Espeáal Primlo 
por AISicluldade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, ao servidor Dollle Santos Marques, 
ocupante do Cargo de Provimento EFetivo de AssiStente 
Administrativo, Cadastro n° 338397, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Ovll do Estado do Amapá, lotado na sm, nos periodos 
de 04/01 a 02/02, 01 a 30/07 e 01 a 30/09/2010, 
referente·ao Qülnqúênlo 21/06/2004 a 19/06/2009. 

Macapá·AP, eml-4 de Ou )M b/'() de 2009. 

~L) 
ALINE ISADORA Cõm"CANTUÁRIA 

Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA NO 1-(q ZJ 10·2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAçJ.O, usando das atribuições Que lhe silo 
conferidas pela Portaria n• 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

C<lC'KE<Ier 03 (três) meses de Licença-Especial ~mio 
por Assiduidade, na Forma do artigo 101, da Lei no .0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, lnt(!9rantes do Quadro de 
Pessoai Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIOOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATIÚCULA 
QUINQU~N!O 
PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

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

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUlNQlJtNIO 
PERÍODO($) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATIÚOJLA 
QUINQU~NIO 
PERÍODO(Sj 
PROCESSO 

: Silvia Uma Almeida Xavier 
: Professor 
: 315427 
: 03/05/1994 a 01/05/1999 
: 01 a 30/12/2009 e 01/02 a 30/03/ 2010 

Protocolo Geral n°.55880/2009 

Antonio de Oliveira costa 
Professor 
319163 
02/07/2004 a 30/06/2009 
01 a 30/12/2009 e 01/02 a 30/03/2010 
Protocolo Geral n° 56293/2009 

Silma do Socorro da Silva Lobato 
ProFessor 
313025 
·10/05/1999 a 07/05/2004 

: OI a 30/12/2009 e 01/02 a 30/03/2010 
: · Protocolo Geral n° 56056/2009 · 

Nelda Batista Prado 
Professor 
635154 
23/05/2001 a 21/05/2006 
01 a 30/12/2009 e 01/02 a 30/03/2010 
Protocolo Geral no 56219/2009. 

Valda Gonçalves de Castro 
Professor 
289620 
04/05/1993 a 02/05/1998 
01 a 30/12/2009 e 01/02 a 30/0312/2010 
Protocolo Geral no 56054/ 2009. 

Macapá·AP, em .Z4 de O.t~ftl brO de ••• 

AUNE ISADO~NTUÁRIA 
Diretora do DRH/SEAD 
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PORTARIA Nof.t0 3 /10-2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO. DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMlNISTRAçJ.O, usando das atribuições que lhe silo 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (trí!s) meses de UceiiÇii·E:&peciar ~mio 
por Assiduidade, na Fonna do artigo 101, da Lei no 0066/93, 
aos servidores abaiXo relacionados, int(!9rantes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR( A) 
CARGO • 
MATRicULA 
QUJNQUêNIO 
PERÍODO($) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQU~NIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

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

SERVIDOR{ A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQU~NIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQU~NIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

: Maria Elena Dias Oliveira 
: Prdessor 
: 498882 
: 02/05/2003 a 29/04/2008 
: 03/11/2009 a 01/01/2010 c OI a 28/02/2010 
: Protocolo Geral n° 57265/2009 

: Kella Vasconcelos Nogueira Nast 
: ProFessor 

317292 
01/06/2004 a 30/05/2009 
01 a 30/12/2009 e 01/02 a 30/03/2010 
Protocolo Geral n° 56080/2009 

Marta Nicolany Morais Miranda 
Professor 
363006 ... 
26/04/1995 a 22/06/2000 
01 a 30/12/2009 e 01/02 a 30/03/2010 
Prctocolo Geral n<> 55957/2009 

Luoléia Monteiro Amo rim 
Professor 
290880 
o 1/06/2003 a 29/05/2008 
01 a 30/12/2009 e'0!/02 a 30/03/2010 
Protocolo. Geral nO 55431/2009. 

Marta Dorineicle da Fonseca e Silva 
Professor 
315001 
02/05/2004 a 30/04/2009 
OI a 30/12/2009, 01 a 28/02 e 01 a 
30/06/2010 
ProtOCOlo Geral no 55881/2009. 

Macapá-AP, em 2CJ de O.u.lM,.l;m) de 2009. 
~..;..!) 

AUNE ISADORA CóSi'A CANTUÁRlA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA Nolf'l~/10·2009-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAçJ.o, usando das atribuições que lhe silo 
conFeridas pela PoiUria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses ele Uc:ença·Especlal Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066/93, 
aos servidores abaixo reladonados, int(!9rantes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do~. lotados na SESA: 

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

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQlJtNJO 
PERÍOOO(S) 
30/03/2010 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCIAA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

: Antonio Rosellno Pantoja castelo 
: Técoico em Enfermagem 
: 632350 
: 16/06/2000 a 10/01/2006 
: 01111/2009 a 30/01/2010 
: Protocolo Geral no 48893/2009 

: MM-Ia Joana Agenor Serra 
: AuxiWar Administrativo 

336149 
14/06/2004 a 12/06/2009 
01/12/2009 à 30/01/2010 e 01 a 

Protocolo Geral n° 4541712009 

Enjdla LÚCia da Silva Gomes 
Auxiliar de Enfermagem 
626929 
10/07/2000 a 08/07/2005 
01 a 30/12/2009, OI a 28/02 e OI a 
30/12/2010 
Protocolo Geral nO 52413/2009. 

Macapá-AP, em ,.(f) de OU ~brO de 2009. 

~;..[) 
AUNE ISADORA CõSfA CANTUÁIUA 

Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA Noi(q~ /10·2009- DRH/SEAD. · 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMlNISTRAçlO, usando das atribuições Que lhe silo 
ronfe<idas pela Portaria n• 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o rontido no Processo - Protocolo Geral n° 
56285/2009, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Ucença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Mar ia do Socorro Pntzeru 
dos Santos, orupante do Cargo de Provimento EFetivo de 
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Auxiliar MniniSiratlvO, Cadastro no 334162, pertencente ao 
Qua<ro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na SIMS, 
nos períodos de 01 a 30/11/2009, 01 a 30/03 e 01 a 
30/07/2010, referente ao QUinquêoio 26/06/1999 a 
23/06/2004. 

Macapá-AP, eml '1de 0t.{ ~ de 2009. 

AI.If4E l~CAHTUÁRIA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA NO ~'Jb /10..2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE· R.ECUR.SOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são t 
cooferidas pela l'ortilrY n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vtsta o contido 110 Proc:uso - Protxlc:olo Geral no 
57480/2009, reSOlve, 

Conceder 03 (!Jts} m-de ~lcença-Espedal Prêmio 
por Alsk:lulclade, na forma do artigo 101, da Lel no 0066, de 
03 de maio de 1993, a seMdora llilena Marta Clrdoso 
Gomes, orupante do (argo de ProVimento Efetivo de Agente 
Penitenciárlo, Cadastro n° 579696, pertencente ao Quaâo de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada no IAPEN, 110 perkldo 
de 01/11/2009 a 30/01/2010, referente ao quinquênio 
13/02/2003 a l0/02/2008. 

Macapá·AP, emZ"i de Qu~ de 2oo9. 

AUNE lSAa., CANTUÁRIA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA N°4qf'11}-2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vtsta o contido no Processo - Protooolo Geral n° 
56541/2009, resolve, 

Conceder 03 (Ir&} m-de Ucença-Especlal Prtmlo 
por Allldulclade, na forma do artigo 101, da lei no 0066, de ' 
03 de maiO de 1993, ao servidor Edil.an Pelee canloso, 
ocupante do caroo de Provimento Efetivo de Técnloo em Infra
Estrutura, Cadastro n° 832154, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do EStado do Amapá, lolado na SETUR. no período 
de 01/11/2009 a 30/01/2010, referente ao quinquênio 
01/07/1998 a 29/06/2003. 

Macapa-AP, em-2&] de Ou f'~ de 2009. · 

AUHE~RIA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTAR.IA Nolftg /11}-:loog- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO oE RECUR.SOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atrtbuic;iles que lhe s3o 
oonferidas pela Portaria n• 10J/98·5EAD, de 06/03/98 e, 
tendo em 'lista d cooUdo 110 Proceuo - Protocolo Geral no 
57514/2009, resolve, 

Conceder 03 (bis) meses de l.icença·Espedal Premio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da~ no 0066, de 
03 de maio de 1993, ao servidor Romulo dos Santos Jansen 
Rodrigues, OOJpante do Caroo de Provimento Efetivo de 
Agente ~rio, Cadastro no 579491, pertencente ao 
Q!OO'o de Pessoal Ovi do Estado do Amapá, lotado no IAPEN, 
nos períodos de 01 • 30/11/2009, 01 a 30/01 e 01 ·• 
30/04/2010, referente ao qulnquênio 03/0212003 a 
30/07/2008. 

Macapá-AP, em.Zt1 de Ot.t f.«hro de 2009. 

AUNE ~CAHTUÁIUA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA Noit'jq/10..3DOrl- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO OE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuiQ3es que lhe são 
oonferldas pela Portlrla no 103/98-SEAD, de 06{03/96 e, 
tendo em vtsta o contido no ""'- - Protocolo Gerei nO 
56692/2009, resolve, 

Cooceder 03 (tr6s)- de lJc:ençlt-&pedal Prtnllo 
por Asllduld;ode, na forma do artioo 101, da Lel no 0066, de 
03 de maio de 1993, a seMdora Maria Lldla Nlr1 MocleiiiD, 
ocupante do Cargo de l'ro'fimento EfetM:> de Especialista de 
Educaçlo, Cadastro no 345059, pertencente ao ~ de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na SEED, nos 
perlodos de 01 a 28/02 e 01/06 a 30/07/2010, referente 
ao qulnquêolo 03/1 1/2003 a 31/10/2008. 

Macapá-AP, em :l-'lle (;jt{~bro de 2009. 

AUNE ~CANTUÁRIA 
Diretora do DRH/SEAD 

( DIARIO OFICIAL) 

PORTARIA NoJ500t10..2009- DRH(sEAD. 

A DIAETORA DO DEPAII,TAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SEÇRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTR.AçAO, USélf\Op das abibui<;ões que lle são 
conferidas pela Po!Uria nO 103(98·5EAD, de 06/03/96 e 
tendo em vtsta o contido ro ~ - Pnltoc:olo Geral n~ 
5605S/2009, resolve, . 

Collll!Qer 03 (~) ~ de llc:ença·Espedal Prtmlo 
por Assiduidade, na f01Tila do artigo 101, da ~ n<> 0066, de 
03 de maio de 1993, a seMdo<a So~ge Cristina dll Silva 
Gomes, OOJpante do cargo de Provimento Efetivo de 
Professor, CadastrO n<> 283673, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Ovll do Estado do Amapá, lotada na SEED nos 
periodos de 01 a 30/12/2009 e 01/02 a 30/03/Í010 
referente ao quinquênio 01/06/2003 a 29(05/2008. ' 

Macapá-AP, em2.'7de Ou'f.~-tbru de 2009. 

AUNE I~CANT\JÁRIA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA NOÓOJ /10·2009- DRH/SE.AD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS· DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe s3o 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/<Ja e, · 
tendo em vista o cootido 110 Proc8uo - Protocolo Geral no 
54719/20091 resolve, 

Conceder 03 (!Jts) m- de licença-Especial Prtmlo 
por Aasiduldade, na forma do artigo 101, da ~ n<> 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Mei'NI Neuurtna Pweln 
Góes, oc~nte do cargo de Pwfimento Efetivo de A.<;Sistente 
Administrativo, Cadastro no 340286, pertencente ao Quadro de 
Pessoal avu do Estido do Amapá, lotada na SETE, nos peóodos 
de 04/01 • 02/02/2010, 04/10 a 03/11/2010 e 06/07 1 
05/08/2011, referente ao qulnquênio 18/06/2004 a 
16/06/2009. 

Macapá-AP, em-2. 'ide Ou')Â{bro de 2009. 

AUNEl~CANl\JÁRIA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA H"!9(}t/10'-2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECUR.SOS 
HUMANOS DA SECRETAR.lA DE EsTADO OA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuic;iles que lhe s3o 
conferidas pela Portaria n• 103/98-SE.AD, de 06f03/'J8 e, 
tendo em vista o contido no Pr- - Protoc:IOio Geral n• 
50110/lOOt, resoiYe, 

Conceder 03 (tr6s) - de l.lcença-Especial Prtmlo 
por Alllduldade, na forma do artigo 101, da Lei n<> 0066, de 
03 de maio de 1993, ao servidor Glauber Monleiro Pena 
ocupante do caroo de ProWnento EfetiVo de ~ · 
Penitenciário, Cadastro n<> 579025, pertencente ao Quaâo de 
Pessoal Ovll do Estado do Amapá, lolado no IAPfN, no periodo 
de 01/03 a 30/0S/20~0, referente ao QUlnquênio 
17/02/2003 a 15/04/2008. . 

, Macapá·AP, emíl/)de 19c.(Ú(b10 de 2009. 

AUNE I~CANTuÁR.lA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA NOÔW /10..2009- DRH/SEAD. 

A DIR.ETORA DO DEPARTAMENTO DE ltECUR.SOS 
HUMANOS DA SfOlETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribulçlles que lhe sllo 
conferidas pela Portaria nO 103/98-SEAD, de 03/03/96, 
resol-<e, 

Conceder 03 (trts) -de ~ Prtmlo 
por Alllduldacle, na forma do artigo 101, da ~ n<> 0066/93, 
aos servidores abaixo relacmados, integtanlrs do Quaâo de 
Pessoal avu do Estado do Amapá, lot.ados na SEED: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUOOCi 
PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR{ A) 

CARGO 
MATRIOJLA 
QUINQU~NIO 
PER.fOOO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QVINQU~IO 
PfRiOOO(S) 
PROCESSO 

SERVIOOR{A) 
CARGO 

: MerJa Marlene Nadei Radrigues 
: Prdessor 
: 312622 
: 31/0812004 a 29~ 
: 01 a 30/12/2(XJ9 e 01/02 a 30/03/2010 
: Protocdo Geral no 56082/2009 

Anil Ligia dll Concielçlo Ferreira 
Martirw . 
Professor 
2.81085 
0~/2003 a 29/04/2008 
01 a 30/12/2009 e 01(11 a 30/12/2010 
Protxx:olo Geral n<> 54644/2009 

Eliminar Souza Silva 
Professor 
281638 
02105/2003 a~ 

: 01 ~ 30/ll/2009 e 01/02 a 30/03/2010 
Protocolo Geral n<> 55763/2009 

Walclmela Soer-. dll Silva 
Professa 
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339024 . 
12/07/1994 a 06/01/2000 

MATRICULA 
QUINQUOOO 
PERiODO(S) · 
PROCESSO 

01 a 30(12/2009 e 01/02 a 30/03/2010 
Protocolo Geral no 55311/2009. 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQU~IO 
PERiOOO(S) 

PROCESSO 

Zuleide Marques M.rtins. 
Professor 
328812 
18/06/2004 a 1610612009 
01 a 30{1212009, 01 a 30/03 e 01 a 
30/05/2010 
Protocolo Geral n<> 546Sj/2009. 

Macapá-AP, em .2'1 de [~til.tlJ'IÇ' de 2009. 

AUNE ISA~ CANTUÁIUA 
Diretora do DRH/~ 

PORTARIA N01'::C~ /10·2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRfiARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTR.AçAo, usando das atrlbulç!!es que lhe sao 
oonferidas pela Pottar11 no 103/98-SEAD, de 03/03/<Ja, 
resolve, 

. Conceder OJ (tr6s)- de Ll<*l(a-Eip8Cial Prtmlo 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da lei no 0066/93, 
aos seMdores aiJail(o reladonados, lnleiJ'antes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SESA: 

SERVIDOR(A) · : Marla.R.almuncll Cortes SÓUII 
CARGO : Auxiliar Administrativo 
MATRIOJLA : . 334103 
QUINQV~NIO : 25/06/2001 a 23/06/2009 
PERiOOO(S) : Ol/12/2009 a 28/02/2010 
PROCESSO : PnJtocclo Geral no 50858/2009 

SERVIOOR(A) Joyce Aline Dlher Moreira 
CARGO Enfermeiro 
MATRICULA 488470 
QVINQUÊNIO 10/06/1998 a 08/06/2003 
PERÍODO(S) 01/12/2009 a 30(01/2010 e 01 a 

30/01/2011 
PRÓCESSO Pro!Dcolo Geral n<> 48903 /2009 

SERVIDOR( A) Ortlo de Souza Furtado 
CARGO Auxiliar Administrativo 
MATRICULA 493538 
QVINQliNIO : 31/1212003 ~ 28/12/2008 
PERiOOO(S) 01 a 30/12/2009 e 01/06 a 30/07/2010 
PROCESSO - Protoc:olo Geral no 44805/2009 

5ERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUENIO 
PERÍOOO(S) 

PROCESSO 

Jallson CarTtl Slmpllclo 
Técrl<:o em Enfermagem 
627208 
23/02/2001 a 21/02/2006 
01 a 30/12/2009, 01 a 30/07 e 01 a 
30/12/2010 
l'rotllallo Geral no 4344512009. · 

Macapá-AP, em,ZCj de QJ.SJ.Ii.'1'7'? de 2009. 

AUNEI~CAHTUÁRIA 
Diretora do DRtl/ SEAD 

PORTARIA NO-g)5/11}-2009- DRH/SEAD. 

A DlRETORA DO DEPARTAMENTO DE llECUR50S 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINlSTltAÇÃO, usando das ~ que lhe s3o 
conferidas pela Portaria nO 103/118-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (tr6s) - de Ll<*l(a..flp«Jaa l'ltmlo 
por Asllduldade, na forma do artigo 101, da Lei n<> 0066/93, 
aos servldones ababco reladcnados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal Ovll do Estado do Amapá, lotados na SEJUSP: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QuiNQU~IO 
PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR.( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUlNIO 
PERIOOO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICUlA 
QUINQUOOO 
PERiOOO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQl.tN!O 
PfRiOOO(S) 
PROCESSO 

: Ney do 5oclorro llmtZO Dias 
: Guarda de Presídio 
: 339890 
: 06/10/2001 il 04/10{2009 
: 01/06 a l0(07/2010 e OI a 30{01/2012 
: Protocolo Geral n" 56330/2009 

Alberto Nunel da Cnll Neto 
Agente de Polida 
259187 
22/00/2004 a 20100/2009 
Ol/12/2000 a 30/01/2010, 01 a 30/10(2010 
ProtoaJio Geral no 56334/2009 

R.alllllilldo Velnel Pureza de Melo 
Agente de Polida 
260681 
03/05/1998 a Ol/05/2003 
OI a 30/12/2009, 01 a 30/10 e 01 a 
30/12/2010 
Protxx:alo Geral n<> 56123/2009 

Andre lull de Agullredo Ollwlra 
Agente de Polida 
308650 
2fil/03/2004 a 24/03/2009 
01 a 30/12/2009, 01/1)/2010 a 30/01/2011 
Protocolo Geral n<>' S5991/2009. 
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Macapá-AP, em 2 'i de Qur.t). ~I\~ de 2009. 

ALINE ISA&~1ti CANTUÁIUA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA N~ / 10·2009 -DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das abibulções que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Úlncedcr 03 (três) meses de Ucença-Espedal Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigÓ 101, da Lei no 0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, inlegrçntes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapil, lotados na SEED: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO($) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQU~NIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

Ellzilda dos Santos Pinheiro 
Professor 
q22258 
18/08/2001 a 16/08/2006 
OI a 30/12/ 2009 e 01/02 a 30/03/2010 
Prolocolo Geral n° 55080/2009 

Nelma de Souza Garrido 
Professor 
501530 
02/05/2003 a 29/M/2008 
OI a 30/12/2009 e 01/ 02 a 30/03/2010 
Prolocolo Geral no 55611/2009 

SERVJDOR(A) Jussiê da Silva Uma 
CARGO Professor 
MATRÍCULA 291188 
QUINQUÊNIO 03/05/1998 a 31/0S/2003 
PERÍODO(S) OI a 30/12/2009 e 01/02 a 30/03/2010 
PROCESSO Protocolo Geral n° 55925/2009. 

Mac.apá·AP, em J<f1 de Ü(,.. T«~ de 2009. 

AUNE ISA~êfs/t CANTUÃRIA 
Diretora do DRH/SEAD 

UNIDADE: DE CONTRA TOS E CONVÊNIOS 

2'n:RMO ADITIVO AO CONTRATO N'. 004/08 • SEAD 

PARTES: SECRETARIA DE ESTA-DO DA ADMINISTRAÇ.\0. 
COMO CONTRATANTE E A EMPREM BRASILeiRA OE 
CORREIOS E TELEGRAFOS • ECT. 

CL.\l'SULA PRIMEIRA· 00 FUNDAMENTO LEGAL: 

I. I . O prcscnlc Termo Ad11h·o ao Contrato , tc.r. rcspil ldo r.o Art 65, 
Inc. I, "b" e/e~~ · d:l LI!J 8.666193 eallcr•çilcs posteriores. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 

2.1. O pr.,.cnto Termo Adit1vo tem par objeto al(etar a CLÁUSULA 
DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, do contrato 
004!.!008 - SEAD. 

CLA USUI.A QUARTA- DA VIGf.."iCJA: 

4.1 O prnzo de vig~"cio do presente Tenno Aditivo tem d contar de 
OJ .10.09 031.12.2009 

CÚUSULA DECIMA · DA DOTAÇÃO ORÇAMF.I\IÁRIA 

10.1. As despesa• com a exocuçlo dos sçn·iço•. objeto do cootruto 
00412008 - SEAD. scrilo reojustodos o seu vaiQf original em 25% 
(vinte c cinco par cento). c correrio A conta da Ootoçlo OrçamenWia 
no J>rocran'.a de Tr•lr.llho 04.122.0001".2001 - Manutc1~n de 
Serviços Adminis<nttivos. Fonte de Ra:ursos 101 c Elemento de 
Oespcso 3390.)9 - O.mos ScNiços de Terccuos- Pessoa Juridic:>, no 
\-aiO< de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais). wnfunnc Nota de Empenho 
N' 70912009. emitida em 06/1 112009, c Cronoll"'m• de Desembolso.
que P= o fazer p:1nc integrante deste lnstrumcn1o. 

MacapA-Ap, 06.11.09 

te, 
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Marcelo Ignácio da Reza 

JUSTIFICATIVA N' 01012009-NAF/SECOM 

Secretario/SE 
PROCESSO: N'.3 7.000.359/ 09-SECOM 
ASSUNTO: Dispensa de Licitaçilo 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 11 da Lei 
c AlteraçOcs Posteriores. 
FAVORECIDO: ASSOSSIAÇÃO EDUCACIONAL DA 
AMAZONIA. 
OBJETO: lnseriç!D dos servidon:s: I 3 servidores da 
Coordenadoria de Comunicaçllo e 07 servidores do Núcleo 
de Jornalismo 
VALOR: RS 4.000.00 (Qualru Mil Reais) - Taxa do 
Congrcs.so 

Senhor Secretário. 

Submetemos a presente justificativa para apreciação 
e competente mtificaçlo de Vossa Excelcncia, com amparo 
legal no An. 25, 11 da Lei 8.666193, com suas alterações 
posteriores, objetivando a cfclivaçllo das inscriçoes dos 
servidores. Márcia do Socorro S. Serrano, Rodolfo S. dos 
Santos, Valdec'i Bitcncurt Batista, Eliane Ramos Cantuátia. 
Edgar Paula Rodrigues, Edi Wilson Silvo, Eliazar 
Carvalho Bezerra. Emeson Renon Silva c Silva, lraeilda 
Tavares de Nogueira, Ulian Guiman!es Brito, Gilberto 
Ubaiaru Rodrigues. Wcllinton Silva. Erika Amim, Elaine 
Fabiola dos S. Souza da Coordenadoria de Comunicação e 
Josiele Silvo Maciel. Jai lson Costa dos Santos, Mailé 
Luiza Mastop Martins, Raphael carvalho da Silva. lol!o 
Cltsio de Souza da Silva. Bianca B. Costa de Castro do 
Núcleo de iomalismo lnslilucional, no 11 Congresso 
SEAMA de Comunicação, com tema: Comunicação e as 
novas tecnologias, a ser realizado no auditório do SESI no 

· pctlodo de 09 o 12 de novembro do corrente ano, conforme 
discriminado no Memo n"'0242009·GABI/SECOM. 

A part icipaç!D se faz necessário e n:comendãvel, 
considerando às atividades exercidas pelos referidos 
servidores da Coordenadoria de Comunicação/Núcleo de 
Jornalismo Institucional. o tema abordado no Seminário ~ 
de suma importância pam a finalidade e objetivo do papel 
desenvolvido pela Secretaria de Estado da Comunicaçllo, 
considerando ainda o necessidade de aprimoramento c 
apcrfciçoamenlo profissional. Conslitul uma das hipóteses 
previstas no Inciso VI, do art. 13 da Lei n• 8.666193, 
caractuizando-se como scrviço lt<:nico de profissional 
especializado, cuja natureza c finalidade, facultam à 
adrninistraçlo, dentro dos limites da Lei, utilizar-se da 
discricionariedade da escolha do fornecedor que melhor 
all:nda a sua necessidade. 

Destarte. o valor da inscrição encontra-se dcnlro do 
limite fixado no inciso 11, e parigrafo único do art. 24 da 
Lc.i n• 8.666193, hipótese que tambi!m poderia a principio 
dar ensejo a Dispensa da Licitaçlo, se os serviços a serem 
prestados nlo se enquadrassem perfeitamente naqueles 
enumerados no art. I 3 da Lei retro, configurando desta 
maneira inexigibilidade de Licitação, nos termos do 
disposto no art. 2 5 da Lei supra. sendo plenamente 
justificável a contratação direta da empresa. 

Por lodo o exposto, em alençllo aos princípios da 
Administroçllo Pública c aos comandos da Lei, submeto a 
presente juslificaliva à apreciação de Vossa Excclfncia, 
para fins de ratificaçGo e posterior publicaç!D, confonne 
dctennina o art. 26 da supracitada Lei. 

Maca~ 06 de nqvembro de 2009. 
J ..lo. I) C. \c:. Su.l'll"-"'1. F\MIII.I\t.<.iC..\ 
IVANETE SANTANA A MANJAS 

Gerente do NAFISECOM 
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Paulo Sérgio Sampaio Figueira (Interino) 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: CONVITE N•. 008/09/GEUSEMA 
PROCESSO N'. 32.000 ~299/09 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO 
ACERVO DIGITAL DE ATMDADES DA SEMA E DO 
CO EMA. 
FIRMA VENCEDORA 
PONTO COM COMUNICAÇAO. 
VALOR: 35.890,00 (TRINT E CINCO MIL E OITOCENTOS E 
NOVENTA REAIS). 

COMISSÃO ESPECIAL DE UCITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: CONVITE N'. 011/09/CEUSEMA 
PROCESSO N". 32.000-0357/09 
OBJETO: Contrttaçio de emprtn .,perializada •• strviços de 
for otcimento dt laDChts, refeições e toffe--bruck para attudu as 
denandas da SEMA, bem to11o dos projetos apr .. adoo pelo 
COEMA. -
FIRMA VENC!:POM 
RCR - COMÊRCIO E R 

) 
.Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

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

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N.• 013120011-CPUSETRAP 

: Dispensa de UcltaçAo. 

BlfiD. LE<;& : Alt. 24. Inc. rv da Lei n• 8.666193 e suas 
allerações posterioret. . 

QJYEiriQ : Reforma da Ponte do Pantanany, em Madelrll 

de lei (52,00 x 4,60)m, localiZada no Municlpio de O"poque, 

no ramal que dO acesso ~Vila Mililar de Cleve14ndia, Estado do 

Amapá 

YAJ.Q8 : RS i85.188,47(oento e oitenta e cinco mil, cento e 
oftenta e ofto reais e quarenta e sete centavoe). 

EMP_BU! : B M R EMPREENDIMENTOS L TtlA. 

PROCESSO : 6000199712009-SETRAP. 

EXTM_TO DE JUSTIFICATIVA N,• 012J200KI'~TBAf 

JUSTIFICATIVA: ll2/200S - CPL I SETRAP. 

ASSUNTO: Dispensa de llcitaç:Ao 

OBJETO: Taxa de l.lcenciM1enlo Ambiental da Secretaria de 
Estado de TransporteiSETRAP. 
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EMPRESA: fundo Estadual de Recursos para o Melo 
Amblenle - FERMA. 

VALOR: R$ 7 218.&4 (Mie mi~ duzentos e dezoMo reala e 
aeuenta e quatro cenlavos). 

PROCESSO: 6.0002t95/2009-SETRAP 

PARECER JURioicO: N' 141noo..ASSEJURISETRAP. 

O proce11o da pntllnle J 
para vistas. 

· a encontra-se disponlwl 

~ndustrla e Comércio J 
Sebastião Rosa Máximo 

PORTARIA (P) NO 052/2009- SfiCOM 

O SECRETÁRIO Df ESTADO DA INDÚSTlUA, COMÉRCIO 
I! MINERAÇÃO, no uso das suas atribuiÇÕeS que lhe sio. 
conferidas pelo Decreto no 0472 de 02 de ~ de :1007 
e, tendo em vista o que oonsta no Memo. n• 034/2009-
DRM/SI!ICOM. 

RESOlVE: 

Art. 1° · Designar os servidores PAULO áSAR DA 
SRVA GONÇALVES, Diretor do Departamento de Reanos 

_,. f'llnerais, c6dlgo CDS-3 e lOSÍ FERNAJIDI!S CUNHA 
NUNES, Motorista, para viajarem da sede de suas atribuições 
MacapHP até o MuniCÍpio de Pedra Branca do Amaparf·o\1', 
oom objetivo de atualizar dados sócio-ambientais junto a 
prefeitura e dados 9Xioeconôm1cos j.Jntos as empresas de 
mineração para ~ o Diagnóstico Geo·amblental de 
refetldo munidplo, fl(l periodc de 03 a 07.11.2009. 

Art. :zo - Revogam-51 as disp0Siçi5es em conlrárllo. 
~ dênda, publque-se e o.mpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA INOOSTRIA, 
roMBtOO E MIN~-, em Macapá·AP, 03 de rlClVe(llbro de 
2009. 

' 
MARIA SOCORRO GUEIREDO MENEZES 

SECRET EXERCÍOO/SEICOM 

COHISSÃO.(S,.ECIAL DE LICITAÇÃQ 

W .ULTADO DE UCITACÃ_Q 

HODAUDADE: CiJrta Convite no 01 Z/2009 
nPO: Menor Preço Global 
DATA: 27.10.2009 
HORÁJUO: 16:00 horas 
OBJETO: Contrataçlio de empresa para 
executat serviços de recuperação dos fornos, 
tanques, escada P. fossa sumidouro de rejeito 
de mandioca, da Unidade de Beneficiamento 
de Farinha de Mandioa (AGROJARI), no 
Munidpio de Laranjal do Jari, confo1me Anexo 
I. . 

PROCESSO:S000214/2009 

FIRMA VENCEDORA: 

H SANTOS CONST: COH. E SER V. L TDA 
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PORTARIA 82712009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando daa alriblAçOes que h! sio conleridn pelo Oeaeto rf' 
3427 de 28 de ol.ttbro de 2008 e, lendo em lllsta o oortido no 
Prooesao N' 2009/52877. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Homologar o Dealocamen1o dl 
Servidor IZABEL DA ROCHA SOARES, ~ viajou da 
lide de suas alriblAçOes em Macap4 al6 10 ,..ni<:*>io de 
Lerat1al do Jari, oom o objetiw de reaiZIIr a l'ormaçJo de 
direiOres e professores do Módub I • Metodologia do Prog111m1 
Escola Atlw, no periodo de 21 a 25m/2009. 

Art. 2" • Esl.l POlia · ennr* em vigor na data de aue 
pt.Ollcaçio. 

Clt-se ciência, plimq 
Gabinete do Secre~A 

PORTARIA 633/2009 

O SECRETÁRIO DE EST AOO DA EDUCAÇÃO 
t.Sando dn alribuiçôes que lle slo oonferidas pelo Decreto rf' 
3427 de 28 de exilbro de 2008 e. lendo em vista o cor(ido .no 
Procesao N" 2009J5362t. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Homologar o Deslocamento das 
Servidoras MARIA DE NAZAR~ FAÇANHA DA SILVA, 
VALDIRENE DO CARMO PICANÇO e ILAINE DE 
OUVEIRA SILVA MENDONÇA. que lliajaram da sede de 
suas alribuiç6es em Maca pé ar. ao ,..nicipio de Larat1al do Jari, 
com o objetiw de reai zar inspe~o nas Unodades Escolares. dos 
Prolesaonn~ e levartamerm de Carga Horana, no per~o de 
28/09. 02/1()(2009. 

Art. 2" - EIIAI Portaria e vigor na data de sua 
piblcaçlo. 

De ... ciência, publique- e 
Gabinete do Secntl4rlo. 

PORT ARJA N' 707/20011-SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. no 
uso das atriluiç6es que lhe IAo conferldas pelo Decreto n• 
3427108- GABIGEA. de 28 de outubro de 2008 e, 

CONSIDERANDO: 
• O atendimonlo ês exigências da Lei 9394196 e 

RasoluçAo n• 138JOO.CEEIAP, Art. 1•. 3" e· 7", 
bem como a nece~~idade de regularizar o 
funcionamento Cio Ensino Fundamental· ofWKido
atraves da modaüdade de Educaç4o de JOVWll e 
AduHos, a fm de garantir a continuidade do 
ensi110; 

• A exislência de uma clientela que justiftca a 
manutenç4o do Ensino Fundam.ntal na 
modalidade Educaç4o de Jovens e Aduftos. 

RESOLVE: • 
Art. 1' • Autorizllr o funcionamento do Ensino 

Fundamental na modalidade de Educaçlo da Jovens e AduHos, 
nas Unidades Escolares, pertencente ao Sistema Estadual de 
Ensino, a seguir relacionadas: 

Munlclplo de Pedra Branca do Amaparl 
• E.E. Centro Novo, 1'. 2" 3' e <4' etapa a pallir do 

ano de 1997. 
Município de Macap4! Ru,.l 
• E.E. Governador Gal. lvanhoé Gonçalves Martins, 1' 

e 2' etapas a partir de 1997. 
Município de M.c:IIPi Urbana 
• E.E. Padre Angelo Blreghi, 4° etapa a partir de 1997. 
- E.E. Professor Lucinar Amoras Oei'Castilo, 3" e <4' 

etapas a partir 2009. 
Munlclplo de Laranjal do Jari 
- E.E. Maria de Nazaré Rodrigues pa SUva •. 

alfabetizaç4o, 1• e 2" etapas a partir de 1995 e 3" e 4' etapas a 
partir de t999. 

Art ·2" - Retroagir o presente ato. às datas acima 
especifocadas. 

Art. 3" • Esta Portaria ntrar6 em vigor na dala de sua 
publicaçJo. 

Dê - se ciência, publ' ue· e cumpra-se. 
Gabinete do Secret aca~-AP. 29110/2009. 

PORTARIA N" 70812009.SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇAO, no 
uso das alribulções que lhe slo conferidas pelo Decreto n• 
3427/08 - GABIGEA, de 28 de outubro de 2008 e, 

CONSIDERANDO: 
• Os lennos da Resoluç4o n• 138100-CEE/AP; 
RESOLVE: 
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Art 1• • CHsaçio Parcial do funcionamento do 
Ensino Fundam~tntal na modalidade de EducaçAo de Jovens e 
Aduttos, nas E,scolas Estaduais a seguir relacionadas: 

Município de Macap6 Urbana 
• E.E. Castro Alves. Cessaç4o Parcial da 1' e 2"' 

etapas a partir de 2009. 
Munlclplo de Laranjal do Jatl 
• E.E. Prosperidade, Cessaç4o Parcial da 1' e 2"' 

elapas a partir de 2009. 
A~. 2" • Esta Portar entrará em vigor na data de sua 

publicaç4o. 
Dê- se ciência, publ u e e cumpra-se. 
Gabinele do Seetelj , MacapA-AP, 29/t0/2009. 

Joa6 Adauto S 
Secretário de 

PORTARIA NO 70112009-SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. no 
uso das alribulç6es que lhe slo conferidas pelo Decreto n• 
3427/08 - GABIGEA, de 28 da outubro de 2008 e. 

CONSIDERANDO: 
• O.tennos da ResoluçAo n• 138/00-CEE/AP~ 
RESOLVE: 
Art. 1• • Cessaç4o Dtftnltlva do Funcionamento do 

Ensino Fundarnenlal na modalidade de EdUCiçAo de Jovens e 
AduAos, nas Escolas Esladuais a seQulr relacionadas: 

Munlclpio Calçoene 
• E.E. Juvenal Guinarias Teixeira, Cessaç4o 

Definitiva da 11 etapa a pari~ de 2007. 
• E.E. L6bo D'Aimad.a, Cessaçlo Defin~iva da 11 e 2". 

etapas a partir de 2009. 
Munlclpio de Cutlal do Arlguari 
• E.E. Mario Alves Meira, CeuaçAo Oefin~iva da 1' e 

2"' etapas a partir de 2007. 
Munlclpio de Laranjal do Jari 
- E.E. Padaria, Cesaaç4o Definitiva da 1' e 2"' etapas 

a partir de 2007. 
• E.E. Maria de Nazaré Rodrigues da Silva, Cessaçlo 

Definitiva da Alfabelizaçto (2001), 1' etapa (2005) e 2"' etapa 
(2006). 

Municlplo de Macapi Rural 
· E. E. Daniel de Carvalho, CessaçAo Definitiva da 1' e 

2"' etapas a partir de 2006. 
- E.E. Prof. Antonio Figueinedo ·da Silva, Cessa~o 

Defonliva da 1' e 2"' etapas a partir de 2006. 
• E.E. Sl o Joaquin do Pacui, Cessaçlo Defin~iva da 

3' e 4' elapaa a partir de 2008. 
Municlpio de Mazagio 
- E.E. Amilar Arthur Brenha, Ceasaç4o Definiliva da 1• 

e 2"' etapas a partir de 2007. 
• E.E. Manoel Queiroz. Benjamin, Cessaçao Definitiva 

da 3' e 4' etapas a partir de 2007. 
• E.E. Pioneiro, Cessaç4o Definitiva da 1• e 2"' etapas 

a partir de 2008. · • 
• E.E. Presidente Tancredo Naves, Cessaç4o 

Definitiva da 1' e 2"' etapas a partir de 2006. 
Munlclplo de Olapoque 
• E.I.E. Jose Narciso, Cessaçlo Definitiva da t• etapa 

a partir de 2007. 
- E.I.E. Maria Calarina Nunes, Cesaaç4o Definitiva da 

1• etapa a partir de 2006. 
Município de Pedra Branca do Amapart 
• E.E. Centro Novo, CenaçAo Defonliva da 1' e 2"' 

etapas a partir de 2007. 
Munlt:lplo de Macl!pi Urbana 
• Centro de ·Aprendizagem do Amapi (CENAP), 

CessaçAo Definitiva da t •, 2"' e ~ et.pas a partir de 2009. 
• Centro de Estudos Supletivos Prof. Paulo Meto, 

Cessaçlo Definitiva da 1' e 2"' elapas (2002), 3• _etapa (2003) e 
4' elapa (2008). · 

Munlclplo de Porto Grande 
- E.E. Francisco Manoel pos Santos, Cessaçio 

Definitiva da 3' e 41 etapas a partir de 2006. 
• E.E. José R~mar Teixeira, Cessação Definitiva da 

1• e 2• etapas a. partir da 2008. 
• E.E. Matapi 11, Ceslaçlo Oefiniliva da 1'. 2" e 31 

elapas a partir de 2007 . 
• E.E. Santa Maria do Vila Nova, CessaçAo Definitiva 

da 1' e 2" elapas a partir de 2008. 
Munlclpio de Pracuuba 
• E.E. Joio Elllngellsla Lopes, Cessaçlo Definitiva da 

1' e 2"' etapas a partir de 2007. 
Munlclplo de Tartarugalzlnho 
• E.E. Bonito do Aporema, Cessaç4o Definitiva da 1' e 

2"' etapas a partir de 2006. 
• E.E. Rainundo dos Santos Maciel, Cessaç4o 

Oefinil iva da 1' e 2"' etapas a partir de 2006. 
• E.E. Uapezal, Cesaa~o Definitiva da 1' e 2" etapas 

a partir de 2008. 
• E.E. Maria José de Nazaré F. de Lina, CessaçAo 

Oenn~iva da t• e 2"' etapas a partir de 2008. 
Munlclplo de Vitória do Jari 
• .E.E. Jarilandia, Cessaçlo Definiliva lia 1 e 2"' 

.etapas a partir de 2007. 

Art. 2" - Retroagir o presente ato. as dalas a cima 
especificada. 
Art. 3' • Esta Portaria en ar6 em vigor na data de sua 

publicação. 
Dê - ae clência, publiqu mpra-.e. 
Gabinete do Sectetári apá-AP, 29'100009. 

Jos6 Adauto 
Secretário de 
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PORTARIA N' 71012009- SI!I!D 

O SECRfl:Á~IO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das 
alribulçlles quo lhe s3o conferidas pelo ~o-eto N' 3427, de 28 de 
outubro de 2008 e o que dlspOe o Art . 208, § 10 da Constituiçlo Federal 
e a LDB-nt 9394/96 Art. 24, Inciso I e 

COrtSIDEAANDO: 

• Q.uo compete l Secretaria de Estado da Educaçao planejar 
cada Periodo letivo Anual, definindo claramente as normas de lnsresso 
dos alunos às unidades escolares e f~zendo cumprtr a legisla_ç~o 
educacional vigente, quanto ao minimo de dias de efetivo trabalho 
escolar, 

RESOLVE: 

An.1• • Constituir a Cominlo lnter .. torill SEED/2009, 
lncumbid~ de olabom e distribuir as Normas de Matricula e o 
Caiendário Escolar /2010, visando manter unidade de a~o das escolas 
que compÕem a Rede Estadual de Ensino, no cumprimento da 
legislaçao educaciorlal. 

Art.20 • Set1o membros da Comissao Intersetorial 
/SEED/ 2009, os profissionais abaixo relacionados, coordenados pelos 
dois primeiros: 

• Paulo de Tarso Smlth NevosNIOE/COONOPE/SEEO 
• Maria de (armo da Silva Pereir>/NIOE/CODNOPE/SEfD 
• Carmolln> Barbosa de Oliveira/NIOE/CODNOPE/SEED 
• Maria do Socorro Souto de Menezts/NATEP/COONOPf/SEEO 
• Mary Lúcia dos Santos / NElA/CEESP/SEEO 
• Rosilene Corrêa da Silva /NEI/CfESP/SEEO 
• Maria de Fátima de onveira Souza / NEC/ CEESP/SEEO 
• Silvia Mara de Almeida Pesado /GAB/SEEO 
• Manoel Maria Maciel/NUTE/CAED/SEED 
• Regl~ne VIda I Costa/NAE/CAED/SEED 
• Magno José Távora de Mendonça /CRH/SEED 
• Slllalane T. de Souza CRH/SEEO 

Art.3' - Estabelecer o prazo de 30 (trinza) dias para a 
Comissao apresentar o documento pronto para lmpress!o, á Senhora 
Secretária Adjunta de Políticas Educacionais, que tomar.! as 
providencias cabiveis. 

Art.41 • Determinar que compete ~s Coordenadorias 
integrantes da estrutura organizacional da SEED/GEA, (CEBEP, 
CODNOPE, CAO, CEESP, COREF, CRH e COFIC), fornecer o suporte 
téallco e operacion>l I Comisslo, earantindo a execuç~o das ações no 
prazo est>befecldo, a divulgaç~o e distribul~o do documento ~s 
unidades escolares e setoriais da SEED. 

Art.St • Esta Portaria entra em vieor no data de sua 
publlcaçao, revog>ndo • Portaria nt 677/2009- SEED. 

2009. 

!*se ct~ncla, publique-se e cumpra -se. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO Dt: LICITAÇÃO 

Prot .. M o'.: 2009/34917. 
Coovlte: 022/2009-CPUSEED 
Objeto: Cootrwçlo de Empre 
Rlclcos com a J..osomorca da S 
controle de Abucecimento de C 
de reftrlnda, anexo I. 
Valor total da licitaç3o: RS: RS 
Lkltutu Habtutados: 
B. C. ALMEIDA-ME 
F. V TAVARES-ME 
GRÁFICA E EDITORA BRASIL-L TOA 
Llrltanlt Vtnttdtr: 
B. C. ALMEIDA-ME 
CNPJ: 07.070.271/000 1-17 

MIICilj)Ó·AP, 19 de Rgosto de 2009. 

(Saúde ·.:':] 

"P_e~d_ro...,P_a~u~lo=-D~I.::.as~.::.de~C.:...a:.:rv..:..a:.:l:..:.ho:._ ___ ~ :J 
PORTARIA NO 925/09-SESA 

A SE~FrÁJUA DE SAÚDE- ADJUNTA/ ÁR!A DE GESTlo 
EH SAUDE. no uso de suas atribuiçÕes que lhe são conferidas . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

pelo Deae<o n° 3780, de 19.09.2007 e Portaria· n• f69/07· 
SESA, de 30.10.2007 e; considerando o teor do doaMnento de : 
protocolo geral n° 2009/53157; 

RESOLVE: 

Art. 1• · Nomear os prollssionais abaixo relaóonados, para sob 
a presidência do primeiro, CD1Stitulrem a Comissão de 
Sindicância, encarregada de apurar fatos ocorridos no Hospital 
da Mulher "Mãe luzia", conforme oonsta nos autos do Proces:so 
n• 2009/53157: 

lrtany Queiroga de Souza • Plesldente 
llana Patrída da Costa Oliveira • Membro 
lvanir André dos Santos • Membro 

Art. 2° • A referida comissão terá o prazo de trinta (30) dias, à 
contar da data de pub1Jc:aç3o no Diário Ofidal do Estado, para 
conclusão dos trabahos, devendo apresentar relatório 
drrunstanciado. 

Art. 3° • Est.l Portaria entra em v!Qor na data de assinatura. 

PORTARIA N• 926 /09-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no"U$0 de suas atribuições que lhe são 
mnferidas pelo Decreto n° 0328, de 18.02.2008 e Portaria n• 
669/07·5ESA, de 30.10.2007 e; con5iderando o que consta do 
Prot. Geral no 2009/58666; 

- CONSIDERANDO o teor da Recomenda~ Ministerial no 
009/2009- Promotoria de Justiça da Odadania; 
• CONSIDERANDO a solldtação do Gerente Geral do Projeto 
de Implanta~ do Centro de Referência em Tratamento 
Natural, exarado através do Memorando n• 1B0/09<RTN; 

RESOLVE: 

Art. 1° • Afastilr o servidor ELZIWAI.OO toeo MONTERO -
Gerente Geral do Projeto "Qntro de Referência em Tratamento 
Natural" • CDS· 3, de suas atlvtdades fl.ndonals )lrlto ao CRTN, 
pelo pruo de 30 (trinta) cias, pt'QITI)9âveis por mais 30 (trinta) 
dias, se houver necessidade, sem preju'zo de seus 
vendmentos. 

Art. 2° • A presente portaria entra em vigor na data de 
assinatura. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá·Ap, 29 de 
ootubro de 2009. 

PORTARIA NO 927 /09·SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA - ÁREA DE 
GfSTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atrWções que lhe são 
confei1das pelo Decreto n° 0328, de l8.02.2()(WI e Portaria no 
669/07-SESA, de 30.10.2007 e CX)OISideallfdo o que constil do 
Prot Geral n• 2009/53801; 

RESOLVE: 

R.elotar a setvidons JUUANA MARQUES SILVA - Fisioterapeuta, 
lotada na Unidade Mista de SaUde de Mazagão, para 
desempenhar suas atividades f\J'ldonals nesta Odade de 
Maca pá, à contar de 20 de outubro de 2009. 

GABJNn! DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-~, 29 de 
OWlbro de 2009. 

~ 
Secretária de Saúde · Adjunta 
Álea de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 928/09-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE-em EXerddo, no 
uso de suas atribuições que 11e do conferidas pelo Decreto no 
0328, de 18.02.2008 e, l'ortari4l no f69/07·SESA, de 
30.10.2007 e, considerliOdo o que consta do Prot. Geral no 
2009/54568, 

· Considerando a Lei n° 1.033/ai, de 21.07.06, alterada pela 
l.et n" 1.081, de 16.04.2007, que instituiu o Foodo Rotativo dos 
Estabeledmentos de Saúde da ~ Assistl!nàal do Interior e 
da Capital do Estado, com objetjvo de atender despesas de 
custeJo; 
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RESOLVE: 

Art. 1 • • São lixados 05 valores do F IMo Rotativo, de que 
trata a Lei no 1.081, de 16 de abril de 2007, para 
complernent:açJo do 3° quadrimestre do corrente exercido, na 
forma do disposto na tabela abaixo: 

'liOSPITA 
·-··· . . 

3390-JO 3390. 3390· TOTAL 
L 39 36 

HOSPITAl R$ R$ . R$ 
DE 80.000,00 80.000,0 160.000,0 
CÚNICAS o o 
Dr. 
ALBERTO 

~- - ·-
TOTAL R$ 

160.000, 
.. ... 00 

Art. 2° • Os reossos ser3o empenhados na Ação O~menliiria 
2329, Fonte 109. 

Art. 3° · Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura. 

GABINETE DO SECR!TÁIUO/SESA - em Macapá - ~. 03 

==:J 
DUARn BIONDI 

5ecretá1a de Estado da ~ - em Exercído 

PORTARIA NO 'Z!I/09-SESA 

A SECR!TÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE- em Exerddo, no 
uso de suas atribuiçôes que toe são oonferidas pelo Decreto no 
0328, de 18.02.2()(WI e, Portaria n• f69/07·SESA, de 
30.10.2007 e, considerando o que consta do Prot Geral no 
2009/54037, 

• Considerando a Lei no 1.033/06, de 21.07.06, alterada pela 
Lei n° 1.081, de 16.04.2007, que Instituiu o F\Jndo Rotali\10 dos 
Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e 
da Çaptal do Estado, mm objeti110 de atender despesas de 
OJSteio; 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Sio l'ixados 05 valores do Fundo Rctati'ill, de que 
trata a Lei no 1.081, de 16 de atri de 2007, para 
oomplemerlt:açlo do 30 quadrimestre do corrente exercióo, na 
forma do disposto na tabela abaixo: 

HOSPITAL 3390- 3390. 339 
TOTAL I lO 39 o-

'HOSPITAl DE 
36 

R$ R$ R$ 
fMERciNCIA 95.000,0 30.000,0 125.000,0 

o o o 
TOTAL R$ 

125.000, 
00 

Art. 2° • 0$ ~ serio empenhados na Ação Orçamentária 
2329, Fonte 107. 

Art. 30 • Esta Portaria entra em viOOf na data de a5Sinatura. 

!AII;:::5ÁRJA/SESA- em Hacap.i - ~. 03 

Dra.~~;::::NDI 
Seaet.W de Estado da Saúde - em E.xerddo 

PORTARIA NO 930/09-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE- em Exerddo, nc 
uso de suas alribuiçi5es que lhe s3o oonreridas pelo Decreto rf. 

0328, de 18.02.2008 e, Portaria n• 669/07-SESA, de 
30.10.2007 e, oonsiderltldo o que consta do Prot Geral n<> 
2009/55112, 
• Considerando a Lei n• 1.033/06, de 21.07.06, altl!rada pela 
Lei n° 1.081, de 16.04.2007, que Instituiu o Fundo ROO!tivo dos 
Estabeledmentos de Saúde da Rede Assistendal do Interior e 
da <:apitai do Estado, com objeti\10 de atender despesas de 
custeio; 

RESOLVf: 

Art. 1 o • São ftxados 05 valores do Ft.l1do Rotati\10, de que 
trata a Lei no 1.081, de 16 de abril de 2007, par11 o 3• 
quadrirnestre do CXll1'enll! exercído, na filrma. do disposto na 
tabela abaixo: 

HOSPITAL 3390- 3390- 339 TOTAL 
lO 39 o-

36 
CBflR() DE R$ R$ R$ 
RfABil!TAÇÃ 15.000,0 15.000,0 30.000,00 
O DO AMAPÁ · o o 
CREAP 

TOTAL R$ 
30.000,0 

o 
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Art. 2° - Os recursos serão empenhados na Ação Orçarnertárla 
2609, Fonte 107. 

Art. l" - Esta Portaria ertta em vigor na data de liSSinat~.r.~. 

PORTARIA N" 931109-SESA 

A SECREI'ÁIUA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe sãot 
cnrler1das pela Portilrta n• 0328, de 18.02.2~ e Portaria rfl 
669107-SESA, de 30.10.2007 e; ccnslderando o que consta do 
Prot. Geral rfl 2009156536; 

RESOLVE: 

Designar os seMdores JOSILEIDE UUAH DE MELO WTISTÃO 
- Responsável por AIMdade Nível m - CDI-3 e ADENILSON 
FEAAflAA BRITO - 01efe da Divisão de Contablldade e 
fnanças - CDS-2. a se deslocarem da sede de suas atMcl<ldes 
- Macapã-Ap, ~ a Cidade de Vitxlna - ES, com objetivO de 
partldparem do CLW'SO de Contabilidade Pública oom tilfase em 
AniJise das Detno<$açi)es Cordbels, no período de 23 a 
28.11.2009. 

GABINETE DA SECRETÁIUAISESA: em Macapá·Ap, 03 de . 
novembro de 2009. 

~..;;;...,.~ 
SecretArii de Silúde - Adjllta 
Área de GestJo em Saúde 

PORTARIA N• 932 11'19-SESA 

A SECR!TÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA Df 
GEST10 EM SAÚDE, no uso de suas al.ri!uiçÕeS que lle 5io 
conferidas pelo Decreto no 0328, de 18.02.~ e Portaria n• 
669107-SfSA, de 30.10.2007 e; 

RESOLVE: 

Designar a servidora MARGARrn COEUiO DE BRITO -
R.espondvel por AtMdades Nível lU - CDI-3, para em 
sdlstituição e iiCUfllulatiYamente, responder pela Chef11 de 
Gabinete - CDS-3, durante o lmpedimentl) da titular LMA 
BRUNA GATO MELO, no período de 29.10 a 09.11.2009. 

PORTARIA NO 933 109-SESA 

A S!CilETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA f ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas alribuoQ5es que lhe s5o 
<Xllftridas pelo OecreiD rfl 0328, de 18.02.2008 e l'oltilria n• 
669/07-SESA, de 30.10.2007 e; 

RESOLVE: 

Oesígnar a seiVidora MARIA DE NA2ARÉ MIRANDA 
CAVALCANTE - Coordenadora de Assistência Hospitalar - CDS-
4, para em substluic;ão e aaJmulativamente, exercer o argo 
em mmiSslo de Secrttár1a de Saúde - Ad)uro 1 Álea de 
AllenÇão A Saúde - CDS-5, dl.nntr o impedmento do tiiiJiar, no 
periodo de 03 a 07 .11. 2009 

GABINETE DA SKRETÁIUAISESA: em Mac.lpá-Ap, 03 de . 
ncMIIlbro de 2009. i 

4UAU::;TU10NDI 
Secretária de Saúde- Adjoota 
Área de Gestão em Saúde 

POII.TARlA 11' 934 /1'19-SESA 

A SECRETÁUA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atrbllçiles que lhe slc 
ccnteridas pelo Deaeto n° 0328, de 18.02.2008 e Portaria n• 
ô69/07-SESA, de 30.10.2007 e; conslderJndo o que consta do 
i'rol Geral rfl 201'19/ 57976; 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Designar os servidores JOSE RENATO RlllEIRO - Chefe do 
GruPO de Atividades de Controle de Zoonoses - CDI-2, 
EVANDRO VIEIRA FERREIRA - datilógrafo, CARLOS ALBERTO 
DA CRUZ BeZERRA e JOSE RAIMUNDO BELO AMARAl. -
Aulciliares Administrativo,s. a se desklcarem da sede de suas 
atividades - Macapã-Ap, até o Munldpio de Mazag3o, mm 
objetl\10 de realizarem monitoramento e captura de morcegos 
hematófagos na região, no período de 11 a 30.11.201'19. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em Macapa·Ap, 04 de 
no>JeOibro de 2009. 

---:-::>~-=:::> 
~'ICtV!S~TE BIONDI 
~tária de Saúde- Adjunta 
Area de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 935 /09·SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
GST ÃO EM SAÚDE, no uso de suas a1l'lbulç6es que lhe são 
cnrlerldas pelo Oeado n° 0328, de 18.02.2008 e Portaria rfl 
669107-SfSA, de 30.10.2007 e; considerando o que consta do 
Prot Ge111 n• 2009156788; • 

RESOLVE: 

Designar os servidores RAlMU'IDO lONAS DA SILVA FERREIRA 
e ADAliTO PEREIRA DE ARAUJO - Agentes de Saúde 
FABRICIA CUNHA DA SILVA- Té01ico em Erlermagem, ÉRicÁ 
lZAURA ROLA DO CARMO - datilógrafo e IIAAOlDO AMORAS 
AlVES - Guarda de Endemias, a se deslocarem da sede de suas 
atividades - Macapi-Ap, até os Munidplos de Amapá e 
l'raa.üla, com objetivo de realizatem supervisão e 
amrTlpilllllamentl) das atividades de controle da ~ria no 
período de 07 a19.12.2009. ' 

GABINETE DA SECRETÁIUA/SESA: em M~·Ap, 01 de 
OCMmbro de 2009. 

~- _) ~~OU~IIOI\Dl 
~etária de Saúde - Adjunta 
Area de Gestão em Silúde 

PORTARIA H" 936109-RSA 

A SEfRETÁRIA, DI! SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
GESTAO fM SAUDE, no uso de suas ~ que lhe s3o 
conftridas pelo OecreiD n° 0328, de 18.02.2~ e Portaria rfl 
669/07-SfSA, de 30.10.2007 e, mnslderando o que consta do 
Prol Geral rfl 2009157967, 

RESOLVE: 

~ o deslocamento do servidor SITÓNJO BORGES 
LEITAD, -~ em Mednica, da sede de SUIS atiVIdades -
Macapi·Ap, ~ o Moolcípio de Oiapoque, objetlvnlo realizar 
~ de ~ de OHGs para moritorJmento da 
população wlnerMI, no período de 24 a 26.10.2009. 

GABINETE DA SECRETÁIUAISESA: em Macapã-Ap 01 de 
novembro de 2009. ' 

PORTARIA N° 93711'19-SESA 

A SE~RETÁAIA, DE SAÚDE - ADJUHTA / ÁREA DE 
GESTAO EM SAUDE, no uso de sws ~ que lhe s3o 
conferidas pelo De<:reto rfl 0328, de 18.02.2008 e Portaria no 
669/07-SESA, de 30.10.2007 e, considerando o que consta do 
Prot Geral n• 2009/ 57971, . 

RESOlVE: 

Homologar o deslocamento dos seMclores RILENY 
MASCAREHHAS CAMPOS e ORBÉUA SOUZA E SOUZA -
Professoras e SITÕNIO BORGES LEITÃO - Artíroc:e em 
Mednb, da sede de suas atMdades - Macapá-Ap, até o 
Mlriópio de Votória do Jari, obje!lvando reall.zarem super.,;são 
técnica nas escolas estaduais e municipais, no período de 27 a 
31.10.2009. 

GABINETE DA SECRETÁIUAISESA: em Hacapi-Ap, 01 de 
novembro de 2009. 

~7 .. .:..? 
~de Saúde- Adjunta 
Area de Gestlo em Saúde 

PORTAIUA H• t36/!'19-SUA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁU.A DE 
GESTÃO EM SAÚDE. no uso de suas atrtluidles Que lhe slio_ 
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conf..-idas pelo Decreto rfl 0328, de 18.02.2008 e Portaria n• 
669107-SESA, de 30.10.2007 e; conSiderando o que consta do 
Prot. Geral n° 2009/58141; 

RESOLVE: 

Designar os servidores FÁBIO RODRIGO PAIXÃO MOURÃO -
méd•co veterinário, ROSILENE FfRRélRA CARDOSO - médica e 
OSéNA MARIA SALES SFAIR - Gerente Geral do Projeto "Centro 
de Referénda em ~úde do Trabalhador" - CDS-3, a se 
deslocar _da sede de suas atividades - Macapã·Ap, até a Odade 
de Bn!s.l~a - ~· oom cbjet1110 de partldparem :la I Conferência 
Haoonal de SaUde Ambiental, no período de 08 a 13.12.2009. 

GABINm DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap 04 de 
novembro de 2009. ' 

~ .... ...:.?n .... ,. 
Secretâria de Saúde - Adjunta 
Área de Gest3o em Saúde 

PORTARIA NO t39 11'19-SfSA 

A SKRETÁAIA. DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
GEST1o fM SAUDI!, no uso de suas atribui;ões que lhe são 
conferidas pelo De<:reto n° 0328, de 18.02.2~ e Portar1a n• 
669107-SfSA, de 30.10.2007 e; considerando o que oonsta do 
Prol Geral n° 2009/56129; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos seiVidores MARCO AUREUO DE 
MELO CARDOSo - Gerente AdminiStrativo - CDS· 2 llMNIL 
MOREIRA BRAGA - Agente de Saúde e JDSÊ CAJUOs SFAIR 
AMARAL - motoristll, da sede de suas atividades - Macapá·Ap 
at~ ~ Mlndplos de l.arimjal do Jari e Vitória do Jari: 
ob_~eUVMdo realizNem treinamento em Sistema de lnfonnac;ão 
SlNAN - NET, agravos relacionados à saúde do trabalhador 
no período de 27 a 31.10.2009. ' 

GABINm DA SECRETÁIUA/SESA: em Macapã-Ap 04 de 
novembro de 2009. · ' 

~--:? 5ecretáo1a de Saúde - Adjunta 
• Área de Gestão em Saúde 

)::(fufr!:=n:;;;fr;;;;;:;a::.·E;;:.;~;.;:;- t::::;ru;;;;t;;,;;u::::;ra;;;:;;;;===:i 
~lg_ueira Ma-tos =:=) 

Extrato de TUIIIO Aditivo 
Instrvncnto 
Parta : 
6° (sexto) Termo Aditivo oo Conv&nio "• 030/07-SEINF, que 
em"" Ji cclcbnun o G.E.A. como CONCE!lENll:. e o 
Associoçi!o dos Oficiais do Poficlo Militar e de Corpo de 
8ombel~ MiUtarcs do Amopcl como CONVE~NTE. otrovés 
do Secretario dt Estodo do Infra-Estrutura corno 
INll:llVENIENll: ICONCEbENll:, que tem como objetivo o 
cxecuç& de serviços de Construçao de uma Piscina Sanl
oHmpico no Assoc:iaçao dos Oficiais do Policia Militar c do 
C4rpo de ~ M~itarcs do Amapd, pera os fins nele 
dcdorodol. 

~ !tRCEIItA - IM VlibqA : Fico Pf'Ot'I'090do 
por rmis 60 (sessenta) dias co-cutivos o prazo paro 
conclutao dos serviços. objeto do Convênio n• 030/07 -SEINF. 
Com previs4o do térlnino do vigência possondo poro 21112109. 

Macapd, 28/10/09 

Exilai o de Ordem de Exccuçõo de Serviços 

lnSirlXOOntO 
Portes: 
OES n• 132/09-UCONT/NAF/SEJNF. celebrado enlre o G.E. A. 
olrovés do Seo-e101io de Es!odo do lnlroeslrutvro - SEINF. 
como CQNIRATANIE e o empresa MARTINS CONSTRUÇOO 
& COM~RCIO LTOA- EPP. pao os fins nela declc7odos. 

QbjeJ.g; ReodeQuoçOo dos Projetos de ConstruçOo do Vlo 
Aeroportuórto, no Muni~ de Moc:opó - AP. 

ereço G!QbO!: ~.J.Oíl (Cento e quorenlo e cinco mn. 
se~centos e noventa e ris reols e oifo cenlovosl. 

l'rllm: 30 (rlnto} dias consecutivos. 
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QQ!c.çõq: As despesas com o execvçOo dos serviços es!Oo 
orçados no volof globo! de RS·!45 623 08 (Cento e 
qucrenta e cinco mil. seiscentos e noventa e três reais e oito 
cel)!oyos). ficonclo empenhado 11idolmente a impor!Oncio 
de ruo.OOJ,OQ (Dez ml reds). e correrão à conlo dos 
recvnos oriunclos do Progrcrno de Trabalho: 15.451.0144. 
1.236 - EloboroçOo de Projetos poro lmplonloçOo e 
lmplementoçOo dos Ações de Desenvolvrnento. Natureza 
da Despesa: 3.3.90.39; Fonte {0101). conforme Noto de 
Empenho n'2009/NE0097 6, emitida em O I 11 0/2009. 

Fundamento Lego!: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/ 93 e oiteroçOes posteriores. 

oco pó, o I 11 0/2009. 

_/t·. ) 
Ale~ A 

1 
o Motos 

Secretório lnfra-estrvll."o 
1 Deaelo n' 2042/95 

Extrato de Ordem de Execuçõo de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 135/09·UCONT/NAF/SEINF, celebrado entre o G.E. A. 
através da Secretario de Estado do Infraestrutura - SEINF. 
coma CONTRATANTE e o empresa MACOL CONSTRUÇ0ES 
LTDA. poro os fins neto declarados. 

~ Reformo de possorelos. pint\Xo do ml."a e Moloco 
no Museu Soco co. em Mocopó-AP. 

Preco Global: R$-)38 984.62 (Cento e trinta e oito mft, 
novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos). 

fmlg: 30 (trinta) õ10s consecutivos. 

~: As despesas com o execuçOo dos serviços estOo 
orçadas no valor global de R$-138984 42 (Cento e trinta e 
oito mil, novecentos e oitenta e quatro reo~ e sessenta e 
dois centavos). ficando empenhado Inicialmente o 
importàncio de R$-10 QOO 00 (Dez m~ reols). e correrão à 
conto dos recursos oriundos do Progrcrno de Trabalho: 
15.451.0181 1.199 - Recvperoçõo de Equipamentos e 
Espaços Püblicos. Notl."ezo da Despesa: 4.4.9().51; Fonte 
(0174). conforme Noto de Empenho n"'1<X:fl/NE<m77. 
emitida em 20/ 10/ 2009. 

Fvndomento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 e olteroçOes posteriores. 

Extroto de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n• 136/09-UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
através do Secrelorio de Estado do lnlroestruturo - SEINF, 
como CONTRATANTE e o empresa H8 3. CONSTRUÇ0ES 
LTDA. poro os Iins nela declarados. 

.Qbifllil; Drenagem e UrbonizoçOo do entorno do fero do 
Aglcuitor do Pocovol.no Município de Mocop6-AP. 

!Rço Globo!: W2 713 72 {Sessenta e dois mil. setecentos e 
treze reais e se lento e dois centavos). 

f!gm: -45 {quarenta e cinco) dias consecutivos. 

~: Al despesas com o execuçOo dos seMços estOo 
orçados no valor global de W2.ZlJ,7~ (Sessenta e dois mil, 
setecentos e treze reais e setenta e dois centavos I. fiCOndo 
empenhodo 11idotmenle o rnportOnclo de g1=10 ooo oo 
{Dez mi reais). e cooefào à conto dos reci.KSOS ori~s do 
Programo de· Trabalho: 17.512.0181 1.197 - MonutençOo. 
RecuperoçOo e AmpliaçOo de Micro e Macro-Drenagem 
de /vea Urbano. Nolu'ezo do Despesa: U.9Q.5!: Fonté 
{0174). conforme Noto de Empenho n'2009/NE00978. 
emtida em 20110/2009. 

Funçjqmento Legal: O disposto no artigo 42 e 120 da Lei n• 
8.666/ 93 e OlteroçOes posteriaes. 

Extrato de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 139/09-UCONI/ NAf/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
a través do Secretario de Estado da lnlroestrvt\Xo - SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa O. R. LIMA LTDA • ME. 
poro os fins nela declarados. 

~ Umpezo do Canal do Avenida Luiz lino dos Sonlos. 
no Borro do Sôo Lózoro. em Mocopó·AP 

~. _GiobQ!: RS-14661.U (Dinessels ml. seiscenlo$ e 
sessent';l e ~reais e vinle e qU01ro cenlovos). 

(DIÁRIO OFICIAL) 

frQzQ: 15 {quinze) dlos consecutivos. 

~: As despesas com o execyçOo dos serviços estOo 
·orçadOs no volof global de RS:I6 661 U {Dezesseis ml. 
seiscentos e sessenta e u!l) reais e vinte e quatro centavos). 
e correrOo à conta dos rec\.fsos oriundos do Progrcrno de 
Trabalho: 15.451.0181 1.199 - Recuperação de 
Equipomentos e Espaços Púbi'ICos. t~otl."ezo do Despesa: 
3.3.9().39: Fonte {0101). conforme Noto de Empenho 
n"'1<X:fl/NEOI03!, emitido em 20/10/2009. 

Fu!'ldqmento LegQ!: O d~posto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e olteroçOes posteriores. 

~~ocopó. 20/10/2009. 

~
rFlg 

Secr ótio estrv uro 
Deaeto n' 1!J42/95 
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concluSOO dos serviços. objeto do contrato n• 036108-SEINF. 
Com previsOo de léorino do obro passando poro 
0110112010. • 

. ~opó (AP), 03109/2009 

Secretáio.,.~~~~~~lrvtlXo 0c~i~tonte . 

Instrumento 
Partes: 

Decreto n• 2042/95 

Extrato de Tenno Aditivo 

Extrato de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

Instrumento 
Portes: 

3" (tercei"o) Termo Aditivo oo contrato o• 038/08 ·SEINF. que 
- entre si celeblorn o G.E.A" através do SecretariO de Estado 

da lnfroestrvturo - SEINF, corno CONTRATANTE e o 
empresa CONSTRUTORA ENGECOL LTDA corno 
CONT~ATADA, que tem como objefivo os serviços de: 
ConstrvçOo elo FMo do Produtor no Bairro Sôo Lózoro. no 
GolpOo do DETRAN. em Mocapó·AP" paro os Iins nele 
declorodlos. 

OES n' I-40/09·UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
através da Secretario de És todo do lnfroeslrutlXa - SEINF, 
como CONTRATANTE e o empresa 8 & P • CONSTRUÇ0ES E 
COMÉRCIO LTDA • EPP, poro os fins nela dedorodos. 

Qbl§lQ; ConstruçOo de !.151.80m de passarelas em 
modero de lei. com estrulu'a em tarugo e esteio. no 
Travesso l·IO e Avenida XV de Novembro, 8olrro Fonte 
Novo. no Munldpio de Sontono·AP. 

Proço GlpbgJ: R$-143 52460 {Cento e quorenlo e três mil. 
. quinhentos e vinte e quatro reob e sessenta centavos). 

f.I.C6Q: 30 {trinta) dias consecutivos. 

~: As despesas com o execuçOo dos serviços es!õo 
orçados no volof global de R$·143 S24 60 (Cento e 
quarenta e três mil. quinhentos e vinte e quatro reais e 
sessenta centavos). ficando empenhodo lnk:iolmente o 
importOncio de R$-10QOOOO {Dez mD reols). e correrOo O 
conto dos recursos oriundos do Programo de Trabalho: 
15.451.0181 1.198 - Eslrui'-"'ÇÕO de Espaços Pübicos. 
Noll."ezo "do Despesa: 4.4.90.51; Fonte {0174). conforme 
Noto de Empenho n"'1<X:fl/NE0!029, emitida em 20/10/2009. 

flHldomento I egg): O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e ollefoçOes posteriores. 

,'.u ocopó. 20/10/2009. 

A Figyéiro Motos 
ório de lnlro-esfrvll."a 

Oeaeto n• 2042/95 

Extrato de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

lnstrvmento 
Partes: 
OES n• !41/09.UCONT/NAF/SEtNf, celebrada entre o G.E. A, 
através do Secretario de Estado do tnfroestruturo - SEINF, 
como CONTRATANTE e o empresa OMEGA COMÊRCIO E 
SERVIÇOS LTDA • EPP, para os fins nela declarados. 

Qbl§lQ; BoboroçOo de Projetos Executivos de Arqvffetl."a. 
urbanismo e Complementares de Engenhorio Civl. poro o 
obro de refCtl'TIO dos prédios do loboro16rlo de ProduçOo 
Atoterópico e Formócio do IEPA. no M\XIicfpio de Mocopó • 
AP. 

~lobo!: R$-19 600 34 {Dezenove mh, seiscentos e 
oitenta reais e trinta e quatro centavos). 

frgzQ: 15 {quinze) ÕIOS consecuffvos. 

l&!DçOQ: Al despesas com o execuçOo dos serviços estõo 
orçados na valor global de RS-19 61l0.34 {Dezenove mil. 
seiscentos e oitenta reols e trinta e quatro centavos). e 
correrOo O conto dos rec\XSOS oriundos do Programa de 
Trabalho: 15.451.0164. 1.236- EloboroçOo de Projetos poro 
lmplontoçOo e lmplementoçOo dos Ações de 
DesenvolVImento, Not\Xczo do DospeX>: 3..3.91hl9: fonte 
(0101), confolme Noto de Empenho n'2009/NE010!2. 
emitida em 20/10/2009. 

Fuod<xJlttnlo Legql: O dlspo$to no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e oHefoçOes posteriores. 

Instrumento 
Partes: 

. MÔC:opó, 20/10/2009. 

~.) Atct oMotos 
5ecreJ6rio tnhl-es~uro 

.6ecreto n• 2042/95 

s• (quinto) T8ITTIO Aditivo oo controlo n• 036108 ..SBNf. que 
entre li celebran o G.E.A.. olroWs do Seaetalo de Estodlo 
do lnhlestrultco - SBNF. como CONTRATANTE e o 
emp-eso ELETRO GRUPO LTDA como CONTRATADA. que 
tem como objetivo os serviços de: .Reformo do Fóbrico 
Escola de Pesco, em Sontono-AP. poro os fins nele 
declarados. 

cLAusULA OITAVA • [)A ~fHOA· Rco prorrogado por 
mais 120 {cento e vinte) dias COIISeCUtlvos o prazo poro o 

g._ÁUSUI.A OfTAVt4. • O~ VIGENOA · Fico prorrogado por 
mais 120 (cento e vi1te) dias consecutivos o praro porá a 
cond usôo dos serviços. objeto do contrato n• 038/0EHEINF. 
Com previsOo de término do obro passando poro 
27/02/2010. 

, _ _:·~:;:_xv•w= 
0c~~~olante 

Instrumento 
Portes: 

Decreto n• 2042/9 S 

Extrato de Termo Aditivo 

2' (segundal Termo Aditivo oo contrato n• fXYlJ(fl • SE!NF, 
que entre si celebram o G.E.A .• alrovés dO Secretario de 
Estado da lntoestrvturo- SEINF. corno CONTRATANTE e o 
empresa ALVORADA CONSTRUÇOES LTDA corno 
CONTRATADA, que tem como ~tivo os serviços de: 
Reformo Gero! e Adaptações da Escola Estadual lrineu da 
Gomo Paes. em Mocopó-AP. poro os fins nele declarados. 

CLÁUSULA TERCEiRA - DO PRECQ· AO Preço lnldol 
contratado de W.:WI.21a..l4 {Dois m~hões. quatrocentos 
e setenta e oito mil. setecentos e dezoito reais e dezesseis 
cenlovos) fico acrescido. o valor de RS-592 811.86 
(Quinhentos e noventa e dois mil. oitocentos e onre reds e 
oitenta e seis centavos), possonclo o Con!rolo paro o valor 
de global de RS=3WI 5;)002 (Três mílhOes. setenta e um mi, 
quinhentos e trinta reais e. dois centavos). 

WUSULA OITAYA • DA YIGENCIA· Fico prorrogado por 
mais 60 {sessenta) dias c.onsecutivos o prazo paro o 
conclusOo dos serviços. objeto do contrato n• 002/09-SEINF. 
Com previsOo de térmoo da obro passando poro 
OS/1 2/2009. 

. ~Moc pó {AP), 30/09/ 2009 

4'. 
Al ~ ' o Motos Secret~!~t do Infra-estruturo 
/" ~ontrotonte 

rutrumento 
Portes: 

Oeaeto o• 2042/95 

Extraio de T enno Aditivo 

2' (segundo) Termo Aditivo oo contrato n• 019/09 • SEINF. 
que entre si celebram o G.E.A .. através do Secretario de 
Estodlo do tntroestruluro- SBNF. como CONTRATANTE e a 
empresa M. 8. S. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP como 
CONTRATADA. que tem como objetivo os serviços de: 
Reformo do Escola Eslodua nno Sontoo Rioi, em Macopó· 
AP, poro os fins nele dectoroctos. 

CJ.ÁUSULA <liT.WA • QA YIQfNctA· fiCO prorrogado por 
mo~ 90 (noventa) dias consecutivos o prazo poro o 
conclusõo dos se!Viços. objeto do controlo n• 0!9/09-SEINF. 
Com previsOo de tém'ino do obro possondlo poro 
(fiJO I 120 I O. 
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.Autarquias Estaduais 1 
~ . 

(Adap 
Robérfo Alelxo Anselmo Nobre 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO H" 006I200t 4 

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO 
CONTRATO H" 00512001, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
"G~NCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ· ADAP E A 
EMPRESA BRIOCHE PADARIA E CONFEITARIA L TOA. 

Aos 23 (vinte e ltts) dias do mês de OIJIUbro de 2009. a 
AG~NCIA DE DESENVOLVWENTO DO AMAPÁ- ADAP. 
entidade autirquica de Dite~o Públiço Interno. no Govemo do 
Estado do Amapj, Inscrita no CNPJ sob o n". 01 .661.-43-410001-
03, como CONTRATANTE. ,.. .. alo 18jn18nlado por seu 
Díretor.Preaidente, Sr. R~RIO ALEIXO ANSELMO NOBRE, 
nomeado pelo Decreto Estadual n". 0503, de 13 de fevereiro de 
2009, brasileiro, so~eiro, inSCtito no RG aob o n•. 331610-AP, 
expedida pelo! SEGUP/AP, CPF n•. 070.675.422-00, residente 
e domiciliado na Rua Salvador Diniz, n•. 23-4 • Centro Santana
AP. e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa 
BRIOCHE PADARIA E CONFEITARIA LTDA, insaita no 
CNPJ sob o n• 3-4.867.73910001-17, localizada l\.il Av. 
Mendonça Junior. 1286, Centro - Macap6-AP, CEP: 68.900· 
020, neste ato representado pelo Sr. GILMAR MARRA DOS 
SANTOS. brasileiro, solteiro, portador da Carteira da 
Identidade de n• 1191005-SSP/GO. Inscrito no CPF n• 
116.290.702-97, residente e domiciliado na Rodovia Juscelino 
Kubschek, 131.4, Ramal da UNIFAP, Macap.-AP, CEP: 68.900-
000. resolvem ulebrar de comum aCOido o Primeiro Termo 
Aditivo de Valor ao Contrato N" 00512009. nos tenmos 
ajustados a sua execução, h n01111as da Lei n• 8.666193. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
1.1 • O presente Termo Aditivo tem por objeto acréscimo de 
valor ao Contrato n• 00512009/ADAP, em 25% (llinte e cinco 
por cento). de acordo com o artigo 65 § 1" d1 Lei Federal n• 
8.666193, conforme Memorando n" 016612009/NASICAF/AOAP 
constante na (fi.01) parte integrante do proceuo administrativo 
n• 2000.337/2009/AOAP. 

CLÁSULA SEGUNDA · DO VALOR 
2.1 • Flca anerado o valor do Contrato 00512009, passando doa 
atuais R$ 80 000,00 (oi!enta mil reais), para RS 100.000,00 
(cem mil reais). 

CLÁSULA TERCEIRA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 - Os recursos orçamentarios para a cobertura das despesas 
decorrentes deste Temno Ad•ivo têm seu valor g~l em R$ 
20.000,00 (vinte mit reais), referente aos exerclcio de 2009. que 
correr2o por conta do orÇMnento da AOAP com a seguinte 
rubrica: 

Programa de Trabalho: 04.122.0001 .2001 , Fonte de Recursos: 
101, Elemento de Despesa: 3390.39 e Nota de Empenho n•. 
2009NE00830, emitida em 2311012009 no valor de R$ 8.000,00 
(oKo mi reais); 

Programa de Trabalho: 04.121.0045.2136, Fonte de Recursos: 
101 . Elemento de Despesa: 3390.39 e Nota de Empenho n•. 
2009NE00832. emitida em 2311012009 no valor de R$ 4.000,00 
(quatro m~ reais); 

CLÁUSULA QUARTA • DA PUBLICAÇÃO 
4.1 - Este termo aditivo deveri ser putillcado em res..no no 
Di~rto Oficial do Estado do Amapi, no prazo máximo de 20 
(vinte) dias a contar da data de au• assinltura. de ecordo com 
a Lei n• 8.666193 

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO 
5.1 • Ficam rattficadas as demais cláusulas do Contrato original 
celebrado em 22 de maio de 2009. 

CLÁUSULA SEXTA- DISPOSIÇOES GERAIS 
6.1 • As partes elegem o foro da Comarca de Macap6 • AP. 
como o únloo oompeten1e Pita dnnit quaitquer dúvldaa 
oriundas desle temno adijivo, com expressa renúncia de 
qualquer ootro. por mais privilegiado que seja. 

SIGNATÁRIOS: ROB~RIO ALEtXO . ANSELMO NOBRE, 
Olletor-Presldente da Agência de Desenvolvimento do 
Amapà/AOAP, e o Sr". GIUAAR MARRA DOS SANTOS, 

Representante Legal da EMPRESA BRIOCHE PADARIA E 
CONFEITARIA LTDA. 

Robérí ~o Ansemo Nobre 
Diret6r ·Presidente 

·Agência de Deseryvolvlmento do Amapé - AOAP 
ÇONTRATANTE 

( Amprev ==:]) 
~A=rtu;:::::::r:::d=e=J=es=u=s==B=a-rbos7--a-So=tJ=o= .. ==:J 
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A TO CONCE8SÓIUO DE PENS.\0 

PORTARJAJ\~. J.5& o~oOet llt~tlol009 

O Diretor Praidclllc d<l A,...,. Prn'ldf8do, no ~ao du 
atribuiçOes conferidos pelo Inciso XIII do art.l4 do Realmenlo ln1m10 
apro''ldo pelo Ato Resolutório n'. 001199-CA/AMPREV, do 02 do • 
Hl<mbnl do 1999 e t<n:lo án vls1a o que c:onsll no ,_ o• 
151512009 • DIBEF/A.~PR.EV, do 16/0912009, rao!Ye c:ooceder 
pensao nalonuaa seJUir discriminoda: 

~do llltllulder: 

Nome ela ex-senidorl: J.,...lr'lll "" eo.tdçto Co.- do 
AI...W., matri<ulo n' 5149; C arao: T4ulce J ... lri6rio, CPF n' 
109.523.151-41, ellllndo na elall do ..., 6bito otOirido em 
0110912009, loiJOo no Tribooul dt · Jl&lli!o do tAbodo do 
A!Upol, esrando o ~ ec:i1111 espocificodo, ckvídomente 
insuuldo, ex>m a documcniiÇio CX><TCSj>Ondentc .., requerimento 
do bcoefleio do penslo. 

Pomlo(tl d<l p<Miu, via<-tt • por11r dt 01/09Jl019..<1oll do óbito 

DtNOM. ISCRJ. REMUNERA O FRA O Ol1% 
100% 

Concedo a pensao. IIQIO MO diJcriminocfl, com funcllmonto 
lepl 110$ w . 10, inciso ~ W; 26, §1': 31 e 89. do l.ci 
EscUaln'0915,do lldo .... todo2005. 

Mo<api·AP, QI) do ~do2009. 

ARnJR ~~..&. SOTÀO 

Dir<~orPres~V 

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO 

PORTARIAN'. i?9 do 0~ do~...-1009 

0 Dlmor Prnldnlt d<l A ...... p,...lclbdo, no uso dn 
lllribuiçOcs ...,feridos pelo inciso XIII do att.14 do Reaimento Interno 
lpiOVIdo pelo Ato RHOiutório n'. 001199-CA/AMPREV, do 02 do 
"'anbro de 1999 e tendo an vista o qut ~ no -. a• 
1416/l009 • DIBEFIAMPREV, do OIJ't9!2009, resolve c:oncedcr 
pGlSio na ronna a seauir discriminada: 

Dodel de tutlroddor: 

Nome da ex·ser.idon: lorto Morto lllaawuoo Modoln, 
11111rk:uLI n• 151117; Cor &<>: Proleuor, Classe C, CPF n' 
448.47LllJ..lO, Cltll1do na dela de IW óbito oc:onido em 
GSI0lll009, lowlo na Sa:rotorta dt [Jude d<l t.d_..,, 
es&ardo o Pmctsso &cimo especift<,ldo, devídomon!< insuuldo, 
com a documcntaçlo c:«respondentc ao requerimenro do 
bendlcio do peMJo. 

Concodo • pGlS&o, nc>tc 11o discrinlinada, com funcllmenlo 
lcpl ""' w . 10, inciso ~ §5': 26, §1': 31 • 19, do Lei 
ESIIdual n' 0915, do lido apto do 2005. 

Maapl · AP, Oô de~ do 2009. 

~·~(/.,.. ARTURDEJ~-;: ;z~SOTÀO 
Oimor President ,AMPREV 

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÁ O 

PORTARIA,.., lQ) dt ~ .. ~- dt 20011 

O lllnllr l'nlltloalo tia A•"' PrnWitodo, no ..., dos 
otri>uiç6es Cl011l:riclls pelo inci!o XIII do 111.14 do Reai.- lnwno 
aprovado pelo Ato ResoiWório n'. OOI~AIAMPREV, do 02 do 
setemlwo de 1999 c tendo em vist1 o que con5ta no PN«<II •• 
124912009 • DlBEFÍAMPRl:V, dt l9107110091esolve OOIICO<I:r 
penslo 111 forma 1 ~<cuir discriminada: 

Nome ela ex.....,ldoro: Marta Auxllildora Comtlh dt F relias, 
matriculo n' 431800; Caizp: Profwor, CPF n' 4.39,602.431.00, 
estando na dm do SCII óbito ocorrido em OJIII712009, lolldo na 
S«rdlrta do t:slodo ela Edu<oçlo, tSIIndo o Proc:aro acima 
espocrfiCido, devidamerfe insuuldo, com o documencaçlo 
tGrr.spondentc 10 roquerimentc do bcnefleio do ptnSio 

PAREm. NAT. DA 
PENSÃO 

Componhciro Villllc:ia 

COTA 
PARTI 
2S% 

!Mrdo Saldo ... dt 
AII,...Júlor 
Bn .. Froitu do A~ 

Pá . 20 

Concedo I pc<~llo, neste 110 dil<riminocll, com ~ 
lcpJ nos w . 10, Inciso l §§ S'. 12, §3"; 26 §f 1', 5' e 6': 31 e 
19, da l.ci Eslld ... n"091S, do 11 do IIJOSiodo 2005. 

Mocapol · AP,(); do ~do2009. 

~~.w; ARTUo!?:~;,.=~TÀO 

A 1:0 CONCESSóRIO DE PENSÃO 

PORTARIA !'<~jç, 1t~oQb do"'F'.J..o dtl009 

O Dlfttor l"l-toodroto • A_.,. p,...Jthdo, no liSO dos 
atribuiçOes Cl011fcridos pelo inciso XIII do 111.14 do Rqjmento Interno 
aprovado pelo Ato Resolurório n•. OOim.cA/AMPilEV, do 02 do 
sctcmbnl do 1999 c l<ndo em visll o que <ons11 noo ,.,._ a's 
121212009 • DIBtFIAMI'Rl:V, de 041)8fl009, lllol/2009 • 
DIBEF/AMPIU!V, dr ICio'OIIlOOt t 1)4412009 • DIBEF/AMPREV, 
dt 141011200f, resolve c:onoedet pmllo ha forma 1 seauir 
discriminodo: 

o.dot do l•thidor. 

Nome do ex·senidor: Paala dt Asilo Coota G...Ses, 1111111culo 
n• 493144: Catao: Auxiliar AdmW.tnli.e, Classe I', P111r1o 
IV, CPF n'll7.'138.2n-34, cslblo na dm do S<U óbito oc:orrido 
em 12/0712009, lolodo ,. S«rtlario do ü&ado cJoo S.6dt, 
estando .. Processos .. ,,.,. especifiCados, devidamente 
instruk!os, c:em 1 docwncroça.o c.orrapondente ao requerimento 
do benefleio de pcnslo. 

PIIIUio(s) tia Dftllo. ....... • porfilo do 1110712009- tlall do 6bilo 
I DENOM. (1)1~ REMUNEAACÃO FRACÀO OU % ·1 

Vencimento 100% . ~ 
TOTAL 1~ -
~-clo(•lpeeslonlslll(s 

BENEFICIÁRIO: (SI PARI:.NT. NAT. DA <.'OTA 
PEl~SÀO PARTI 

LKMolo Caorlu do Coll\l*lhe 111 Villllcà ~%-
c. ..... 
Carta VkiA>rlo do Ca..-o F~ha Tempotiri. 2.S~ 
Guedes 
llariooto 1'11trlqoid0 Fitho Temporiria 2S% 
c. .... oc...s .. -Canil Rard • Camoo - ·r~tró Temporiria 2S% 

..Q!!_td .. 

Conc:c:do • pensao, ""''" ato discriminada, com filrdamemo 
legal nos11ts. 10, Inciso I, H 5"; 12, §3"; 26 §§ 1", 5' e 6': 31 e 
19, dal.ci Estaduala'091S, do li dcqostode 200S. 

M"""P' - AP,Qp ~b.cdo2009 

ARTURD~w~SOTÀO 
Dirttor PrcsidenJ J' AMPREV 

RESOLUÇÃO N".01711009-CEP/AMJ'REV 

IJOIII OIOIII O resultado do 
pleito que elegeu o ConS<Iheiro 
Femondo CtlN Pereira 'da 
Silva, na qualidack de Vice 
Prcsidc:nlo du Conselho 
Estadual de Previdtncia. 

O Conselho Estadual do l'midência - CEP, da A,. 
Prtvi~io, no uso das suas atribuiçOes conferidas pelo art. 13, inciso 
VI, e tendo em visl.a o dispo;to no.art. 18, inciso 11, ~ z•. do Rcf.imento 
lnlemo; c 

Ceonsidcr.,do a dolibc111Çio da lO' Rcunilo Otdin:rio do 
Conselho Estadual de Prcvidtnti.t - CEP, realizada 110 dia os de 
novembro de 2009; 

RESOLVE : 

Art. I' • HOG>olopr o resultado do pleito que elegeu o 

Conselheiro Ftrnaaclo Caar Ptrtira d<l Silvo, na qualidade do Vice 

Prtsidonle do Conselho Est.llll Prtvidêntia - CEP par11 o Bitaio 

2009-2010. 

Art. l' . Esta Rc:soluçlo en1nw6 ,;gor na dala de sua 

pub1icaçlo. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUFrSE 

Macat>', 06 do novunbro do 2009. 



Maca á 06.11.2009 

Rf.SOI.UÇ.ÃO N". 01812009-AMPREV 

Autorfz.a consliluir comissão 
para apresentar proposta de 
segregaçllo de mosso. 

O Conselho Estadual de Previdencia - CEP, da Amapá 
Previdência, no uso dos suos atribu~ conferidas pelo art. 13, inciso 
VI, e lendo em vista o disposto no art. 18. inciso 11. § 2'. do Regimento 
Interno; c: 

Considerando a dclibcraç:lo da lO' Reunião Ordinãria do 
Conselho Estadual de Prevideneia - CEP, realitada no dia OS de 
novembro de 2009; 

RESO ' LVE : 

Art. I" • Corulituir comissao par:> apresentar proposta 

so6re Projeto de Lei referente a scgrcgoç:lo de mossn; 

Arl. 2' • A Comissão conslituir·se-à de l rb 

repres .. llntu do Constlho Estadual de Prrvidh<ia; 

Art. 3" - Esta Resoluçâo enuaré vigor na data de sua 

publicação. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

M81:3pâ, 06 de novembro de 2009. 

ARTURDEJ~t; yss~SOTÃO a~~"':~;· 
Pn:sidenu: do Conselho 

1

Es dual de Pr.:vodcncl3 

RESOLUÇÃO N". OJ9n009-AMPREV 

Autoriza alterar o item 
6.4 da Polflica de 
Investimento Silnio 
2009-2010 da Amapá 
Pr<vidlncia. 

O Conselho Estadual de Prtvidéncia - CEP. da Arnapâ 
Previdlncia, no uso dos suos ntribuiçll<s conferidas pelo an. 13, inciso 
VI. et<ndo em viSIB o disposto no an. 18. inciso 11, § 2'. do Regimento 
lntemo; e 

Considenu>do mcmorMdo n'. 010/2009.CIAP/AMPREV, 
de 05 de novembro de 2009 e a deliberaç&> da l O' Reunião Ordinârio 
do Conselho Estadual de Previdtnein - CEP. real izada no dia 06 de 
novembro de 2009: 

RESOLVE: 

Art. I' • Autoriuor a allen~ç.!o de 18% para 25%, do 

limite de aplicaç.!o no segmento renda variável. 

Art. 2' • Esta Rcsoluçllo entrará vigor nn data de sUl! 

publ icaçao. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Macapâ, 06 de novcrt1bro de 2009. 

a~6~?'~ 
ARTUR DF.JESL:'n oX:toTÃO . 

Presidente do Conselho · ai de Pn:vodtncoa 

F.XT~ATO DO PRIMEIRO TF.RMO ADITIVO AO ACOROO N". 
OOI /2008·UEAP. 
OBJETO: Alterar a Clausula Sétima (da vigtncia) do Acordo n' . 
001/2008-UEAr . 
AOJTANT[:: Unh·crsidnde do Estado do Amapâ •· UEAP. 
ADITADO: Instituto Estadual de Florestas do Amnpé ·IEF. 
VIOF.NCIA: A partor cJ.: 15/ll/2009 alt dia 14/1112010. 
ASSINATURA: winam pela Aditantc: o Pruf. Dr. José M'!ria da 
Silva, c pelo Aditado: o Sr. Joio da Cunha Mourão Neto. 

Macapli, OS/1112009 

v.~~~.~ · 
Chefe da U.C. C 

Decreto n'. 1869n007-UF-AP 
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EDITAL DE :>;OTIFIC:AÇÃO OE AD\'ERT~NCIA 
N' 00212Ufi'l 

Em cumprimt nto 10 di.spoun no ut. 35. parA2,rafn út~ic-o do 
Rtg,ulamulo Adll'linistrati\·o baiudo llrl~ Portaria IN.\'IETRO n• 
002, de 08 d< Jantiro d• 1999, I'OTIFJCAMOS os "goiotts 
AutUJdos. os quais se t ftco•tra• tm loral incuto f nlo ubido: 
Al:TUAOO: FRANCISCO CJ.EITON A. O. OLIVEIRA - CPF: 
692.90J.8Sl-91 AUTO DE INt"RAÇÃO N" 180JJ2~ !;\fRAÇÃO: 
DispottM nos uri&o~ 1• t ~·tia l ti federal n• 9.933/99 e/r itrm 4; ~.I 
r 5.1 do Rtgultmtnln Técniro \1rtrulúaico aprondo ptla portari~t 
INMETR00961tl0. 
Al'Tl'ADO: D. V. t;ONÇAL\'ES- \!E - CNJ'.I: OJ.5l?.~JIIOOO I -67 

Al'TO DE INFRAÇÃO N" 18DJJ71. li'iFRAÇÃO: Oispo>to• nos 
;trtigos I' t ~· da l.ri ft.dtr:d n~ 9.9JJ/99 c/( itr1n 4 l" 5.2 do 
Rtgtllamcuto Ttcnico · Mrrrol{)eico •J,Mitlo pt la porrauia 
IN,\1ETRO 0?6/00.j qur o Dlrttor (;trai do hulituto dr Puos c 
Mtdidas do [ JI>do do Am•pó - ll'~MIAP. no uso ~e suas Atribuiçil<• 
lreslis, HOMOLOGOU os Autos dr Infração supntmrntionadCIS. no~ 
trmao" do ;.rtt::u 8', inciso I lia Lti ll• 9.933, dr 20 dr dncrahro dr 
1??9, aplit»n~o 1 p<nolidadt dt AOVF.RTt'iCIA. 

Marapl\, O~ d noun1bro dr 2009. 

' Dr. Má urtira d» Sih 1 

':-4tst ·or Jurldico 
llfCrr o n"' 3210/0S 

fHe.~o __ an ·. . -~J1 
~~-~ic~-iÍva·-A-Im-e-id_a _ __ .. _ .. -=~=-.J 

EXTRATO 

1' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.• 02312008-HEMOAP 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 02312008. QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAP!A DO AMAPÁ· E A EMPRESA MARCIO A. 
MESCOUTO-ME, para a prestac;ao de serviços de reprografia. 
PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

PoiO presente Termo Adilivo e nos termos de direito. as partes 
no fim assinsdas. declaram. aceitam e ajus!am que o instrumento 
acima idenlificado. tem alll!rado a CLAUSULA TERCEIRA E 
CLAUSULA OUART A, que passam a vigorar com a seguinte 
redação, mantidas as demais aqui não referidas e portanto nesle 
ato e ocasiao totalmente ratifocadas, para todas ocasiões de 
direito. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA VJG!õNCIA : 0 presente TERMO 
ADITIVO vigorará pelo p<azo de R\'!is 12 (meses) a contar de 
03/1112009 podendo ser prorrogado nos lermos do art. 57 da lei 
8666193, desde configurado e~pressamente o inleresse da 
CONTRATANTE. 

CLAUSULA OUARTA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 
despesas com a execução deste Termo Aditivo COO'erão à eoo1a 
da Fonte 101, Programa de Trabalho 10.122.0001.2676, 
Elemenlo de Despesa 33.90.39, no valo( total estimado de R$ 
17.160.00(dezessete mil, cenlo e sessenta reais), com cvsto 
mensal esliR\'!do da R$ 1.430,00(hum mil quatrocentos e Jrinta 
reais), com valo( unilario da ccljja extra de R$0,11(onze 
centavos). devendo ser providenciado dotação para o exen:ieio 
seguinte. 

O presente TERMO ADITIVO, encontra sua fundamenlação no 
An. 57, 11, e Parágrafo 29, da LEI 8.666193 e alteraçOes. 

pá, 03 de novembro de 2009. 

JUSTIFICATIVA 1712009-UCC/ASSEJURIHEMOAP 
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copias mensal. or>de \'erificamos que perduram os motivos 
ensejadores da convataÇão, fazendo-se mister a prorrogação do 
instrumento contralUal pactuado com a referida Empresa por 
mais 12 meses • de forma a não sofrer solução de continuidade 
dos seNiços. . 
Quanto ao custo da contra!at;ao observou-se que a empresa ora 
manter o mesmo valor. caracterizando-se ainda mais vantajoso, 
nos termos do art. 57, inciso 11 da lei 8.666193. 

Assim, em obseNência ao disposto no art. 57, § 29 da lei 
8.666/93, rogo a Vossa Senhoria que se digne e ratifi~ .a 
presente justificativa. com sua conseqOente publicação no Diáno 
Ofocial do Estado. p<oduLndo assim a efiCácia do alo em eplgrale 

JUSTIFICATIVA 1812009-UCC/ASSEJURIHEMOAP 

ASSUNTO: Prorrogaçllo da vigência do contrato 02112007, por 
mais 12 meses através do 29 Termo Aditivo, fundamento legal · 
An. 57,11, § 29 da LEI 8.666193 e alterações. 
PROCESSO: 18.000.02112009 
OBJETO: Alteração da CI.AuSULA TERCEIRA· DA VJGENC!A e 
CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA • 
através do 2• TA. 
CONTRATADO: A. R. FILHO& CIALTDA 

Senhor Diretor, 

Submeto a elevada consideração de Vossa Senhoria a presenJe 
justificativa objetivando a akeraçâo das cláusulas TERCEIRA e 
QUINTA. do contrato 02112007, através do 29 Termo Aditivo. 
Na eminência do encerramenlo da vigência do referido contrato, 
que tem como objeto o fornecimento de alimentação 
industrializada lipo lanche para doadores de sangue. plantonistas 
e eventos do lnstl1uto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, 
contrato esle configurado como se,.,iço continuo. face a sua 
especifocidade uma vez que o alo de doar sangue é disposto de 
varias etapas, sendo que, por delermlnação da legislação 
conforme ROC n"153, item 8.5.1 .11, dispõe que após a doação 
de sangue, é obrigatória a ofena de lanche e hidrataç8o oral 
adequada ao doador, pol1anl0 para quo os serviços não sejam 
paralisados faz se necessário sua prorrogaçao afim de que o 
mesmo não sofra soluçi!o de continuidade respaldado através do 
art. 57, li • da lei 8.666193 e alterações. 
A prorrogação serâ pelo prazo de 12 meses, observando o limite 
da modalidade de licitação a qual deu origem ao con:rato e ainda 
ressaltando que quanto aos cusiDS os mesmos serão mantidos, 
cal'llderizando-se ainda mais vantajoso para a administração , 
nos lermos do art. 57, inciso 11 da lei 8.666193. 
Assim, em observancia ao disposto no art. 57. § 29 da lei 
8.666/93, rogo a Vossa Senhoria quo se digne e ratifoque " 
presente justilicativa. com sua conseqüente publicação no Diário 
Oficial do Es!ado, produzindo assim a olic<)cia do ato em epígrafe 

- - ~·· "" ~"""""""' 
Pau~ da Silva 

UCCIHEMOAP 

EXTRATO 

29 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.' 02112007-HEMOAP 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N• 02112007, 
QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA 
E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ E A EMPRESA A. R. FILHO & 
CIA LTDA, para o fornecimento de alimenta<;ao Industrializada, 
PARA OS FINS NELE DEO.ARADOS. 

PelO presente Termo Aditivo e nos lermos de direito, as partes 
no fim assinadas, declaram, acenam e ajustam que o instrumento 
acima identificado, tom akerado as CLAUSULAS TERCEIRA E 
QUINTA. que passam a vigorar com a seguinte redação. 
mantidas as demais aqui não rolerides e portanto neste ato e 
ocasião totalmenle ratifocadas, para todas ocasiões de di'eito. 

ASSUNTO: Prorrogação da vigência do conlrato 02312008. por 
mais 12 mesas alravés do 1' Termo Aditivo. fundamento legal - -
An. 57,11. § 29 da LEI8.666193 e alleraçOes. 

. PROCESSO: 18.000.00812009 

CLAUSULA TERCEIRA- DA VJG!õNCIA : O presente TERMO 
ADITIVO vigorara pelo prazo de mais 12 meses a contar de 
0711 112009, podendo ser prorrOOi)clo por Iguais e sucessivos 
períodos, com vis!as a obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, imGda a sessenta meses, 
mediante autorização da autoridade superior(art. 57 da lei 
8.666/93 e akerações), devendo ser obedecido o imite da 
modalidade quo a originou. 

OBJETO: A~eraçêo da CLAUSULA TERCEIRA • DA VIGENCIA 
• e CLAUSULA QUARTA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
através do 1 'TA. 
CONTRAT AOO: MAR CIO A. MESCOUTO.ME 

Senhor Diretor. 

Submeto a elevada considet'açao de Vossa Senhoria a presente 
justificativa objetivando a a~eração das déusufas TERCEIRA E 
QUARTA, do contraio 02312008, alravés do I "Termo Aditivo. 
Na eminência do encerramento da vigência do referido contrato, 
que tem como objelo a prestação de servic;x> de Reprografoa com 
o Equipamento, matertal de Consumo (papel e tonner), 
-~'!!.<:"_rio e Assistência Técnica com estimativa de 10.000 

CLAUSULA QUINTA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 
despesas com a execuçOO desle Termo AditJvo correrêo á con!a 
da Fonte 101 e 116, Programa de Trabalho 10.302.0090.2439, 
Elemenlo de Despesa 33.90.30, no valor estinado de R$ 
43.810,00(quarenta e três m11 oitocentos e dez mais) , devendo 
ser providenciado dotaçao para o exercício soguinto. 

O presenll! TERMO ADITIVO, encontra sua fundamenlaÇâo no 
An. 57, 11. e Parágrafo 29, da LEI8.666193 e akerações. 

capá, 07 de novembro de 2009. 

ILVA IÍLMEIDA
e-HEMOAP 
E 
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JUSTIFICATIVA 19/2009.VCCIASSEJURIHEMOAP 

ASSUNTO: Pronogaçào da vigência do contrato 02012007, por 
maiS~12 meses através do 20 Termo Adilivo. fundamento legal
Art. 57,11, § 2' da LE18.66&93 e allerações. 
PROCESSO: 18.000.02012009 
OBJETO: Ahe<ação da CtAUSULA TERCEIRA- DA VlGENCIA e 
CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA , 
através do 20 TA. 
CONTRATADO: F. R. S. DE MEDEIROS-€PP 

Senhor Diretor, 

Subflleto a elevada c:onsidelllçlo de Vossa Senhoria a presenle 
justifiCativa objetivando a ailef~ das dáusulas TERCEIRA e 
QuiNTA. do contrato 02012007. através do 2t Termo Aditivo. 
Ne eminénc:ia do eOC8!Tamenlo da vigência do retendo contrato, 
que tem como objeto o ~ de alimentaçao preparada 
tipo lanche para doadoras de sarvJe e eventos do s doadores do 
lnslilulo de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, contrato -
eorilgUtado como seMço contínuo, face a sua especifoeidade 
Utllil vez que o ato de doar sangue é disposto de varias etapas. 
sendo que, por delefminaçAo da legislação conforme ROC n'153. 
hem 8.5.1.11, dispOe que após a doaçOO de sangue. é ob<igatóna 
a olena de lanche e hidrataÇão oral adequada ao doador, 
porlanlo para que os ser.oiços não sejam paralisados faz se 
necessário sua prorrogaçêo afH!l de que o mesmo nêo solra 
soluçAo de continuidade respaldado attavés do art. 57. /1 , da lei 
8.666193 e alterações. 
A prorrooaçao será pelo prazo de 12 meses, observando o ümite 
da modalidade de ljcitaçao a qual deu origem ao comrato e ainda 
ressahando que quanto aos custos os mesmos ser~ ma~. 
caracterizando-se ainda mais vantajoso para a admlnistraç~ . 
nos termos doart 57. inciso 11 da lel8.666193. 
Assim. em observéncia ao disposlo no art. 57, § 2' da lei 
8.666193, rogo a Vossa Senhoria que se digne· e ratifoque a 
presente ~slífativa, com sua conseqüente pUbfiCBÇto no OOrio 
Oficial do ESiado, produzindo assim a efdcia do ato em 
epigrafe. 

rt· 07 de novembro de 2009. 

~da Silva 
UCCIHEMOAP 

EXTRATO 

2' TERMO ADITIVO AO CONTRA TO N.• 02012007-HEMOAP 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 02012007. 
QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA 
E HEMOTERAPIA 00 !WtAPA E A EMPRESA F. R. S. DE 
MEDEIROS-€PP, para o fomecimenlo de alimentaçêo 
preparada tipo lanche, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

Pelo presente Termo Aditivo a nos termos de direlto, as pertes 
no fim assinadas, deClaram, aceitam e ajustam que o instrumento 
8Cima idantifieado, tem alterado as CLAUSULA TERCEIRA E 
QUINl A. que p.usam a vtçorar com a seguinte redaç&o, 
mantidas as demais aqui nAo referidas e por1an1o nes1e ato e 
ocasião totalmente ralifieadas. para IOdas oeasiOes de d~eiiO. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA VlGtNCIA : O presente TERMO 
ADITIVO vigorarll pelo prazo de 12 mesas a ~ de 
0711112009, podendo Mf prooogadci por Iguais • SUC8IIIvol 
periodOS. com vistas a ~ de preços e condiçOe5 meil 
vanta)osa$ para a adminislraçAo, limitada a sessenta rneaes, 
rnedia1Q autotlzaçio da autoridade superlor(art. 57. ~ 11. da lei 
8.666193 e aleraç6es). devendo ser ~ido o limile da 
modalidade que a originou. 

CLAUSIJLA QUINTA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: A 
despeSõ)S com a exaeuçAo deste Termo Aditivo carerão à conta 
da Fonte 101 • 11 6, Programa de Trabatlo 10.302.0090.2439, 
Elemento de Despesa 33.90.39. no va19r 10181 estimado de RS 
66.600,00(sessenta e sei$ mil e seiscentos reais), devendo ser 
providenciado dolação para o exerclcio seguinte. 

O presente TERMO ADITIVO, enconlr8 sua foodamentaçAo no' 
Art. 57,11, e Pa"orafo 2', da LE18.666193 o alleraçóes. 

, 07 de llO'Iemb<O de 2009. 

@i!Sro ) 
Roslval Gon~lves de Albuquerque 

POII.TAII.IA 
N' 10012oot-DIAGitO 

O DI~TOII - PRDIDENlt DA AGbiciA DE 
OUESA E IMSPEç.(O AGROI'ECUÃIIIA DO ESTADO DO 
AMAI' A, ~ d8s atrlbuiçiOet q11e toe lllo conf..tda&. c:cnlorme 
0ecmo 11' 1118 ele 13 ele Allr1l de 20117. • tendo em vi1ta o 
contido no u.mo. N'G2~0. 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

De&!Qnar o dellocamenlo doi s.Mdontt: ANTONIO 
IIOROH~ DE CASTRO, Chá da UNIFIOIAGRO. código FGS-1 
e JULIO CF.SAR LAIIONTAGHE LATnES, Agcnl9 de VlgiAncla. 
para ~Jm da sede de SUN ~s ~- .tt o Munlcicio 
de Mazaoao. no periodo de 28109 a 02110/2009, com objellvo de 
Fazan:aptura • controle de Morcegos HematótaoOf. aa despesas 
oom dJ~rias oeorrl!flo por eon1a do reano Orçamenljrio. 

Macapt, 24 ele Setembro de 2009. 

II.OSNAL~UERQUE 
~n=:!:t..:=' Diretor-~ 

POII.TARIA 
11' 10tl200t-DIAGRO 

O DIRETOR - PRUIDEHTE DA AGbCIA DE 
DEFESA E IIISPEÇ.lO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPA. uundo das all1llulçâM qutlhe lllo contendas. conforme 
Dtcreto N' 1111 de 13 de Abri de 2007, e tendo em vllla o 
con1ldo no Memo. N" 02612009-CIPOAIDIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o dellcamenlo doS Servtoores: TANIA 
SUEU PEREIRA DE SOUZA, Coordtnldola de CIPOAIDIAGRO, 
código FGS-3, JULIA DANIELA BRAO. PEREIRA, EngeMejra 
AQrónoma e RONALDO IWIIOIA PEREIRA. Ager1lll 
Ad-trdvo, para viliarem da l8de de suas alllbulçOes ~. 
1111 o Municlplo de Amep6, no pe~odo de 28108 a 04110/2009, com 
objetivo de Minislrar ~straa sobre a moeca da CMambola e ae;n 
prt)ulzoa a INiicuiWra: Agrolóxioa pragas e ~·de veg&tal na 
particlpaçto da AGROPESC. as despeaaa eom ~rias oeorrerlo 
por eonla do recurso Orçamenlarto. 

Maca"', 24 ele SelemtNv de 2009. 

ROSIVAL~ERQUE 
EngefiMito A~ 
Diretor- Presidenle 

PORTAUA 
11" 102f200t.DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGtHCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando du atribulç6ea qu.lhe do conllltldaa. conforme 
Oocteto N' 1111 de 13 de Abril de 2007, e lendo em vista o 
contido no !.temo. N' 02551200G-CODM>IAGRO. 

RESOLVE: 

Oeslgl\lf o ~ do Servidor. 
WAHDEII.SON MIRANDA DOS REIS, Mlldico Vetertnirlo. pera 
vlajer de sede de auaa aiJ1buiçOes MaeapA. 116 Of t.Ullclplos de 
Pracuuba, Arnapâ e Calçoene, no perlodo de 28109 • 0411012009, 
com objetivo de Auxlial na Ftlfll AQtOI*C e participar de reooiôea 
progrlm8dal IIOf Munlclpjoa de PriQIUba 1 c.tçoene, que 

- ntarao da agutlla ollclal, • despeut com d.-.rias OCOfT.r.lo por 
conta do recurso OrÇllm&n*lo. 

Maeall'. 24 de Setilmlro de 2009. 

ROSIVAL~ I 
. ~::~~QU~ 

Dirator - Prllldenle 

PORTARIA 
11' 103/200to01AGII.O 

O DIRETOR - PltUIObiTE DA AGtNCIA DE 
DEFESA E IIISPEç.I.O AGROI'ECUAIUA DO ESTADO DO 
AMAPA, usando elas alrlbulçOts que lhe do conleridaa, conforme 
Oeertto 11' 1111 de 13 de Allrll de 20117, t lendo tm vista o 
eonlfllo no Mimo. 11" 02812008-GABIIOIAGRO. 

RESOLVE: 

OMigr.- o ~do Servidor. GEJtSotl DA 
SILVA DE SOUZA, Moeorlata Oflcill do ORlar, código FGI-2. para 
vlrjar de - de lUIS tlrtbulçOI$ r.teclp6. ... 0$ Municlplos de 
Amlp6, no perlodo de 27108 a 01110120011. com olljelivo de 
conduZir o "** NER~199, qu. levP o Dnlor-Pmldenle de 
DtAGRO, paro pl'rtlclpar de 2•• AGROPESC e Rtunfr com 
Paa.iú IObrt M ·~ Otdll', 11 dMpesa C0111 di6dM 
oconarlo por conta do .....-ao~- · 

Maeapa, 24 ele Stlombro de 20011. 

ROSNALGO~ UI ~~~UDU~ 
ontor- Prllldenle 

PORTARIA 
... 10412001-WGII.O 

O DCtiVOR - PRESIDENTE DA AGiliiCIA DE 
. DEI'UA E III"Eç.I.O AOROI"ECUÁRIA DO ESTADO DO 

AliAI' A, I.UIIdo dai atriUçóH qu. toe do conforldao, conbmt 
Dtc:reto N' 1111 de 13 de Abri da 2007. 1 ltndo em viala o 
contido no Memo. N" 02561200V-CODAIDIAGRO. 

RESOLVE: 

DMigner o detlocM!ento do Servidor: 
HEIIMÓOENEI ~LL MOUTIIIHO. Cocwdlnldor da 
CODAIOIAGRO. aldlgo FGS-3. 1*8 vlljar da sede de SUIII 
~ Macap6. ... ot ~ ele Arllap6. PriiCU\ibl • 
Celi;olne. no periodo de 28108 • 0311012009, c;oiu ~ de 
PIIUCtper dll rauniOII de ~ oliclli 1101 Munlclpiol ec:hl 
clladot. as dapells com d'*IN ooorrl!flo por conla do -.no 
Orçimen16rio. 

Pá . 22 

PORTARIA 
N' 1081200t-01AGRO 

O 'DIRETOR - PRESIDEM~ DA AGENciA DE 
DEFESA E IIISPEç.I.O AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das etribulçOet que 1>e 111o eonflll1daa, conforme 
Decreto 11• 111& de 13 de Abri de 2007, e tendo em vl$1a o 
cootldo no Mamo. N' 0264/200~1AGRO. 

RESOLVE: 

ONignar o clelloeamento dor. Servidores: DAVID 
ENHIQUE LAGOS ROORIGUEZ. Medico Veterlni~o. GERSON 
DA SILVA DE SOUZA, Motori&'- oficial código FGI-2. PM1 Y1aj8r 
da seja de auu llrlbUç6es ~. atil o Uunlclplo de 
TtrtMugalziho, no periodo de 08 a 1111W200Q, com objetivo de 
PartlCpar do evento o fllcalizlçio da Vaquejada, N Fazenda Bela 
~; de propriedade do Sr.Aitarmi-~. • cleiPIUI com 
d~s oeorrerio por conta do,OrçMierürio. 

Macap6, 08 de 2009. 

IVAN FARIAS IRA 
0/relor-Pr• SIAl&tiluto 

Decreto 9612009. 

PORTARIA 
N' 106f200t.DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE OA AGtllciA DE 
DEFfll!l E INSPEç.\0 AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPA. uundo das 8tribliçõel que 111 são eonleltdas, conforme 
Decreto 11" 1111 de 13 de Abri de 2007. e lendo em vista o 
contido no Memo. N" 02681200~IPOAIOIAGRO. 

RESOLVE: 

Hornolovar o clellocamento da Servidora: DEUZA 
REGINA DE ARAUJO LAIIIEIRA, Chefe de Unidade, 
UNERIDIAGRO, código FGS·1, para vlojar da sede de suas 
allibulçOas Maeap6, até o Muniâplo do AINpj. no penedo de 
28109 a 02/1012000, com objellvo ele Mlnlllrar palestra aobN • 
motea da caramboll e aeua prajulzoa a frutlcul1ur1, lgfOI.ó~ e 
pragas e doenças de Vegetais e parlic:ipar da agropesç, • 
despeaas com diarlaa ocorrw1o por c:>n1.1 do recuM 

~nlírio. Macap6 ,~4 ' . ~dt2009. 
IVAN FARIAS IRA 
Direlor &llüUo 

eea.t . 

PORT ,\RIA 
N'107J2001.01AORO 

O DftTOR - PRESIDENTE DA ACtHciA DE 
DEFESA E IIISPEç.I.O AGROPECUAA:.\ DO ESTADO DO 
IMAPÃ, u&llldo das elribulçCes que fie alo eonlerldn, eonfOfllle 
~eto N' 1111 de 13 de Abri de 2007, 1 t.nc1o em 1o1s1a o 
contido no Memo. N' 0268120~G.~. 

RESOLVE: 

Homotooar o dasloc:amento doa Setvidoraa: 
AHTÓNIO NORONHA DE CASTRO, Chefe da, UNiriOIAGRO, 
c6dlgo FGS-1 , e JON VALTER MONTEIRO DA COHCI!Iç.l.o 
Awáliar Opareeionll de Serv!çoa cM1soa, pn vlljar da ..... ~ 
IUU alribulç6ea Maeapá, 11. OI Munidploa de Pracuúba e 
Tartar\lgllzWio no perlodo de 13 a 17/10120011, com objetivo de 
Caplllrl t Controle de Morcegos Hemltófagoa, " dtlpeua eom 

IUriaa ooorrerlo por conta diO~rdrio. 
Maeap6, 14 ele de 2009. . . . 

IVAHFA . RA 
Diretor-f're Slmi!Mo 

Oeaelo 009. 

PORTARIA 
N' 1011200t-01AGRO 

. . O DIRnOR - I'RESIDENTE DA AGbiCIA DE 
DEFESA E fNSPEç.\0 AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
NUJ>A, u&ando eles ~que IIMt alo conferldaa, confOime 
Oeereto N' 1t11 de 13 de Abri da 2007, e t.nc1o em 1o1s1a o 
contido no Memo. N' ~GRO. 

RESOLVE: 

Designar o deiiOclmenlo doa SeMdooes: 
WALTERUHY AL.MfiDA DA SILVA, Zoolacriala, RAFAEI.A 
NUNES P'ERREIRA, Vlleriniria, 1tC*AL00 11AN10SA 
POEIRA, Auenla Adnnlahlivo, pera vlojl:em ele Mele de -. 
Wllulçilel Maca"', ... OI ~OI ele Mazaglo, e Padre 
Branca do Ameparl no periodo ele 15 1 17110/2009, com olljeltvo 
de Fazer \llalla de Vllloril l6alk:l rrinnle 1101 aerv1ços de 
llac;alizaÇio • inapeçto na Eaoola Agrícola ela Parlmelral. e 
JlfOP!!edade do Sr. Ayrton Diógenea, 11 dtapeus com dlállla 

oeorrerlo por~~~s Ort-7~. 
.~ 

NANF 
Dinltor-P - SIAlllillrto 

De.:reto 9612008. 

PORTARIA 
11'1~ 

O DllnOR - I'RUIDUIT! DA I.OtiiCIA DE DEFUA E 
INSI'Eç.l.o AGROPECUARIA DO ESTADO DO AMAPÁ, u&Mdo 
du ldMIIçGa que ,. do conllrldaa. confDnna Dacrtto no 111 .. 
• U de Abri • 20117, t l8ndo tm viatl teor do Mamo n" 
0811200Q-CAFIDIAGRO. 

RESOLVE : 

Art. 1• - Conoedor adiantMiar*l em I'ICIIIia do MMdor: JOS~ 
~ ~ ALII~ RnponaMt pelo Gn.,o de AIMdade ele 
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serviços Gerais e Transporte, Nlvel 111, código FGI-3, RG. N.' 
207.399-SSP/AP e CIC:241 .399.122-00, perttncenle ao Quadro do 
Exlinlo Território Federal do Amapá, no "alor de R$ 4.000,00 
(Quatro Mil Reais), destinados para custear despesas de pronto 
pagàmenlo oom Material de Consumo , Selvlços de Terceira 
Pessoa Jurldlca e SeMçoa de Ter<:elra Pessoa Flslca em caráter 
de urgênda a Impossível de serem detennlnadas. praviamente 
atr.wé$ desta DIAGRO. 

Art. 2"- o adiantamento concedido deverá sar apliCado no periOdo 
de 60 (Sessenta ~las) a contar da data do recebimento. 

Art. 3" - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Rea.nos: (0101), Programa de Trabalho 04.122.00012.001: 
elemento de despesa 3390.30 - Mater1el de Consumo, R$ 2.500,00 
(Dois Mi e Quinhentos ReaiS), elemento do despesas 3390.39 -
Serviços de Terceiros Pessoa jurídica, R$ 500,00 (Quinhentos 
Reais), e elemento de despesas 3390.36 - Serviços de Terceiros 
Pessoa Física, R$ 1.000.00 (Um Mil Reais). 

·Art. 4' - O responséokl pelo adlan!emento deverá apresentar 
prestação de contas ao Coordenador de Administração e Finanças. 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término da data de epllcaÇio 
cõnetan\e no Art. 2'. 

Dê-se dê nela, wmpra-se e publique-se. 

Macapâ-AP. 20 de Outubro 

rOR TA RIA 
NO 11012009-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
JUAAPÁ, usando das alribulçOes que lhe do conferidas, conforme 
Ooaeto H' 1618 de 13 de Abril de 2007, e lendo em vista o 
conti<io no Memo. N' 035/2009-GABIDIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento dos Servidores: IVAN 
FARIAS DE OLI.VEIRA, Diretor Presidenta em exeteldo, código 
FGS-4, ALBERIO PANTOJA MARQUES. Chefe da 
UNERIDIAGRO, código FGS-1 , CLOOOALDO FERREIRA 
lo1Al\AS JUNIOR, Agonte Admlnistrallvo, para viajarem de sede 
de suas atribulç6es Macap,, alé os Munldplos da 1\aubal. São 
Joaquim do paaJi, wlias do Araguari, Tartarugalzlnho, Amap•. 

. Ca~ e Oiapoque no períOdo de 03 a 1011112009, com objeUvo 
de Instalar os computadores doa Municípios acima, as despesas 
com dillrias ocorrerão por conta do iecurso Orçamenlár1o. 

PORTARIA 
H' 111/2009-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
JUAAPÁ, usando das atribuições, que 111e do conferidas, conforme 
Decreto N" 1f18 de 13 do abril do 2007, lel1do em vista o contido 
no Mamo. N'647/2009-$EDESAIDT/SFA-AP. 

CONSIDERANDO o que ulabelece a lnstruÇio 
Normativa n' «de 02 de Outubro de 2007, que aprova as dlretrtzea 
gerais para a ErradlcaÇio e PrevenÇio da Febre Aftosa e o Decralo 
Estadual n• 2695 de 1 011 0/2006,que lnetitul o Slslema de Defesa 
Agropecuéria no Estado doAm~. 

CONSIDERANDO a Nota Téoliao DAS n° 
71/2009. de 02 de Outubro de 2009, que d\s~ sobre a reaização 
de \"adnaÇio olk:ial contra Febre Aftosa e o Cadastramento de 
Propriedades nJn~ls no Estado do Amapa e. 

CONSIDERANDO ainda, a ocorrência de Peste 
Sulna Ciéssica no estado e a necenldade de vacinar lOdo o 
rebanho suíno do Estado do Amap~ contra a Peste Suína Clássica
PSC, conforme lnstruçJo Normativa n• 33, de 23 de Outubro de 
2009, da Secretar1a de Defesa Agropea;ir1a do Mlnist6óo .da 
Agricultura, Pecuâr1a e Abastecimento- MAP.A. 

RESOLVE: 

Art. 1' - INSTITUIR a Rea~zação da VACINAÇÃO OFICIAU 
AGULHA OFICIAL, contra a Febre Aftosa e PESTE SUINA 
ClASSICA- PSC e o CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES 
RURAIS no Estado do Amapâ, no períOdo de 01/112009 a 
15112/2009; ' 
§ 1'. A vacinação fora do perfodo adma e5tabelecido somente 
poderá ser raaüzado com autorização da OIAGRO, de acordo com 
as necessidades técnicas para os diferantes casos. 

Art. 2" - PROIBIR que revendas da produtoa veterinári01 no 
Estado, ~men:iaizem a vaCina conlra Febre Aftosa, sem plévía 
autorizaçao do Serviço Veterinârlo OfiCial. 
Art. 3" - ESTABELECER que a perti' de 01111/2009, a emissão 
de Gula de TrAnsito Animal - GTA pa11 a movW!lenlaçlo de 
bovinos e bubalinos, sem prejulzo das demaiS normas em vigor, 
fica condicionado aos seguintes Clitérlos: 
§ 1' . Os animais somenle poderão ser movimenlados após serem 
vadnados com AGULHS OFICIAL contra febre aftosa, exceto 
quando destinados ao abate Imediato; 
§ 2'. Deverão ser raspeitados os Cll1lj)/1mentos dos seguintes 
prazos, contados a partir da data da reawção da vadnaç.\o pelo 
letviço veterinário ofiCial: 

a) Quinze dias para animais com wna vaCinação; 
b) Sele dias para anlmtliS com duas vadnaçOes; 
c) A qualquer mamemo após a lercelra vadnaÇio. 

Partgrafo úrico: A aquisição e a aplicação de vadna fora desse 
periOdo somente podert ocorrer apóe autorizaçio da Agincla de 
Defesa e lnspeÇio Agropecuária do Eltado do Amapâ. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. 4°. O Trânsito lnlereatadual de suldeos 'deverá estar 
acompanhado de Gula de Trans~o Animal ap6~ co~rova~o. da 
vacinação contra Peste Sulna ÇI~Sstca, ocorrida ha no mtmmo 
quinze dias. 

Art. 5'. Os suldeos pt'O"ieniente de outros estados deverão 
ser vacinados pela OIAGRO no desUno e revadnados após 60 
(sessenta) dias. · 
Parégrafo único: Excetua-se a vacinação contra a Peste. Sulna 
Clilsslca quando os animais !orem destinados ao abale lmadtalo. 

Art. 6'. Esta Portaria entra em vigor a pertlr de 2911012009. 

Art. 7°. CERTIFIQUE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO DIRETOR-PRiOENTE, Em Macapà-Ap, 29 de 
Outubro de 2009 

IVANFA~ ~VEIRA 
Diretor - Pra e em Exerclcio 

Decrel 3 009. 

Sociedades de Econ. Mista 

~~~a~e~sa======~~-~--- ·. 
José Roberto Galvão :==J 
NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATO- NULICJCAESA 

WRAT.O DO I 'TERMO ADII!VQ 
AO CONIRAIQ rr 016/lOOI 

INSTRUMEI'ITO DE TERMO ADnlVO QUE I.NI'RE SI 
CELEBRAM A COMPANJDA DI. ÁGUA E "ESGOTO DO 
AMAPÁ- CAESA F. A EMPRESA MARCO ZERO VIAGENS E 
TIIRISMO LIDA, NOS TERM_OS A SEGUIR DISPOSTOS: 

O prt:Rnte Tcm1o Aditivo visa allcraçlo das cláusulas 
currcspondcntcs do conlrato original, conforme item abaixo: 

ITEM OI- Nus tcnnus do Art. 57, inciso H, da t.ci Federal 
8.666/93, fica prorrogado o rraM de viglncin por mais um perlodo de 
12 (doze) n1escs, 1 coatlr de ll de 110\'~~abro de 2009, com 
ttrmlao •• 1! de aovcmbro de 2010, podendo ser prorrogado na 
runna du lllt. S7, inciso 11 e li', da lei Federal 8.6ro611993. 

As demais Cláusulas do Conlrato original "'!Ui n.\o referidas 
pc:mlaneccrio inalteradas, at~ novas mudonços, se necesd.rio, na 
fom1a da lei. 

DATA DA ASSINATURA: 
08 dt outubro de 2009 

SIGNATÁRIOS: 

PELA CONTRATANTE: Joú Roberto Cel\'lo - Dlrefor 
Proldtntt, Ublntlm da Cootl Alldnde- Dl~lor Adlalllillrotivo 
- fiDIIICdro. 
PELA CONTRATADA: Mlliarete Azevedo Morquet 

Maup,, 05 de IIOVembro de lOO' 

p{ PF.~~uf) E INAJOSA 
Gercatc-:lra CAESA 

Pág. 23 

ISACKSON, para que apresente a esta Corte de Contas, no 
P.r<IZO de 20 (vinte} dias, em resguardo ao principio do 
contraditório, DEFESA ou comprovante dê recolhimento do 
valor imputado, dev.idarncnte atualizado, aos cofres públicos, 
cnnccmente ãs impropriedades e/ou irregularidades ex;>ressas 
no( a) Análise e lnstruçao. 

TIPO 
ABERTURA 
PROCESSO 
EIIPR!SA 
VENCEDORA 

LICITAÇ,I,D 
ABAIXO: 
: COIMTE 11' 111200SJ 
: AIJulalçlo de Nlctofonet 1e111 tio, 
ProfinlonaL 
: Menor preco GIGbtl 
:2311012009 
: 0119W2009. 
CASA DA N'ORIIÁTICA L TDA-IIE
CNPJ: 09.110.53Mito1-23 

Senhor Presidente, 

m. 23{Yinle e IIS) dias do mês de OUCibo do 1110 de d<iil mil e now, b 
nove horas, ne1ta âdade de ~. Eslado do Amap6. na sale onde 
funciooa a Comlssio Permanente de LicílaÇio do Trtlunal de Contas do 
Eslado do Alnapé, na Aw. FAB, 900, cenw, ramiJ-se 1 Comissao 
Permanenle de l..lcilaçao do Tribunal de Conlls do Eslado do Mlapé. 
lamada pelos senhores: JIUANO ANDRADE DE ARAÜJO(Pielidenle), 
DIONE BARBOSA PAUETA e MARTA MARCIONE PEI.AES SUARES 
nomeados ~ P0111118 N.' 06312009-TCE-N', de 19 de )'to de 2008 
para. procedelem I allettln, lnállse t julpnen\l de HABIUTAÇ,I,O e 
PROPOSTA DE PREÇO rdltt<ll 10 CONVITE N' OOM008-CI'l/TCE, 
QUG 111m por dljelo a Aq\lillçlo dl Mlcnl1onn Mm llo, JliO(IIIiona~ • 
pa111 o TCEIAP, 0011torme Edilal, onde loran 001111\dadas M emprtUI: Z. 
8. DA COSTA - IIE - CNPJ: 09.612.08MJ001-D7: NETSYSTEII 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: Ool.384.309111001-13: CASA 
DA IHFORMATICA LTDA-IIE- CNPJ: 09.110.538.11001-23 Onde, IDdas 
as ~- 00f111*tonl\ 6-icàçio. Foi dado proueguhnenb com a 

: aboltwa dos envelopes cmlllndo as hablitaçOes das mesmas, ap6s, 
constatado que lodos eslmm habilados, ki dedo Yisla dos doarnenlns 

• de hahiilaç;to lOS presentes pa111 Wlise e ~. onde llenlun 
licbn!B fMiifestnu illerase em inllrpor reano quanto as habili~ 
Assim, superada a fase de habltlçAo, 1 conisdo deu ccnilrMidada com a 
abeltln dos enveq,ea cam • JllllPOSIIS de piiÇIII, ap6s an61se, 
veril\cado a ccnbmidlde du propoolal aplel8n!adas. A111m, a empr~u 
NETSYSTEII T~CHOI.OGIA E SERVIÇOS LTDA IP~ o valor de 
R$ 17.300,00{dezauele ml e ollooeniDI Mais~ I ll1'4lf8U Z. 8. DA 
COSTA- ME o w1cr de R$ t6.400,00(dezesstls mil e quaiJoeena) e a 
empresa CASA 011 INFOP.MÁTICA L TOA apresentcu o valor de R$ 

: 14.960,00(quallne ITil novecentas e sessenta reais~ s.o. .. e venllCdo<a 
do certame a empcesa CASA OA iiiFORMATICA L TOA, can a menor 

i propo51a aprsentada no wlor llltll de R$ 1060,00(qua1Drze mU 
' novecenlot t 1t1Nftla 11111~ Obedeceoldo 1 lodos os dllarnet dl lei 

6.666.'33 e alllraç.let ~ IUbmetiJno6 o piM«\\e lll8ultado • 
apreciaÇio do Elatlenlisliro Plll8idenll do Trilllnll de Ccntas do Ell8do 
do Amap6, pon lm de~e posteria pubicsçlo. 

~ (AP), 23deoutubrode 2009. 

ªODER LEGISLATI~!D. (PO~E~ JUDICIÁRIO) 
. --- ~- - .. 

(Tribunal de Contás do Est~ 
. Cons. José Júlio de Miranda Coêl~~ . ----=ri 

DIRETORIA DA ÁREA DE CONTROLE EXTERNO 

CITAÇÃO N': 0158/l009-DAEXTffCE 
PROCESSO N': 001666/200~-TCE 
ENTIDADE: PREF MIJN DE FERREIRA GOMES 
ASSUNTO: TOMADA DÉ CONTAS REAL. NA PREF. 
MlJN .. DE FERREIRA GOMES, RF.F. AO EXERC. OI\ 2000 
(29.06 A 31.12.00) . 
RESPONSÁVEL: GET PEREIRA ISACKSON 
RELATOR(A): CONSELHEIRO(A) RECriLDO 
WANDERLEY SALOMÃO 

Cotwante dctenninações do(a) Excelentls:·mo(a) 
Conselheiro(a) REGILDO WANDERLEY SALOMÃO, 
Relator(a) do l'rocesso n• 001666/200s-TCE, nos ternos do · 
disposto nos artigos 37, 38, li e 47 da Lei Complementar n• 
0010, de 20.09.95, ele o Art. 122, § I ' e 123 do Regimento 
Interno desce Tribunal, CITO o(a) Senhor( a) GET PE~IRA 

(Tribunal Regional Eleltorall •) 

Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 

POlT A RIA N" 609IDl9 

O PRESIDENI"E EM I!XtillCic\0 DO TIIIRUN.U ltEOIONAL 
El J:ITORAl DO AMAI' Á, rio 1110 da lllriboriÇilett lopia delínidll 
J><kt art. 16, XXXII, do ~eaimeato !atemo desiJ Cone, c rendo em 
viM;a o cnntidu no rroce-o Admiais.trativo rf 342. C&&~ IV, 
protUCQiiz•do.< iiOb o n" ~S92/2009, 
Rt'SOI.VI.c 
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,\•l. ~· PuhHquc:-sc c regi~trc-r.t . 
Cio1hincrc \b Prcrtidencia do Tribunal Region.1l EJeLtoral do· Amap.{. 
~·n (1.\ rlc Mn:m~ro dt: 200'J. 

(M ll<seml>orgack>r FJJIIIIARDO MARIA RODRIGUF$ DF. 
SO\,.i l.,\ 

PORTARIA N' 61(V"...flO'J 

O l'r.L~tni'~Tr. E.\1 EXERCICIO DO TRII!UNAL REGIONAL 
fl[lTORAl. DO AMAPÁ, no u.«> das a11ibuiçõe< lepi> que lhe sio 
c,,nft·tidill" pelo Art. 1ft, XXXII, do Regimento 1n1erno desta Cone, c 
rc:ndt' em vis.~ a a fJoruri.il n" 2l77812009 - GP Í TJAr t , 
(',,n~ich::rilndi.l que a Dra. SUEU PEREIRA PINI, Juíza EJcitoral da 
lU' Zuna tJeitOtJI, .~iilda no Município de Maaa~. esttrá viaj&ndo 
pm. Cidllde d< ronalcza·CE, no pcríoo.lo de 2~ I 27!11/21)0'1, • fim 
th.' particip;~r do XX Vl Enoonuo do Fórurn Nacion.:~l de Juiz.:sdos 
c: ... pc~iJi~ ro~AJE, 

ltF.SOlVF.: 
Art. I'' • AuiC'IIi7ar a ~u~tituic;1o da Julza r.Jtitoral d• lOl L.xla , pelo 
Jui' <I< ll in:i1o D1. ROMMR ARAÚJO DC OUVEIRA, no períodú 
rlc .:!~<a 27; 11!::!009. 
A11. "l'. Publiqu~-~ e registre-se. 
(iahin(tt d" Pre~idtncia do TribulUII Regional F.kitoral do Am~pi. 
em o.' <k nnn-mbro de 200Y. 

(,\) llc.rmh«&•d·" F.DIIIIARDO MAHIA RODRIGUES DE 
S0l'7.A 

I'ORTARIA N.' 611/2009 

O i'RESIDf'NTr: r:M EXERCICIO DO TRIBUNAl REGIONAL 
l.l.J'.ITOR,\L DO AMAPÁ, no "'"' d .. a!ribuiçõe< lepc< definidas 
pelo ;ui. Ih. XXXH, do Regimento lnlcrno data Corte f tendo em 
\'Í~Ia O C\\Uiido no r.A. lf 21f7. prorocoli7.ado AOb O OÍIITICrQ b" 
4.~U7,';01"1 

R~Slll\'E: 
An. I'' ,\JI,•ur par~ o l.lia 1.'. L 1.201ty, o pra1.0 de inicio d~ trablllhos 
d~ o_,mi,.,...o dr. Sindic'mci•. im;.~ituid411 pela Ponaria n" ~5312009 c 
;.llt' l.ul:l pda f'mlari:~ n'' .W212tX.IY, publicada, no Diário Oficial do 
b.lt~tlll 11'' _.~w. de 09.10.2019, com fukro no »ri. n" 14S, par,grafo 
li nic'•"'· do11.ci n''XII.:!llYIJO. 
Art.!' Publique-~r c rcgi!t.tre-fie. 
G.abint1c ~ t'rc~d~ncia do Tribunal Regional Ek:iton.l do Ama~. 
em tf\ lk 11\Wtmbro llc 20U~J. 

(Al [J~çemharc,.lu< f.DINARDO MARIA RODRIGUES DF. 
~OU7.A 

POY.TARIA N."lil5!:!00'1 

O ~RESIDENT~ ~M EXERCICIO DO TRIBUNAl REGIONAL 
H.l 'll ORAL 00 AMAPÁ. 110 11<0 dos atribuiçóe!< lepis definida 
)t< l1• .ui. I'•· XXXII. d1l Rctimcnlo lntemo daill Cone: c tendo em 
"·i..:ta l ) c~wk!o non P.A. n•· 1·0, pokleoliudn U>b n número ~ 
4 . .\IJ~_:.:!(KW 
UI'SOI.VE: 
r\ ri I '' / \hcmr pHr't o diit ltl.11.2009 o pnaw ck inicio do5 rn.balhcfl 
da C'unri~tl de SimJiclnd~t, in~LiluKb pela Port»ril rf' SSS/2009 : 
alh.r ;ujo~ rt''·' Por!atia nt· :'i tlV2tlt'J, P"hliada no Oi.trio Oficial d<l 
l·~"'lado n1

' 4fltl.:!. de 1.S.lfU 009. 
.\ ri :!'' Pul•liquc·~ c regi~lrc~. 
Gahincl t da P1t.1iidéndo do Tribunal Keginnal Eleitoral do Arm~. 
~:m 0.' d~,.· .im·cmbt'-:. de 2UOlJ. 

(AI rlt"mharp lor EDINARDO MARIA RODRIGUI!S DE 
SLlVlJ\ 

PORTARIA N'' 61612009 

U I'~I ·SIIJENH EM EXERCICIO DO TRIDUIIIAL REGIONAl 
t:LUTORAI. DO AMAPÁ. no uso d., a!ribuiçóel< lcg•is definidM 
1~:lu iltl. tl1. XXXII. do Rcghncmo lnrerno desta Cor1c.. e tendo em 
\i o;! a u '-"unliJiu nos f'TUC(~ AdminLUralivnJi. n" 4491200K C 
JJ7:.:!1M»t, ('lar..~ IV, prorocoli7.adM. lliOb M n~ 704612008 e 
iii4 ~.'.!0CIX, 
R f_>;OI.Vo: 
,\n. 1 • C'ont.·edcr J"rn~te!i~o Funcional, na forma do f 1" do ar1igo f1l 
d• 1 .< i n.' II.J 16, <1c 15.12.2001•, dos a~igoo 7:', 3", 4", !r e !O, do 
on<X<> IV, da POIUria Conjunta n• I, de 07.031007 e da Resoluçõo 
l SE n." 1.:!5S.!, de 31lJlH.2U07, a05 L'U\Iiduru ~tblixo rc:l.cionacloi, 
C<\ft'l \'iQlucia im<diõltamcrtt il~ a data de inter,;1ício; 

PIUXiRF.S.~ iglncj~ 

NU \U. i t 'J\II:(iU lntcr~ício o (dcitu 
Cbl..uc/Padr lnlllceiro 

(AI lks~mbai~od"' EDINARDO MARIA RODRIGUES DE 
SOU/A 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS E RESOL!JCOES 

ACÓRDÃO N" 2907/2009 

Rec:urso Eleltorsl n• &16 - ClnH 30 
Rec:orrsnte: Antonio Roberto Rodrigun Góee da 
Silva · 
Recorrente: Maria Helena Barbou Guern 
Advogados: Dr. Horiclo Maur1en Ferrell'l de 
Magalhles e outra 
Recorrida: Coligaçlo "Frente pela Mudança" 
Recorrido: Partido Soc:lallsta Brasileiro- PSB 
Recorrido: Partido Soc:iallsmo e Liberdade - PSOL 
Advogados: Dr. M~u-clo Alves Figueira e outro 
Relator: Juiz Marco Miranda 

RECURSO ELEITORAL. CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSêNCIA DE 
ISENÇÃO DE ÂNIMO DO JUIZ ELEITORAL. 
REJEIÇÃO. OFERECIMENTO .DE "VALES
COMBUSTIVEL" EM TROCA DA ADESIVAGEM E 
AFIXAÇÃO DE BANDEIRAS EM VEICULO$. ART. 41-
A DA LEI N" 9.504197. CAPTAÇÃO IÚCITA NÃO 
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 
1. Podem depor como testemunha todas as pessoas, 
exceto as Incapazes, Impedidas ou auspeitas (art. 405, 
CPC). NAo se enquadrando o magistrado em nenhuma 
destas situat:Jes, não hâ que se falar em nulidade. 
2. O oferecimento de combustível visando apoio à 
campánha eleitoral através de propaganda afixada em 
veiculas nAo consubstancie, por si só, captaçAo de 
sufragio vedada pelo art. 41-A da Lei n• 9.504197. 
3. A imposiçlo das sanções do art. 41-A ~ de. ter 
suporte em prova lnabalãvel de que o benefldérlo 
praticou ou anuiu com a prática das condutas ali 
tipificadás. 
4. Não configurando a conduta vioiaçAo ao art. 41-A da 
Lei n• 9.504197, o recurso deve SBf provido. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, por unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso, rejeitar a preliminar de nulidade por ausência 
de ânimo de testemunha e, no mérito, por maioria, dar
lhe provimanto, vencidos os Juizes Petrus Azevêdo e 
Paulo Braga, nos termos dos votos proferidos. 

Sala de Sess6es do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 20 de outubro de 2009. 

Desembargador LUIZ CARLOS - Presidente; Juiz : 
MARCO MIRANDA - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO : 
LOPES- Proc:urador Regional Eleitoral. 

ACÓRDÃO N" 2908/2009 

Propaganda Partldirla n'13-Clane 27 
Interessado: Partldo Social Cristlo- PSC 
Relator: DeBitmbargador Edlnardo Souza 

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇ0ES 
ESTADUAIS. RESOLUÇÃO TSE N" 20.03411997 E 
RESOLUÇÃO TRE N° 31012007. REQUISITOS 
PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, por unimimidade de votos, em conhecer do 
pedido e, no mérito, deferir a vaiculaçlo de propaganda 
partidária, para o primeiro semestre de 2010, ao Partido 
Social CriatAo - PSC, nos tannos do voto do Juiz 
Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 21 de outubro de 2009. 

DeBitmbargador LUIZ CARLOS - Presidente; 
Desembargador EDINARDO SOUZA - Relator; Dr. 
JOSÉ . CARDOSO LOPES - Proc:ursdor Regional 
Eleitoral. 

ACÓRDÃO N" 2909/2009 

Petlçlo n• 1118 - Clane 24 
Interessado: Partido Trabalhiala Braalleiró- PTB 
Advogado: Dr. Jullenne Slquelr~~ de Souza 
Relator: Juiz Petrus Azevfdo 

ELEITORAL. REQUERIMENTO DE DIPLOMAÇÃO EM ; 
RAZÃO DE PROVÁVEL MUDANÇA DO QUOCIENTE 
ELEITORAL EMENDA CONSTITUCIONAL. 
ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO DE VEREADORES. 
EFEITOS SUSPENSOS LIMINARMENTE EM AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
INDEFERIMENTO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, por unanimidade de votos. em conhecer do 
pedido, e. no mérito, julgá·lo improcedente. nos termos 
do voto do Juiz Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Elei1oral do 
Amapá, em 21 de outubro de 2009. 

DeHmbargador EDINARDO SOUZA - Presl~ 
Juiz PETRUS AZE~DO - Relator; Dr. JOSE 
CARDOSO LOPES - Procundor Realonal Eleitoral._ 
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RESOLUÇÃO N" 365/2009 
(20.10.2009) 

Processo Administrativo n• 8212009- Clasae 28 
lntares8ado: Tribunal Regional Eleitol'll do Amapá 
Relator: Desembargador Luiz Carloe - Presidente 

Altera a Resoluçio TREIAP n• 328, de 29 de maio de 
2008, que dlsp6e sobre a concnalo de Hrias no 
Amblto do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. 

O Tribunal Regional Eleitoral do Amap6, no uso de 
suas atribuições e considerando o disposto no artigo 99 
da Constituição Federal e nos artigos 77 a 80 da ~ei n• 
8.112. de 11 de dezembro de 1990, 

Considerando a ediçao da Resolução TSE n' 22.569, 
de 14 de agosto de 2007. que dispõe e disciplina a 
concessao de férias no âmbito do Tribunal Superior 
Eleitoral; 

RESOLVE: 

Art. 1" Alterar § 1" do art. 20 da ResoluçAo TREIAP n• 
32912008, que passa a IM a seguinte redaçAo: 

"§ 1" A anteelpaçlo e seu devido desconto 
o~rvarAo o percentual a seguir, confonne 
manlfeataçlo do servidor: 

I - anteclpaçlo de 100% (cem por canto) da 
remuneraçlo, com desconto em parcela única, no 
mêa subaeqllente ao do pagamento da anteeipaçlo 
das férias." 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapa, em 20 de outubro de 2009. 

Desembargador LUIZ CARLOS - Presidente; 
Deaembargedor EDINARDO SOUZA; Juiz JOÃO 
BOSCO; Juiz MARCO MIRANDA; Juiz PETRUS 
AZE~DO; Juiz PAULO BRAGA; Juiz SANDRO 
MODESTO; Dr. JOSÉ CARDOSO ll.OPES 
Procundor Regional Eleitoral. 

RESOLUÇÃO N° 36612009 

Consulta n• 310- Clasae10 
Consulente: Rilton Rodrigues Amanajis 
Relator: Juiz Joio Boaco 

CONSULTA ELEITORAL CASO CONCRETO. NÃO 
CONHECIMENTO. 
Não preenchidos os requisitos do art. 30, VIII, do 
Código Eleitoral, impõe-se o nAo conhecimento das 
consultas formuladas às Cortes Regionais Eleitorais. 

ReaoiV1tlft os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Amapi, por unanimidade de votos, nlo conhecar 
da consulta, nos tennoe do voto do Juiz Relator. 

Sala de SessOes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 21 de outubro de 2009. 

Desembargador LUIZ CARLOS - Presidente; Juiz 
JOÃO . BOSCO - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO 
LOPES- Procursdor Regional Eleitoral. 

RESOLUÇÃO N" 367/2009 

Conaulta n• 311- Clane10 
Consulenlll: Jorge Evaldo Edlnho Duarte Pinheiro 
Relator: Juiz Joio Bosco 

. CONSULTA ELEITORAL CASO CONCRETO. NÃO 
1
· 

CONHECIMENTO. . 
Não preenchidos os requisitos do art. 30, VIII, do i 
Código Eleitoral. impll&-ae o não conhecimento das 1 
consultas formuladas és Cortes Regionais Eleitorais. ! 

Resolvem os Juizes do Tribunal Regional Ele~oral do 
Amapá, por unanimidade da votos, nllo conhecer da 
consulta. no. termos do voto do Juiz Relator. 

Sala de Seasoes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 21 de outubro de 2009. 

Desembargador LUIZ CARLOS - Presidente; Juiz 
JOÃO BOSCO - Ralator; Dr. JOSÉ CARDOSO 
LOPES - Procurador Regional Eleitoral. 

Bel'. Ana Crlsti~ rreira da Paz 

S~tàrJ::Iciéria 



Maca á 06.11. 2009 

ATO CONIUNTO N2 0167/2009-GP/CGj 

ESTABELECE REGIME ESPECIAL 
TEMPORÁRIO DE HORÁRIO DE 
TRABALHO 

Os Desembargadores DÔGlAS EVANGEliSTA 
RAMOS, Presidente, e MÁRIO GURlYEV DE< 
QUEIROZ, CorregédorGerol de)usliço, em exercício. 
do Tribunal de justiça do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhes conferem o art. 26, inciso 
XXXIII, art. 30, incisos 11 e XVI e arts. 58/60, todos do 
Regimento Interno do Tribunal (Resolução n2 

006/03), 
Considerando a adesão ao horário de 

funcionamento das órgãos públicos pertencentes ao 
Executivo Estadual do Amapá, visando ofender co 
racionamento de energia elétrica; e 

Considerando o que restou decidido na 495° 
Sessão Ordinária do Pleno Administrativo do Tribunal 
de justiça do Estado do Amapá, realizada em 
04/1 1/2009; 

RESOLVEM: 
Art. 1". Estabelecer regime especial de 06 

(seis! horas de lrobolho poro o Tribunal de Justiça do 
Estado do Amopó e poro as unidades das Comarcas 
de Macopá e Santana, no período de 05 a 19 de 
novembro de 2009, á exceção dos órgãos que 
exijam funcionamento em regime de plantão e, ainda, 
da Varo do juizado Especial Central Cível do 
Comarca de Macapó. 

Parágrafo único: O horário de trabalho será 
dos 08:00 às 14:00h. 

Art. 2°. Revogom·se os disposições em 
contrário. 

Publique-se. 
Dê-se ciência. 
Cumpr~e. 

ATO CONJUNTO N" 016612009 ·PRESICGJ 

Dispõe sobre o desmembramento doa Projetos 
"Registro Cidadão" e "Pai Legal" e dá outras 
provid6ncias. 

Os Desembargadores DÓGLAS EVANGEUSTA 
RAMOS, Pr~~sidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá. e MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, Corregedor-Geral 
da Justiça do Estado do Amapá, em exerclcio, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 14, Inciso I, e 
16. inciso 11, do Decreto (N) n• 069191, e arts. 26, inciso XLII, e 
30, Inciso 11, da R e soluçAo n• 00612003 (RIT JAP); 

RESOLVEM: 
Art. 1° - DESMEMBRAR os Projetos "Registro 

Cidadao" e "Pai Legal", passando este a ter Posto de 
Atendimento instalado junto a Vara de Mediação e Conciliação 
da Comarca de Macapá, abrangendo, em auxnio às Varas 
Cíveis e de Fa1:enda Publica e às Varas de Familia. Orfaos e 
S ucessões;· à competência para receber, proceasar e julgar os 
feitos relativos ao reconhecimento voluntjrio de paternidade. 

Art. 2" - O Posto de Atendimento do .Projeto "Pai 
Legar funcionaré sob a coordenação do Juizo da Vara de 
Mediação e Concüiação da Comarca da Cap~al, devendo 
serem Observados os demais princlpios, requisitos e 
procedimentos disciplinados através do ATO CONJUNTO N" 
131/2007-PRESICGJ, quanto ao processamento dos Idos de 
sua competência. 

Art. 3' - As disposições noonativas referentes ao 
funcionamento do Projeto "Registro Cidadao" permanecem 
inaneradas. 

Art. 4° - Este ato entra em vigor nesta data. revogando 
as disposiç<les em contrário. 

Art. 5' , Publique-se e cumpra-se. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

c;.illfri[ ilA ~iioc11. 

PROCE5SOADMINISTIY\TIVO H" 289012009 
Prcxodôncia: COMISSÃO PERMANENTt: Df UCITAÇÁO E CADASTRO 
Assunto: CONCOAAtNCIA H" 00112009 • RECURSO ADMINISTRATIVO 
HIERÁR®ICO 

DECISÃO 

Vistos •te. 

Cuidam os presentes autos de RECURSO ADMINISTRATIVO 
HIERÁRQUKO impetrado pola empresa J.H..P PAES NETO, lmaita no 
CHPJ sob o n• 07.861.58510001·83, reprosentada pela Sr' MARCIONE 
GL.fY DOS SANTOS ROCHA, classificada em 2' l1111r no atudfdo certame 

· tlcltatórlo, por oc.u11o da anátlsr dos propostas técnicas. 

Aparttctpante mols LI'M vez manifestA seu Inconformismo com 
a declsao proferida pela coml~o avaliadora do Cl>ftame, repisando, 
alt!m dos me5mOS. argu~t"' ji sustentados anteriormente, que 
questionavam a capacidade teCillca da aludida comlss.lo, outros mais 
de igual relevlncia, desta vez contestando os critérios objetivos e 
subjetivos ut'ilizados. para se aurerir a pcw1tuaçào de cada uma das 
con<Ottentes, pugnando, ao final, pelo autamento das ~uint., 
m@dida5~ 

"'aJ Qvr cJ m~prno Ct1QÇ"40 ttnhG SUQ nota zrrotJo no qutslto 1. r 
(hJst6rko, {Jfr(ll t ~~~do ~ rUtntts dltndldM ncn: Ulllmos U IM:St'S} 
do tltm ®,AUFKA(ÁO, tm razoa dt nóo trr cpPSM!ado rwdltl'n 
dl mtr, tido sOl/sfoundo assim o '•fJJto: 

~~~çJo~" ,!·r!j~~=~~!:=.":!:od=os~ :,~r: 
rmptm Crlaçdo r rJnodct a noto dd tmptts4 rtcOITft'ltt, rm rcz6D da 
o6Joluta sup~rlorldo<H tic.mca: 

c) Qlf' no qunlto t.J (curriculo doi t'U'Wth'OJ t profiuJonolsJ lttm 
QJJAUFICA.ÇAO H)om nat'OIIodta as. natm, s!Mdo rf'dlzldo o noto da 
tmptt14 CtioçQo t flnocrJo o nora da Cmprna r«orrtntt por QPrtMtttar 
um c01po t•cnico com mtlhom qwl((j,CI',j6n citni~; 

d/ QJJo no '""' I (crloçao • '""'rodo/ do ir<m Q)JAUFlc.tÇ.IO o 
ttmP'rsa CridiÇllo ttMa SUd rl)ta z.,-oda ffll caz4o ck •tJfntar 
'""/todos dt umo ~ pubiJcJtótra wm qw mnma hottvnH sido 
conclui da, rstMdo no tJf ott uttmbro dt 1009, mols umt1 vn dri:rando 
dr otmdtr t'm oblo{uto o cntfrio dt tMllioçllo. 

t) Q,Jr st}cm rf<Mlflodas os notas cb ltmt A111AÇÂO. 5Mdo 1Nuzjda o 
noto cfg ttnpf'WJ r r~ Q llQfG da tf'l'l/)('f14 r«<fff'ntt. rm rdldo do 
suptrlorldodt qprmntddd do tmptfld r«orrf()(r• 

Alo continuo e ~ obfdiinda ao art. 109, S3' da l~i n• 
8.666/93, a Comi~o Licitante afereteu i empreso recarlda o direito 
dto contra-arrazoar, o quo foi foito, contamo manlf.stoçào tncartada 
nos autos, 1dutindo, em sum&, qut nlo proc.dem as ditas 
ar)Umentações, ho)a vl$11 quo, pora tanto, deveriam ...,. apr.....,tadas 
provas das alepções, o que a recorrente n.lo deslncumbiu·se de faz~. 
lo. 

Sufic~emeote relatado, pano a proferir a Cl:l011P0tentt 
docisão. 

o obJetiVo da Ucltaçlo • propiciar QUO o maior I\IÍnero de 
empresas participem do processo de seleção, facilitando 1 escolha da 
proposta mais vantojoso pora admlnlstr~o. Entretanto, al~urnas 
exlablclas .ao r..rentes à pr6pr1a sraurança do ..., ob~o. por 
C)(emplo, a comprDYaçáo ~ capaddade técnica, Hnancetra c outras do 
mesmo nlve!, máxime em se tratando de obra de !VIndo vulto, QUando 
há necessidade de maior rteorlsmo nas exlaêncla., evitando-se que o 
direito público deQpareça. 

t atraves do jutsamento, portanto, que a Admlnlstraç.lo 
escolhe a proposta que '""lhor otenda aos objotlvos po<quorldos, 
b.,.ando·se sempre em critérios objetivos e públicos constantes no ato 
convocatôrio (edital ou convite) e na Lei 8.666/93 em srus aru. ~3. 44 
e 45. 

Oessa forma, a Admlnistroçào Pública tem o poder 
dlscrtctonar1o para especificar as exla•nclas necessartas à emP<êsa QUO 
participa do . processo llcltatcirto, para que pranta a sraurança do 
objeto do certame, n.1o podendo, pois, ser Interpostas !Imitações a 
eSSjls exta•nctas, pois tal fato ..na o mesmo que violar o dlrélto·dever 
de administrar. 

Destarte, incu!T'be à Adminlstraç~. verificar se as ~resos 
comprovaram os requisitos elencados no edital, a compatibilidade de 
cada proposta com o projeto exKutlvo da obra e, ao final, f'SOOI.her 
aquele quo lhe pareça mais convenif!nte. 

I 

Por vetes, no enunto, em vist• da r"«es.s~daóe de aferiç.ao s 
criWios técnicos n.lo encontrados ~~nte atraves da capacidade 
tntotetlva do "homu< rr~Miw", a Admlnistr~o se v! compelida a 
contratar o a10ellio dto profissionais de determinada área de atuaçJo, 
munidos de conhecimentos suficientes a Nm de atestar o melhor 
prodtJto a ser adquirido ou o moChor serviço a ser executado. 

Na hipótese em aprtÇo, a finprna r«orrente alcaa, como 
razllo< de $eu di,_tlmento, que ""' proposta possui uma dita 
"superioridade técnico" ante a""' concorrente. 

No entanto, alôm de lt.çóes, nada mais foi juntado ~ peça 
rocursal qut pudesse corroborar o afirmado, fazendo crer, por 
C~>nSeg~Jinte, que a demondante sup6e ser apenas e unicamente 
necessário, a uma decisão QUO lhe srja favorável, quo venha alegá-las 
ao seu livre alveddo, em detr1mf'Oto de uma melhor forma, comtituida 
de sustentobilldade fõtko a emprestar-lhe credibilidade e valo<açào no 
lmblto j..ndko a atestar serem lncontestes tais reclamos. 

No mais dfuo, 1 ~ pt~ende arvorar-se na p<Óp<ia 
condiçAo atribuída à Cominao Nalladora, quando contesta o trabalho 
dtosta, desprezando a cafl"ldade dos ptofl,.lonais qA a Í'lt"if'am, • 
autooroct.ma-se melhor possuldcn ~ condlçllo< para vencer o 
certame, ""lto embora ).! tenho sido dito, por ocasião da anâllsr do 
primeiro rec..-so Interposto, •qw lll!o <aM it recorrrnt• pro{trlr juiro 
valorativo <Korca do capoddodto das lnt.,ronros do ccm/SS<lo, multo 
menos vfnrur6-fos a quoi~r eJdr#nciGs altm doqut/as prtvútas no 
Edital, tm obodifllela oo PRJNCÍPKJ 0A VIHCUU.RIDADE OAS NORMAS 
EDITALICIAS, aliás, trisldo tm sei/ f avor q~Ja~do oportuno•. 

Entretanto, no intuito de dirimir quaisquer QUOstllo< 
porventura ainda exis.tentes, que possam uma vn mais obstac.uUu r o 
andamento do certame, passo a discorrer pontualmente sobre as razões 
apt.....,tadas no r.terido rt<llrJO, na forma a 5r91fr: 

1. Os requisitos extatdCS no art. 6.3, Item 1.1, do r.terido 
Edital, dizf!ll respeito ao "hfsll6rlco•, ao •portft• e a "ro/aç<lo th 
cllontos• , cano altós, o prÓp<fO título evidencio. A opltcaç.lo dto apenas 
um critfrlo, tsotaclamen .. , n.lo atlnatrta as objl'tivos propostos pela 
avallaçlo, do mesmo modo quo a suo utlliuçlo para fins dto 

.~tlflcoçào da concorrente se· revela, de ltual forma, 
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l~ruento. No mais, <Õ po$live\ constatar às tt. 152/ISol dos autoo, 
dettaraçóes awais de pelo menos Ol ftrÔSf clientes da empresa CrlaçAo 
Publicidade e Propaganda (Tropical Center; Nlsset Motos e Compuway 
lnf~tlca), inlormaçio .,ta suflcif!nte pora embasar uma avaliação e 
afastar qualquer possibilidade de n.lo se atrl>uir nota atauma à 
en'j)(esa, principalmente quando o fundamento para tanto p<ende-se a 
critérios meromente formols em contraponto lOl fins Ulthros 
almejados na concorrênclo de acado com os pindplos da 
admlnlstraçao pública. 

· 2. Ho questto "Estrutura do at•ndtnwnlo • sorvf~os · , ê 
I'O"fvol J)CIUber quo as notas atribuídas is ~ ~s diver~m 
e m apenas O,l décimos. No entanto, 1 rec~ttt ale-p posst.~i r 
equipamentos superiores, n.lo somente em termos de capacidadto 
quanto na sua quantidade. o que f uma ótica reducionista do c.aso, 
haja vista que o parque t<'<"'lóalco é apenas umo parte da estrutura 
de qualquer empresa, cabendo relevar ainda Inúmeros outros fataes 
~. em termos de morcado, formam o seu diferencial ccrnpotllivo. 

J. No quesito *'CurrkuUJ dos uecuttvos r profisslofKJis .. , a 
recorrente alega que há uma "dispw,_ na andllu <kls currículos dos 
uecuthos • profissionais dos ~ partkrptltlfos do cort~ .... 
visto que o tmprOSD Crlaçdo oprmnltl cOKr1culos tlmiloros, n<lo 
f'xistindo Mnhumo diJpOridade ~ntr~ os concorr•ntrs•, raz.lo porque 
n.lo ha.erlo motivo para a atrlbulçAo de nau. dif~tes. 
Robustecendo suas afirmações, araumenta que tal análise dto.erá 
obedocer a critórios objetivos, que lewm em consideração o 1rou de 
escolaridade, • formação ocadfmtca, a .. perifnclo profissional na área 
em questão, os cursos reaUndos e outras situaçM-s obj~tiva.s.. 

Com efeito, analisando os cutriculos apr.....,.odos mediam• os 
criterios declinados pela recorrente, Yl!mos que a emp<oso Criaç!o 
Publicidade e Propaaanda possui em ..., caJ)<) té<nico 06 (seis) 
profissionais, a maioria cle4es com mais 10 (dez) anos de o~ta, 
com 04 (quatro) wrsos superiores, 02 (duas) ))Ó< ·JII'aduaçl>es e 01 (um) 
M8A em 6reas relacionadas~ publiddade e propapnda. além de cursos 
espoclattudos em j reas correlatas como fot"!lrafla o llumlnaç~ para 
cine-ma e- video, passa~ pela maiOC' rf"de. dto t~fVis.lo do pais r em 
e lllfl resas de outros estados corno Parj, Rio dto Ja~iro e Cear1. QJanto 
l empresa recarente, apresentou elo um corpo tócntco também 
formado por 06 (seis) profissionais, cujo t-" de experlfncta 
profissional n.1o foi Informado, com 03 (trôs) curws superiores e 01 
(um) curJO sequenclat em 6r<M rolacionadas • pubtic~ 
propaganda, além de cunos especializados em iroas correia~ 
atuaç~o somente no Estado do Nnapj, ,.;:r, 

Desta feita, o mero vislumbre da comparaç.lo acima, n.lo 
•"'dtoixa dUvidas de quo os curricutos apresentJ9os n.lo possuem 

simitaridadr. camo quer fazer atr a recorrentt. 

~. No quesito •crtaç<lo • rtsulltldos", a alegaç.lo paira sobre o 
f;Jio de QUO a empresa vella<lora apresentou uma campar.ha quo o inda 
se encontrava * no ar", lnvlabnlzanclo, portanto. a aferição de 
resultados que somente poderiam ser aval lodos apó< a wa conclusào. 

P<r outro t•do, nao P ne<essário ser um prcflsslonal da Arca 
para compreender quo se ....,. campanho publldtjril estA surtindo 
.telto, a tendincla é que ela srja ~toda por um tempo maior, 
podtndo, tndusift, aptesentar Villriaç:ões sobre: o me-smo tema., como é 
o caso patente dto ....,. ~ronde marco brasileira quo manteve o mesmo 
ator divutaondo o seu prOÓJIO dl.ranw 26 (vinte e srls) anos em mais 
de 300 (trPZeotos) 1nünclos QUO variavam de ocordo com as slwaçóes c 
épocas. O QUe é preciso ~reender q.Janto a este quesito, é o fato 
dele men•urar a capacidade da empresa em atrair a ~eptivldade do 
público atram de seu trabolho criativo, o QUO pode ser perfeitamente 
aferido a traves da constataç.io de que, sr uma camp>nlla estA dtrante 
longo tempo em veicul~o, é porque ela possui 11110 larp aceltaç~ 
por parte do p(bllco·alvo. 

5. No quesito "L•Itura conjuntural~ tstrat~las do atuaçtlo", 
Item "slmu/CIÇ<lo dto <anpm!llo", atep a recorrente que a empresa 
.encedora utllltou o mesmo texto para mldla tolevlsiva e dto rAdio, 10 
passo que a 1orma de comuntcaçAo em tais ~~eicutos de\10 possuir uno 
abordaeem distinta. Porém, mais uma - o senso comum nos lev• a 
conclusào de que a flxaçao de uma Idéio se dA, no meio midiãtico, 
através da repettçlo, dai porque ser recorrente a utiUzaç.lo de bordlles 
ou stoaans. Portanto, a u~lizaçlo dto aborda&ens distintas por& rádio e 
televtsao s6 tem sua raz.\o ele ser em vista das limttáções próprias de 
cada ~to. uma vez que nesta, a rnens.qem é viSUil e scnora, ao pauo 
que naquele, é somente sonora, o que, em se tratando~ texto falado, 
ner.huma diferença possui com reloçào ao resultado fi1al. 

6. P<r fim, quanw ao q..estionamento feito com relaç~ à 
capacidade têcnica dos lnt .. rantes da corntmo, l'élte'c o que ~ havia 
afirmado anteriormente, com rolaç.lo l absoluta lncafl"ldadto da 
recorrente em lnsuralr·se contrariamente às decisões advindas do 
poder discric1onírl0 da Admlntstr~o Publica, r•üo porque o item em 
questão prefetnde de matll'es considerações. 

Ante ao expc&to e tudo o mais que rf!Kw fartamente 
expendldo, JUlGO IMPROCEDf:lofrE o ~urso administrotivo interposto, 
mantendo Inalterada o decisào da Comissão Espocial de Licitação, 
determinando a continuidadt do <!ftaf'nf nos seus ulteriorts tftmos. 

Intime-sr. 

EXTR-\ TO DO TERMO DF. DOAÇÃO 

I · INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
Termo de Dollçlo a• 010612009-TJAP 
11 · PARTES D.-\ AÇÃO CONTKATUAL: 
DOADOR: TRIBliNAI. DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 AMAPA 
DONATÁRIA: ASSO<.:IAÇÀO DAS PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS DE SANTANA - APNES 
111 • OBJETO: 
O prcscnu: tnsttwnentu tm1 por objeto t~sferir do patrimônio do 
TRIBUNAL DE Jl.,'ITI\.A DO tS'fAOO DO AMAPÁ, como 
IHM1lJlB, para o patrimônio do ASSOCIAÇÃO 01\S PESSOAS 
COM NECESSIDADf.S i:SPECIAtS DE SANTANA - APNES. 
como DON,\IÁRIA .. 1 posse e domlnio dos maleri•is classificados 
como hlstrvfvelsll rrKuJl<rhrit pelo DOADOR. descritos no 
Anexo I. 
JV-VALOK: 
O valor total do presente lnstrumçnlo é de RS l".OO (duunloJ t 
do:ussds rulo), conforme Anexo I. 
V· FIJNOA~I El\TO LEGAL: 
Artigo 17, Inciso 11, alh!C8 "a~ da u i n• 8.666, de 21 de P'l!ho de 

...l29;l~~l t~Oc$; Dccmo Fe<ll:ral n' 99.658, de JO ~ut!ro de 



Maca á 06.11.2009 

1990: PA n• 00846M009·SG. ~·A 

.~;:.::: .. ~ ------EXTRA TO DE C OI\ IRA TO PÚBLICO 
l·ll:§TRUMf.ljTO PRINOPAL • 
·CONTRATO N"06112009·TlAP 
11 ·l!d!TES DA ACÃO CONUA TI/A L · 
• C.ONTR.\TANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAI' Á 
• CONTRATADA: BANCO DO llKASIL S.A. 
111 • fMJEIJ1;. 
O prrt<att CONTRA TO ttm por objeto a prntaçlo, pdo 
RANC.O, doi teeulattS ltn'lços 10 T JAI': 
H r• carlitcr dt crdualvldedc: a) Ccnlnllizoçlo c proccssomcnlo de 
c~ dito~ c ui mos provenientes dos atuac• 946 (novecentos c quarenta 
c seis) créditos nas oontas-<:O<rtnlcs da folha de pagamento gerada 
pelo TJAP, I111çod05 •m contas dos serventuâriO< nu qualquer pessoa 
que lenha vinculo mnuncretório oom o TJAP ro B.4NC.O, 
denominados. dotavanlc, paro efeito deste lns!Nmcnto, 
CREDITADOS, em oontr1pertida da cftti•-.çio de débito na conta 
c:orTcntc do TJAP. na forma das disposiçOcs do ANEXO I, 
CAPITULO JJI; b) Ccnlrllil~ÇAQ c processamento da moYimcntaçiO 
financeiro de todas os COIIliS com:ntcs do TJAP, exQCIUalldo·se 0$ 
ca<n< em que haja prcvislo lcpl ou oonlrllual para manutmçlo dO$ 
recur.os dtclnmrltts de oontnlus ou conv~nios on outra.s inSiituições 
ftllólnctiras, na fnrma das dc•posic;Ocs do ANEXO I, CAPh1:LO V; 
c) Ccntrolizaçlo e proceuamcntn de IOdiiS as mo•·imenlaçôcs 
financeiras de p~garncnto 1 erecloln deste, incluirvlo furneccdon:s. 
b<m como de quaisquer pagomentO$ ou outras lnill<fermcias de 
m:ursus financeiros feitos pdo T JAP a entes públioos ou privados, a 
qualquer tkulo, o:xcolulllclo-sc os casos em que haja prcvisAo legal ou 
COftlnllual pltl manut<n<;lo c movimentaçio dos m:ursos em outnt.< 
instituições financeiras, na fonn1 das disposições do AM:XO I, 
CAI'ITUI.O IV; d) CentDlizaçlo c pruccssarncnlo de toda< as 
movioncntaçOcs financcirL~ elos fundos vinçuhodos ao TJAP, a 
qual~ucr titulo, excoto os recursos oriundos de oonvtnios e/uu 
oontretos com obrigatoriedodc de movimen&aÇio em outro instiluiçlo, 
por Corça de lei ou cxiatneia elo órglo rcpassaclor; e)AplicaçiO das 
dispmibilidades financeiras de caiu do TJAP, b<m como dn! 
recursos dM fundos a que alude o inciso I, aHnca "b". M forrn11 das 
disposiçOcs do ANEXO I, CAPITULO V; O Centralizaçlo no 
BAI\CO, da administriÇio elos dq!<'Joitos judiciais c prc:c.lórios 
cfcluados 6 ordem elo T JAP, na forma das disposiÇ<)c:! do ANEXO I, 
CAPITULO I; C) Ccntralizaçlo elos recebimentos reláivos a c:usaas e/ 
ou emolumentos judiciais em favor elo T JAP mediante utilizaçlo de 
&uias de rccdlimauo ou cobflnçl intesnw!a elo BANCO. na forma 
d .. disposiç&s do ANEXO I. CAPITULO 11: h) Manter os depósitos 
ju~i<:iais existentes no BA. "j(:O até o seu regulor lcYmtmncn!o:il 
Dispunibiliuçlo de acesso para • 1titi7aÇio dn aplic:aJivo Iicilaç&s 
cltUllniCIIS do BANCO pelo TJAP, na bm1 das disposiçOcs elo 

. ..,_'NEXO I, CAPITULO VI; c j l Oispnnihilizoçlo de accoso para 1 

utiliz.açao elo aplicali>-o Auto AtCIIdimcnlo S..or Pllbliw-AASP, na 
fonna das disposições do ANEXO I, CAPiTULO VIl; 11) ot• 

ulittr de nd~~thidadc: a) Conccssto de crtditn DOS smidorcs do 
TJAP, mediante consl~ em folha de papmcmo. O TJAP 
assccura n compromissu de n1o vender, liciw ou nccociar 1 

exclusividade na CMtriiiÇio de anpréstimcs oonsi.,adm em folha 1 

quelqucr outro inslituiçlo fmancci~ dl.llllllc a vieenaa dtsle 
contraio, na fonna das disposições do ANEXO I, CAPITULO VIII. 
PARAGRAFO PRIMt:IRO -11 JlfCShçlo de saviços nlo prcvist"' 
neste inSirumcnlo scri contnotada preferencialmente com o B.ANUl. 
em termos 1 serenl pacNadm com o TJAP, caso a 
ca~n.PARÁGRAFO SI::.GUNDO - O Jl'CS<nlc CONTRATO tm 
Ambiln n~~:iunlol. sendo que 1 rede paaadnra =á oomposl.l de todas as 
ogtncias e posiDo de atendimento M-IIM do B.ANCO, no Brasil. 
IY·IM.J!JJitNCLi;. 
O presente CONTRA TO t fori'Udo oom prazo de ~pia de~ 
(scsscata n1eSCS) a oontw da dali de su assiaetura, podendo ser 
prurrocada em alê 12 (doze) meses, lllendidas as condições do § 4', 
do lftill" n. da Lei federal 1.' 1.666193. 

Y -lM..!EM.UNUACJO; 
Em ruJo doi demais termos aju<tadM no p«:SCCIU: CONTRA TO, o 
BAN<:O pocari ao T1AP 1 impcwtjncia IOial de RS J.SOO.OOO,OO 
(Hum tnilbiO c quinhentos mil reais) em moeda corrente -.'iunal, 
rnaliantc rédito em conta OO<TCn(c no IIAI'iCO, dcvidamclltc illdi<:adll 
pelo T JAr. sendo MS JCit.OOO,QO(trn:tntos mil reels) para ceda 
pcrlodo de 12 (duu) meses de vipia clcstc CONTRATO, 
conditionado • public~~~;lo do C>.lrllo dcslc instruml!lliO, de aconln 
cnm n previ!IO na CLúlsula Dtcitna Quinta c obsc"'ada a oondiçlo de 
incxisttncia de dtbilos para com o BA.'IICO. PARÁGRAFO 
PMII'>U:IRO - O nlor ajustado no .,.UI sçri credit»o pelo 
DANÇO ao TJAP, a Ululo de ad i111tamcntu c do: oomu.n acordo entre 
as panes, da seguinte formo: 

RS JOO.OOO,OO (tmcotoa 11111 ruis) em ar~ 5 (cinoo) dios úrcis ~ 
1 publiçaçlo deste CONTRA TO c 04 (quatro) pwcclu de RS 
JOO.IOOJIO (lrtztnlos mil ruis) creditados a ceda 12 (clolc} mosn, 
llé o Jtrmino aproudo no presente CONTRATO. PARÁGRAFO 
SEGU:\DO • Em qualqUCf hip(llcsc, o Jll&.....,ln referido nn 
P.-..,_to Primeiro oonslitutm-sc rocro adi..uamcalo do ~RÇ<> ora 
~USiedu pclu BA:'ICO 10 TJAP, devendo o TJAI' ICSÜIIII-10$ 10 
BA:'IICO. proporcionalmente 10 1<n1p0 ckconido, aa hip61csc de 
rc.<eislo cootratual, SCI'I prejulzo elo dispo!IO na (.'IUula lltciana 
Sqi.WKIL PARÁGRAFO TERCEIRO-()$ m..,._ pruoaúaolc:s da 
rC1NII1UIÇllo 1 que fC refere a ~c clausula, ·ser~o lltili>.OOS 
exciMsivarncnle pore o c:vskio de çonsressos. cnoonlro5, jornadas, 
solalidad.:s C demais C\'ÇIIIOS C(llllâlcn:s, QIIC k:nham por fonalidadc I 
ruli:.<açllo de ações de tunlou instillltional do T JAI'. 
YJ . FUN/MMEHTO UG.4Lo 
Lt1 Complemcr.t.ar n• tOt, de 04 de moio de 2000; Lei rf' 4.320, 
de onarço de 1964; Lei rf' &.666, de 21 de junho de 1993. a 
p.:la Lei rf' 9.648, de 27 de ~ <lc 1.993; J · ·va 
I 0712009-CPl/TIAP. rroces~ ) ~dmini,nllivo 
SC.tTIAP. 

EXTkATO DE CONTRATO Pl'BLICO 

1-11\SfRUMENTO PRL"jCIPAL: 
CONTRATO N" 06612009-TJAP 
11 ·PARTES PA AÇ,\0 CONTRATUAL: 
CONTRATANTE: TRIRUNAI.. DE 1USTIÇA 00 ESTADO DO 

AMAPÁ 
<:ONTRATA.DA: JOcLSON PIMENTF.L DOS SANTOS - MF. 
(PRIMOJOSE) ' • 
m . oBJn·o : 
O ob,iet? do prc.<enlc Contrato consiste na conlrolaçio de empre"' 
~talollda pn prestaçAo de scrviçn< de fornctinlC<liO eventual de 
rofc~çl\es (cofre brcak, coquetel, lanche simplt>, lanche completo, 
refeoçAo I quolo ~ janw), quando da rulizaçao de eventos pelo 
Tro~~ de Ju.•hça do Estado do Amapt, tais eoono: cursn<, 
S<.'mon:uooc, encontros, palestra• e outros, oonfotm~: Anexo 1 do 
p....:nte Instrumento. 
IV· VIGtNCIA E I'ROKKOGAÇÃO: 
O prazo de vi~io do pm<ntc Cunlrofo seli de ll (doze) me .. ., 
contados • pen.i~ da data da sua. assillllura, podendo ser prorropclo 
~Termos Ad~tvos. conforme dispôc o •ttiro 57, iltds<J 11, t1tJ Lti 
• 1.6'6, *11. }MIIIIfl. 1991

1 
limitado a 60 (sessenta) 111C$CS 

V· DOTAÇÁOORÇAMENTAIUA: . 
Para cu- u despesas elo prtsente ControlO sçri empenhada a 
t~pOIIAncia estimativa de RS 117.600,00 (ccoto t dtznatk •il c 
ll<tKCDios rtals) do Orçamento próprio elo C.OI\TRATANTE, p~no 
pcriodo de 12 (d_=) II1CSCS, no Elemento de Despesa 3390.J<l • 
ServiÇOS de Ten:c11os • Pessoa Jutídoca, da seguinte forma; 
I'~ o cnrclcio 2009, fica empenhado n valor de MS 5&.800,00 
(c,.quuta t oito 01U < oóloeutos rtolo) na Atividade sob o código 
02.122.0216.2653.0000 - ManuiDiçlo elos Serviços Administrativos 
conforme Nota de F.mpcnho n• IJJS/2009, de 2111012009; ' 
P1t1 u cmcleio 2010. será empenhado o valor de MS 58.800,00 
(tloqutota .< oito • il < oilllc:catoo ruis), após a publiuçlo da l.ci 
OrçomcnWia Anuai·I .OA/20 I O 
VI- FUNDAMF.NTO UGAL: 
Lei CnmpleniCnllf n• I OI, de ()4 de maio de 2000:Lci rf' 4.320, de t7. 
de março de 1964;Lci n• A.666, dc 21 de junho dé 1993. com redaç 
da Lct n' 9.64&19K;Justifte~tiva n• I 0712009.CI.C/T1 
Admini"r>livo n• 00438212009· JAP. 

Marapoi-AP, 

EXTRATO Dt: <:ONTR.UO PÚBLICO 

1- INSTRU~1ENTO PRINCIPAL.: 
CONTRATO N' 06412009-TJAP 
fl. PARTES DA AÇÃO COI\IRATUAL: 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: EMPRESA COMPUSI:ItVIC!õ 
F.MPRF.ENDIMENTOS LIDA. 
111· OBJliO: 
O ~te Conlnllo tem cnmo ohjdo o '-.-imcmo com instalaçlo 
de Sistetna de Moni- J.>icilal PC< <:ircuilo Fcchaclo de 
Telcvislo (ÇFTV) beseado em Protooolo de In~m~e~ (IP - em sua 
siafa inafcsa. lnu,.,.r Pro~«ol), COinf!O'IO JXV lllldwxc e softwft. 
pano o rftdin sede do Tribunal de Justiça do Estldo· do Amapé, 
oonbmc cspecitic~ ~no Tcnno dç Rcfcrtnc:ia • Ancw I 
elo presente lastMneltlo. 
Palicr.ro í :nlco: As cspccifiCIÇOcs léa\icas constantes do Edital de 
Licitaçlo, do Termo de Rcfcrtneil c do Prupoo;ta càt Empresa oodcrem 
a este Contrato e dele fazem pane, indc:pcndenltlnc:ntc de transcriçso. 

IV· VIG~NCIA t: PRORROGAÇÃO: 
O pn:stnte Cuntrolu tem vigtncia 1 pwtir da sua assinllln 11~ o 
Jtmino da pranlia elo objclo, que é de 24 (vinte e quatro) mcscs. a 
oon1.- elo Rccthii'IICilln O.flnitivo. 
V· DA DOTAÇÃO ORÇAME:vT ÁRIA: 
Pela rcpolw c <llllhpleta cxcaoçlü dos SCTVÍÇCS objeto do pracnll: 
oon1r110. a conrllllda rara i• 10 valor alobal de RS M.MO.OO 
(IOOVUII t qNil'O .U t t'-q- raia), 00111 orçamcJIIO elo 
CONTRATANTE pn o cxcn:leio de 2009; sendo qut: M ati•idadc 
S<Jb u c:ócJiao 0206!000710010000. Na.ua de Oe:sposa 4490..~1 -
Rcnooaçlo Complanenlaçlo Porque Infonn61iea 
lnSiaiUl/liquipMicniOI c MIWial l'cnnlncnll: 2009NEJ23l, de 
29/fll/2009, nu valor de RS 67.6)4,01 (,...ota c 1tk .a. oclsccatao 
t lriota c ~1111ro rtalsl: na •õ.idadc soh o códi&O 
02122021626530000, N•urcu de Despesa lJ9UO- Manutcnçlo 
elos ServiÇO$ Adn1inisltllivos elo TJAPo'Mall;rial de Cansamo. 
2009NEJ236, de 29/C'IH2009, nn valor de RS ILU9.00 (daoito 1111 
.Uall'oteAIOI t q .. rtlla f - ralo) t M •ividadc soh O ~i&O 
02122021626530000, N•IRZI de llape$1 3390.39 - Ma!Ucnçlo 
elos Sctviços Admínislrllivos elo TJAP/Saviços de Tcn:c:iros Pasoa 
1utfdica. 2009NE1237, de 2910912009, nn valor de RS 7."7.00 (ltlt 
•11 nove«llal f aaauta t tdt ruis). 
VI · FUNDAMEI'IIO LEGAL: 
Lei Complencnlar n' I OI. de 04 ele maio de 2000; Lei n' 4.320, de 17 
de nlii'ÇO de 1964; Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com redaçlo 
da Lci •' 9.64&198; l'n:&IO n• 0200009-CPIJTJAP; lc::rt n• I 78, 
de 11/09190 - Cócliao de o:sa do Consumidor. Propos 
Empresa de 03/fR/2009', Pr Admi · rotivo rf' 03/2 

DO. " 
Marap6·Ar, OOOID dt 

GELISfA RAMOS ·---EXTRATO DO PRJM!IRO TERMO AOITIVO AO 
COI'il'RATO p(tRI.I<:O 

1- INSlllUME.VTO PRINCIPAL: 
CONTRATO N" 04412009-TJAP 
11 - PARTES DAAÇÁO CONTRATUAL: 
C.ONTRATAI\It: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CO:vrRATADA: CONExAO SERVIÇOS l.mA • F.PP 
111 • OBJETO: 

Pá . 26 

O presente Termo Aditivo tem pc< obJetO prorrogar o prazo de 
oonclusllo elos serviços refcrcnks 10 Conlnllo n' 04412009-TIAP, por 
30 (trinta) dias. altcrondo-sc o ttrmioo pan o dio 1611112009. 
onn'-rTnt Ordem de Serviço rcfomoulada. 
IV. VIGtNCIA: 
A • icência deste Coatnto se~ do: 90 (novtolll) diu COtlsttUiiYos, 
oontados de 17 de MOfli> 1 16 de IRfCQ!bro ck 2009. conforme 
Ordem de Serviço. com vatidadc c cli.-cia legal após 1 publicaçlo 
do seu cxtroto no Di6rio Ofo<ial do Estad<>, podendo sor prorropdo 
mediante lermo aditivo, nos temos pm-istos na lcgislaçlo em vigor. 
V· R li\'DAMEJ\10 LEGAL: 
Lco Conlplcmcntar rf' 101, de 04 de maio de 2000; Lei n• 4J20. de 
17 de """'i' de 1964; lei rf' 8.666, de 21 de junltD de 1993, C 

all<raçllcs postcriotcs; Cluula Tcrccita (00 AZO F. 
EXECUÇÃO OOS SiõRVJÇOS) do Contraio n• 009-TI : 
Processo Adminislndivo I 71 512 G. 

Det. 
JAP· i _ __,,...-:vr .. - ·-- -----......; 

EXTRATO DO St:GUNOO TERMO ADITIVO AO 
CONTMAlO P(BUCO 

I· ll'iSTRilt.lf:NTO PRII\'CIPAL: 
COi'o'TRAlU N" 043/2009-TJAP 
11- PARTES DA AÇÃO CONTRATUAl.: 
COI'I~TA:vTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPA 
CONTRAlADA: CONEXÃO SERVIÇOS LTOA. F.PP 
111 · OBJETO: 
O pr<scnte Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
çond USio elos serviços rcfCJCIItes 10 Cunt!IIO n• 043/2009-TJAP 
por I 5 (quinzç) dias, alt~ o ttnnino para o dia 3111012009: 
çonfurmc Ordem de Serviço rcformulada. 
IV · VIGf.l'iCIA: 
A vigtncia deste <:oatrato ser6 de 7~ (~etcota t cinco) <liu 
r011ttr1ti-. c:untadns de l1JI< IJQIIP 1ll dr oulubll! de 2009, 
c:unformc Ordem dc Serviço, 00111 validade c <fidcia legal após o 
pubhC&Çio elo seu exttllo no Di6rio Oficilol do F.stado. podendo ser 
prorrogado mediante termo aditivo, nos ttrOlOS pre•Í$10$ na 
lc&isl:oçlo em vigor." 
\ ' • FUNDAMENTO Lt:GAL: 
Lei C.omplemcntar n' I OI, de 04 de maio de 2000; Lei n• 4.320, de 
17 de março de 1964; l.ci n• 8.666, de 21 de junho de 1 , c 
ahc:raçll« postericns; CIAuSIIIa Terceira (00 PRAZO F. 
F.XcCUÇÀO DOS SERVI OS) do Contratn rf' _ ()()9. T I'; 
Processo Administralivo • ' 71612 SG. 

-
EXTRATO DO PRIMEIRO TE~IO ADITIVO AO 

(.'OVfR.UO PÚBLICO 

1- INSTRIJMEI\10 PRINCIPAl.: 
CONTAAro N" 04l/2()()9.TJAP 
11 ·PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: 
CO:oiTRATANTF.: TRIIIUNAL DE 1USTJÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: CONEXÃO SF.RVJÇOS L:I1JA . EPP 
111-OBJETO: 
O pre><ntc Termo AditiVo tem por objetivo ajustor a C6usula Quinta 
elo Contraio n• 04312009. 
IV • VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
A de<JII.'SI oom a cxecuçto elos serviços, no valor de R$ 47.200,00 
~~-alia c sete mil t duzentos n:lis) conbmc Nota de Eml)enho n• 
2009NEI021, de 1910812009, c~ a C1rJ0 do Orçwncnto du TJIIP 
para _2009 nu dcmcntn orçameniMio 3390J9 - Serviços de 
TcrccoM - Pt'SSne 1urldiea, na Atividade soh o código n' 
02061000710030000, fonte: 107. 
V· FliNDAMENTO L[GAI..: 
Lei <:omplcmcnllt rt' I OI, de 04 de maiu de 2000: Lei n' J2 
17 de tnatça de 1964; Lei n' 8.666, de21 de junho 993· 
Administrati•·o n• 006755 ' 

r 

EXTRATO DO PRIMfJMO TERMO ADITIVO AO <.'O"'TRATO 
PíJBLICO 

1- INSTRUMEI\10 PRJ:'iCIPAL: 
CONTRA10 N" 041/2009-TIAI' 
11 • PAIIT[S DA AÇÃO (.'().VTRATt!Al: 
CO:vTRATANTF.: TRIBUNAL DE 10ST1ÇA llO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: /1. GEMAQIIE OA SILVA· EPP 
111 • OII.IETO: 
O presente Termo Aditivo tem por objetn prorro&ar o prazo de 
~luslo.da ob~ refcn:nte ao Contraio n• 041J2001).TJAP, por 25 
(vonu: c CIIOO) d1os, altCT1116o-sc o támino para o dis 2011112009 
c:onforTnC Ordem ·de Serviço n:fO<mUlada. ' 
IV· \ ' JGI::IICIA: 
A vigtncia dcsk CNtnt• ser6 de IIG (ccato c dez) d ... 
coaotulivoo. cnnladoa de 06 ik ..... 1 U de 19Yt!lbro df ltll!2, 
wnfonnc Onlcm de Serviço, oom Vllidadc e cfic6cia lceol após a 
pablicaçlo elo seu cxlfllu no Di'rlo Ofklal elo Ealado, podendo ..,. 
~edu mediante tcnno aditivo, nos tcrmus previsllll na Icgislaçlo 
tmVIp. 

\ '- F\.'NDAllt~:"'TO LEGAL: 
t.ei CompiCII'Iti'UI n' 101 , de 04 de maio de 2000; Lei rf'4.J20, de 17 
de março de 1964; I .ti .. &.666, do 21 de j!No de 1993, c altcnçOn 

posleriola; Cl6ostola Tcrccira (00 PRA1.0 DE EXEC~DA OBRA) elo C.ontnlo rt' 041/2009-TIAP; Processo~ . • a• 
10.709/2009-SG. 

l't1acap6-AP, " de 

1ST A RA.\KIS 



Maca á 06.11.2009 

Ilili.lli)Jlli..ll.ISTBATO r\' 00Jf2002-TJAP 

TERMO De DISTRAlO AO CONTRATO N' 1)4J12()04.T.JA~, . 
CELCORAOO ENTRE O TRIBUNAL Dt: JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAI' Á EA EMPRESA 'fELEMAR 1\'0RTt-: L~TE SI A. 

Ttndo em vi>ta a assinalura do Conlrl!lo n' 06212009-TJAP, .x:lcbr.!do 
com a TELEMAR NORTE LESTE SI A., cujo objclo ta prrmaç6o 
do Serviço Te/efómco: 08 (oiJoj acessos da a.uinaiUro D/Gr/'RONCO 
Jn \anais, 240 (duzcmm t quo,.,nta) ac:csso.r · taxo df integraç/Jo 
p<>r corra/. 14 (quator.A!) a"""'"' - a.ssmaJura DOR (Módulo Jn 
Ramws), ()J (Ires) nctssos - assinatura PAIJX. ()J (trls) oceuos -
manuttnção 24>.7-~ horas PARX. 66 (Hs.stnta e seis) OC1':.Sos· 
AJ.Jmotura Nres, 48 (quarenta e o;w) accssoJ a..uinotura Vu1a.~·~, 
• Plana 1110 c 0] {doiS) acessos TC ()//()() A/cana Nacional, fica 
rcscmdido com data retroativo a 0111012009, o Coolrulo n' 043/2004-
TJAP. celebrado cntn: o Tribunal de Jusuço do estado do Am 
a referida Empresa. HtJ.r termos do artigo 79, Inciso 11, da Lt 
8.666, dt 11 rk junho dt 1993 • aaçDt< posttrlora ximi 
os srgnatâtios das obritai;Ocs rei n:fcridu 

Dt"Stmbargador o() :AS E\ NGELISTA RAMOS 
l'rtsideote JAP 

CORREGEDORIA-GERAL DA J USTIÇA 
PORTARIA N.• 0240612009-<:GJ 

Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ,· 
Corregedor-Geral da Jusllça do Estado do Amapá, em 
exllt'clclo, no uso das atribuições que IM slo conferidas 
pelo art. 16, Inciso XVIII, do Decreto (N) n• 069191, e art. 4• , 
Inciso IX, do Provimento n•13812007 (RlCGJ). 
RESO L VE: 
ALTERAR em parte o anexo I da Portaria n• 0228212009-
CGJ, de 15 de setembro de 2009, que paasanl a vlgOI'lll' nos 
seguintes termos: 
COMARCA DE MACAPÁ 
09 a 11 de novembro de2009- Douto111 LARISSA NORONHA 
ANTUNES 
27 a 29 de novombro de 2009 - Doutor NAIF JOSé MAUéS 
NAIF DAISES 
Publique-se. 
04-se ciência. 
Cumpra-se. 
Macapá, 5 da novembro 

PORTARIA N.• 0240412009-CGJ 

Desembargador MÁRIO . GURTYEV DE QUEIROZ, 
Corregedor-Geral da Justiça do !:atado do Amapá, em 
exerclclo, no uao das a1ribulçóes que lhe alo conferidas 
pelo art. 18, Inciso XVIII, do Decreto (N) n• 069191, e art. 4• 

' Inciso IX, do Provimento n•13812007 (RICGJ). 
·RESO LVE: . 

ALTERAR em parte o anexo I da Portaria n" 0228212009- : 
CGJ , de 15 de setembro de 2009, que passar' a vigorar noa . 
aegulntee termos: 
COMARCA DE MACAPÁ 
03 a 05 de novembro de 2009 - Doutor EDUARDO FREIRE 
CONTRERAS. 
Publique-M. 
06-secl6ncia. 
Cumpra-58. 
Macapá, 3 de novembro de 2 

EV DE QUEIROZ-1 · 

exercido ~ 

St:CRETARIA DAS COMissOES PERMANENTES 
Comiss.lo de Jurisprud~cia c Bibtiotcca 

EDITAL~ 00912009 
(I' Plhlica(to) 

A Comisdo de Jurisprud~ocia c Biblioteca deste 
Tribunal, cumprindo o di<(lllSio oo Art. 126, ~ do Regimc0to 
Interno, vem a p~hllco dar coobecimenlo do enunciado da SWnula 
010, do Tribunal de JU$li~ du fuuldo do Arn1p,, cujo vCibele passa 
ter seguinte teor: 

~____g_u) "A SENTENÇA 
CONDENATÓRIA QUE DECRETAR A rERDA DO CARGO 
PÚBLICO EXIGE fUl'iDAMEl'iTAÇÀO ESPECIFICA, NOS 
TER."OS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 91 DO CÓDIGO 
PE:>!Al , DE MODO Qt:E, AUSENTE A FUNDAMENTAÇÀO 
ANULA-sE A SE~TENÇA NESSE PARTICL'LAR PARA QIJI: 
O JULGADOR :'t!ONOCRÁ TICO SUPRA A OMISSÃO~. 

Maupi-Ap, OS de oovtmbro de 2009 

DeStmb•l'l•~or 
Prosidcnte da C 

ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP 

VIII CONCURSO DE PROVAS E TITULOS PARA O CARGO 

DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO 

DA JUSTIÇA DO ESTADO DOAIItAPÁ 

EDITAL - CONVOCAÇÃO PARA EXAMES DE SANIDADE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

FfSJCA E MENTAL, E DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAPÁ, t.OOo em vista o Co11:urso Publico datinado ao 

rmvimenlo de CO'iOS vagos de Juiz de Dirtlto Subslltulo para 

ingrCMo na cam:ira do Poder Judiciário do ESiado, observado os 

termos contratuais celebrados com a Fundação Carlus Chagas e de 

aconlo com o Edital de Abcrturo dt &...,riçõcs n' OOI/2008. publicõlllo 

no Di!rio OfiCial do Estadu do Amapá, edição de 04 de dczembro de 

2008. c retificação posterior, RESOL \'E: 

I. Em cumprimento ao previsto no Capitulu X, item 2, 

do rtferido Edital, a Comissão encarrega<~. da n:alímção do VIII 

Concu(SO PUblico de Pmvas c Titulos para o corgu de Juiz de Di~ lo 

Suh<titulo da JUSli~ do Eslodo do Amapã, toma piÍbllco a 

c:onvocaçãn dos co.ndidatos que oblh'Crllm as icucrições ck:tinitiv;u 

deferidas confoiTTlc fl'Jblícado no Diário Oficial du Estodo do Amapá 

n' 4607, de 22110.'2009, que circulou em 03:111200Y, pela onkm 

croscenle do número de inscriçio definitiva. para realização dos 

exames mtdicM e avaliaçio psicokigiça, oportunida<lc em que será 

= lízada a confirmação dos dados dos candidalOS 1través da coleta 

das digitais e!ou a.<SinatllfiS solicitadas no dia da n:alí:l3çio das 

provas da.< I' e 2' EUtpas. 

2. Os exames rnálicos comprc.OO<rlo u exame clinico 

e. aindo, a entrega de todoc os cxarncs confonne previslu no C>pitulo 

X. item 3.2 do Edito I iniciAl do concu~. 

3. A avaliaçãu psicológica será n:alí1ada atrnvés de 

dinâmicas, bole-rias de lestes e entrevista<. confonne previsto no 

Capitulu X. item 4. do Edital inicial do concurso. 

4. Por ocasião da confirmação dos dados n candidato 

dc,·CTá enutgar uma foto 3x4 para ser fixada no Cortio de 

Autenticidade Digil.ll - CAD, confo- previsto no Capitulo XVII. 

item 18, do Edital inicial do concurso. 

S. Par.t realização dos e>.:ll11CS má!icos e J'<ÍCológico._ 

os candidatos saio divididw an dois [<J'IIIXIS seguindo • ordem 

cresccntt do mimem de inscriçlrl dtfiniliva: 

GruJ!O OI Candidatos n• OI ao 57 - pcnodo de 

26/1112009 à 2911112009. 

Grupo 02 - Candidatos n' 58 ao 113 - período de 

0311212009 à 061121200'1. 

6. Os candidatos deveria comparecer no homrio de 

08:0011. hor:lrio local, no novo endereço da Escola Judicial do Amapá 

- FJAP, sito a Av. Padre J61io Maria Lombacrd, 958. Centro, entre as 

Ruas Odilardo Silva e Eliezer l..evi, CEP 68.900.030, Macapj-AP. 

Te!. (96) 3223-799'l e 3222-3968. 

fRIO JÚNIOR 

- .. 
GRUPO 01 - PERÍODO de 26111/2009 à 29 111/2009. 

. . 
00 I - RAUL LARA LEITE 

002 • MARCK WJLLIAM MADUREIRA DA COS't A 
-

003- ANA EMILIA FERREIRA ToRRES HOMEM 
.. 

004 - JOSE CASTELLOES MENEZES NETO 
. . 

OOS· PAULO ALEXANDRf; VERBOSKI 

006- MATUZALEM CARNEIRO BERNARDO 
.. 
007- MARCUS VINICIUS MORAIS DE ANDRA DE 
1----·· 
008- ROSANE BERNARDES PINTO 

.. 
009 - ESCLEPIAOES DE OLIVEIRA NETO 

010- ILANA KABACZNIK LUONGO 

011 - RACHEL HERBSTER LUCAS 
-· 

012 - PAUlA MICHEU.Y MELO DE BRITO 
.. .. 

Oll- LORENA DE MOURA BARBOSA 
·-

014 · GJ&OCIVALZEEOESTEVAO 
~ .. 

OIS- ROGER NASCIMENTO OOS SANTOS 
- .. .. 
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016 . ANDRE LUIS SILVA FETAL 
··------1 

Ul7 • MARCELLA PEIXOTO SMITH 
--·---~ 

; OIR • NIIDA MARA MIRANDA DE FREITAS JACOME 

01.9 · FABIANADASILVA 
1- ··- .. 
020- DANIEL GONCALVES GONDIM 
1---- ·-· 
021- JOSE DE RIBAMAR M!!NOONCA AMARAL JUNIOR 

. >---··· 
022- CARLOS ALBERTO LA YME JUNIOR 

023- DANIEL AUGUSTO LOilO DE MELO 
1--------·- -· 
024 • WALMIRJA OERALDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 
-·-··· 
025 - VALTAIRCAMILODEPAIVA 
~----· · 
026 . DA VI SCHW AJ3 KOHLS 

027. ADAllfO CARDOSO DINIZ 
·-·-

028. EVEUN CAMPOS CERQUEIRA 
-· -

029· REIANE 01:. SOUSA GONCALVES FRACCA RO 

030 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA 
·-

031- CAROUNE DOS SANTOS CHAGAS 
-

032 · DI EGO MOURA DE ARAUJO 

~------------------
033- RITA DE CASSlA VIEIRA BARBOSA 
1-
034 • ALINE DE OLIVEIRA MACHAOO 

1---·-·- -
035- GEORGE DA SILVA SANTOS 

-------
036- ANA UVIA SANTOS GURGEL 
1---- ---· 

037- DE LIA SJL V A RAMOS 

038- MARIA 00 ROSARIO ARRUDA DE OLIVEIRA 

039- CAROLINNA NUNES DE UMA 

~-
040 - MARIO JOSE DE ASSIS PEGADO 
I--· • 
041- MAURICIO CRISPINO GOMES 
1---- - ·· -------·- .. 
042- WALBERT PANTOJA DE BRITO 
~--- .. ·-------··· 
043- MARIA DE LOURDES ARAUJO C MUNDIM 
1--------- - - - ----

044 • FRANCISCO DANIEL BRANDAO A !..CANTARA 

045- FRANCEUNO ELEl!fERIO DA SILVA 
1-- - . . ------1 

046- LAURA CEUA DE MORAIS COSTEIRA 
1----· - ----l 

047 • ANTONIO JOSE DE MENEZES 
1------ .. 
048- SIMONE MORAES DOS SANTOS 
1-·---- - .. ----------· 
049 • OFIRNEY DA CONCEICAO SAOALA 
1---------- -- ----------

OSO- FEUPEDEMOURA PALHA ESILVA 
1-- -----· ---------
OSI- MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL 
I--· . . ··-------1 
053 - PABLO DE SOUZA MELO 
1---·-·-
054- MARIA ROSJNETE DOS REIS SILVA 
1----· · ····----1 
OSS- ANDRE LAVAREDA FONSECA 
1----···· ·· - --- ---
056 - ROBERTA DE OLIVEIRA CAVALCANTE SANTIAGO 
1----·-· -·------- ... 
057 • ZEEBER LOPES FERREIRA 

··------·-
GRUPO 01- PERÍODO de 0311211009 i 0&11112009. 

1---- . . 
058 • ROGERIO HENRhJUE REZENDE OUVEI.RA 
1---- .. .. -· · -----l 
059 - LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA 
I--·· ··· - -------1 
060· ESPAGNERWALLYSENVAZLEITE 
1--- --------- ----
061- TIAOOCAROOSOMARTINS 

f-- . . ------ - -1 
062- AUNE CRISTINA DA SILVA FEIO 
1-- - . ··· - -------1 
063- RAIMUNDO BESSA JUNIOR 
1----· - ·------1 
064- ETELVINO GUERRA DA SILVA FILHO 
1----- .. - - ----- -
065 - MARCEL VITOR DE MAGALHAES E GUERRA 
1-----··- · ··--- - --- --
066 - THAJS SILVA SOUSA 
1------- - ·---- ------" 
067 • ERJCK SIEBEL OONTI 

~------------------------1 
068- GEORGE WANDRE ASSUNCAO SALVADOR 

~-------------- -069 • LUCIMAR CANGliSSU DE SOUZA 

070 • ROGERIO MA YER 
···--------

071 • SORAYA VIEIRA THRONICKE 

072 • NARA RUBIA SILVA VASCONCELOS GUERRA 
f---·- -

~~.;_:::=~ ~ 



Maca á 06.11.2009 

O& I· ALMIRO DO SOCORRO A VELAR DENIUR 

r-2 ·_Et_JG_EN_IO_CA_R_VA_LH_O_RIBEIRO 

~3 • VIVIANE LAGES PEREIRA • 
-:=--__::-::-::-· ---------~~--- . 

(DIARIO OFICIAL) 

O Ela:Mnllslfmo Senhor Prelidente do C0111elho 
Seccional do Amap6 da Oldem dói Advog.c!OJ do 81'811. Or. 
WASHINGTON DOS SAJIITOS CALDAS. no .. o d• 1Cribuiç6es 
que lhe confere o Es18tuto da OAB - L-' n• 8.908. de 04 de julho de 
1884. 

8IHIU; 

Art. 1" • Nomear o advogado Or. ~ 
~J~Ata.- OABIAP n• ~.em rwa da renuncia do 
advogada Or. DlllrJpandQ. Qtüta SGtJ~yu - OABIAP ~ 7<66, 
do Clr90 de membro da Comisdo Elelor-.1 da Ordem dos 
Advogados do Brasil- Secçlo do Amepi. 

Art. r- Revogam-se aa dilposlçGN em contr~. 
· Art. 3". Esta portlrta entra em -.igar a pri de 04.11.09. 

Pá .28 

D&Ct.UAç.l.o 

- -MNE ~LVi"Ã o<_>s SA-NT_OS_A-MORIM-=~--3 ' . 
~~br.o.de~. 

WASHING~CALOAS 
Toma publico que recebeu do HviAP 11 

Licenç-a ele Operaç..?.o n"02 W 2009, pelo 
prazo de 365 dias, destinad.1 a 
0omercialização vandist~. de 
combustíveis, localizada na Rodovia 
JK, n°30\ f. Vniversidade, !vlacapá!.AP 

ELTON RIBEIRO SILVA 
----- - -

ARMANDO GURGEL MAIA 
------- --· 

~g:.:..!E~E_A_LE_s_sA_NDRA_TE_LES MA_Rn_Ns_ 

~
·_R_O_B_ER_TO_EURICO-SC-~IDT JUNIOR 

• AMANDA PRADO CALDAS 

• CRISTIANE MA TIAS DE SIQUEIRA 

~
• AUNUA-N-US_A_TE_ LES __ M_AR_TINS --- -

__:__ CHA_R_LES=~GO==M~ES-_-DE_SO_ -~LA-MIRANDA 
• SARA AUGUSTA PEREIRA DE OLIVEIRA · 

. - ------·---------

~
~_uA_N_N_A_KARIS~~~UJO LOPES - -· 

• FRANCISCO DAS CHAGAS VILELA JUNIOR 
--- ·--------------

• MICHEU FRANZONI 
- ---·-- -- · .. 
• FRANCISCO JOSE MONTEIRO JUNIOR 

107. JOAQUIM AZEVEDO UMA FIUiO 

DANCLEY DA COSTA MENDES 

ROBERVAL PANTOJA PACHECO 
----- ---------

110 • JOAO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 

111· VALERIA CHAIB AMORIM DE CARVALHO 

112 • JANAINA DA SILVA ABREU 
----------- -

113 • JEAN PAULO LEAO RUFINO 

~
-----·---
14 • ANDRE WIZ SL"'OES JACOME 
----- - ---·--- ---

' '-
1 

~--- · --- ·----- --- -· ---- --:-

O Excelentlssimo Senhor Pres'denle do ConselhO 
Secc•onul do Amapá da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. 
WASHINGTON DOS SANTOS CALDAS, no uso d~s atribuiç~ 
que lhe confere o Estalulo da OAB - Lei n• 8.906, de 04 de julho de 
19\>4 

~2LVJt: 

Art. 1° · Nomear a advogada Ora. §inya Simone Gurgel 
Juarez. - OAB/Af' n• 535. em razao da renuncia do advogado Or. 
Ot:lmir Ferreira I!!...Slli!i - OABIAP n• 1302. do cargo de 
~Y~embro da ComiSsao Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil 
- Secção do Amapa 

Art. ZO . Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 3' · Esta portaria entra em vigor a pa(lir de 22.10.09 

MacapátAP). 22 ® outubro de 2009. 
--=~:k -

WASHINGTON DOS SANTOS CALDAS 
Presidente da OABIAP 

Presidente d• OMJIAP 

MIT..A!..Q!JE ÇQMUMCA A IHSÇRICAO PARA Q 
~~--~Y!.!fi_O~Q!W..!f9 

IBI.8J.It1~Çlil9fML..f:.il!f;BAL DA PRIMEIRA REG.IAQ 

o Excetentissimo SenhOf PrMidenle da Ordem dos 
Advogados do Brasi · s.cçlo do Amlpl. Dr. WASHINGTON DOS 
SANTOS CALDAS, no uso dos olribulç6es que h corltie o 
Elbluto dt Advocacia • do OAB- Lei ri' 8.906, de 04 ele julho da 
1 Qg.i, • o;,a., do ocordo com os art. r, do Pro"'- t02120CW, 
FAZ SAEfL que o tdwgado Dr. Salmtilo Crlolovtm Fortes 
MagaiiiM - OABJAP n• 30&-B. raq-au ..,. lnocflçlo ao 
moegso ltfttjyo gp 1 formaclo da lillt dmp1. junto ao 
Consallo Federal. Proceuo ri' 03G/200t - OABIAP. lilc:e a 01 
(umo) vaga 1 - P<o.~Chldo da OeMrnbwgedor Federal 
destinada 10 Quinto Comltucionat dos Advogados no Tribunal 
Regional Fodo<al da Prineita Regilo. A Sectetaria do Soccionat da 
OAB Amapá, no prazo do 05 (cinco) dios, P<><f«' receber a quem 
inletessar posu, pedido de fmpugl\aiiO -ament• 
lundomtnlado, om relaçJo 1 polticipeçio do raquetante "--o. 

Registr• .. o Publ;qu..,.._ 

Mocapi·AP. 06 d~bro de 2009. 

WAS~NG~·õó ANTOSCALOAS 
Presidente da OAB/AP 

Pub~icações Diversas 
·.~ - (•!. ·.;~... . '. ·.l, . j; ., ';o._;.· : 

PORTARIA CORIN-AP ICO. 012/2001 

A ,,......._ ~· C.n..UW. Reolollal de 
En ..... ..- de All!ap6.()()RlNI,_P, 111 IlM da' '"'' 
lllrll11l96et ~ileg .... ,... lei ri'. UOI da t2 ... )uloe de 
117~: 

RESOLVI: 

M . t•. DUIOIWt CLAIJDIANI DUARTE 
FERREIRA. ocupont1 do ca1g0 ele Agente AdmWitrlliYO. 
Plll~lnle c quadril do peNOIII elo Conlelho "-0101111 d. 
E~ do ........... ..,. Mf a reepon .. v.f pato 
Deparl1111aNCI da CcinnçM e ... Dlvidll AIM, junlo • 
Aa.-oria JUllclica do OOREIMP. 

M. Z". DELEIIAIII . • _,nclllll4rla aqui 

deligllacla .. frillcaa do& .... ---- lllbri:a • 
&Atnl~ ciM lalhaa do Uwo c1oo Reg/lln> ela Dholda Allv8. 
t..n """'o e lllltnl~ d• ~ de DIWII AINa. 
conforma ~ 2", t 6" de Lei n• 1.130. cloo 22 da -bro d• 
1880. 

~P. 27 do outubro de 20011. 

lfiVANETE-~=MII()ALV!S 
~~,r 

feio ~. Ntlflco a publlçeçlo do mui!Ho ftnal dll 

llclt.çlo m-,te ao piOCMtO n' O:J712009-CPL· 

CORENIAP feita no D!Mio Olidal do Estado do Amap6 de 

n'461t, de 0t de outubro de 2001 com clrcutaçao em 11 de 

outubro dt 200t. 

O:ldeMIO: 
EMPRESA: E. V. ARAUJO.EPP 
ITEHS:~ 
VALOR TOTAL DOS ITENS: 5.125,00. 

leia ... : 
EMPRESA: E. V. AAAUJO-EPP 
ITENS: OS~ 
VALOR TOTAL DOS ITENS: 5.121 ,00. 

Lia~. 23 de outubro de 2009. 

Cieuclli'.:d"ota Ferreira 
Prealdenl8 da CPL do COREH-AP 

ASSOCI~ÇÁO IIIOIEATIV A 005. QUA RII'ITÕU D() IWIUIO 
DO BURlTIZAL - ÜQB8. . 
CIIJ'1t1.47Ú-l .vt 
AV.l'DE MAIO/ATRASDA TV • .AMAPÁ - B111U'11ZAL 

Macapá/AP, O de ou~~-o de 2009 

\ . \, 
Ra~~ J e )livt'ira 

TERMO Dt RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE 
CONTRA TO ADMINISTRATIVO 

-·-·TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO I 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N• 001/1009, 
FIRMADO ENTRE O CONSELHO REGIOJI!A~ 
DE. MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA -
CREMAP, COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA C. NOGUEIRA SOUSA· ME, COMO 

L CONTRATADA, PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. -· - -

reto presente TERMO DE RESCISÃO UNILATERAl~ e 
nos melhores. termos de direito. a parte, no fim assinado. 
dcclaru que o instrumento acima identificado fic8 rescindido 
de pleno direito. de acordo com as cláusulas abaix.o, nilda 
muis tendo a ~lamar as partes. no que tange as obrigações 
assumidas no ajuste rescindido. 

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente 
Terr~~o dt Racislo tem por objeto 8 rescis!o do Contraio n• 
00 f/1009, que, consistiu na contnltaçliO de empresa 
espe-cializada para 8 prestaçlo de serviços de Asseio, 
l.im!'("ta. Manutcnç&o e Consel\'açlo do F-dlflcio sede elo 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá. 

CLAÚSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: O presente DISTRATO di·se com fundamento no 
llrti~:o 78, Inciso V ele o artigo 79, Jnci:>a 1. todos da Lei 
8.666193. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO DISTRATO: Por força da 
pn:sente resci~~o. c dada plena; geral c rasa quitaçAo do 
objeto do citado contrato, nJo havendo indenizações ou Onus 
8 serem Jlii&Os. em tempo algum. seja a que titulo for. com 
ba.<;c no referido contnUo e em quaisquer ajustes posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO: P811l di rimir as 
po~slvcis questões oriundas do presente insl!Urnento. ~ 
competente a Justiça da Federal da Comarca de Macapá. 
Estado do A mapa. 

O pres<.'!ltc instrumento vai assinado em 02 (duas) vias de 
igual toor • forl1111 na presença das testemunhas abltix.o 
identificadas. 

M~de~ro~ 
~MAR DOS SANTOS BARBOSA ~ 

Presidente do CREMAP 
____ Coatr&laltci_D~Ia!!.~- ___ _ 

"j 

FEDERAÇAO DOS PESCADORES Ei 
. AQUICULTORES DO ESTADO DO AMAPÁ· : 
FEPA~ i 

Toma Publico que recebeu do IMAP, a Licença 
de • Opei'IIÇio (LO) n• 010912008 valida por 385 
dias . . 

FEDERAÇÃO DQS PESCADORES E 
AQUICULTORES DO ESTADO DO AMAPÁ· 
FEPAP. 

Torna Publico que recebeu do IMAP, a 
Renovaçlo da Licença de Operaçlo 
(LO)referente ao proceao n• 3200D-11171200r 
pelo prazo de valldadt • 385. dias, pa111 
atividade de comerclallzaÇio de eombultlvela e 
lubrificantes para velcuJo. automotores e 
embarcaç6ea 


	

