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MENSAGENS 

MENSAGEM N° 049/09 - GEA 

··. .. 

Senhor Presidente: 

... 
:·. . ~: . 

Tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelcncia e aos 
demais Deputados que integram essa Casa Legislativa, para comunicar que, 
na conformidade do disposto no§ 1• do art. 107 da Constituição do Estado 
do Amapá, vetei totalmente o Pnljeto de Lei n° 0032/09 - AL, de Iniciativa 
Par~cntar, que proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica nos 
locais e nas condições que especifica e dá outras providencias, por 
inconstitucionalidade. 

RAZQES _DO VETO:_ 

Trata-se de Projeto de Lei que proíbe o corte de fornecimento de 
energia elétrica nos locais e nas condições que especifica e dá outras 
providências. 

Em que pese a nobre intenção do legislador estadual, o projeto 
apresenta-se visivelmente inconstitucional porque viola o artigo 22, IV da 
CRFB, que dá a União a competência privativa/exclusiva para legislar sobre 
energia elétrica, e 175 caput e parágrafo único, incisos I, 11 e 111, todos, da 
Constituição Federal/88 e a lei federal n 8. 987. 

Aliás, náo é nova a intenção do legislador estadual de tentar 
intervir nas concessionárias de energia elétrica, em franca violação à. 
Constituição Federal/88 e a Lei Federal n• 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos, previsto no art. 175 da Constituição. 

O STF em posição fume tem repudiado tais tentativas, como 
bem esclarece o acórdão a seguir: 

"Conlrclo de concessOo de serviços púbücos - Corte de 
energia elélrica. ADin contra a expressOo "energia elélrica·. 
conlida na LE-SP 1126/J/02 1.• capvt, que prolbe a corle de 
energia elélrica, ógua e g6s canaUzado por lolla de 
pagamenlo. sem prévio comvnicoçOo ao usu6rio. Este STF 
possui firme enlendimenlo no senlido do lmpos~billdode de 
inlerferênda do Estado-membro nos reloçOes jurldico
conlrotuois entre Poder concedenle federal e os empresas 
concession6rios. especiflcomenle no que longe o 
alterações dos condições estipulados em controlo de 
concessOo de serviços públicos, sob regime federal. 
medionle a edição de leis esladuois. VIOiaçõo à CF21 XII b, 
22 IV, 175 copur e par. un. I 11 e lU. lncorulitudonalidode. 
ADin julgada procedenle ISTF. Pleno. ADin 3729-SP. rei. Min. 
Gilmor Mendes.j.l7.9.2007,m.v.,DJU9.11 .2007,p.29)." 

São estas as razões pelas quais, veto totalmente o projeto de lei 
que proíbe o corte de fornecimento de energia eletrica nos locais e nas 
condições que especifica e dá outras providências, para o que peço acolliida 
de Vossa Excelcncia e demais Deputados que honram essa Assembleia 
Legislativa do Estado. 

Palácio do Setentrião, 18 de novembi"' de 2009 

VA 
Governador 

LEIS 
LEI N° 1. 406 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

fica autorizado o Poder Executivo a 
incluir no grade curricular do Ensino 
Médio da rede pi.llllca estadual a 
disciplina de Língua francesa. 

DIARIO OFICIAL DO ESTADO 
NA INTERNET, ACESSE: 

www.sead.ap.gov.br 
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I· 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO JJMPÁ, 

Faço ICibcr que a Assclllbleia Legislativa do Estado do AmGpci 
aprovou c cu, nos termos do art. 107 da Constltu!çao Estaduol. sanciono o 
seguinte lei: 

. Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo a incluir na grade 
cumcular do Ensino Médio da rede pública estadual a disciplina de Ungua 
Francesa como componente curricular complementar. · 

Art. z• As instituições de ensino que ofertarem o curso citado no 
a;tigo 1". d~s~ Lei devé:ão prever, em seus réspectivos Planoa de Curso, a já 
catada dasc1plina, especificando lll!lda sua carga horãria minima obedecidos 
os preceitos legais. ' 

Art. 3• O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

A\açapó, 18 de IIOftlllbro de 2009 

- rmo 
. j VJJI 

/"' 

ANTOfilll WALOEZ hA SILVA 
Govcmac)l' 

LEI N• 1.407 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

Dedora de Utilidade Público o 
OrgonlzoçClo Nilo 6ovcrnarnentol Centro 
Comunitário Crionço Espuança - cccE. 
no âmbito do EstGdo do .Amapá. 

O &OVE~~OR DO ESTADO DO AIMPÁ, 

Faço sob&r que a .Asscmblaio Legislativo do Estado do Arnapcí 
oprovou c eu, nos termos do art. 107 do Consti~ Estadual, soneiono a 
seguinte lei: · 

Art. t• t declarada de Utilidade Pública a Organização Não 
Governamental Centro Comunitário Criança Esperança, fundada em OS de 
março de 2008. 

Art. 2° Oa efeitos desse titulo cesaarão se a entidade: 

I - deixar de cumprir por 03 (tdsl anos de aerviços prestados ao 
Município de Macapá ou parar suas atividades por decisão da Assembleia 
Geral; 

n • substituir os preceitos estatutârios quando da sua consti
tuição inicial; 

lll - alterar sua denominação e aeus objetivos sem justificativa da 
ocorrência aos poderes públicos. 

Art. 3• Eata Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Mcac;opó, 18 

ANTONIC WALOEZ' ~ "' SILVA 
&overnador 

DECRETO N• .044 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 - . 
O '<>VERNAbOR DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da ConstitulçAo 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• 4033 , de 13/ 11 /09, 

RESOLVE : 

Nomear Monosl Psrsiro do Silvo Filho para exercer o cargo em 
comissão de Gerente do Grupo de Atividade& T~eo-Operacionais do Projeto 
• Ac:ompollhomcnto Ticnico-Opcrq.clOIICll u Ações &oYCmOIII&IItois•, Código 
CDS-Z, do Gabinete do Governador. 

Mocopó, 18 de novembro de 2009 

o 

J 
""'' 

I~ 
ANTo.m5 f/ALOEZ GC hilVA 

&ovsrnodor 
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DECRETO N" 4045 DE 18 DE NOVEMBRO t>E 2009 

O GOVERNAOOR 00 ESTAOO bO AMAPÁ, usando das. atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1505/2009-GAB/SEED. 

RESOLVE : 

Nomear Isoura Adélla Bosant Shustef'Ghltz, ocupante do cargo de 
Professor, Classe A, Padrão 01, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Diretor da E.E. 
N?_ssa Senhora de Nazaré, C6digo CDI-3, da Secretaria de Eetado da 
Educação. 

Mocapá, 16 de novembro de 2009 

DECRETO N" 4046 t>E 16 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVE~AOOR 00 tSTAOO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 1509/2009-GAB/SEED, 

RESOLVE : 

Tomar sem efeito o t>ccrcto n° 3903, de 27 de outubro de 2009, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapc5 n• 4610, de 27 de outubro de 
2009, que nomeou Maria Osvaldina Soares Teixeira para exercer a função 
comissionada de ~retário Escolar do Centro de Educação Profissional 
Graziela Reis de Souza, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macopcí, 18 de novembro de 2009 

5n.VA 

DECRETO N" 4047 NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNAbOR 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, U&ando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, c tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1509/2009-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear Maria Iranilda Robclo de Sousa, ocupanle do cargo de 
Professor, Clasae D, Nível 202, pertencente a o Quadro de Pessoal do ex
Território Federal do Amapã, para exercer a função comissionada de SecretArio 
Escolar do Centro de Educação Profissional Graziela Reis de Souza, C6digo 
ct>I-3, da Secretaria de Estado da Educação. 

Mocapc5, 18 · de novembro de 2009 

Sll.VA 

DECRETO N• 4048 DE 18 DE ~OVEMBRO DE 2009 

O GOVERNAbOR 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que llic alo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, cjc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 149!5/2009-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Exonerar Maria José Silvo Barata da função comissionada de 
Diretor da E. E. S4o Raimundo do Araguari, c&llgo Cbl-3, da Secretaria de 
Estado da Educação. 

Mocap4, 18 de novembro de 2009 

DECRETO N• 4049 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVE~AbOR 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atnl>uiçóes 
que llie são conferidas pelo nrL 119, inci&o XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofído n• 149!5/2009-GAB/SEED, 

RESOLVE : 

Nomear Marilu Tavares do Motta, ocupante dô cargo de 
Professor, Classe A, PadrAo 01 , pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapâ, para exercer a função comissionada de Diretor da E. E. São 
Raimundo do Araguari, C6dlgo CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação. 

Mocapc5 , 18 de novembro d& 2009 

SU.VA 

ESTADO DO AMAPA 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

Regina Lúcia Costa Martins Dagher 
Diretora 

Robertson Prna Pestana 
Chefe da Divisão Administrativa 

Antônio Carlos Rosa da Silva 
Chelt ua Divisão de Comercialização 
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Membro da ABIO ·Associação Brasileira de 
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Sede: Av: Aurino Borges de Oliveira, 103 
Bairro Silo Lázaro M~eapá-AP 

CEP: 68.908-470 
Fones: (96) 3212-2136 • 3212-2137 

·3212-2 138 Fooe Fax: (96) 3212-2135 

AS MATÉRIAS A SI!RI!M PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERAO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 
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LARGURA PARA TRêS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 
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PREÇOS DE ASSINATURAS 
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02 RA C/REME! R$225,00 R$450,00 R$ 900,CO 
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www.sead.ap.gov.br 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 
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Exemplar Atrasado ............. ~ ............ - ............... R$ 6,00 
Ceatlmtlro Composto em Lauda Padrio ....... -. RS 5,50 
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Proclama de Casamento ................. - ................. RS 50,00 
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HOR.\RIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 
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DECRETO N° 4050 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTACO CO I<MAPÁ, usando dus atribuições 
que Lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapi1, c / c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vistu o contido 
no Ofício n° 1495/2009-GAB/SEED, 

RESOLVE : 

Exonerar Manoel Silva dos Santos da função comissionada de 
Diretor da E. E. Garimpo do São Tomé, C6digo CDI-3, 'da Secretaria de Estado 
dn Educação. 

Maeapá, 16 de novembro de 2009 

•md ~~w~~l! sxcv. 'Gove~ ------ --- ----
DECRETO N° 4051 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTACO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que Lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1495/2009-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear Maria Jo!li Silva Barata Maciel, ocupante do cargo de 
Professor, Classe A, Padrão 05, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapâ, para exercer a função comissionada de Diretor da E. E. 
Garimpo do São Tomé, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapó , 16 de novembro de 2009 

SILVA 
Governado 

DECRETO N° 4052 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTACO CO AMAPÁ , u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1433/2009-GAB/SEED, 

R E SOL VE : 

Nomear Renato Cordeiro 8orbosa, ocupante do cargo de 
Datilógrafo. Classe S, Padrüo lll, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex
Território Federal do Amapà, para exercer a função comissionada de Secretario 
Escolar da E. E. Elias de Freitas Trajano de Souza, Código Ct>I-3, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapó, 18 de novembro de 2009 

DECRETO N° 4053 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTACO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo a.rt. 119, inciso XX.ll, da Constituição do Estado do 
Amupó., c/c c art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 5382, de 27/12/05 c 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 303/2009/GAB-Viee-Gov, 

REsO LV E: . __ . 

Exonerar Élson Alves Rodrigues do cargo em comissão de Gerente 
do Projeto "Acompanhamento Tienfco-Opero.cional às ÁÇões do Gabinete do 
Vice-Governador", Código CDS-3 , do Gabinet~ do Vice-Govcmador. 

Macapá, 18 de novembro de 2009 

SILVA 
Governado 

DECRETO N" 4054 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTACO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas peJo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 5382, de 27/12/05 e 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 304/2009/GAB-Vice-Gav, 

RE S OLVE : 

Nomear Éliston José Pimentel Bentes Monteiro para exercer o 
cargo em comissão de Gerente do Projeto "Acompanhamento Ticnico
Operacional Õ$ Ações do Gabinete da Vice-Governador", Código CDS-3, do 
Gabinete do Vice-Governador. 

Macopó, 18 de novembro de 2009 

DECRETO N° 4055 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe süo conferidas pelo art. 11 9, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/c a Lei n• 0637, de 14 de dezembro de 2001 , e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0454/2009-SEDDS , 

RESOLVE : 

Nomear Teobaldo Rodrigues de Soozo filho para exercer o cargo 
comissionado de Delegado da Delegacia de Policia de Oiapoque/DPI, Código 
CDS-2, da Delegacia Geral de Policia CiviL 

Maco.pó, 10 de novembro de 2009 

Governod r 

DECRETO N° 4056 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNACOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, cjc a Lei n• 0637, de 14 de dezembro de 2001, e tendo em VJsta o 
contido no Oficio n• 0461/2009-SEDDS, 

RE SO LVE : 

Nomear Zule lde do Silve!ro. Brito, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, Classe S, Padrão lll, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex
Território Federal do Amapã, para exercer a função comissionada de Secretário 
Administrativo/DPE, Código CDI-1, da Delegacia Geral de Policia Civil, a 
contar de 27 de outubro de 2009. 

Macapó, 18 de novembro de 2009 

SILVA 
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DECRETO N° 4057 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapà, cfc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1813/ GAB/SESA, 

RESOLVE : 

Exonerar Heraldo Martins Nunes da função comissionada de 
Chefe do Setor de Manutenção de Equipamentos Hospitalares/Unidade 
Administrativa/Hospital de Clinicas Dr. Albeno Lima, Código CDI-1, da 
Secretaria de Estado da Saúde, a contar de OI de setembro de 2009. 

Mocapó, 18 de novembro de 2009 

SILVA 

DECRETO N° 4059 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapã, cf c a Lei n• 0417 , de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1813/GAB/SESA, 

RESOLVE : 

Nomear Jo# Poçtol dos Neves, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, Classe 1•, Padrão lV, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapà, para exercer a função comissionada de Chefe do Setor 
de Manutenção de Equipamentos Hospitalares/ Unidade Administrativa/ 
Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima, Código CDI-1, da Secretaria de Estado 
da Saúde, a contar de O I de setembro de 2009. 

Macapá, 18 de novembro de 2009 

DECRETO N° DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapa, c/ c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1800/2009-SESA, 

RESOLVE: 

Exonerar José Ronoldo da Luz dos So.ntos do cargo em comÍssào 
de Chefe da Coordenadoria de Clinicas/H.E., Código CDS-2, da Secretaria de 
Estado da Saúde. 

Macapó, lB de novembro de 2009 

DECRETO N" 4060 NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapa, c/c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, c tendo em vista o contido 
no Ofício 0° 1800/2009-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear Zencíde Alves de Souza para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Coordenadoria de Clinicas/H.E., Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Macopá, 18 de novembro de 2009 

SILVA 
Governado 

DECRETO N° 4061 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1800/2009-SESA, 

RESOLVE : 

Exonerar Zenelde Alves de Souza da função comissionada de 
Responsável pelas Atividades da Clínica de Tratamento de Queimados/H.E., 
Gru po 111, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapá, 16 de novembro de 2009 

Governado 

DECRETO N° 4062 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTJI.DO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfe a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1800/2009-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear José Ronaldo do Luz dos So.ntos, ocupante do cargo de 
Médioo, Subgrupo NS, Padrão V, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapâ, para exercer a função oomissionada de Responsável pelas 
Atividades da CUnica de Tratamento de QucimadosfH.E., Grupo lll, Código 
CDI-3, da Secretaria de Estado da Saúde. 

Maeapá, 18 de novembro de 2009 

6ovtn1ado 

I>ECRETO N" 4063 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 333!5/2009 GAB/SéAD, 

RESOLVE : 

Retificar o Decreto n• 0133, de 14 de janeiro de 2009, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amap6 n• 4417, de 14 de janeiro de 2009, que 
passa a vigorar com a seguinte alteração: 

Onde se lê: 

"Município de Macapà 
Educação Especial-Deficiência Múltipla 

Elionai Silva Lazame• 
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Leia-se: 

"Município de Macapã 
Educação Especial-Oeficiéncia Múltipla 

Elioenai Silva Lazamé' 

Macapá, 18 de novembro de 2009 

DECRETO W 4064 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTIIDO DO IIMIIPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c tendo em vista o contido no Ofício n• 1636/09-UPE/ DIPREIIMÁP, 

RESOL VE : 

Retificar o Decreto n• 3955, de 29 de outubro de 2009, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 4612 , de 29 de outubro de 
2009, que passa a vigorar com a seguinte alteração: 

Onde se lê: 

"Isabel a Maria do Socorro Cruz Fernandes" 

Leia-se: 

"lzabela Maria do Socorro Cruz Fernandes" 

Macapá, 18 de novembro de 2009 

4065 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMJ.PÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido no Ofício n° 1636/09- UPE/DIPRE/I MAP, 

RESOL VE : 

Retificar ·o Decreto n• 3970, de 29 de outubro de 2009, 
publicado no Diário Oficiol do Estado do Amapá n• 4612, de 29 de outubro de 
2009, que passa a vigorar com a seguinte alteraç.ão: 

Onde se lê: 

"Grazielle Pontes Levy Aguiar de Araújo" 

Leia-se: 

"GrazieUe Levy Pontes de Aguiar Araújo" 

Macapá, 16 de novembro de 2009 

DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c lendo em v1s ta o contido no Ofício n• 463/2009-SEODS, 

R ESOL V E 

I' 

Tomar sem efeito o Decreto n• 3945, de 28 de outubro de 2009 , 
publicado no Dlórfo Oficial do Estado do Ámopá n• 4611 , de 28 de outubro de 
2009, que designou o Ccl BM Joabe Duarte dos Passos , Subcomandante-Geral 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapà, para exercer, 
acumulati~amen.t~ e em substituição, o cargo de Comandante-Geral do Corpo 
de BombelfOS Militar do Estado do Amapá , durante o impedimento do titular 
no período de 17 a 21 de novembro de 2009. ' 

Moc:Gpá, 18 de novembro de 2009 

SILVA 

DECRETO N" 4067 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNAI>OR 00 ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n• 463/2009-SEDDS , 

R ESOlVE : 

Homologar a designação do Cel BM J orvan Tavares do 
Nascimento, Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, 
pelo exercido, em substituição, do cargo de Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapã, durante o impedimento do titular, no 
período de 17 a 21 de n ovembro de 2009. 

Mocopá, 18 de novembro de 2009 

SILVA 
Governador 

DECRETO N• 4068 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNACOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 609/2009-GAB/PGE, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de Nelson Ádson Almeida do Amaral, 
Procurador-Geral do Estado, da sede de suas a tribuições, Macapá- AP, a tê a 
cidade de Brasflia- DF, a fim de tratar de a ssuntos de interesse da Admirus
tração Estadual, nos dias 04 e OS de novembro de 2009. 

Mocap6, 16 de novemb ro de 2009 

Govemodo 

DECRETO N° 4069 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNACOR DO ESTACO DO A/MPÍo, usando das atnbuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapà, e tendo em vista o contido no Oficia n• 0136/ SEGCPI , 

R E SOL V E : 

Homologar o deslocamento de Alberto Pereira Góes, Secretário 
Especial da Govcmadoria, Coordenação Política e Institucional, da sede de 
suas atribuições, Macapá-ÁP, até a cidade de Brasflia - DF, a fim de tratar de 
assuntos de interesse da administração estadual, no dia 04 de novembro de 
2009. 

Macapá, 16 de novembro de 2009 

SILVA 
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DECRETO N° 4070 DE 18 t>E NOVEMBRO DE 2009 

O GOV~NÀI>OR 1>0 ESTAI>O 1>0 AJMPÁ, usando das ·atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofído n• 218/09-GAB/SE[)G, 

- do Nucleo Administrativo-Financeiro, pelo exerclcio, em substituição, do cargo 
de Secretário Extraordinário de Representação do ()pvemo do Estado do 
Amapá em Brasilia, durante o impedimento do titular, no periodo de 09 a 14 
de novembro de 2009. 

RESOLVE : 

Homologar o deslocnmento de Arnaldo Santos Filho, Secretário da 
Receita Estadual, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de 
BrasOia-[)F, a fim de participar da Reunião do BNDES, nos dias 04 e os de 
novembro de 2009. 

Maeapá, 18 de novembro de 2009 

Sil.VA 

DECRETO N° 4071 DE 18 I>E NOVEMBRO bE 2009 

O GOVERNÀI>OR 1>0 ESTAI>O 1>0 AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofíc:lo n• 218/09-&AB/SEDG, 

RESOLVE: 

~bmologar a designação de Benedito Paulo de Souza, éhefe de 
Gabinete, pelo exerclcio, em substituição, do cargo de Secretário da Receita 
Estadual, durante o impedimento do titular, nos dias 04 c OS de novembro de 
2009. 

Macapé, 18 de novembro de 2009 

Sli.VA 

Maeapó, 18 de novembro de 2009 

SII.VA 

DECRETO W 4074 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVEANAI>OR 1>0 ESTAI>O DO AMAPÁ, usando das atribuições . 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofíc:lo n• 208/09-GAB/OB'ENAJI, 

RESOLVE : 

Autorizar Hclder José Freitas d& Urna Ferreira, Defensor 
Público-Oeral do Estado, para viojar da sede de suas atribuições, Macapó-AP, 
até a cidade de Brasília-bF, a fim de participar de reunião junto ao Supremo 
Tribunal Federal, no dia 12 de novembro de 2009. 

Macopá, 18 de novembro de 2009 

Sll.VA 

DECRETO W 4075 bE 18 DE NOVEMBRO bE 2009 

o 60VERNAOOR 1>0 ESTAI>O 1>0 AJMPÁ, usando das atribuições 
. que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 214/09-&AB/SEbi, 

RESOLVE : 

Autorizar o afastamento de Artur de Jaus Barbosa Sotao, 
Diretor-Presidente da Amapé. Previdmcia, de suas atribuições, a fun de 
submeter-se a tratamento de saúde, no perlodo de 10 a 18 de novembro de 

O GOVERNÀI>OR bO ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições - 2009. 

DE 2009 4072 18 bE NOVEMBRO 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofldo Scab n• 0337/2009, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Francisco Orlando Costa Muniz, 
Secretário Extraordinário de Representação do Governo do Estado do Amapá 
em Brunia, da sede de suas atribuições, BrasOia-DF, até a cidade de Macapá
AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da Administração Estadual, no 
peliodo de 09 a 14 de novembro de 2009. 

Maecpd, 18 da novembro de 2009 

SII.VA 

DECRETO N• 4073 DE 18 I>E NOVEMBRO bE 2009 

O GOVERNAI>OR bO ESTAI>O bO AIMPÁ, usando das atribuiçõea 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 'JÇ{V, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 0369/2009-SEAB, 

RESOLVE: 

Ho~oiogar a designaçto de Raimundo Alberto Lago Rosa, Gerente 

Macapá, 18 de nove11bro de 2009 

SU.VA 

DECRETO N° 4076 DE 18 0E JCOVEMBRO DE 2009 

o 60VERNAI>OR 1>0 ESTAI>O 1>0 AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio 11° 214/09-&.AB-SEDG, 

RESOLVE: 

Designar I'IGI'ICI Contcnt. &onçalvu, Diretora de Beneficios e 
Fiscalizaçio, interina, para exercer, acumulativamente e em substituição, o 
cargo de Diretor-Presidente da Amapai Previd~cia. durante o impedimento do 
titular, no período de 10 a 18 de novembro de 2009. 

Macapá, 18 de novelllbro deZ009 

Sll.VA 
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DECRETO N° -4077 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNAbOA DO ESTADO 00 AM»Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Offcio n• 2500/2009-Gob/SirnJ, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de MC11'11Ia Brito Xavier 6óu 
Secretãria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, da sede de sua~ 
atribuiçõ_es~ Mocapá-AP, até a cidade de BrasRia-I;IF, a fim de acompanhar o 
Excelcnliss1mo Senhor Governador em audi~ncias com Ministros, no dia 04 de 
novembro de 2009. 

Macapé, 18 de novembro de 2009 

Sn.VA 

DECRETO W 4078 I:>E 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNAOOR DO ESTAOO 00 IIIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c tendo em vista o contido no Ofício n• 2!500/2009-6ab/Sims, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Karla Morfízia Góes da Costa, 
Secretária Adjunta de Politicas de Assistência Social, pelo exercício, em 
substituição, do cargo de Secretário de Estado da Inclusão c Mobilização 
Social, durante o impedimento da titular, no dia 04 de novembro de 2009. 

Mocopó, 18 de novembro de 2009 

DECRETO N" 4079 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNAOOR 00 ESTAOO DO IIIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 014!5/09 SEDE-AP, 

RESOLVE : 

Autorizar Arnaldo Blanchetti, Assessor Especial lll, da Secretaria 
Especial de Desenvolvimento Econômico, para viajar da sede de suas 
atribuições, Macopó-AP, até a cidade de Copenhague-Dinamarca, a fim de 
assessorar o Excelenúsaimo Senhor Governador na Conf&rêncla das Partes 
das Naçõu Unidas de Mudanças Climéticas - COP- 1!5 • UNFCCC, no periodo 
de 08 a 19 de dezembro de 2009. 

Mocopó, 18 d. novembro eM 2009 

Governador 

DECRETO N" -4080 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTAOO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c tendo em vista o contido no Ofício n• 046212009-SEt>DS, 

RESOLVE : 

Autorizar Alba Nlza Colaru Caldas, Diretora-Prellidente do 

Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amapâ, para viajar da sede 
de suas atribuições, Macapó-AP, até a cidade de hsnia-DF a fim de 
participar do Fórum Nacional de Vigilãncia Sanitãria, no período d~ 23 a 26 de 
novembro de 2009. 

Macapá, 18 de nove111bro de 2009 

DECRETO N" -4081 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR 00 EsTAOO 00 AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 •. inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0462/2009-sEDDS, 

RESOLVE : 

Designar Juclmaro de Alencar de Souza, Assessora Juridica, 
para exercer, aeumulativnmcnte c em substituição, o cargo de Diretor
Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amapá, 
durante o impedimento da titular, no periodo de 23 a 26 de novembro de 
2009. 

Moeopó, 18 de novembro de 2009 

sn.VA 

DeCRETO N" -4082 DE t8 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTAOO 1>0 AM»Á, usando das atribuições 
que lhe alo conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0971/09-6AB/SEnJR, 

RESOLVE : 

Autorizar ÁnO Célio Melo BrazCio do Naldmcnto, Secretária de 
Estado do Turismo, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 
cidade de ~s-AM, a fim de participar da V Feira Intcrnoclonol do 
Ama.zônla, no período de 23 a 25 de novembro de 2009 . 

Mocapó, 18 de novembro • 2009 

VA 

DECRETO N" -4083 I>E 18 I>E NOVEMBRO DE 2009 

O 60VERNAOOR DO ESTAOO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe aAo conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 0971/09·6A8/SETVR, 

RESOLVE : 

Designar Jullcta Monteiro dos Santos, Chefe de Gabinete, para 
exercer, aeumulativamentc c em substituição, o cargo de Secretário de Estado 
do Turismo, durante o impedimento da titular, no período de 23 a 25 de 
novembro de 2009. 

Mocopó, 18 de nove11bro de 2009 

VA 
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CECRETON° 4084 CE 18 CE NOVEMBRO CE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art .. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 2528/09-GAB/DETR.4N-AP, 

RESOLVE: 

Autorizar o Cel BM José Furtado de Sousa Júnior, Diretor do 
Departamento Estadual de Trânsito, para viajar da sede de suas atribuições, 
Mocopá-AP, até a cidade de sao Paulo-SP, a Jirp de participar do XXVII 
Encontro Nacloool dos órgaos Executivos de Trânsito dos Estados c do 
Distrito Fcderol, no período de 06 a 10 de dezembro de 2009. 

Macopcí, 18 de novembro de 2009 

DECRETO N° 4085 1 e CE NOVEMBRO CE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições -
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n° 2528/09-GAB/DETRAN-AP, 

RESOLVE : 

. . 
. Designar Ana Cristina das Mercê$ fCI'I'Cira, Chefe de Gabinete, 

para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo de Diretor do 
Departamento Estadual de Trânsito, durante o impedimento do titular, no 
período de 06 a lO de dezembro de 2009. 

Mocopá, 18 de novembro de 2009 

SILVA 

DECRETO N° 4086 DE 18 DE NOVEMBRO OE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, c/c o art.l8, da Lei n• 1.300, de 07 de janeiro de 2009, de 
acordo com a Lei n' 1.352, de 07 de julho de 2009, c tendo em vista o contido 
no Ofício n• 3343/2009-GAB/SEAO, 

RESOLVE: 

Art. 1 • Nomear como Conselheiros, oa membros daa Instituições · 
abaixo relacionadas para comporem o Conselho Superior lnterinstitucional de 
Desenvolvimento do Servidor, para o grupo de Meio Ambiente e Ordenamento 
Terri torial, Citncia e Tecnologia, e Produção no âmbito do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapã: 

sECRETARIA DE ESTADO DA CI@NCIA E TECNOLOGIA - SETEC 

Wagner Jost Pinheiro Costa -Titular 
Luciede de Câssia LeOncio Tost~s - Suplente 

sECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RVAAI.- SbR 

José de Ribamar Oliveira Quintas ·Titular 
Hamilton Batista Ferreira - Suplente 

sECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- SEMA 

Elson Benjamin do Carmo - Titular 
Graça Branco Cardoso - Suplente 

INSTITUTO !>E PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ - IEPA ' 

Lula Roberto Takiyarna - Titular 
Fernando António de Medeiros - Suplente 

INSTITVTO ESTADVAI. DE FLO~STAS DO AMAPÁ - IEF/AP 

Ana Tr!cia_Monteiro Lobato -Titular 
Ana Lilia Castro de Aquino - Suplente 

INSTITVTÓ DE DESENVOI.VIMENTO RURAL DO AMAPÁ - RVRAP 

Osvaldo Hélio Dantas Soares - Titular 
Eulália Mário Natividade Lucien - Suplente 

INSTITVTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL bO 
ESTADO 00 AMAPÁ - IN.AP 

Benedito de Assis Coelho - Titular 
Tânia Maria Pestoni - Suplente 

AGÊNCIA DE PESCA DO AMAPÁ~ PESCAP 

Leonel Santos Martins - Titular 
Eliené Solange do Amaral Milhomem - Suplente 

AG~NCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGRoPECUÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ- OIAGRO 

C~los MÍlgno Barbosa Sotão - Titular 
Tania Sueli Pereira de Souza - Suplente 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Maeapá, 16 de noverubro de 2009 

SILVA 

DECAETON• 4087 DE 18 t:>E NOVEMBRO CE 2009 

o GOVERNADOR 00 ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso ~!,_da Constit~iç.ão do Estado 
do Amapã, de acordo com o disposto no art. 7•, InCISO I, da Le1 n 0066, de 03 
de maio de 1993, tendo ,m vista o contido no Oficio n• 3508/2009-
GAB/SEAD, e 

Considerando a homologação para o preenchimento de vagas para 
o cargo de Provimento Efetivo de Especialista de Nivel Médio em M~trologia 
Legal ou Avaliação da Conformidade, no Quadro de Pessoal do lnsututo de 
Pesos e Medidas do Eatado do Amapã, atravts do Edital n• 054, de 23 de 
outubro de 2009, publicado no DOE n• 4609, de 26 de outubro de 2009; 

Considerando, ainda, que após a participação em concu_rso 
público, o candidato preencheu todos os requisitos necessãrioa a assumir o 
cargo público para qual foi aprovado, 

RESOLVE : 

Art. 1• Nomear o candidato Edgar Coelho Puclro para ocupar o 
cârgo de Provimento Efetivo de Especialista de Nlvel Médio em Me~lo~a Legal 
ou Avaliação da Conformidade, Classe 3a, Padrão I, Grupo de F1scalização e 
Arrecadação e Apoio às Atividades Operacionais, Subgrupo Nível Médio, do 

. Quadro de Pessoal do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapâ. 

Art. 2• Este Decreto entra em vigor na·data de sua publicação. 

Macap6, 16 de nove111bro de 2009 

DE 18 CE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVER~OOR DO ESTADO DO AMAPÁ, uaando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, de acordo com o disposto no art. 7•, inciso I, da Lei n• 0066, de 03 
de maio de 1993, tendo em vista o contido no Offclo n• 3!508/2009-
GAB/SEAD, e 

Considerando a h omologaçAo para o preenchimento de vagas para 
o cargo de Provimento Efetivo de Especialista de Nivel Superior em Metrologia 
Legal ou Avaliação da Conformidade, no Quadro de Pessoal do Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado do Amapá, através do Edital n• 054, de 23 de 
outubro de 2009, publicado no DOE n• 4609, de 26 de outubro de 2009; 

Considerando, ainda, que após a participação em concurso 
público, os candidatos preencheram todos os requisitos ne<:essários a assumir 
o cargo público para qual foram aprovados, 

RESOLVE : 

Art. 1• Nomear os candidatos abaixo relacionados para 
ocuparem o cargo de Provimento Efetivo de Especialista de Nível Superior em 
Metrologia Legal ou Avaliação da Conformidade, Classe 3", PadrAo I, Grupo de 
Fiscalização e Arrecadação c Apoio lls Atividades Operacionais, Subgrupo Nivel 
Superior, do Quadro de Pessoal do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do 
Amapâ: 
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Marcos Almir Vaz PantoJa 
Aluí:io Pinheiro Costa 
Toyono de Aguiar Coutinho 

Ar-t. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Mocapó, 18 de novembro de 2009 

ANTÔ 

DECRETO N° ~089 18 N::>VEMBRO DE 2009 

Autori:o a ~crdarlo Especial de 
besenvolvlmcnta Econômico - SEbE 
para, em corátcr c.xc:epcional, 
conceder adiantamento de suprimento 
de fundos nos termos que especifico. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM»Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cf c o inciso IV, do art. 3", § I" do art. 4", da Lei n• 0624, de 31 de 
outubro de 2001 , tendo em vista o contido no Oficio n° 0146/09-SEbE-AP, c 

Considerando o acordo fumado em Los Angeles (EUA) durante o 
encontro dos Governadores da Amazônia, Estados Unidos e Indonésia, sobre a 
participação do Governo do Estado do Amapá no s tand da Califórnia durante 
n Conferencia das Partes (COP-15) em Copenhague - Dinamarca, no período 
de 11 a 19 de dezembro de 2009; 

Considerando, ainda, a importância da participação e divulgação 
do Estado do Amapá em evento de repercussão mundial, 

DECRETA : 

Art 1° Fica autorizada a Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Econômico - SEDE a conceder, em caráter excepcional, adiantamento de 
Suprimento de Fundos observando o limite máximo previsto no § 1", do art. 
4", da Lei n• 0624, de 3 1 de outubro de 200 1. 

§ 1• O adiantamento de Suprimento de Fundos de que trata o 
caput se destina a custear despesas com serviços de terceiros, tendo em vista 
a participação do Estado do Amapá na Conferencia das Partes das Nações 
Unidas de Mudanças Climáticas - COP-15 - UNFCCC, em Copenhague -
Dinamarca. 

§ 2" O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazO 
máximo de 40 (quarenta) dias, a contar da data do seu recebimento pelo 
servidor responsável pela aplicação dos recursos. 

Ar-t. 2° O responsãvel pela aplicação dos recursos do 
adiantamento deverá apresentar prestação de contas da aplicação do fu ndo 
no prazo c na forma fixada pelo ato que conceder o adiantamento. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Moeopó, 18 de nove mbro de 2009 

Governador 

DECRETO W 4090 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhes s;lo conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, de acordo com o Decreto n• 0034, de 10/01/01, alterado pelo 
Decreto n• 3336, de 04{07/05; n Resolução CD/FNDE n• 38, de 16 de julho 
de 2009, tendo em vista o contido no Ofício n° 1520/2009-GAB/SEED, c 

Considerando o resultado da eleição para Presidente e VIce
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Estado do Amapá , 

RESOLVE: 

Homologar a eleição da Conselheira Tonlilia Ncuzo da Oliveira 
Borbosa para o cargo de Presidente do Conselho de Alimentação Escolar do 
Estado do Amapá, para o quadriênio 2009 /2013. 

Maeapó, 18 de novembro de 2009 

SI!. VA 

DECRETO N° 4091 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009 

O GOVBINAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhes são conferidas pelo artigo I 19, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá de acordo com o Decreto n' 0034, de 10 / 01 / 0 1, alterado pelo 
Decreto n.' 3336, de 04 /07/05; a Resolução CD /FNDE n• 38, de 16 de julho 
de 2009, tendo em vista o contido no Ofkío n• 1520/2009-GAB/SE~~ 

Considerando o resultado da eleição para Presidente e Vice
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Estado do Amapá , 

RESOLVE: 

Homologar a eleição da Conselheira Otaeaia Paes Pereira Filha 
para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Alimentação Escolar do 
Estado do Amapá, para o quadriênio 2009{2013. 

Mocapó, 18 de novembro de 2009 

DECRETO N° 4092 

SILVA 

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

Dispõe sobre o tronsfcr&nc:ia do 
Serviço Ativo da Pollc:ia Militar do 
Amapó, para a Reservo Remunerada, 
"Ex-Officio-, do MAJ PM EONll.SON 
OE MEDEIROS CANTAS. 

O GOVERNAOOR 00 ESTADO 00 AMJJ>Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{c a Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, e tendo em vista o teor do 
Processo n° 28740.001177/09-DP, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada, "EX-OFFICIO", a contar de 27 de agosto de 2009, por ter sido 
promovido em consonância com o previsto no art. s•, incisos I, 11, 111, IV e V, 
da Lei Complementar n• 043, de OI de outubro de 2007 , o MAJ PM EONil..SON 
OE MEDEIROS CANTAS, pertencente à Policia Militar do Estado do Amapá, nos 
termos do art. 42 , da Constituição Federal, e art. 3 1, § 1", da Emenda 
Constitucional n• I 9, de 04 de junho de 1998, c/c os arts. 50; incisos I, 11 e lll, 
alinea •h"; 53, § 2•, inciso I e 92, inciso 11, da Lei n• 6 .652, de 30 de maio de 
1979. 

Art. 2° Os proventos devidos terão como base o que determinam 
os arts. 19; 20, incisos I, H, lll, IV, V c VI, § 1• , inciso I, §§ 3° e 4" e art. 21, 
incisos I e VI, Parágrafo único, da Lei n° 10.486, de 04 de julho de 2002, c{ c o 
DJ't . s•, e seus incisos, da Lei Complementar n• 043, de O I de outubro de 
2007, calculados sobre o soldo de M~ PM. 

Art. 3° A Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Amapá 
efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o disposto 
no art. 89, inciso I, Parãgrafo único e art. 91, Parágrafo único, da Lc1 n• 6.652 , 
de 30 de maio de 1979. 

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

Maçapá, 18 de novelllbro de 2009 

SU.VA 

DECRETO W 4093 DE 18 DE NOVEMBRO OE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTACO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I 19, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá. e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
2009/54514, 

RESOLVE: 

Interromper, a contar de 06 de outubro de 2009, a Licença Sem 
Vencimento, para tratar de interesses particulares, concedida pelo Decreto n• 
OS I 7, de 16 de fevereiro de 2009, publicado do Diário Oficial do Estado do 
Amapá n• 4439, 16 de fevereiro de 2009, à servidora Grcicy Socorro Aguiar 
Lobato, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Assistente Administrativo, 
Cadastro n• 615552, integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, lotada no SRE, na forma estabelecida no art. 108, da Lei n• 0066, de 
03 de maio de 1993. 

Maeapá, 18 de novembro de 2009 
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Secretarias Extraordinárias 
( .. r ~ "';""' ........ ' . ·~ . • .... . -:..., .. 

~c~êt~~ia d~s Povos Indígenas ) 
João Neves Silva 

PORTARIA N' 021/09- SEPIIAP 

O S.cret,rio Extraordioirio dos Povos lodfgeou, no 
uso du atribuiçG .. que lbt slo coaftridu pelo Decreto a• 1441 de 
01 !!• juobo del004 r tcodo tm vista o teor do D<crrto a• 2010 dt 
19 de jolbo de lO~; 

RESOLVE: 

Art.! ' Autorlz.ar o deslocamcoto do servidor ARDit 
\\'AlAr-iA APALAI, A" tssor nfvtl U, Código CD5-l, da sede de 
suu atrlbui~Gu Maupi·AP, até 1 <idade dt Luzlhfa!GO, ao 
pcrlodo de 15 a 21.11.2009, a nm de participar de uma 
Cooferhda Nariooal de Educaçlo Escolar lodlgeoa - CONEEI, 
coru objetivo dr discutir os dlrtlrius para cducaçlo eacolar 
iotlígcoa a ofvtl u dooal. 

Art.l'Df Citada, Pablique·st c Camprt-<tt . 

GABINETE DO SI:CRET ÁRJO EXTRAORDINÁRIO DOS 
POVOS INDIGENAS, tm Maupi- , I de aovembro de 2009. 

SecretArio Ex 

Órgãos Estratégicos de Execução 
..... ,..... ~ ... -·-'t' ~· ·r •• .,..,._... -. :'' 

(PQiícii" Militar ) 
Cel. Gastao Valente Calandrinl de Azevedo 
...__,___~~ ·-

COMISSÃO PERMANENTE Pt: l!C!TACÀQ 

~SO DE L!CITACÀO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESf.NCIAL N' OJ6IZ009 -
CPUPMAP 
08Jt:TO: COMPRA DE MA TERIA L DE CONSl iMO 
ODO!IIOLOC.ICO PARA O CEN'rRO DE SAUDE DA PMAP. 

A Policio :\lllltu do Estodo do Amop!, a trová dt Kl 

Prrgoriro, tuna p6blico que fari realizAr llcltaçlo aa modall4odt • 

rREGÀO tRESENCI.'L paro o objtto otlma mncioudo, 

prnista para o di• 04 de dt7-bro dr 200~, com lalcio b 

81130mio, na ulo do CPUPMAP. 

O EDITAl J>Oderi ~ obtido r:rotulromutc aa sala da 

Cumiwo Perauncate de Ucitaçlo, ao Qurttl da Policia :\1illtar 

do A•opi. lllto l Rua Jovlao Dlnoi, lia', Bdrol, Maap6-AP, 

01edlaote lprtstntarto de ptlldrh't pelo lattrtsndo juotoruntt 

com carimbo do ftrma ou solkltoçlo vio e-moi! poro 

!J!!@J!!!!.IJ).eOV.b~ Ou !k!Ja(tO.DA!tp®lg com,bc 

lOS diu ""'-

Ooudlo Adrtan 
Pr 

~~. du 08b h llh 

ÇOMISS,\0 rERMAN[N"[E DE L!C[[ACÂQ 

AYISQ DE LICITACÀO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESE~CIAL ~ 03712009 -
CPUPMAP 
O&JETO: COMPRA DE COLCHÕES DE SOI.TEIRO PARA A 
Pr.IAP. 

A Polltlo Militar do Estado do Aoupl, alrlvú ele fW 

Prqociro. turoa pOblko qn fori rtolixlr Udta~o ea mn4alldadt 

PREGAO PR[SEI'iCIAl paro o objetp ocl.. v-ci""''do, 

pnvista pera o dlo 18 clt cltztN bro dt 2009, enm la Ido 11 11•. 01 

sala da CPUPMAI'. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O EDITAL potltri '"obtido gratultomentt no ufa 

da Comiulo Pcrmoneott dt licitoçlo, no Quortel do Polida 

Mifitor do Amapi, situ l Rua JO\iao Dinoi, lln' , Bdrol. Monp6-

AP, ,.tdilelt opmtotortu de peadrive pelo lalcrtiSido 

juotamtok com urimbo da firma ou sollelll~o vio e-mall pera 

tpi@D!I,IO.OOY br DU JkilulO.PJIIai>~.:IE,tqtn.lll: 

lnformaçlltl: (96) 32 

llh nos dils úttls. 

@"orpo de Bombeh:os ) ·-~ 
Cel. BM Giovannr Tavares Maciel F1lho 

EXTRA TO DO 4" TERMO DE ADITIVO AO 
CONTRA TO N". 1312007-SCCICBMAP 

l-INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
CC>t-lmATO N". 1311007. 
U-PARTES DO INSTRUMtNTO PRINCIPAL: 
CONTRATANTE: CORPO DE BOMal!aQS MILITAA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. 
CONTRATADA: ~D( SERVIças 
ESPÉC/ALAlZADO.t 
DATA DE ASSINATURA: IJ6 1k .-...6n1 M 1()()9. 
lli-DOADITAMENTO: 

Resolvem de comum acordo o pm;cntc Termo 
aditivo ao Instrumento PriDcipal, altcnndo a CLÁUSULA 
SÉTIMA • DA VIGlNCIA, pcrmttneoendo inalteradas as 
demais, ftmdamcolado no inciso n do artigo ~7. da Lei n•. 
8.666193 c altcraçOcs posteriores c nos tcnnos do Prqlo a•. 
ll.la0li2-CPLICBMA P, inçluso no Processo Administtalivo 
D". 13.000.42312007 - CBMAP, medi1ntc IS condições 
quiotes: 
ci.ÁUSVLA StTIMA ·DA VIGlNCIA 

Fica prorroplo o prazo de via~ia do lnstrumC~~to 
Principal por 12 (doze) meses, no perfodo de 09 de DOve•bro 
ele 2009 a 08 de •ov .. bro de lOtO, de ecordo com o qu.e 
prcsaeve inciso n o artigo S7, da Lei o•. 8.666193 c alleraçOcs 
posteriores. 

E como prova de assim havcr livren~C~lk pactuado, 
firmam o prescnrc instrumento em 03 (tres) vias de igual teor c 
forma na presença de 02 (duas) testemunhas. 

(Políciã~Técnlco-Científica · :5} 
Eliete Nascimento Borges ~::J 

PORTARIA 
N. 11711009/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TÉCNICO CIENTIFICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe conrere 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• 1 06/2009-GAB/POUTEC. 

RESOLVE: 
ART.1'. HOMOLOGAR o deslocamento 

das servidoras, CLEIDE DO SOCORRO MORAES DE 
SOUZA MORAIS, Datilógrafo, no cargo de Secretário 
Executivo, RAIMUNDA SUELI NASCIMENTO 
COELHO, Auxiliar de Enfermagem, que se 
deslocaram da sede de auas atlvldadu Macapã até 
o Munlclplo de VItória do Jari, no período de 03 à 
09/1112009, para tratarem de Interesses dessa 
admlnlstraçlo pública. 

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

Macap 

PORTARIA 
N. 11812009/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POÚCIA 
TÉCNICO CIENTIFICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das atribuiç6u que lhe confere o Art. 23 da Lei 
Estadual n• 0338 de 16 de abril de 1997, e Decreto n• 
~8 dtl' de janeiro de 2003, combinado com os 
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arts. 159,164e 165 da Lei n. 0066/93 e, 
CONSIDERANDO que o processo 

administrativo disciplinar n. 9.000.386108 Instaurado 
pela portaria n. 122108, não foi concluido e; 

CONSIDERANDO que a conduta 
representada é, em tese, uma flagrante 
demonstração de derespeito e afronta aos 
princípios, deveres e proibições estampados no 
Estatuto do Servidor Público, por força da lei 066193; 

CONSIDERANDO o teor do memorando 
n. 055109-CORREGEDORIA/POUTEC r·~pondo seja 
instaurada nova sede disciplinar, 

RESOLVE: 
1- Determinar a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar. para apurar a 
materialização da infração disciplinar, 
estabelecendo-se a responsabilidade funcional 
decorrente do fato denunciado e a respectiva 
sanção na forma da legislação estatutária vigente, 
se for o caso, no prazo de 60 dias, conrorme o art. 
168 da Lei 066/93; 

11- Constituir comissão composta pelos 
servidores MARCOS MACIANO CASTRO RIBEIRO, 
Técnico em Laboratório, matricula n. 816.8370, LUIS 
CARLOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Técnico em 
laboratório, matricula 342378, e RAIMUNDO MONTE 
DE 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 poderão reportar-se diretamente aos 
demais órgãos da Administração r-ública, em 
diligências necessárias à instruçilo processual. 

DÊ-SE CIÊNCIA. 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Macapá-AP, 1 

PORTARIA 
N. 129/2009/POLITEC. 

A DIRETORA Pij.ESIDENTE DA POLICIA 
TÉCNICO CIENTIFiCA DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso 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, combinado com os 
arts. 159, 164 e 165 da Lei n. 0066193 e, 

CONSIDERANDO que o processo 
administrativo disciplinar n. 9.000.387108 instaurado 
pela portaria n. 127/08, não foi con.;luido e; 

CONSIDERANDO que a · conduta 
representada é, em . tese, uma flagrante 
demonstração de derespeito e afronta aos 
princípios, deveres e proibições estampados no 
Estatuto do Servidor Público, por força da lei 066193; 

CONSIDERANDO o teor do memorando 
n. 055/09-CORREGEDORIA/POLITEC propondo seja 
instaurada nova sede disciplinar, 

RESOLVE: 
1- Determinar a instaur.tçáo de Processo 

Administrativo Disciplinar para apurar a 
materiallzaçllo da infraçã:~ disciplinar, 
estabelecendo-se a responsabilidade funcional 
decorrente do fato denunciado e a respectiva 
sanção na forma da legislação e~ttatutária vigente, 
se for o caso, no prazo de 60 diu, conrorme o art. 
168 da Lei 066193; 

11- Constituir comissão composta pelos 
servidores MARCOS MACIANO CASTRO RIBEIRO, 
Técnico em Laboratório, matricula n. 816.8370, LUIS 
CARLOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Técnico em 
laboratório, matricula 342378, e RAIMUNDO MONTE 
DE OLIVEIRA, datilógrafo, slape 1012500, todos 
lotados na POLITEC, para, sob • presidência do 
primeiro, promover apuraçAo dos latos em questão; 

111- Deliberar que os membros da Comissão 
poderllo reportar-se diretamente aos demais 
órgãos da Administração Pública, em diligências 
necessárias à Instrução procestual. 

DÊ-SE CIÊNCIA. 
PUBUQUE-SE E CUMrAA.SF 

I Secretarias de Estado. ~ 
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ERRATA 
No Diário Oficial do dia 11.11.2009, com 
circulação no dia 18.11.2009de ~ 4619, 
pég. 30, onde se lê o titulo TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, leia-se: 
MOBILIZAÇAO SOCIAL. 

~®==e==c=e=~t=a=E=s=t=ad=u=a=l=,_-__ ___ J_J) 
Arnaldo Santos Filho J 

COI08sAO PERMAifE!n'E DE LICITAÇÃO/SRE 
Jl18TIFICATIV A 11" O lS /:wo9 

Rat111co na forma do artJco 26 da r..t u•. 8 .666/93 

~~, 
S.cretirlo da 8R11: 

Proceuo: 116971/2009. 8RE 
Aaeauto: Dlapenaa de Llcitaçio 
Fuuduneutaçio kJal: ArtJco 24, lucloo n da Lei u•. 
1 .666/93 e aaaa alteraçlin poatcrlorea 
Adjudicado: 11!. 8. Lima lloutelro 
Valor Total: Rt 6 .700,00 (aela mil e Mtacutoe rcala) 
Objeto: Scrviçoe de adeqaaçio de eapaço flalco DO 

prtdlo IDGO da Secretaria da R.eeeita .:.tadaal. 

Exceleutlaelmo Sea.hor Secretirlo, 

A Lei de Llcltaçiee c Coutratoe Ad.miniatrattvoa 
preceltlll em aeu artiJo 2" que: MAa obraa, aerviçoa, 
laelaaive de publicidade, compraa, al!euaç6 .. , 
coaceaa6ea, parm!ea6ea e locaç6ea da Admllllatraçlo 
Pública, 'laaado contratada• com terceiro&, ~ 
JW:HHJ{ameute precedida&_ de_ UcttaçlQ, teHalvad!l 
I! !U!!ÓtHtl prnlt~u agta Lei". 

Ro artl&o acima referido, podemoa vlalumbrar qu. 
a pr6prla lei de Llcitaç6ee poulbUita, em caeoe 
aliCepclouala ao Ad.m.inlatrador P6bUco, a !Up6teee de 
dlapeuaar a Ueltaçlo, deveado cota procedlmeato eer 
jlllltlftcdo. 

Ro caeo em tela, jaetlftca·ee a coatrataçio direta 
da elllpreea )1. 8 . Lima Moatelro, com eupcdluco Jecal 
no artiJo 24, iDclao n da Lei u•. 8.666/93, em rulo 
da aeceetldade de reallaar a4aptaç6ee ua eetnatara do 
pr6dio anexo da SRE, a 8m de carantlr um melhor 
4eeempea.ho 4ae etlvldadee eatorlala nele exlateutea. 

Vale reaaaltar que, a eecolha 4a referida ampr .. a, 
ae deu em rado de aaa propoata 4e preço ter aldo a 
mate vautajoaa para a Admin!etraçlo P6bllca, dentre 
aa cotaçlin coaata.atee uo Proc- em tela. 

Ante o eapoato, aubmeto I apreclaçio de Voua 
Elrcd•ocle a preeeote juat111catln 4e D!epellal •• 
Ltcltaçio, com fuadameuto Jaca1 110 artiJo 24, lDcteo 
fi da Lel da Llcitaç6ea e Contratoe AdmlD.Iatrathva, e 
em cumprimento ao que preceltae o artiJo 26 do 
meamo diploma lecal, para Mllll.~.AQ e 
PUBLJÇACÃO DO Diário Ollclal do Eatado, como 
coodlç&o para eficAcla to. 

LARA 1:RY 
Prulde 'te da CPL/SRit 

AYJSO PE LICITACÃQ 
PR.fXlAO PRE!!II.IC~~ 

A ~cretaria da Receita Estadual do Amapã - SRE, 
auavés de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, de3igaados 
pela Portaria n• 126/2008-SRE, torna público para o 
conhecimento dos interessado• que u 09:00 (IlOft) 
horu do hortrto da BruUia, ua Sala 4e Reul6ee da 
Secretaria da Receita Betadaal 4o Amap4 - SR11:, elto 
A AveDJda Ralmuu4o Álftfu da Coeta, u• 367, 
Centro, MacapA-AP, rtii1Mr4, 110 PRAZO DB I !OITO! 
DIAS WE!s, A .®IIT.AR DA PJ!BLICACÃO Dl8n 
AVISO, licitaçAo n a modalidade PREGÃO PRBSBIICIAL 
r 003/:wo9, referente BD Proceaao o• 52843/09, 
objetivando a AQl.IISIÇÃO DB IIATZRIAIB D~ 
COII8UXO PARA A SECRETARIA DA Rl!lCBITA 
ESTADUAL DO AMAPÁ, de acordo com o eapcclftcado 
uo AlfEXO I - TERMO DB REFERtliCIA, que lllteJr& o 
preeeuta Edital. 

Os interessados poder Ao adquirir, gratuitanlente, 
o Edital completo e aeus Anexos na sala da CPL da SRE, 
no endet"eço supra mencionado, no hocãrio das 08h As 
12h e das !4h u 18h, bem como. qualaquer informações 
pelo fone: (96)2101-2205. 

Mac.apá·AP, ~de 2009. 

LAJIA • IRR'I' 
Pnplra 

(Educação '" "] 
José Adauto Santos Bltencourt 

(DIÁRIO OFICIAL) 

3427 de 27 de outubro de 2008 e, tendo em vista o contido no 
Prwesao N" 2009155.326. 

RESOLVE: 
Art. 1" • DESIGNAR a .. !Vidora IRACIMILDE DOS 

SANTOS BARBOSA, para responder pela lunçlo de Secreléria 
Eecolar, de Escola Estadu.l Lobo D'Aimads dutlllle o 
impedimento da rvapectlva tjular EDINEIDe DO ROSÁRIO 
BATISTA que .. ancontrar6 em · nça Adotante. no periodo 
de 28109 à 26/1212009. 

Art. 2" - Eata Portaria e 
publicaçlo. 

Dê·se cltncia, publiq 
Gabínete do Seaeü 

PORTARIA 72212009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando das atribúç6ea que tw alio conferidn pelo Oeereto rf' 
3427 de 28 de ol.ttbro de 2008 e . tando em IAsta o contido no 
Processo N" 2009180681. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Dealgnar u Servidoras LUCILA DE 
NAZARé RODRIGUES DE MORAES e ROSANA DE 
JESUS DOS SANTOS PICANÇO. que irlo lliajar da sede 
de auaa atribl.içOea em Macap4 al6 ao Munlcplo de uuatlll elo 
Jari. 00111 o obje!No de llticuar e eliiCiiar a conli~de elo 
Ccno de Allabetizaçlo e Lelrlmerío elo Pólo L.ararjal do Jar1, no 
perfodo de 11 111511112009. 

Art. r · Esta Portaria e anl em vigor na data de sua 
p!.dcaçlo. 

oe-se ciência, Plbl. 
Gabinete elo Secret6rio, 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESt:-ICIAL N•.: 0) 1/09 -
OBJt:TO: ecntrataçlo de empresa cs 
Curso de Funnaçto Conrinuedl Inicial 
PROEJA (Procrama Nacional de Jnr 
B6sica na modalidade de Eclue._.., de lo s c Adultos) - Coavblin 
- 01712007/SETEC/MEÇ, çoofonnc Tum de Refedoeia ADcxo L 
PROCESSO N".: 2009121923 . 
VALOR RS: 63.000,00 (Sessenta c uts mil ruis) 
LICITANTE \'[NCF.DOR: 
I.G.ANDRADE ·ME 

· CNPJ: 07.24019810001-Só. 

Marilia Brito Xavier Góes 
""- --_........._,..-- - -.-- -----· ·· ···---

HOMOLOGAÇAO 00 PREGAo PRESENCIAL N" 028/:zoot
CEUGAB/SIMS 

PROCESSO: 2oot132200-CEUSIIIS 

A Secretaria ela Estado da lnctusao e Mobilizaçlo 
Soclel, atrllvH da Comisalo Permanente de Licllaçlo, torna 
público para fins de ultimaçlo e conhecimento doa 
interessados, a HOMOLOGAÇÃO do PREGAO PRESENCIAL 
N" 02812008-CEUGAII/SIMS, tipo: MENOR PREÇO POR 
ITEM, com o objetivo 1 aquillçto de material pennanenle de 
lnfonMtica e elelro elett6rilco, para .t.nder • Coordenadoria de 
ForrniAaçlo a Geldo dlo Polltlca ela Alllltencie Social delta 
SIMS, oonfollne aepedfocaç6as no Tenno de Refe~ elo 
Anexo I elo Edbl. 

WJWIAS VENCEDOW:. 

EMPRESA -1: SIMPLEX L TOA- EPP 
llem03 
Valor total: R$ 3.304,00 (Tr6a mllttazantoae quatro reala) 

EMPRESA-2: CASA DA INFORMÁTICA 
ltem02 

• Valor total: 6 .300,00(Sela ml etrezentoa relll) 
ltem05 

--! - '::: ~1: R$ 3.146,00(Trtl míl canto a QIIIIWIIla e aeil reall) 

PORTARIA 718/2009 \ 

0- SeCRETARIO- De ~TADO ÓA · EDIJCAÇAO 

~~.l!eslllri~IJÍ~~ lhe .. o conferidas pelo Oeaeto n • 

-"" 

Valor total: R$ 20.S70,00(Vlnta mílll8ilcentoae setenta reell) 

EMPRESA.:!: Z. B. DA COSTA· ME 
llem04 

Pãg. 12 

Valor lotai: R$ 6.764,00(Seis mil setecantoa e oitenta e quatro 
reaJa) 
ftem07 • 
Valor total: RS 996,00(Novecentos e no-.enta e seis reais) 

EMPRESA-· 4: PROVÁIDE 
ltem01 
Valor total: RS 38. 760,00(Trinta e oito mi setecentos e SMSenta 
reais). 

Em: 05 de nowmbro ela 2009 

v.Jt1t:i::O!J ll 
L~ 

ADJUDICAÇÃO DO CONVITE N" 0141200t-CELJGABISIMS 
PROCESSO: 2009i4935f.CELISIM9 

A Secretaria ela Estado d1 lnclualo e Mobilizaçlo 
Soc:iel, lltllllft da Comisalo Petmenente de Lichçio tome 
público para fine da uftinlçio e conhecinenu; dos 
intereuadoa, AOJUDICAÇAO DO CONVITE N" 0141200.. 
CEI.JGA8/SIMS, tipo: MENOR PREÇO, com o objeti11o a 
conlrltaçlo de empma aapecializede para preataçao da 
IMViçoa 00111 fomedrnanto e Wlstl~o da dMaclrias nos 
divertOe telolea elo lridio da SIMS, conforme especificaç611 
constantea no T8111l0 de Reftltnc:ia. AnalCO 1 do Edital 

Ui!eR~A VENCEDORA, 

EMPRESA -2: CONSTRUTORA L & E. L TOA-ME 
CNP. 08.423.42210001-44 
Velor total: R$ 18.302,70 (Dezalaala mil truentos e doia reela e ..nta cenlavoa) 

Em·o;g~ 
Makti rito · r~s 

e«n~ri MS 

RESULTADO DO CONVITE N" 01412001~EUGABISIMS 
PROCESSO: 200114t355-(;ELJSIMS 

A Se<ntari1 ela Eatado da lnduslo a MobllzaçAo 
Soc:lel lllaY6I da Canlallo P8rrnenenle de Llcllaçlo, toma 
público pare h de ullmaçlo e CO<•'lecmatllo doa 
lnlelaudol, RESULTADO DO CONVITE N" 01412001-
CEL/GABI$1MS, tipo: IIIEHOR PREÇO, com o objetivo 1 
conllwlaçlo da ..,_,... 8lpeCieliz.ade 1*1 praataçlo da 
lltlliçql c:an fornedmtnto • lnelelaçlo da diYieiiMI ,_ 
dlw,_ 11101W1 elo prtdlo da SIMS, conforme IISp8CIIIceçjlel 
conllantet no Termo de Refer6nele · Ana .o I elo Ecll!al. 

EMPRESAVENÇEQOM 

EMPRESA - 2: CONSTRUTORA L I 1!. l TOA-ME 
CNP. 08.423.422/0001-44 
Valot toal: R$ 18.302,70 (Dezeuall mlllezentoaa dois f8&is e 
Mllnbl ca..a-) 

Em: oe d~ c1a 2009. 

JACIREHE ~R DE SOUSA 
Presidente'· I ElJGAB/SIHS 

HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE 01V2008-CELIGAB/SIMS 
PROCESSO: 2009i 44025-CEUGABISIMS 

A Sacret..-ia de Ealado da lnclualo e Mobllil:açlo 
Social, atra"'s da Comisalo Permanente de Lld~o. toma 
públic;o para lina de ulti'naçlo e conllecinento dos 
lnterauados, ADJUDICAÇÃO relerenla ao CONVITE N" 
01212008-CEUGNSIMS, tlpo: MEHOR PREÇO, com o objetivo 
aqulslçlo de cadeirls da pléSIIco coloridas, para equipar 
Centros ComuniUrios ~ exislentaa, O~s religiosa• e 
algumaa OrganiuçOes da Sociedade Civil, confonne Termo de 
Rerertncia- Ane.o 1 do edital 

EMPBfSb YENCEDO.BA. 

EMPRESA -1: IIIIPORT ADORA GT LTDA 
CNP. 02.02023610001-15 
VALOR UNITÁRIO DO ITEM: RS 29,50 (Vinte e nove 1111is e 
clnqoenta centavos) 
VALOR TOTAL; AS 78.175,00 (Selanla e oito mil tento e 
Mtent• e chco reais) 

Em: 21 de outubro de 2009 

HOM_,q~9,GO 

ClaUdfl R~sta no 
Seaeliria em Exerclcioo'SIMS 

HOMOLOGAÇÃO DO COtiVITE N" 014/200t--CS.JGABISIMS 
PROCESSO: 200f1Ht3a-CEUSIIIS 

A ~ ela ESIIdo dlo lndudo • lolobilizaçlo 
Sacia~ llrMt de Comllllo Permenenll de Ucbçio, toma 
púl)lico para h de ultmlçio a COIIhecmenlo doa 
lnterel&ldol, HOMOLOGAÇAO DO CONVITE N" 0141200t
CELIGABIS!IIS, tipo: MENOR PREÇO, c:an o objetivo 1 
contnltaçlo de lniPflll aepeclalzada para pnlllaçiO de 
IIIViçol com fomec:imento 1 lnllllaçlo ela divls6rla noa 
divelwt Mtarea elo pNdiO da SIMS, conlolml npecifialç6ae 
conetan111 no TllmO de IWiftndl· AMxo I elo Edital. 

EMPRESA 'iENCEDORA, 

EMPRESA -2: CONSTRUTORA L & !. L TOA-ME 
CNP. 08.423.42210001-44 
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V1lor total: R$ 16.302,70 (Dezesseis mil trezentos e dois luis e 
setent. centavos) 

Em: 05 de novembro de 2009 

AV!SO DE PREGÀÓ PRESENCIAl, 03V2Q09-CEUGABISI!!!S 

A SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL, com sede na Avenida Procópio Rola, n•. 88 -
Complexo Administrativo - Bloco ·c·. Bairro: Central, 
Macapé{AP - CEP: 68.906-010 fone: (96) 2101·3402 • E-mait. 
çe!@sims eo~. através de sua Pr99oelra e Equipe de 
Apoio, torna público que b 9h00mln (horário locall do dia 03 
de dezembro da 2009, r~liza r~ ~cila~o modalidade PREGAO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, Clkério da julgamento 
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, referente eo Processo 
n• 2009151640, para o seguinte objeto: contrataçlo de emp!Ma 
especializada para presta~o de serviços de reserva, emisslio de 
bihetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e 
Internacionais, destinadas ao atendimento das neceasldades da 
Secretaria de Estado da lncluslo e Mobiliza~o Social • SIMS, 
confonne as espec:fficaçOes e c:ondiçOes assentadas no Termo 
de Referência - Anex~ 1 parte Integrante do Edaal. Para efetuar 
retirada do edital, o Interessado deverá apresentar pen drive e 
carimbo da empresa. 

Macap;!açn ve_ de 2009. 

Jacire e de Sousa 
Preg . UGABISIMS 

AVJSO DE PREG"O PRES.Et!f~t~~;~:fl<;lf!W'IM:( fBOJETO PE EBRAOIC<L _o ___E __ _ _ 

A SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUsAO E MOBIUZAÇÃO 
SOCIAL, com sede na Avenida Procópio Rola, n". 68 • 
Complexo Administrativo - Bloco 'C', Bairro: Central, 
Macap;!/AP - CEP: 68.906-010 fone: (96) 2101-3402 • E-ma~: 
~p.gov.b(, através de sua Pregoelra e Equipe de 
Apoio, toma público que ~s thOOmln (homlo local) do dia 02 
de dezembro de 2009, realizaré licila~o modalidade PREGAO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, cr.ério da julgamento 
MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, sendo que pare o lote 11 
crit~rio de julgamento MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 
referente ao Processo n• 2009M170, para o seguinte objeto: 
Contr1ta~o de empresa especializada para prestaçao de 
serviços de reserva, marcaçAo e amissAo de biheles e 
fomec:inenlo de passagens aéreas Interestaduais passagens 
rodoviárias lnlermunidpals, destinadas ao Projeto da 
Erredica~o do Subregistro, conforme espe<:itic<l~ constantos 
do Termo de Referência ANEXO I, parte Integrante do Ed~al. 
Para efetuar retnda do ed~al, o lnteresaado deveré ap!Mentar 
pen drtve e carimbo da empresa. · 

Maca~á no bfo de 2009. 

Jacir e car de Sousa 
Pregoeir UGABISIMS 

.&!S.QJl~oW e!ru!iN.!;lAl-.0.3512099-ÇI;~ 
f.BOJElO PÉ~,&'eOÁ~rcAREGISlRO E 

A SECRETARIA DE ESTADO OA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL. com sede na Avenida Procópio Rota. n•. 88 -

. Complexo Administratillo - Bloco ·c·, Bairro: Central, 
MacepéiAP - CEP: 68.906-010 fone: (96) 2101-3402 • E-mail: 
cel@sms ag,gov br, atram de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, toma publico que às 9h0Dmln (horário local) do dia 07 
de dezembro de 2009, rulizanltícia~ modaliclade PREGAO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, m.OO de julgamento 
MENOR PREÇO GlOBAl. referente ao Processo n" 200914165, 
para o seguinte objeto: Contrata~o de Empresallnstitu~o para 
realizar diagnostiCO para ldentifocar e mapear os munlclplos do 
Estado do Amap;! que ''preHntarem I.ITia d~erença de 20% de 
sub-registro, conforme espec:ifi<:aç6es constante. do Termo de 
Referência ANEXO I, parte integrante do Edital. Para efetuar 
nttinada do aditai, o lnteresaedo devanl epresentar pen drive e 
carimbo da empresa. · 

MacapA, "i• o de 2009. 
Jacirene ·r de Sousa 
Pregoeir GABISIMS 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL OZI/20ot· 
CEIJGABISIMS 

PROCESSO: 1009145572-CEL/GAB/SIMS 

DI , RIO OFICIAL 

Lote 02: M.L.T. COSTA · ME. 
CNPJ: 06.1'16.56310001-79 
Valor Globat. R$ 680,00 (Seiscentos e oitenta reais) 

Em: 1~de n V!mbro de 2009 

Karla Góee da Costa 
Seaetéria exercício/ SIMS 

(T:-;b~n;-ee~pr;;.;d~d"~~ 
Marl.a Anési~ -Nunes - . -~ ) 

,· 

PORTARL\ :'-1". 192 / 2009- SEn: 

A SJ::CRETARIA UE ESTADO 00 TRABALHO E 
EMPREENDEDORIS,!O, usan~u das atribuiçôel lcgois que lhe silo 
conferidas, nos tcnno.< do Artiso 123 do Con.Sliwiçl n do Estadu ~o 
A mapA, de acordo com o M<morando n' . I 03/2009 - C~:ISETE, de 2S 
de outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Ouig,n1r os set\'idorcs J~lcy Mdrio Loutd ro Almeido, 
Gerente do Núcleo de Saúde e SeguriUiça do Trabalhador. CDS-2; e 
Z ólimo 0/lvtirtl da Silva, Auxiliot de Artlfice, condulindo o >eiculo 
Mitsubishi de placas NEN 0343, para se deslocarem da sede <k: suas 
auibuiç.lc.s normais at~ o munielr io de haCNubo, no período <k: I J o 
IS/1111009, a fim de arompanbarem 1 reali7.açAo do XIV F<5tival do 
Tucunart. 

GABINETE DA St:CRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDEDOR tO, eon 12 de novembro ~' 
2009. 

PORT .... RJA l'i"194/ l 009 - St:'J'E 

A SECRETÁRIA DE J::STADO DO TRABALHO ~; 
EMPREENDEOORISMO, usando dos atribuições legais que lhe sao 
confeódas, nos tcnnos do Artigo 123 da Constiru içilo do Estodo do 
Amapá c considerando o contioo no lll•mo n•. 200109- NAIT/CT, d< 
09 de novembro de 2009. 

RESOLVt:: 

Dc:•i,uar os servidores Jnh MartiiU Rodrigues, Assistente 
Administralivo. CDI~2~ Edllsotr Anumujds d~ Brito, Assis1en1e 
Adminislnllivo; A.Wgifa &rlsta dt Sú, Auxiliar Operacional de 
Serviços Divcnos; e Sando-..1 Furdrti Lbrlll, Motorista Olicial, CDI 
- 2, conduzindo o >elculo Mitsullishi de placas N~M 0343, para se 
deskx:alem da sede de suas atribui~ nonnais aos municlpios de 
Mauglo, Laranjal e Vitória do Joti, nu perlndo·de /7 oi 12/11109 para 
cndastrotern pescadorc:~ a habilitaçAo oo Seguro Dcscmpn:go. 

GABINI:TJ:: DA SECRETARIA OE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDE~RI 10, em 13 de novembro de 
2009. 

Mario ~ 
Seeret.lria Trob lbo . mll'rnde~ orismo _ 

) 
Paulo Sérgio Sampaio Figueira (Interino) 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N2. 03/09-SEMA. 

Dispõe sobre procedimentOs para 
limpeza de açalzais nativos sob 
práticas de manejo, transporte e 
armazenamento de palmito. 

A Secrelllria de Estado da lnelus&o a Mobilizaç&o Social, através 
da Comisslo Especial de L.icQçio, toma público para ftns de 
ultimaçlo e conhecinento dos interessados, HOMOLOGAÇÃO 
a~farenta ao PREGÂO PRESENCIAL N". 029/2009-Cel.IGA/SIMS, 
tipo: MENOR PREÇO, com o objetivo • contrallçlo de empresa 
especializada na prestaçAo de serviços funerários, destinados eo 
atendimento de beneflcloe eventuais, estabelecidos na Lei 
Orglnlel de Serviços da Aas~6nda Socialt - LOAS, conforme 
Termo de Reler~-ArteVJ I, parte irügrante do edital. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENT~ • SEMA, no uso das atribuições que 
lhe s!lo conferidas e considerando os dispostos na 
Lei Federal no. 4.771 de 15 de setembro de 1965, 
artigo 310, na resoluçAo do CONAMA n° 369/2006 
artigo 2, e seguintes da Constituição Estadual, Lei 
no 511994, do Código Ambiental do Estado do 
Amapá e seu Decreto de Regulamentaçao n° 
3009/1998, Lei Estadual n° 702/2002, que 
disciplina a Polltica Estadual de Floresta e demais 
formas de vegetaç!lo do Estado do Amapá; e 
considerando, ainda, a necessidade de estimular a 
produçao de frutos e regular o aproveitamento do 
palmito de açai (Euterpe oleracea Mart.) oriundos 
da limpeza de açaizais nativos no Estado do 
Amapá; e em conformidade com o que estabelece 
o Art. 5 da Instrução Normativa n° 0511999/IBAMA . EMPRESA$ VENCEDQRAS, 

. , 
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protocolizaçao, análise, aprovaçao e controle da 
matéria-prima de Euterpe oleracea, pelo órgão 
ambiental. referentes a processos de limpezas de 
açalzais nativos com a fnalidade de melhorar e 
fortalecer a produção de frutos dos açalzeiros da 
agricultura fMliiar e o aproveitamento do palmito 
oriundo desta atividade, de ocupantes de imóveis 
rurais, em áreas de até quatro módulos fiscais. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Estabelecer os procedimentos para a 
autorização ambiental da limpeza de açaizais 
nativos (Euterpe o/eracea Mart.) sob práticas de 
manejo, assim como, para o transporte e 
armazenamento do palmito oriundo desta atividade 
no estado do Amapã. 

Art. 7!' - A adoçao de práticas de manejo com a 
apresentaçao de Plano de Limpeza de Açaizal 
(PLA) é essencial para intervenção nas éreas de 
floresta nativa com ocorrência da espécie Euterpe 
oleracea Mart. no estado do Amapá. 

Parágrafo Único - Para a lntervençao nos 
açalzais no estado do Amapé, a apresentação e a 
aplicação de Plano de Limpeza de Açaizal (PLA) é 
de caráter obrigatório. 

Art. ~ - Para o transporte do palmito oriundo da 
limpeza será necessérlo à apresentação da 
Aulirizaçêo de Transporte e Armazenamento 
(ATA), institulda na Resolução COEMA W 
01312009 de 04 de agosto de 2009, Seç!lo IX, 
Capitulo IV, Art. 22 e o contrato de compra e 
venda entre as partes. (Anexo 111). 

Art. 4° - A limpeza de açalzais nativos só poderá 
ser feita nos 20% da área total da propriedade 
permitida para o uso alternativo do solo; 

Art. 5° - Considerar na limpeza dos açalzais e 
aproveitamento do palmito as seguintes diretrizes: 

a) Deixar no máximo quatrocentas 
louceiras de açaizelro por hectare; 

. b) Deixar no mlnlmo três e no méxlmo 
cinco eslipes adultos de açaizeiro por touceiras, 
além de estlpes jovens em número suficiente para 
substituir os adultos, por ocasi!lo de limpezas 
futuras; 

c) Deixar entre cento e oitenta e duzentas 
e vinte árvores de espécies dicotlledOneas por 
hectare, sendo 60% finas, 20% médias e 20% 
grossas. Caso o número de érvores de espécies 
dicotiledOneas seja Inferior a cento e oitenta, 
recomenda-se conduzir a regeneraçao natural, 
para que o número mlnimo seja atingido; 

d) Deixar até 50 paflleiras de outras 
espécies por hectare, sendo 20 adultas e 30 
jovens; 

e) No caso do número de toucelras de 
açaizeiro ser inferior a quatrocentas por hectare, 
devendo-se fazer o plantio de mudas. lançamento 
de sementes ou conduçao das plantas jovens 
existentes no local, visando o estabelecimento das 
quatrocentas touceiras por hectare; 

Parâgrafo (mico - Para efeito desta 
Resolução considera-se: 

a) Touceira ao conjunto de, pelo menos, 
um estlpe adulto ou jovem estabelecido e um 
perfilho; 

b) Adulto o estlpe de açal após emitir a 
primeira frutlficaçao; 

c) árvores finas aquelas com 
circunferência a altura do peito (CAP) maior ou 
Igual a 15 e menor que 60 centlmetros; 

d) árvores médias aquelas com CAP maior 
ou igual a 60 e menor que 140 cenUmetros; 

e) érvores grossas aquelas com CAP Igual 
ou superior a 140 centlmetros; 

Art. 6" • Deverao acompanhar o Plano de Limpeza 
do Açaizal (PLA), no momento da protocolizaçao 
junto ao órgão ambiental competente, os seguintes 
documentos: 

I - Requerimento e ficha cadastral, conforme 
modelos do órgao competente, assinado pelo 
detentor ou representante legal para formalizaçao 
do processo; 

Lote 01 : LV.O. DA SILVA - ME 
CNPJ: 06.145.n410001·00 
Valor Global: RS 850,00 (Oitocentos e c:inqOenta reais) 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizaçao 11 - Cópia autenticada do documento legal que 
_de procedimentos no EstaQo do Amapá, par~_!_ _ caracterize o detentor da área de açaizal com~ 
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proprietário, posseiro, arrendatário e ocupante de 
glebas rurais com concessão de uso ou morador 
das Unidades de Conservação de Uso Sustentável 
Estaduais e Municipais ou no entorno das 
mesmas; 

Paragrafo Único - A autenticação acima 
mencionada pode ser feita pelo funcionário publico 
mediante a apresentação do original. 

111 - Croqui da área, em papel A4, indicando os 
limites da propriedade, contendo a localização com 
as coordenadas geográficas da sede da 
propriedade objeto da limpeza, a indicação de 
acesso a área pretendida para a intervençao e as _ 
coordenadas geográficas da área objeto de · 
limpeza estabelecendo, pelo menos quatro pontos 
em seus vértices; 

IV - Para pessoa flsica, apresentar a cópia da 
carteira de identidade e de CPF ou CTF, e para 
pessoa jurldica a cópia da carteira de Identidade 
do e CPF do presidente e CNPJ e CTF de 
associações ou cooperativas constituldas a pelo 
menos um ano e um dia; 

V - Declaraçao da responsabilidade pela adoção 
das práticas sugeridas para manutençao da 
sustentabilidade da espécie e biodlversldade da 
floresta; 

VI - Apresentar ficha de campo com o número de 
touceiras e a previsão do número de cabeças de 
palmito a serem extraldas, de acordo com ficha de 
campo modelo em anexo (1). 

Art. 7" - Protocolizado o processo, caberá ao 
órgão ambiental competente: 

I - Analisar a documentação relacionada no Art.6° 
e emitir comunicação de pendência num prazo de 
30 dias corridos a partir da data de protocolização; 

Parágrafo único - Caso não haja 
pendências a deliberação do sobre o PLA deverá 
ser feita num prazo de 60 dias corridos a partir da 
protocolização. 

11 - Deliberar sobre o Pl.A num prazo de 30 dias 
corridos a partir do cumprimento das pendências. 
No caso de nao-deliberação sobre o PLA, no prazo 
estabelecido, o interessado poderá iniciar a 
execução do Pl.A informando ao órgão ambiental 
competente a data de Inicio da limpeza, obrigando
se o órgão a emitir a respectiva autorização. 

111 - Emitir a respectiva autorização de limpeza do 
açaizal; 

IV - Realizar vistorias, fiscalização, monitoramento 
e controle do plano de limpeza de açaizal segundo 
normas estabelecidas pelo órgao ambiental 
competente. 

P•••crafo prlmtlro • A au1orizaçio de limpeza de 
oçai .. l a ..,. emitida pelo óriJo ambiental compe~tl!, nllo esta 

ç011dicionada a vistorio prtvio. 
Poricraro tt&ondo - Os Planos de LirJ'4lC"". de Açaizal 

(PU.) estaria isentns de cobrança de ww. 

Art. s• - O Instituto Estadual de Floresta -IEF 
contribuirá na elaboração dos Planos de Limpeza· 
do Açaizal (PLA) e na orientação técnica prévia, 
durante e/ou posterior à limpeza do açaizal. 

Art. 9" - As indústrias benefieiadoras de palmito In 
natura fora estão obrigadas à prestação de contas 
mensais da matériai)rlma adquirida através do _ 
PLA com a respectiva ATA e nota fiscal de 
entrada, para fins de controle de entrada no pátio 
da Indústria. Tais documentos subsidiarao o 
controle da matéria-prima via sistema DOF a 
qualquer tempo. 

-
Art. 10"- O produtor deve manter uma cópia da 
ATA por um perlodo mlnimo de 3 anos. 

Art. 11'- O armazenamento do palmito In natura 
fora dos limites da propriedade objeto do PLA. só 
poderâ ser efetuado em pátios registrados e 
homologados no sistema de controle oficial. 

Art. 12° - O detentor que praticar irregulares ou 
ilicltudes na condução do Plano de Limpeza de 
Acaizal CPLAl ficará suieito as penalidades leQais 
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aplicáveis, além da suspensão do Plano de 
Limpeza até que os problemas citados sejam 
resolvidos mediante anâllse do órgao ambiental 
competente. 

Art. 13" - Esta Instrução Normativa entrará em 
vigor a partir da data de sua publicação. 

Macapâ, 18 de novembro de 2009 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N2 004/09-SEMA 

Dispõe sobre procedimentos técnicos para 
elaboração, apresentação e avaliaçao do 
Plano de Manejo Florestal Sustentável nas 
Florestas Primitivas e suas Sucessões no 
Estado do Amapá. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, no uso de suas alribuiçOes que lhe 
sao conferidas pelo artigo 123, inciso 11, da 
Constituição do Estado. do Amapá, pelo artigo 34 
da lei Estadual n• 0338/1997 e Decreto de 
Nomeação n• 0259, de 31 de janeiro de 2008, e: 

CONSIDERANDO o preceituado pelo artigo 24 -
competência concorrente, artigo 225 - que dispõe 
sobre o meio ambiente, todos da Constituição 
Federal; pelo artigo 310 e seguintes da 
Constituição Estadual; peta lei n.• 9.985/00- lei 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e pelo Decreto 4.340/02 - que a 
regulamenta; pela lei n•. 11 .284/06 - Lei de 
Gestão de Florestas Públicas para Produção 
Sustentável e pelo Decreto 6.043/07 - que a 
regulamenta; pela lei Federal n.• 4.771/65 -
Código Florestal e pela Medida Provisória 2.166-
67/01 - que acrescenta informaçOes ao Código 
Florestal e suas alterações pela Lei n.• 7.803189; 
pela Lei Federal n.• 7.661 /BB - Código Ambiental 
do Estado do Amapá, · e seu Decreto 
Regulamentador n.• 3009/98; peta lei Estadual n.• 
0702/02 - que disciplina a Polltica Estadual de 
Floresta e demais formas de vegetação do Estado 
do Amapá; 

CONSIDERANDO a Resolução CONAMA n.• 
237197 - A qual dispOe sobre o licenciamento 
ambiental; e a Resolução CONAMA n.• 001/86 -
Que dispõe sobre o Estudo de Impacto Ambiental 
(ElA); bem como a Resolução CONAMA n.• 
303102 - que dispOe sobre parâmetros, definiçOes 
e limites de Áreas de Preservação Permanente; e 
a Resolução CONAMA 369/06 - que dispOe sobre 
os casos excepcionais, de utilidade pública. 
Interesse social ou baixo Impacto ambiental, que 
possibilitem a intervenção ou a supressão de 
vegetaçao em Area de Preservação Permanente 
(APP); 

CONSIDERANDO a competência do Órgão 
Estadual do Meio Ambiente integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), todos os 
empreendimentos potencialmente potuidores ou 

· causadores de danos ambientais nos quais estao 
incluldas as diferentes modalidades de Plano de 
Manejo Florestal Sustentável e Uso 
Alternativo do Solo {desmatamento), devem 
obter as devidas licenças ambientais na forma da 
Lei n.• 6.938/61 - Lei da Polltlca Nacional Melo 
Ambiente e seu regulamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 
procedimentos técnicos para elaboração, 
apresentação e avatiação do Plano de Manejo 
Florestal Sustentável e Uso Alternativo do Solo 
(desmatamento) nas Florestas Primitivas e suas 
Sucesso&a no Estado do Amapá; 

RESOLVE: 

Art. 1'. Para elaboraç!IO do Plano de Manejo 
Florestal Sustentável Individual e comunitário em 
pequena propriedade rural, nos termos da MP 
2166/2001, fica facultado ao detentor do Plano a 
apresentaçao do Inventário amoatral. · 
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Parágrafo único: Para fins da presente Instrução 
Normativa, fiCa obrigatório a apresentação do 
Inventário Florestal 100"k das espécies de 
Interesse comercial. 

Art. 2". Os procedimentos técnicos para 
elaboração, apresentação, execução e avaliação 
técnica de Planos de Manejo Florestal Sustentável 
(PMFS) nas florestas primitivas e suas formas de 
sucessao no Estado do Amapá observarao o 
disposto nesta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. A avaliação técnica do PMFS em 
florestas privadas somente será iniciada após a 
emissão da Autorização Prévia à Análise Técnica 
de Plano de Manejo Florestal Sustentávei-APAT. 

Art. 3"- Para os fins desta Instrução Normativa, 
consideram-se: 

I - Proponente: pessoa física ou jurídica que 
solicita ao órgão ambiental competente a análise e 
aprovação do PMFS e que após a aprovação 
tomar-se-á detentora do PMFS; 

11 - Detentor: pessoa flslca ou jurldica, ou 
seus sucessores no caso de transferência, em 
nome da qual é aprovado o PMFS a que se 
responsabiliza por sua execução; 

111 - Ciclo de corte: perlodo de tempo, em 
anos, entre sucessivas colheitas de produtos 
florestais madeireiros ou não-madeireiros numa 
mesma área; 

IV - Intensidade de corte: volume comercial 
das árvores derrubadas para aproveitamento, 
estimado por meio de equações volumétricas 
previstas no PMFS e com base nos dados do 
Inventário florestal a 1 OOo/o, expresso em metros 
cúbicos por unidade de área (m3fha) de efetiva 
exploração florestal, calculada para cada unidade 
de trabalho (UT); 

V • Area de Manejo Florestai-AMF: conjunto 
de Unidades de Manejo Flores1al que compOe o 
PMFS, contiguas ou não, localizadas no Estado; 

VI - Unidade de Manejo Ftorestai-UMF: área 
do Imóvel rural a ser utilizada no manejo florestal; 

VIl - Unidade de Produção Anuai-UPA: 
subdivisão da Area de Manejo Florestal, 
destinada a ser explorada em um ano; 

VIII • Unidade de Trabalho-UT: subdivisão 
operacional da Unidade de Produção Anual; 

IX - Area de efetiva exploração florf;!stal: é a 
área efetivamente explorada na UPA, 
considerando a exclusao das áreas de 
preservação permanente, inacesslvels, de 
Infraestrutura e outras eventualmente protegklas; 

X Plano Operacional Anuai-POA: 
documento a ser apresentado ao órgão· ambiental 
competente, contendo as Informações definidas 
em suas diretrizes técnicas, com a especificação 
das atividades a serem realizadas no perlodo de 
12 meses; 

XI - Autorização para Exploração-AUTEX: 
documento expedido pelo órgão competente que 
autoriza o Inicio da exploração da UPA e 
especifica o volume máximo por espécie permitido 
para exploração, com a validade de 12 meses; 

XII - Relatório de Atividades: documento 
encaminhado ao órgao ambiental competente, 
conforme especificado em suas diretrizes técnicas, 
com a descrição das atividades realizadas em toda 
a AMF, o volume explorado na UPA anterior e 
informações sobre cada uma das Uts; 

XIII - Vistoria Técnica: é a avaliaç!IO de 
campo para subsidiar a análise, acompanhar e 
controlar rotineiramente as operações e atividades 
envolvidas na AMF, realizada pelo órgao ambiental 
competente; 

XIV - Reslduos da exploração florestal: 
galhos, sapopemas e rostos de troncos e árvores 
caídas, provenientes da exploração florestal, que 
podem ser utilizados como produtos secundários 
do maneJo florestal para a produção de madeira e 
energia. 

X:V - RegutaçAo da produç!IO florestal: 
procedimento que permite estabelecer um 
equillbrío entre a intensidade de corte e o tempo 
necessário para o restabelecimento do volume 
extreldo da floresta, de modo a garantir a 
produção florestal continua. 

Art. 4°· Os PMFSs e os respectivos POAs, em 
florestas de dornfnio público ou privado, 
dependerao de prévia aprovação p~o órgão 
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estadual competente integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, nos tennos 
do art. 19 da Lei no 4. 771 , de 15 de setembro de 
1965. 

§ 1 o Compete ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA a aprovaçao de que trata o caput deste 
artigo: 

I • nas florestas públicas de domínio da 
União; 

11 • nas unidades de conservaçao criadas 
pela Unlao; 

111 • nos empreendimentos potencialmente 
causadores de impacto ambiental nacional ou 
regional, no Estado, definidos em resolução do. 
Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

§ 2o O PMFS e os POAs, cuja atribuição 
cQuber ao IBAMA nos termos do§ 1o deste artigo, 
serao submetidos às unidade do IBAMA, na 
jurisdiçêo do imóvel. 

§ 3o Excepcionalmente, quando as UMFs se 
localizarem em mais de uma jurisdição, o PMFS e 

os POAs, especificados no § 2• deste artigo, serão 
submetidos à unidade do IBAMA mais acesslvel. 

§ 4o Compete ao órgao ambiental municipal 
a aprovaçao de que trata o caput deste artigo: 

I • nas florestas públicas de domfnio do 
Município; 

11 • nas unidades de conservaçao criadas 
pelo Municfpio; 

111 • nos casos que lhe forem delegados por 
convênio ou outro instrumento admissivel, ouvidos, 
quando couber, os órgaos competentes da União, 
dos Estados da União e do Estado. 

CAPITULO 11 
DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL 

SUSTENTÁVEL 

Seção I · Das categorias de Plano de 
Manejo Florestal Sustentávei-PMFS 

Art. s• Para fins desta lnstruçao Nonnativa, 
das diretrizes técnicas dela decorrentes e para fins 
de cadastramento, os PMFSs se classifteam nas 
seguintes categorias: 

I • quanto à dominialidade da floresta: 
a) PMFS em floresta pública; 
b) PMFS em floresta privada. 
11 • quanto ao detentor: 
a) PMFS individual, nos tennos do art. 4o, 

inciso I, alfnea "a", da Instrução Nonnativa que 
trata da APAT; 

b) PMFS empresarial, nos termos do art. 4o, 
inciso I, allnea "b", da Instrução Normativa que 
trata da APAT; 

c) PMFS comunitário, nos termos do art. 4o, 
inciso I, alínea "c", da Instrução NormaUva que 
trata da APAT; 

d) PMFS em floresta pública, executado pelo 
concessionário em contratos de concessao 
florestal, nos termos do Capitulo IV da Lei no 
11 .284, de 2 de março de 2006; 

e) PMFS em Floresta Nacional, Estadual ou 
Municipal , executado pelo órgao ambiental 
competente, nos tennos do Capftulo 111 da Lei no 
11.264, de 2006. 

111 - quanto aos produtos decorrentes do 
manejo: 

a) PMFS para a produção madeireira; 
b) PMFS para a produção de produtos 

florestais nao-madeireiro {PFNM); 
c) PMFS para múltiplos produtos. 
IV - quan!o á intensidade da exploração no 

manejo florestal para a produção de madeira: 
a) PMFS de baixa intensidade; 
b) PMFS Pleno. 
V • quanto ao ambiente predominante: 
a) PMFS em floresta de terra-firme; 
b) PMFS em floresta de várzea. 
VI - quanto ao estado natural da floresta 

manejada: 
a) PMFS de floresta primária; 
b) PMFS de floresta secundária. 
§ 1o As categorias em que se adéqua serão 

indicadas no PMFS, que será elaborado e avaliado 
em observação às normas correspondentes, 

previstas nes., lnstruçao Normativa . e . nas 
diretrizes téc. ; dela decorrentes. 

§ 2o Jdra-se na categoria de PMFS de 
Baixa lntens1oade, para a produção de madeira, 
aquele que nao utiliza máquinas para o 'arraste de 
toras e observará requisitos técnicos previstos 
nesta lnstrucao Normativa. em esoecial. no Anexo 
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I desta lnstruçao Normativa e nas diretrizes 
técnicas dela decorrentes. 

§ 3o Enquadra-se na categoria de PMFS 
Pleno, para a produção de madeira. aquele quo 
prevê a utilização de máquinas para o arraste de 
toras e observará requisitos técnicos previstos 
nesta lnstruçao Normativa, em especial, no Anexo 
11 desta Instrução Normativa e nas diretrizes 
técnicas dela decorrentes. 

CAPITULO 111 
DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL 

SUSTENTÁVEL PARA A PRODUÇÃO DE 
MADEIRA 

Seção I • Dos parâmetros de limitação e 
controle da prOduç~o para a promoçao da 
sustentabilidade 

Art. 6" A intensidade de corte proposta no 
PMFS será defU1ida de forma a propiciar a 
regulação da produçao florestal, visando garantir a 
sua sustentabilidade, e levará em consideração os 
seguintes aspectos: 

I • estimativa da produtividade anual da 
floresta manejada (m3/ha/ano), para o grupo de 
espécies comerciais, com base em estudos 
disponlvels na região; 

11 - ciclo de corte Inicial de no mlnim.o 25 
anos e de no máximo 35 anos para o PMFS Pleno 
e de, no mfnimo, 10 anos para o PMFS de Baixa 
Intensidade; 

111 - estimativa da capacidade produtiva da 
floresta, definida pelo estoque comercial disponlvel 
{m3/ha), com a consideraçao do seguinte: 

a) os resultados do inventário florestal da 
UMF; 

b) os critérios de seleção de árvores para o 
corte, previstos no PMFS; e 

c) os parâmetros que determinam a 
manutenção de árvores por espécie, estabelecidos 
nos arts . 6o e 7o desta Instrução Nonnativa. 

§ 1 o Ficam estabelecidas as seguintes 
intensidades máximas de corte a serem 
autorizadas pelo órgao ambiental competente: 

I - 30 m3/ha para o PMFS Pleno com ciclo 
de corte inicial de 35 anos; · 

11 - 1 O m31ha para o PMFS de Baixa 
Intensidade com ciclo de corte inicial de 1 O anos; 

§ 2o Além dos critérios estabelecidos neste 
artigo, o órgão ambiental competente analisará a 
intensidade de corte proposta no PMFS Pleno, 
considerando os meios e a capacidade técnica de 
execuçao demonstradas no PMFS, necessários 
para a redução dos impactos ambientais, 
confonne as diretrizes técnicas. 

§ 3o Para os efeitos do disposto no § 2o 
deste artigo, entende se por: 

I - capacidade técnica de execução: 
disponibilidade do detentor em manter equipe 
técnica própria ou de terceiros, treinada e em 
número adequado para a execução de todas as 
atividades anuais previstas no PMFS e nos Planos 
Operacionais Anuais-POAs. confonne diretrizes 
técnicas; · 

11 • meios de execução: a capacidade 
comprovada, no PMFS e nos POAs, do detentor 
em utilizar tipos e quantidade de máquinas 
adequadas à intensidade e à área anual de 
exploraçao especificadas no PMFS e no POA. 

Art. 7" Para o PMFS em áreas de várzea 
serão observados os dispostos no art. s• Inciso IV 
allneas a e b, vedada para ambos os casos a 
utilização de máquinas de grande porte. 

Art. 8° O Diâmetro Mlnlmo de Corte {DMC) 
será estabelecido por espécie comercial 
manejada, mediante estudos, que observem as 
diretrizes técnicas disponrvels, considerando 
conjuntamente os seguintes aspectos: 

I • distribuição diamétrlca do número de 
árvores por unidade de área {n/ha), a partir de 1 O 
em de Diâmetro à Altura do Peito {DAP), resultado 
do inventário florestal da UMF; 

11 - outras caracterlsticas ecológicas que 
sejam relevantes para a sua regeneração natural; 

111 - o uso a que se destinam. 
§ 1 o O órgão ambiental competente poderá 

adotar DMC por espécies quando dispor de 
estudos técnicos realizados na regilio do PMFS, 
por melo de notas técnicas. · 

§ 2o Fica estabelecido o DMC de 50 em 
para todas as espécies, para as quais ainda nao 
se estabeleceu o DMC especlflco, observado o 
disposto nos incisos I e 11 deste artigo. 
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Art. 9" Quando do planejamento da 
exploração de cada UPA, a Intensidade de corte 
de que trata o art. 5o desta Instrução Normativa 
será estipulada observando também os seguintes 
critérios por espécie: 

I • manutenção de pelo menos 1 O% do 
· número de árvores por espécie, na área de efetiva 

exploração da UPA, que atendam aos critérios de 
seleção para corte indicados no PMFS, respeitado 
o limite mfnimo de manutenção de 3 árvores por 
espécie por 100 ha; e 

11 • manutençao de todas as árvores das 
espécies cuja abundância de indivíduos com DAP 
superior ao DMC seja igual ou inferior a 3 árvores 
por 1 00 hectares de área de efetiva exploração da 
UPA. 

Parágrafo umco. O órgao ambiental 
competente poderá acatar a definição de 
percentuais de manutenção por espécie que sejam 
Inferiores aos 1 0% previstos no inciso I do caput 
deste artigo, bem como detenninar percentuais 
superiores a 10%, desde que observado o disposto 
nos Incisos I e 11 do art. 7o desta lnstruçêo 
Normativa. 

Art. 10" Poderêo ser apresentados estudos 
técnicos para a alteraçao dos parâmetros definidos 
nos arts. 5o a 8o no PMFS ou de fonna avulsa, 
mediante justificativas elaboradas por seu 
responsável técnico, que comprovem a 

observãncia do disposto no art. 3o do Decreto no 
5.975, de 30 de novembro ele 2006. 

§ 1o Os estudos técnicos mencionados no 
caput deverão considerar as especificidades locais 
e apresentar o fundamento técnico-cientifico 
utilizado em sua elaboraçao. 

§ 2o O órgão ambiental competente 
analisará as propostas de alterações dos 
parâmetros previstos nos arts. 5o a Bo desta 
Instrução Nonnativa, com amparo em suas 
diretrizes técnicas. 

§ 3o Somente poderá ser requerida a 
redução do ciclo de corte, especificado no art. 5o 
desta Instrução Normativa, quando comprovada a 
recuperação da floresta. 

§ 4o As Câmaras Técnicas de Floresta 
subsidiarão os órgãos ambientais competentes na 
análise da alteração dos parâmetros definidos nos 
arts. 5o a Bo desta Instrução Nonnativa. . 

Art. 11". É obrigatória a adoçao de 
procedimentos que possibilitem o controle da 
origem da produção por meio do rastreamento da 
madeira das árvores exploradas, desde a sua 
localização na floresta até o seu local de 
desdobramento. 

Parágrafo untco. Os procedimentos 
mencionados no caput deste artigo serlio definidos 
em diretrizes técnicas. 

Art. 12". O órgão ambiental competente 
definirá perlodos de restrição das atividades de 
corte e extraçêo florestal no perlodo chuvoso, para 
os PMFSs em floresta de terra-firme e várzaa, 
observada a sazonalidade local e fundamentada 
em indicativos técnicos. 

Seção 11 • Da apresentaçao do Plano de 
Manejo Florestal Sustentávei-PMFS e do Planos 
Operacionais Anuais-POAs 

Art. 13". O PMFS, seus respectivos POA e o 
Relatório de Atividades serão entregues nas 
seguintes fonnas. cumulativamente: 

I • em meio digital {CD-rom): lodo o 
conteúdo, Incluindo textos, tabelas, planilhas 
eletrônicas e mapas. cónfonne diretrizes técnicas. 

11 • em fonna impressa: todos os itens 
citados no inciso anterior, com exceçao do corpo 
das tabelas e planilhas eletrônicas, contendo os 
dados originais de campo dos Inventário• 
florestais. 

Parágrafo único. Quando disponibilizar' 
sistemas eletrônicos pelos órglios ambiento:. 
competentes, a entrega por meio digital dos 
PMFSs e dos respectivos POAs dar-se-á por 
fOITTlult."lo eletrOnico, pela Rede Mundial de 
Computadores-Internet, confonne 
regulamentação. 

Art. 14° O Órgao Competente terá o prozo 
de até 90 (noventa) dias para emlssao da 
AUTEX ou arquivamento do PMFS. 

Seçao IV • Da responsabilidade pelo Plano 
de Manejo Florestal Sustentávei-PMFS. 

Art. 15". Aprovado o PMFS, devem ser 
apresentado oelo detentor o Termo de 
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Responsabilidade de Manutenção da Floresta, 
conforme Anexo 111 desta Instrução Normativa, 
devidamente averbado à margem da matricula do 
imóvel competente. 

§ to O órgão ambiental competente 
somente emitirá a primeira AUTEX após a 
apresentaçao do Termo de Responsabilidade de 
Manutenção de Floresta, conforme disposto no 
caput deste artigo. 

§ 2o O Termo de Responsabilidade de 
Manutenção de Floresta vincula o usp da floresta 
ao uso sustentável pelo perlodo de duraçao do 
PMFS e nao poderá ser desaverbado até o término 
desse per!odo. 

Art. 16°. A paralisaçao temporária da , 
execuçao do PMFS nao exime o detentor do 
PMFS da responsabil idade pela manutenção da 
floresta e da apresentaçao anual do POA e do 
Relatório de Atividades. 

Subseçao única - Da responsabilidade 
técnica pelo Plano de Manejo Florestal 
Sustentávei-PMFS 

Art. 17". O proponente ou detentor de 
PMFS, conforme o caso, deverá apresentar 
Anotação de Responsabilidade Técnica-ART. 
registrada junto ao respectivo Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomla-CREA, 
dos responsáveis pela elaboraçl!o e pela execuçl!o 
do PMFS, com a indicaçao dos respectivos prazos 
de validade. 

§ 1o As ativídades do PMFS nao serao 
executadas sem um responsável técnico. 

§ 2o A substituiçl!o do responsável técnico e 
da respectiva ART deve ser comunicada 
oficialmente ao órgao ambiental competente, no 
prazo de 30 dias após sua efetivaçao, pelo 
detentor do PMFS. 

§ 3o O profissional responsável que efetuar 
a baixa em sua ART no CREA deve comunicá-la 
oficialmente ao órgao ambiental competente, no 
prazo de 10 dias, sob pena de serem tomadas as 
providências previstas no art. 36 desta lnstruçao 
Normativa. 

Seção V - Da reformulaçl!o e da 
transferência do Plano de Manejo Florestal 
Sustentável 

Art. 18". A reformulaçao do P.MFS 
dependerá de prévia análise técnica e aprovaçao 
do órgao competente e poderá decorrer de: 

I - lnclusao de novas áreas na AMF; 
11 • alteração na categoria de PMFS; e 
111 - da revisao técnica periódica, a ser 

realizada a cada 5 anos. 
Parégrafo único. A inclusllo de novas éreas 

na AMF somente seré permitida em florestas 
privadas e após a apresentaçao de APAT, 
referente ao Imóvel em que se localizar a nova 
área. 

Art. 19°. A transferência do PMFS para 
outro detentor dependeré de: 

I apresentaçao de documento 
comprobatório da transferência, fimado entre as 
partes envolvidas, Incluindo cléusula de 

transferência de responsabilidade pela execuçllo 
do PMFS; 

11 - da análise jurldica quanto ao 
atendimento do disposto na Instrução Normativa 
relativa a APAT. 

Seção VI - Do Plano Operacional Anual-
POA 

Art. 20". Anualmente, o detentor do PMFS 
deverá apresentar o Plano Operacional Anuai
POA, referente às próximas atividades que 
realizaré, como condiçao para receber a AUTEX. 

§ 1 o O formato do POA seré definido em 
diretriz técnica emltída pelo órgão ambiental 
competente. 

§ 2o O POA seré avaliado pelo órgl!o 
ambiental competente, o qual informaré as 
eventuais pendências ao detentor do PMFS. 

§ 3o A emlssao da AUTEX está 
condicionada à aprovaçêo do POA pelo órgao 
ambiental competente. 

§ 4o A partir do segundo POA, o órgao 
ambiental competente poderé optar pelo POA 
declaratório, em que a emlssao da AUTEX nao 
está condicionada à aprovaçl!o do POA, por até 
dois POAs consecutivos. 

§ 5o Quando adotado o procedimento 
previsto no § 4o deste artigo e forem Verificadas 
pendências no POA, o detentor do PMFS terá o 
prazo de ~-dias para ~ corr~~n~-o qua.!_ 
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poderá ser suspensa a AUTEX. 
Art. 21". A AUTEX será emitida 

considerando o PMFS e os parametros definidos 
nos arts. 5o a 8o desta Instrução Normativa e 
indicará, no mlnimo, o seguinte: 

I - a lista das espécies autorizadas e seus 
respectivos volumes e números de árvores, 
médios por hectare e total; 

11 - nome e CPF ou CNPJ do detentor do 
PMFS; 

111 - nome, CPF e registro no CREA do 
responsável técnico; 

IV- número do PMFS; 
V - municfpio e Estado de localização do 

PMFS; 
VI - coorde.nadas geográficas do PMFS que 

permitam identificar sua localização; 
VIl - seu número, ano e datas de emissao e 

de validade; 
VIII - érea total das propriedades que 

compoem o PMFS; 
IX - área do PMFS; 
X - érea da respectiva UPA; e 
XI - volume de resfduos da exploração 

florestal auto1~zado para aproveitamento, total e 
médio por hectare, quando for o caso. 

Art. 22". A lnclusao de novas espécies 
florestais na lista autorizada dependerá de prévia 
alteraçao do POA e aprovaçl!o do órgAo ambiental 
competente. 

Parágrafo único. A inclusao de novas 
espécies para a produção madeireira só seré 
autorizada em áreas ainda nêo exploradas, 
respeitada a intensidade de corte estabelecida 
para o ciclo de corte vigente. 

Art. 23". O Documento de Origem Florestai
DOF será requerido em relação ao volume 
efetivamente explorado, observados os limites 
definidos na AUTEX. 

Art. 24". A emissao do DOF poderé se dé 
em atá 90 dias após o fim da vigência da AUTEX. 

Parégrafo único: A emissao do DOF poderé 
ocorrer em relaçl!o às madeiras efetivamente 
exploradas, ainda que estejam na área do projeto. 

Seçl!o VIl - Do Relatório de Atividades 
Ar1. 25". O Relatório de Atividades será 

apresentado anualmente pelo detentor do PMFS, 
com as Informações sobre toda a área de manejo 
florestal sustentável, a descrição das atividades já 
realizadas e o volume efetivamente explorado no 
per!odo anterior de doze meses. 

§ to O formato do Relatório de Atividades 
seré definido em diretriz técnica emitida pelo órgl!o 
ambiental competente. 

§ 2o O Relatório de Atividades seré avaliado 
pelo órgllo ambiental competente, que informaré 
ao detentor do PMFS a eventual necessidade de 
esclarecimentos para a expediçl!o da Autex. 

Art. 26". O Relatório de Atividades ·será 
apresentado até 60 dias após o término das 
atividades descritas no POA anterior. 

Art. 27°. O Relatório de Atividades conterá 
os requisitos especifiCSdos em diretrizes técnicas e 
apresentam a intensidade de corte efetiva, 
computada por érvore cortada. 

Seçao VIII - Da vistoria técniCa do Plano de 
Manejo Florestal Sustentévei-PMFS 

Art. 28°. Os PMFSs serao vistoriados, por 
amostragem, com Intervalos nao superiores a 3 
anos por PMFS. 

Parágrafo único. As vistorias técnicas 
poderao ser realizadas por profissionais 
habilitados, em dias com seu registro profissional. 

Seçao IX - Do aproveitamento de res!duos 
da exploraçao florestal 

Art. 2SO. Somente será permitido o 
aproveitamento de reslduos das árvores 
exploradas e daquelas derrubadas em função da 
exploração florestal; 

§ 1 o Os métodos e procedimentos a serem 
adotados para a extraçao e mensuraçao dos 
res!duos da exploraçao ftorestal deverao ser 
descritos no PMFS, assim como o uso a que se 
destinam. 

§ 2o No primeiro ano, a autorizaçl!o para 
aproveitamento de reslduos da exploraçl!o florestal 
deverá ser solicitada junto ao órgao ambiental 
competente, com base em cubagem, quilo e dúzia 
pelos métodos mencionados no parágrafo primeiro 
deste artigo, ou em estudos dlspon!vels na regiao 
quando indicados pelo órgl!o competente. 
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§ 3o A partir do segundo ano de 
aproveitamento dos reslduos da exploração 
florestal, a autorizaçl!o somente será emitida com 
base em relaçao dendrométrica desenvolvida para 
a área de manejo ou em Inventário de reslduos, 
definidos conforme diretriz técnica. 

§ 4o O volume de produtos secundários 
autorizado nao seré computado na intensidade de 
corte prevista no PMFS e no POA para a produçl!o 
de madeira. 

CAPITULO IV 
Seçao XI - Do PMFS de Produtos Florestais Nilo

Madeireiros 

Art. 30". Para a exploração dos produtos 
nao-madelreiros que nao necessitam de 
autorlzaçao de transporte, conforme 
regulamentaçao específica, o proprietário ou 
possuidor de pequena propriedade rural apenas 
Informará ao órgao ambiental competente, por 
meio de relatórios anuais, as atividades realizadas, 
inclusivll espécies, produtos e quantidades 
extraídas, até a ediçl!o de ragulamentaçao 
especifica para o seu manejo. 
Parágrafo único. As empresas, associações 
comunitárias, proprietários ou possuidores rurais 
deverao cadastrar-se no Cadastro Técnico 
Federal, apresentando os respectivos relatórios 
anuais, conforme legislaçl!o vigente. 

CAPITULO V 
DAS SANÇ0ES ADMINISTRATIVAS 

Art. 31°. Aquele que explorar vegetação 
arbórea de origem nativa, localizada em érea de 
reserva legal ou fora dela, de dom!nlo público ou 
privado, sem aprovaçl!o prévia do órgao ambiental 
competente ou em desacordo com a aprovaçao 
concedida, sujeitar-se-á a multa de 1 a 3 salários 
minimos por hectare ou fraçao, ou por unidade, 

· estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico, por Infração 
administrativa, nos tenmos do 70 da Lei no 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, e do ar.. 38 do Decreto 
no 3.179, de 21 de setembro de 1999. 

§ unico 

Art. 32°. O detentor do PMFS sujeita-se às 
seguintes sanções administrativas: 

I advertência nas hipóteses de 
descumprimento de diretrizes técnicas de 
conduçl!o do PMFS; 

11 - suspensl!o da execuçao do PMFS, nos 
casos de: 

a) reincidência em conduta jé sancionada 
com advertência, no periodo de dois anos da data 
da aplicaçao da sançl!o; 

b) executar a exploraçao sem possuir a 
necessária AUTEX: 

c) prática de ato que embarace, difiCUlte ou 
impeça a realização da Vistoria Técnica; 

d) deixar de cumprir os requisitos 
estabelecidos em diretrizes técnicas pelo órgao 
ambiental competente no POA ou prestar 
informações Incorretas: 

e) executar o PMFS em desacordo com o 
autorizado ou sem a aprovaçao de sua 
reformulação pelo órgao ambiental competente; 

f) deixar de encaminhar o Relatório de 
Atividades no . prezo previsto no art. 24 ou 
encaminhá-lo com informações fraudulentas; 

g) transferir o PMFS sem atendimento dos 
requisitos previstos no art. 18 desta lnstruçao 
Normativa; 

h) substituir os responsáveis pela execução 
do PMFS e das ARTs sem atendimento dos 
requisitos previstos no art. 16 desta lnstruçl!o 
Normativa; 

111 - embargo do PMFS, nos casos de: 
a) penmanecer suspenso por perlodo 

superior a 5 anos; 
b) ação ou omlssao dolosa que ê:ause dano 

aos recursos florestais na AMF, que extrapolem 
aos danos inerentes ao manejo florestal; 

c) utilizar a AUTEX para explorar recursos 
florestais fora da AMF. · 

Art. 33". Nos casos de advertência, o órgao 
ambiental competente estabelaceré medidas 
corretivas e prazos para suas el(ecuções, sem 
determinar a Interrupção na execuçao do PMFS. 

Art. J4•. A s~pensao Interrompe a 
execuçao do PMFS, Mu!da a exploração de 
recursos florestais e o transporte de produto 
florestal. até o cumorlmento de condicionantes 

_.,-
--

- _ _ ________ __:., _________________ ........, 
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estabelecidas no ato de suspensão. 
§ 1o Findo o prazo da suspensão, sem o 

devido cumprimento das condicionantes ou a 
apresentaçao de justificativa no prazo 
estabelecido, deverão ser iniciados os 
procedimentos para o embargo do Plano. 

§ 2o A suspensão nao dispensa o detentor 
sancionado do cumprimento das obrigações 
pertinentes à conservaçao da floresta. 

Art. 35°. O embargo do PMFS impede a 
execuçao de qualquer atividade de. exploração 
florestal e nao exonera seu detentor da execução 
de atividades de manutençao da floresta, 
permanecendo o Termo de Responsabilidade de 
Manutenção da Floresta válido até o prazo final da . 
vigência estabelecida no PMFS. 

Parágrafo único. O detentor do PMFS 
embargado somente poderá solicitar nova 
aprovação de autorização para a execução de 
exploração floresta no POA depois de 
transcorridos dois anos da data de publicaçao da 
decisão que aplicar a sanção. 

Art. 36°. A suspensão e o embargo do 
PMFS terão efeito a partir da ciência do detentor 
do correspondente processo administrativo. 

Art. 37". Na suspensão e no embargo do 
PMFS, o órgão ambiental competente poderá 
determinar, isoladas ou cumulativamente, as 
seguintes medidas: 

I - a recuperação da área irregularmente 
explorada, mediante a apresentação e a execução, 
após a aprovação pelo órgao ambiental 
competente, de um "Plano de Recuperação de 
Área Degradada-PRAD; 

11 - a reposiçao florestal correspondente à 
matéria-prima extra ida irregularmente, na forma da 
legislação pertinente; 

111 • a suspensão do fornecimento do 
documento hábil para o transporte e 
armazenamento da matéria-prima florestal. 

§ 1 o No embargo do PMFS imposto pelos 
. ~sos previstos nas alíneas "b" e ·c· do inciso 111 

do art. 32 desta Instrução Normativa, serão 
obrigatoriamente impostas todas as medidas 
estabelecidas nos incisos I a 111 do caput deste 
artigo. 

§ 2o O desembargo do PMFS só" se 
efetivará após o cumprimento das obrigações 
determinadas nos termos dos Incisos I a 111 do 
caput deste artigo. 

Art. 38°. Verificadas Irregularidades na 
execução do PMFS, o órgão ambiental 
competente aplicará as sanções previstas nesta 
Instrução Normativa e, quando couber: 

I - oficiará ao Ministério Público; 
11 - representará ao Conseiho Regional de 

Engenharia e Arquitetura-CREA, em que estiver 
registrado o responsável técnico pelo PMFS; e 

111 - efetuará a inibição do registro no 
Cadastro Técnico Federai-CTF. 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSIÇ0ES FINAIS 

Art. 39". Fica instituído o Cadastro Estadual 
de · Planos de Manejo Florestal Sustentávei
CEPM, no âmbito do OEMA (Órgão Estadual do 
Meio Ambiente), que o organizará e manterá. 

§ 1•. O Orgao competente deverá obedecer 
à ordem cronológica de protocolo dos PMFS e das 
pendências para efeito da emissão do parecer 
final. 

I - o Orgão estadual competente deverá 
mensalmente dar publicidade do andamento dos 
PMFS em análise, aguardando cumprimento de 
pendências e aprovados. 

Parágrafo 2•. !:: obrigatório o registro de todo 
PMFS no CEPM, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data de sua aprovação. 

Art. 40°. Todas as informaçoes dispon!veis 
no CEPM ser!!o disponibilizadas na Rede Mundial 
de Ccmputadores-lntemet. 

Art. 41°. A taxa de vistoria de 
acompanhamento, prevista na legislação vigente, 
será calculada considerando a érea a ser 
explorada no .ano, de acordo com o POA. 

Art. 4~. O órgão ambiental competente 
expedirá as diretrizes técnicas sobre os 
procedimentos e parametros a serem adotados 
para a implementação desta Instrução Normativa. 

Art. 43". Todas as informações 
georrefàrencladas apresentadas no PMFS e no 
POA, cuj,a competência caiba ao OEMA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

observarão o disposto as lnstruçoes Normativas 
do IBAMA no 93, de 3 de março de 2006, e no 
101, de 19 de junho de 2006. 

· Art. 44°. Esta Instrução Normativa entra em 
vigor na data de sua publicação e se aplica aos 
novos PMFSs e aos POAs de 2008 dos PMFSs 
em vigor. 

Macapá, 16 de novembro de 2009 

José de Rlbamar Oliveira Quintas 

Ma~pá-AP, 16 de novembro de 2009. 

Arqt". Alei ~!~. 
jrc~~o 

Exlrolo de ordem de Execuçõo de Selvlços 

lnstrunenlo 
Porles: 
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OES n• 145/09-UCONT/NAF/SEINF, celet:rodo enlre o G.E. A. 
olravés da Secrel<nl de Estado do lnfroeslruhxa - SEINF. 
coma CONTRATANTE e a empresa ÂNGUlO CONSTRUÇ0ES 
& COMÉRCIO lTDA. paa os fins nela declarados. 

.Q.bi!llQ; Reforma geral e adaptações na Delegacia de 
Mulheres. no Munidplo de laranjal do Jaí-AP. 

fl:ltço .<Z.Iot:lal: R$-85 480 45 (Oitenlo e cinco mi. 
quatrocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos). 

fi:QLQ: f:IJ (senenfo) dios consecutivos. 

~: As despesas com o execvçOo dos serviços esfôo 
orçados no voiof globo! de ru.s,480A~ (Oifenlo e cinco 

RESULTADO DE UCtTAÇÁO 

~H' 00912009-CEUSOR 

PROCESSO H.•: 28750.0000670/2009-CEUSOR 

.- · mH. qualrocenlos e oitenta reais e quarenta e c inco 
centavos). ficondo empenhado inicialmente o importOncio 
de ~.OOO,QQ (Dez mn reais). e cooerôo à conto dos 
recursos oriundos do Programo de TrabalhO:· 04.122.0160 
I . t 57 - Refoono e Ampl'oçõo dos Prédios Públicos. Natureza 
do Despesa: 4.4.90-51; fonte (0174). conlorme Noto de 
Empenho n'2009/NE01045. emitido em 20/IO/'lfX:J9. 

DATA : 12..11.2009 HORÁRIO: 15:0Ó. 
Objeto: Serviço de confecçlo de chapéu de cowboy, 
crachá em pvc, cole em algodlo, panfletos em policromia 
papel coche 120g, folder com 02 dobru tm papel coche 
1 ~ • e<~rtllhas com 08 (oito) paginas em popel cocht 
destonados a dlvulgaçlo no eYento a aer r.alizado na 2' 
Elcpo Valo de Laranjal do Jari. ' 
Vencedor: Crlaçlo Publicidode e Propaganda Ltda. 
Valor total: R$ 26.032,00 (vlnta t aeia mil e trinta t doia 
reais). 
RESULTADO: Ucitaçlo HomologacS.. 

~ N' 010/2009-CEUSDR 

PROCESSO H.' : 28750.0000&70/2009-CEUSDR 
DATA: 18.11.2009 HORÁRIO: 09:00. 
Objeto: aquiaiçjo de 26 (vinte aeia) notebooks, 01 (uma) 
lmpre .. ora ta .. r co I orleS. t 01 (uma) imprnaora laser jot. 
vencedor: Cosa da lnfcrm6tlca. 
Valor total do ite"' 01 • noteboolao: R$ s.uao,oo (aeseenta 
e quatro mil 1 quinhtnt011 e oitenta rNis), 
Valor total do bm 02 • impressora laaer colorida R$ 
3.205,00 (Três mil duzentoe t cinco reais). 
Valor total do item 03 • lmp,...aore laser R$ 1.100,00 (Hum 
mil e cem reais). 
RESULTADO: Ucitaçlo Homologllda. 

TOMADA DE P§Q, N' 00212001-CEUSOR 

PROCESSO N.-: 28750.000057312009·CEUSDR 
DATA: 30.10.2009 HORÁRIO: 8:30. 
Objeto: Contrataçlo dt emprtao asJ*:Iallzada para 1 
prnuçlo de aerviçoa dt aasis"ncla ttcnlca e manutençlo 
corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de 
reposi~o. 

Empresa vencedora: R. R. do Reg6. EPP 
Valor total. R$ 199.9&9,T2 (cento e noventa t nove mil 
novecentoe e sessenta e nove reala e setenta e doia 
cenuvoa) · 
RESUL TACO: Lk:ltaçlo Homologado. 

M.lcapj..~, 13 de novembro 2008. 

[íiifia-Estru~=- ... · -· .:'~ 
Aicir Figueira Matos 

A S.Cretarla dt Estado da lnlra..Wutun1 • SEINFIGEA, 
toma público que recebeu do l,.tltuto do Melo Ambiente e 
dt Ordenamento Territorial do &lado do Amapá -
IMAP/GEA, Licença Ambiental de l,.lalaçio - ReiiOVIIda • 
Plnl aa obrei dt Urbanizaçlo doa Pier'a do Bairro Santa 
lnfe. Nlo foi detennlnado o Estudo de Impacto Ambiental. 

Macepá-AP, 16 de novembro de 2009. 

A S.Cretarla de Estado da lnfra.eatrulunl • SEINF/GEA, 
toma público que rtetbtu do l,.tltulo do Melo Ambiente t 
de OrdtMmtnlo Territorial do Estado do Amapá • 
lloiAP/GEA, Licença Ambiental de 1nata1aç1o pano aa obru 
de Conatruçlo cS. Eacola Esllldual Nazar6 da P.clrelra -
I,.Ontnl da Pedreira. Nlci foi delatmlnado o Estudo de 
Impacto Amblent.al. 

FundoiDenlo LegQ!: O d"~poslo no artigo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 e allerações posteriores. 

Exlrato de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

Instrumento 
Portes: . 
OES n• 146/09·UCONT/NAF/SEINF, celebrado enlre o G.E. A. 
através do secretario de Estado do lnlroesfrufuro - SEINF • 
como CONTRATANTE e o empresa ARCON ENGENHARIA 
lTOA • ME. paa os fins nela declaradas. 

QbjeJQ; EloboraçOo de Pro;etos Executivos de Arquitetura. 
Urbanismo e Complementaes de Engenh<nl Civil pao 
ot:ro de construçôo do Fel"o do Açof. no Municlplo de 
Mocopó-AP. 

f!l!.ço .. . Gio.bQ!: ~~J?.J.OQ (Cinqúenlo e nove mil. 
setecentos e noventa e três reais). 

wo.: 30 (lrinfo) dias consecutivos. 

QQ!QcOQ: As despesas com o execuçOo dos seiViços estôo 
orçados no valor global de RS·59 793 00 (Cinquenlo e nove 
mil. setecentos e noventa e lrês reab). ficando empenhado 
iniciolmenfo o mportônclo de B.S:.2QJm.OO (Vinte mo1 reois). 
e carrerôo à conta dos rec1.00s ori.Jndos do Pregamo de 
Trabalho: 15.451.0164 1.236- Elaboroçôo de Projetos paa 
lmplontoçôo e lmplemenloçOo dos Ações de 
Desenvolvimento; Not~Xezo do Despesa: 3.3.90-39; Fonte: 
{0101 ). conforme Nota de Empenho n'2009/NEOI048, 
emlffdo em 20/10/2009. 

fuodcrnenlo Legal: O disposto no cr1iga 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e olteroçOes posteriores. 

Extrato de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

inslrumenlo 
Portes: 
OES n• I 51/09-UCONT/NAF/SEINF, celebrado entre o G.E. A. 
através da Secret<nl de Estado do lnlroeslruhxa - SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa PRESAP - PRESTADORA 
DE SERVIÇOS DO AMAPÁ lTOA, poro os fins nela 
declarados. 

~ AdoploçOes em óreas do PrOCIXodoria Geral do 
Estado-PROG. no Municlplo de Mocopó-AP. 

frltco.GIQbQJ: R$-75 041,71 (Setenta e cinco rrll. quarento e 
um reais e setenta e um centavos). 

fr.aZQ: 15 (quinze) dlos consecuHvos. 

· ~: As despesas com o execuçõo dos serviços estôo 
orçados no valor global de RS:l~l (Setento e cinco 
mil." quorenlo e um reais e setenta e .um centovosl. ficando 
empenhado niclolmente o importOnclo de RS:J o ooo oo 
(Dez ml reais). e correrôo à conto dos recursos oriundos do 
Pregamo de Trabalho: 04.122.0160 1.157 - Reformo e 
Amp0oçõo dos Prédios Púbicos, Nol\xezo do Despesa: 
4.4.90-51; Fonte (0174), conforme Nólo de Empenho 
n"2009/NEOIO«. emitida em 20/10/2009. 
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~entQ..Leggt. O disposto no omgo 62 e 120 do lei n" 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopó. 27110/2009. 

Extrato de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

lnslnmento 
Partes: 
OES n• 1S3!f»·UCONT/NAF/SEINF, celebrado entre o G.E. A, 
otro11és do Seaelorio de Esfodo do lntoeslruturo - SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa SOUSA 8RAZÃO 
SERVIÇOS & CONStRUÇÃO LIDA • EPP. paro os fons neta 
declorodos. 

QbjWg; ConstrvçOo de aqulbonc:OdoS em esrvt\.ro de 
concreto amado. com 07 lances (42.00 x 5.20). do Es16dlo 
Alufzlo Videro. em MazogOo-A~. 

Preço G!pbg!: R.S-145 476 04 )Cento e qucrento e dl)co rnl. 
qvolrocentos e setenta e seis reais e qualro centavos). 

fnlzQ: 6() (sessenta) dias consecutivos. 

QQto<;OQ: As despesas com o e-=uçOo dos séMços estOo 
orçados no valor global de RS-J.4HZ6,D4 (Cento e 
quorento e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reois e 
quolro centavos), ficando empeModo iriciolrnen1e o 
inportOnclo de .RJ...IO.OOO.IX! (Del ml reais). e correrOo b 
conto dos rea.nos oriundos do Progano de Trobaho: 
15.451.0181 1.198 - EstrutLXoçOO de Espaços Públicos. 
Natl.fezo do Despesa: 4.4.90-51 : fonte (0174). confame 
Noto de Empenho n"2009/NEOI039, emitido em 20/I0/'1!1J9. 

f.uodgneoto Legal,: O disposto no ortlgo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 e ol!eroçôes posteriores. 

Mocopó. 20/10/2009. 

Exlrolo de Ordem de ElleCVÇOo de Serviços 

rulrvmento 
Penes: 
OES n• 163f09..UCONT/NAF/SEINF. celebrado enJre o G.E. A. 
olrovés do seaetato de Estodo do ln"oeslnll\.lo - SEINF, 
como CONTRATANJE e o empresa C M • CONSTRUTORA & 
COM~RCIO LIDA- EPP, poro os lns nela declaodos. 

~ Retormo do Escola Esloduol Generol Emlio 
Gorros1ozv MédicL em Laonjol do Jaf·Ap. 

Preço C..lobgl· U.J03 482.69 (Cento e três ml. quatrocentos 
e oitenlo e dois reais e sessenta e nove centavos). 

flgm: 45 (qucrento e cloco) éocn consecutivos. 

QQ.IQçOQ: As cJespesos com o execuçOo dos seMços estOo 
orçados no -.olor global de R$-! 00.4112.69 (Cento e tr6s mi. 
quolrocenlos e ollenlo e dois reais e sessenlo e 1'10118 
cenlovos). ficando efll)enhodo iniclomente o inpcriOncio 
de RS-1 In! 82 (Hum ml trinlo e quatro reais e oilento e dois 

· centavos). e correrOo o conlo dos recLXSOS oriundos do 
Programo de Trabalho: 12.361.3016 2.577 - AqulsiçOo. 
Cons~Oo. Reformo. Aluguel e Reopaellomenlo de 
Pr6dios Escolaes do ensr.o Ft.ndomenlol e do c~ 
Admnb1rotivo/SEED. Nolu"elO do Despesa: .U.9ChSI: Fonte 
(0174), conlorme Nela de Empenho n"2002/NE06455. 
emilldo em 28/10/2009. 

~to ~egqt. O disposto no or!igo 62 e 120 do lei n• 
8.666/23 e oHeroçôes poslerlcres. 

Instrumento 
Pcrtes: 

~. &1:-Mocopó. 28/l0/'1WI •. 

~~~lXO ~~n·~2J95 

Extrato de Termo Adlttvo 

?(segundo! Termo Adlivo b OES 103/09-lJCONT/foW/SEfolF. 
que enlre si ceietrom o G.EA or011és do Secretafo de 
Estado do lntroemJILXO- SEINF. como CONTRATANTE e a 
empresa J. BASTOS EDIACAÇOES LIDA como CONTRATAO,., 
que tem como objetivo o execuçOo do sefVlço de: 
Reformo do Escola Esloduol Mario de Nozoré. no Munldpio 
de larot'4ol do Jari-Ap. pao os fns nele declaodos. 

DO Pl!EÇO: AO preço !Ncloinenle conrotodo de BJ... 
.92.24.5.J2 (NOvenlo e dois ml c11antos • quorento • cW:o 
reais e lrinlo e nove centCIYOS), 11co oc:resddo. o vcJot de 
BH6 035D! (Quaenta e seis mi. \in to e dnc:o reais e ""' 
cenlavos). passando os Serviços poro o vala" global de BS: · 
~ (Cento e ~inla e oi lo ml duZentos e ollenlo reais 
e quarenta centovos). 

.D!l...fB,AZ.C; Fico parogodo pa mais ~ (trinta) dias 
c~C?_S_q ~ PÇrO o~ dos seMços. ot;;eto 

(DÍÁRIO OFICIAÜ 

dá OES. n• 103109-UCONT/NAF/SfiNf. Con\. previsÕo de 
tOOnlno dos serviços passando poro 19/ 11 /'1!1J9. 

lns.-unento 
Portes: 

Exlroto de Tenno AdiUvo 

l•(prmero) Termo Adi11Yo à OES 105109-UCONT/NAF/SEINF 
que entre si celebram o O.E.A. ólro~ do Sectela1o ~ 
Estado do lotoestrutLXo- SBNF, como CONTRATANTE e o 
empresa PRESAP • PRESTADORA DE SERVIÇOS DO AMAPÁ 
LTOA corno CONTRATADA. quo lem como objetivo o 
execuçOo do serviço de: Reformo do Proço de 
oirnentoçOo e corulrvçOo de tapume, no éreo do expo. 
fei'o, no Munlcfplo de Mocopó-AP, pao os fins .nele 
declorodos. 

00 PREÇO: Ao preço lnlclomente controlado de 
~~ (Cenlo e quorento e quatro ml, qualrOcentos 
e 111nto e 1'101/e reais e setenta e quatro centavos) foco 
ocresddo, o vala" de I!S=ZJ.944.lX) (Setenta e um mi, 
novecentos e quorento e seis r.alsJ, possoldo os Serviços 
pao o VOlOr global de WIUB.5.U (Duzentos e dezesseis 
miL lrezenlos e oltenla e cinco reais e setenlo e quatro 
centavos). 

DO .~ fica prorrogado pa mais 50 (dnquenta) dos 
consecutivos o prazo pao o concllsOo dos serviços. objeto 

· do OES. n" IOSI09..UCONT/NAFISEJNF. Com prev1s0o de 
t6rmino dos S8fVIços PQSSOndo paa 2311012009. 

• lnsln.menlo 
Portes: 

Extrato de Termo Adi1ivo 

l•(prt'nero) Termo Aditivo O OES 110109-UCONT/NAF/SBNF, 
que entre si celel:lrom o G.E.A. otrovês do Sectelorio de 
Estado do lnlroestrullofo- SEINF. como CONTRATANTE e o 
empresa PRESAP • PRESTADORA DE SERVIÇOS 00 AMAPÁ 
LTDA corno CONTRATADA. que tem como obje~vo o 
execuçOo do serviço de: Reformo na Moloco Culturol e 
I'WlllXO Geral no Pcrque do Expo-leira. no Municiplo de 
Mocopó-AP. poro os fins nele declorodos. 

00 PREÇO: AIJ preço lniciomenle conllotodo de 
RJ...l+f 2.53 92 (cento e quaento e quotro ml novecentos e 
ci'lqüenla e três reoll e noventa e dois centavos) fica 
oaescldo, o vala" de U-7!.88641 (Setenta e um ml, 
oitocentos e oitenta e seis reais e qvc:rwnta e um centavos). 
passando os Serviços pao o valor globol de R$.216!HO.J.'l 
(Duzentos • dezesseis ml oitocentos e quarenta reais e 
lrnlo e três centavos). 

DO PRAZO· Fico Pl~ por mais 30 (trlnla) dias 
consecutivos o prazo poro o concllsOo dos serviços. objeto 
do OES. n" 110109·UCONT/NAF/SEit*. Com previsOo de 
télmloo dos serviÇOs possondo poro 'XJ/1 01'1!1J9. 

lnPumento 
Portes: 

ex.-oto de r ermo ACft\10 

J•(prmero) Termo Adllvo b 00 121/0P-UCONT/NAF/SBNF, 
QU8 entre si eelebrom o G.E.A. otr011és do Seaetarto de 
Estado do lntoes~- SBNF. como CONTRATANTE e o 
empresa CONSTRUTORA AMACOl lTOA corno 
CONTRATADA. que tem como objetivo o exec:uçOo do 
serviça de: COnmlçOo de 7W/.35m de pauae~os em 
rnodei'o de lei. com esteio, com 1.oom e 1.50m de lorgl.fo. 
na Ruo do Molodol.fO, na Olslrito de l'alltndnho. na 
Município de Mocopó-AP, poro os flr6 nele declorodos. 

oo I'RfÇO: N:l preço nciomenle conlrolodo de !1: 
.LJ2,.522.611Cenlo e lrinlo e dois ml QIArl1entos e 1'10118nlo e 
dois reais e sessenta e ""' centavosj, fica oaescido, o vaa 
de I!S-27.512.84 !VInte e sele ml quinhentos e deanove 
reais e ollenla • quatro centavo.), passando os SeM;os 
~ o volor globol de RS-140 I 12 45 (Cento e sessenta mi. 
cento e doze reais e quarento e cloco centavos). 

00 PWO· Fico prmogodo pa mais 45(QUCnnto e cinco) 
dlos consecvllvos o praiiQ pao. o ooncMOo dos J8n'iços. 
objeto do 00. n" 121109-UCONT/NAF/SEH. Com pr.WOO 
de lérmloo dos seMços poaondo )XI'O 18/12/'Jlt11. 

Maca pó, 'lB/1 O/f» 

~ aMot~ 
Secretótio do lnlrtH!slrutLro 

Instrumento 
Partes: 

trotonte 
Decreto n" 2042/25 

Extrato de Termo Aditivo 

i•(prineto) Termo Ad!Jtvo b OES 1 ZWS.UCONT/NAF/SEINf. 
que entre si celeb'om o G.E.A. alrovés do Secrela1o de 
Estado do lnlroesrutl.fo- SEINF, como CONTRATANTE e o 
empresa LIMA E liMA CONSTRUÇOES LIDA como 
C~RATAOA. que Iom como objetivo o execuçOo do 
S8r'lç;o ~: Rerama e ArnplioçOo do Centro de 
Convivênoa Are~. no lloiro Santo Inês. em Mocopó-AP. 
pao os fins nele declorodos. 

DO PREÇO: AO preço iniciolmente contralodo de &J... 
~ (Cento e qucrento e quatro ml. novecentos e 
qvaento e cinco reais e onze centavos). fico oaescido, o 
-.ala de RS-7 I BU 16 (Setenta e um m1. oitocentos e vnte 
e seis reois e dezeuels centavos). passando os Serviços pao 
o vala global de WJ..6.ZZI.2Z (Duzentos e dezesseis m1. 
selecentos e selento e um reais e vinte e sele cenlovos). 

D0..18~ Fico prorrogado por mot.s ~ (tmto) dias 
consecutivos o prazo paro o concusoo dos serviços. objeto 
do OES. n• 123102-UCONT/NAF/SBNF. Com previsOo de 
término dos serviços passando pao 03111/2009. 

os Mocopó. 21/f»/09 

Sectetórto fro.estrvtlxo 

Instrumento 
Pcrtes: 

troonte 
Decreto n• 2042/95 

Extrato de T81Tno Adltivo 

6• (sexto) Termo Ar:fi1lvo ao controlo n" 037/06 -SeNF. que 
. entre si celebran o G.E.A. otrov6s do Secrelaio de Eslodo 
do lnfro-Estrull.fo - SEINF. como CONTRATANTE e o 
empresa CONSTRUTORA ROBERTO A8RÃO LTDA como 
CONTRATADA. que tem como objetivo o ConslruçOo do 
C8ntrol de Abos1ecimenlo do rTUlicípio de Porto Gtonde
AP, poro OS finS nele dedorados. 

a).usuLA NONA · QA YIGENc!A· Fico p-arogodo por mais 
180 (cento e oilenlo) dlos conseculivos o prazo paro o 
condusOo dos seMços. objelo do contrato n" 007106-SBNF. 
Com prevtsOo de ténnloo do obro passando poro 
23/04/2010. 

lnslrumento 
Pates: 

Extrato de T81m0 Aditivo 

:ZO 1~1 Termo Aditivo ao c:oni-oto n• 076108 • SEINF. 
que entre si c:eJebrorn o G.EA. atrovês do Sectelaio de 
Estado do lnfroestrulu'o- SBNF, como CONTRATANTE e o 
empresa CONSTRUTORA TROPICAL LIDA como 
CONTRATADA. que tem como objeivo os serviçO$ de: 
ConstrvçOo do Escola Estoduol Prolóllpo. com 16 solos de 
ooto. no loiTO Araló. em Mocopó-AP. paa os fiOS nele 
deda'Odos. 

WUS!M OITAVA • PA VIGENQA; F'co prarogodo pa 
mais 120 (cento • vnte) dos consecutivas o prazo poro o 
condJsOo dos seMços. objeto do controlo n• 07611J8.SEINF. 
Com previsõo de 1énmo do obro possondo pao 
121021201 o. 

lnslrumenlo 
Portes: 

Extrato de Termo AditiVO 

J•(p!TneWoJ Termo Aditivo ao contrato n" 004109 ·SEINF, que 
entre si celebrem o G.E.A., otrovfs do Secretario de Estado 
do lnfroestrull.fa - SEH. como CONTRATANTE e o 
ernpre$0 A. N. ENGI:NHARIA lTOA como CONTRATADA. que 
tem corno objeivo os seMços de: ConstruçOo do ~ 
~de Vlsla1o do OETRAN. no~ de Macopó-AP, poro 
OI fins nele dedorados. 

CL!U$1M IERCQIA - 00 PREÇO· AIJ Preço Inicial 
controlado de R$=1.4Z6,4.ll.33 (Hum mllOo. QUotrocentos 
e setenta e seis ml QUOtrocentos e trWo reais e trnto e~ 
centavos) 1co ocrescido. o vaa de fiS::342 m,oo 
!Trezentos • seaento e dois ml quolrocentos e nav.nto e 
nave râ). passando o Con1Tolo pao o valor de global de 
§-lQ929,.3.1 (Hum~. oitocentos • lrlolo e oito m1. 

' novecentos e mie e nave reais e trinta e trls centotavos). 



Maca á 18.11.2009 

WuS.UlA ... QUA.VA • DA YIG.Elli:Jt,.: Fica prooogada por 
mais 45 {quarenta e cinco) dlos co.-,secutivos o prazo para 
a conctusõo dos serviços. objeto do contrato n• 004/CR· 
SEINF. Com previsão de término do obra passando paro 
26/10/2009. 

Macopó {AP). 08/CR/2009 

Atei ~gulr.U. 
Secrelótio Esto>ki da Infra -estruturo 

confrotonte 

Instrumento 
Partos: 

Decreto n• 2042/95 

Exfrolo de Termo Aditivo 

2' (segundo) Termo Aditivo oo contrato n• OCR/09 -SEINF. 
que entre si celebram o G.E.A .. através do Secretario de 
Estado do lnfroestf\Jtura- SEINF, como CONTRATANTE e a 
empresa ENEC • ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E 
CONSTRUÇÃO LTDA como CONTRATADA. que tem como 
objetivo os se<viços de: Reformo da Escola Estadual Mario 
de Nozoré Ferrara Uma. no Município de T or1orugotzinho
AP. para os fins nele declarados. 

ru!JSVLA OITAVA • DA V!GENCIA: Fico prorrogado por 
mais ii:J (sessenta) dias consecutivos o prazo paro o 
conctusõo dos serviços. objeto do contrato n• 009/CR·SEINF. 
Com prevlsõo de término do obro passando paro 
18/12/2009. 

lnstNmento 
Portes: 

Mocapó(AP). 16110/2009 

atos / 
Esl o do Infra-estruturo 

contratante 
Decreto n• 2042/95 

Extra io de Termo Aditivo 

1' (primeiro) Termo Aditivo ao controlo n• 024/09 • SEINF, 
que en tre si celebram o G.E.A .. através do Secretario de 
Estado do lnlroestruturo- SEINF. como CONTRATANTE e o 
empresa LIMA E LIMA CONSTRUÇ0ES LTDA como 
CONTRATADA. que tem como objetivo os serviços de: 
Pintura. adaptações e construção de gotpOo em estNturo 
metófteo no Fero do Avenida Ano Nery. em Mocopó-AP. 
poro os Iins nele declarados. 

Q.ÂUSULA TERCBRA - DO f&f.ÇQ; Ao Preço inicial 
controlado de B.S-42?,1 SZ 26 (Quatrocentos e vinte e nove 
m:t. cento e cinqüenta e sele reais e vinte e seis c entavos) 
!ice acrescido. o volcr de U: J04 697 22 (Cento e quorro 
ml. seiscentos e noventa e selo reais e vinte e dois 
centavos). passando o Controlo poro o volcr de global de 
&t.~ (Quinhentos e lrinlo e !rês mil. oirocenlos e 
c inqüenta e quo1ro reais e quarenta e oito centavos). 

Çl_ÁUSULA Ql~~ Fico prorrogado par 
mais 60 (sessenlo) dias consecutivos o prazo poro o 
conclusO o dos serviços. objeto do contrato n' 024/CR-SEINF. 
Com previsõo de término do obro passando poro 
28/li/2009. 

Maca pó (AP), 29/09/2009 

Extrato de Convênio 
Instrumento: 
Partes: Convên1o n• 041/09-SEINF. qLte entre si celebram o 
Estodo do Amopá como Concedente e o Prefeituro Municipal de 
Pracwba como Convenente. com o interveniêncio do Secretario 
de Estado da Infra·Estrul\ra·SEINF. poro 0$ fins nele 
d«larodos. 

fyndomento Legal: O presente CONVÊNIO tem respaldo legal 
no § 1°, do artigo 25 do Constituiçao Federal, combinado com§ 
4° do artigo 12, artigos 116 e 123. inciso IV da Constit uiçõo do 
Estado do Amapá, Lei Federal n• 101/2000 e n• 8.666/93. e 
sues a!teroçãd, Decreto Ertaduol n• 3855/97 e Lei Ertaduol 
n• 0756 de 06/06/2003, regulamentado JKio Decreto n• 5428 
de 24/06/ 2003. 

Objet o: Construçao do Sede do Conselho Tutelar, no Município 
de Pracuúba. 

~! O presente CONVÊNIO teró vigência de 60 
(sessenta) dias para execuç& dos seniços, contados da data 
de recebimento, pela CONVENENTE. dos recu-sos 
transferidos pele CONCEDENTE. 

~R$30.000 Tr inta mil reois). 

~cao; As " com o execução deste Convênio estão 
orçadas no vo de R$ 30.000,00 (Trinta nul reois). e 
correrão à cor ograma de Trabdlho: 15.451.0188 1.214-
Fonalecuncnto do .nfro-estr\JI\ra e Saneamento Ambiental 
Urbdno nos Munlclpios, Fonte (0174), Ndtureza do Despesa: 
4.4.40-<12. conforme Nota de Empenho 2009/NE01078, 
emitido em 03/11 /09. 

lns!Nmenta: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~
. capc!,03.11.09. 

1ra Motos-
Secre nfro·estrullra 

to n 2042/95 

Extroto de Convtnio 

Port~ Conv€nio N" 035/09-S!:1:NF. que entre si celebram o 
Estado do Amopcl como Concedente e Câmara Municipal de 
MOzagao. como Corwenente. com a Intcrvenibcio do SeGrCtaria 
de Estado da Infra-estrutura·SEINF. para os fins nele 
declarados. 

Fundamento Lt9<JI' O presente CONVÊNIO tem 'respaldo legal 
no § 1°, do artigo 2!5 do Constitulçõo Federal. combinado com§ 
4° do artigo 12. artigos 116 c 123, inciso !V do Constituiçõo do 
Estado do Amapc!. Lei Federa! n• 101/2000 e n• 8.666/93, e 
suas olteraça'es, t>ccreto Estadual n• 385!5/97. 

Q!!jeto; Reformo e Adoptoça'es no Pridio da Câmcro de 

Vereodores do Municlplo de Mazagao. 

~O presente Convênio ter& ~ncia de 210 (duzentos e 
dez) dias paro execuçao dos serviços. contados do dota de 
recebimento pela CONVENENTE, das recu-sos transferidos 
JKia CONa:DENTE. 

~ R$-416.446,53 (Quatrocentos e dezesseis mil. 
quatrocentos e quanenta e seis reois e cinqüenta e tr~ 

centavos~ 

~ As despesas com o execuça:o deste Convênio estao 
orçados no valor global de R$-416.446.53 (Quatrocentos e 
dez~is mil, quctrocento.t c quarenta e seis reois e cinqüenta 
e trú centavos). Sendo cmpenhodos lnicio!mr.nte a import8ncia 
de R$ 104.1tl,63 (Cento ~ quatro mil. cento e onze reais e 
sus~nta ~ trb centavos). e correr& à conta dos recurso.t 
oriundas, do Programo de Trabalho: 15.451.0188 1214 -
Fortalecimento da Infra·estrul\1'0 e Soneomento Ambiental 
Urbdno nos Munlcfplos. fonte 0174 Ndt\J'e21l da Despesa: 
4.4.40-42. conforme Nota de Empenho n• 200;9/~ 00917, 
emitido em 25/09/09. 

Instrumento: 

~ Alc)r F' ra Matos 
Secret9r'io de nfra·estruturo 

Ó«reto n• 2042/95 

Extrato de Convlnio 

Macapá, 25.09.09. 

Parte:: Convênio N° OH/09-SEINF. que entre si celebram o 
Estado do. Amapc! como Concedente e a Igreja Evor.gtlica 
Assembléia de Deus Igarapé do Fortaleza como Convenente. 
com a Intervenitncia do Secretario de Estado do Infra· 
EstNtura-SEINF. paro os fins nele declarados. 

Eundomento L~: O presente CONVÊNIO tem respaldo legal 
no§ 1°, do artigo 25 do Constituiç& federal, combinado com§ 
4° do artigo 12. ortlgas 116 e 123, Inciso IV da Constituiçilo 
do Estado do Amopc!, Lei Federa! n• 101/2000 e n• 8.666/93, 
e suas o!teraçacs. Decreto Estadual n• 3855/97. 

Q!!jeto: Construçõo do 1• Etapa do Centro de Convenções do 
Igreja Evongtlico Assembléia de Deus I garapi do FortalezQ. 

~ O presente Convênio terá vigência de 180 (Cento e 
oitenta) dias para execução dos seniço.t, contados do data de 
recebimento JKia CONVENENTE, dos reclNOS transferidos 
JKia CONa:DENTE. 

Valor: R$·180.000,00 (Cento c oitenta mil reois). 

!:12!.~ Dos recursos destinados a execuçõo do presente 
CONVÊNIO correspandentcs o R$-180.000.00 (Cento e 
oitenta mil reais). fica unpr.nhodo Inicialmente a importância 
de R$·60.000,00 (Sessenta mil reais) e corra-ão à conta dr. 
recursos oriundos do ProgrGmo de Trabalho: 08.244.0097 
2.618 • Apolo a Entidades Filantrópicos de Not6rio 
Reconhecimento. Fonte 0107, Nohreza da Ocspesa: 4.4.50-
42, conforme Noto de Empenha n• 2009/NE 00916 emitido 
em 25/09/09. 

Mocopc!, 25.09.09 

~ .. M.l-: 
Alei ;~C:, 

Secret o de Infr<H.Strutlro 
ecreto n• 2042/95 
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UNIDADE DE COIITRAT08 E CONvtNIOS 

EXTRATO DO J ' TERMO ADmiiO DO CONTRATO N"O:ztiDI
SETUR 

Pn>etioo lf'. 51.00Q.l16/2008 

I!STRUME!fiOI E PARtES: 
POt •S!e instrumen10 • noa meOlOC"M twrnl» de dt-eito. e no tm 

. usinodo, de um lodo o E&lado do Amapi, por inlormédlo da 
SECRETARIA DE E_,TADO DO TURISMO- SETUR. i'lstituida pela 
lAI n.• 08t1 de 20 do Fove<ero de 2004 & regulorno<1lada pelo 
O.CI'Oto n' 18t4, do 15 de Julho de 2004, lnsetílo no CNPJIMF n• 
OO.Jt4.1n/0001-l6, M<llado na Ruo Bingo Uchoa. n' 29. B01rro 
Central, CEP 6890&-0QO, no Ellado do Amapá, como ADrTAHTE, 
neote ato r81>(8wnlado por 1<10 Seeroüorio. S ... ANA CÉLIA MELO 
BRAZJ.o DO NASCIMENTO. nomMda pelo Oec:n>to n' 3601, de 07 
de novembro de 2.008. btaoilelf11, coMda, oconomiala, por1adorl do 
RG n• 024.044·AP e inacrita no CPF a.ob rf 307.532.792-15. residente 
e domtci,•d• na Ru. H«l'l"llton SHva, n•'\875, Cenb"o, nesta Cidade de 
Macapi/AP. o do outro lado, como ADrTADA. a om~sa C. o. L 
SILVA LTDA-ME. inocrilo no CNPJ/Mf IOb o n• 05.728.3Q910001-66. 
altabeSecido ne Av. Mal'- RCMSI Tavares de AJmeida, n• 351-A, CEP. 
66. 902~60. BairTo Muco, MacaP'-AP. nes1a ato rOfl"l&el\~do eua 
Propnetiria, Sra. CARLENE lOUREIRO GEMAQUE, bruieira, 
ooltllira. I)Cr1ador do RG n• 125.49G-PTCIAP e inscrito oo CPF oob n• 
724.761.6a2-20, resldenll e domóci iado no Rua Hildemar t.loia , n' 
2!>46, Burftiu~ ne$101 cidade do l.laellpoi. rel<llvem celebrar o presonto 
3' TERMO AOrTIYO DO CONlRA TO N' 02112008, conlorme Parroer 
JuridicD n• 06112009, com bate na lei rf 8.666193, nas :&áusulas e 
oondtQOes segulntea, que M obr'uem a cumprY e ~spei'till r 
integrelmenta. 

CLÁUSULA PIUMEIRA- DO OBJETO: O pre .. nte TERMO ADITIYO 
IIm pot objl4i.o alleror a ClAUSUlA DO COnTRATO. q"" passo a 
vigor com a aeguinll ...S.çlo: 

• CLÁUSULA NONA • DA VIGtNCIA: o prosen"' Contrato >rigoruá 
por mois 60 (sessenll) diaS. ali a oonc:kl ... do c:aname em curso. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIF:CAÇÀO: permaneçam 
Altillcad"' u domaia dãuaulao o oondiçõea Hlaboloeodos no Contrato 
original, nlo abfwlgidu neete l.m'K! Aditrvo. 

CLÁUSULA TERCEIRA ... DA PUBLICAÇÃO: Esle Instrumento 
_, ser pubicado, em no~<~mo. no Di6rio Oficial do Eotodo do 
Amapá em obsel'linda ao ~slabelecldo no Artigo 6 1 e pauígrafo da 
Lei 8.666193. 

EXTRATO 003' TERMO ADinvo OOOONTRATO N' OJOoU.SEf!Ml 
Processon'. 51.000.30612008 

II!SIRUNEHTOS~P~ 
Por este imtrumento e nos melhores termas de dreito, e no frn assilado. 
de um la:lo o Eslado do Amapt, pa in~ da ~CRET ARIA DE 
ESTADO DO TURISMO- ~TUR. nslituida pela lei n.• oa11 oe 20 de 
feYereÓfO de 2004 e r~lada pelo Decreto n' 1994, de 15 de UIO 
da 2004, tnsam no CNPJIMF n' 00.394.57710001·25, sediada na Rua 
Bilga lkhoa, n' 29. Sarro Cenlra( CEP 68006-090. no Eslado do Atnalli\ 
axno ADCT AHTE, nes1e alo repres«<lado por sua SecmiN, Sr'. AA/1 
Cá!A MELO BRAZÃO 00 NASCIMENTO, nomeada pelo Decreto n' 
3601, da 07 de f'IOY<mhro de 2.008, braü$ta. casada, ecooonista. 
por1adora de RG n' 024.~-AP 8 ilscrla no CPF sob n' 307.532.792-15, 
residente e dornialada na Rua Harn!l!on Siva, n' I 975, Cenlin. nasla · 
Odade de ~AP. a de OUIJa lado. axno ADITADA. a empresa 

. AJAAPÁ COMéRCIO E SERVIÇO LTDA. lnwilo no CNPJ/1.1F sob o n' 
05.691.06910001.01. estabeleddo na ~8 Leopoldo Machrub, n' 4141, 
CEP. 68.902.()20, Sano Belrol, Macapà-AP, nesta alo representado pelo 
IArelor Adrritos~ollva, Sr. ERIK JAHSON SOSR!NHO DE LUCENA. 
brasileiro. casado, por1ador do RG n' 1512375-SSPIOF 8 inscrilo no CPF 
sob n• 245.551.002~. residmle e ctomciliado na Av. Caral!lJnr. n" t030, 
Beira. nesta cidade de Macapâ, rasoivem celebrar o p<esmte 3' TERMO 
ADITIVO 00 CONTRATO N' 03012008, oonbrne Pa-ec« Jorkico n• 
05912009. com base na L!i n' 8.66&93, nas dllusulas • condi;:Oes 
seguntss, que se obriglln a aunprir e respei!.ar !ntagraknenta. 

~PRIMEIRA ... DO OI!JETQ: O Df8$tflle TERMO AOIJIVO !em 
pa cbjeliYo allctar a ClAUSULA DO COHTRATO, que passa a vigor com 
aseguln!O)re~ 

• CLÁUSULA NONA · DA ~NelA: O ~te Contr.-, vigorartl pa 
mais 60 (sessenta) cias. illll a oandusào da Colame ern a.rsc. 

CLÁUSlM SEG~T~Ç!Q: Permaneçam ratticadas as 
ciemais clausulas e coodiçOes eslall6lecidas no Con~alo cr>gi10:. nao 
abra'lgidz neste T enno MINo. 

~~Jl.A.I.El!g;JRA-DA I'IJ!IllCACAo: Este lnSIMlento devera ser 
pub§cado, em resumo, no Wrio Oláat do Estado do Arl\'lp~ em 
obser-.ma ao estabelecido no Artigo 61 e pwàgrafo da Le 8.66&93 

Qil!l da Auinl1ll!l:. 26110/2009. 

&ECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
UNmAOE DE COIITltA TOS E C0Nvtll!OS 

EXTRATO DO 1' TERMO AOITIYO AO CONTRATO N" 00412CO~ 
CVI020UI2001.f:II8RATUR 

PROCESSO N' 51.000.DJ512009-SETUR 

!!miii!MENTOS E PARTES· 
Por ·~ inatn.unento e noa rnellorea. termoc de di~. e r o ftm 
asm.ado, do um ~do o Governo do Estado do Amap6, pot ltllefrntdlc 
da SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR. tnsuuida 
peta lA! n.• 0111 do 20 de Foverolro do 2004 e regulomen- r>elo 
Oecroto n• 1114, de 15 de Jul\o de 2004. insc:rio no CHPJIUF n-
00.394.67710001·25, sediada no Rua Bingo Uclloa. rf 29. S..rro 
Cenlnll. como COifTRATANTEIAOITAHTE, .-te alo ,.,.....,lado 
pela suo Sec:re1ário, S1a. AHA C~UA 11. BRAZ.i.O DO NASC~EHTO 
.-.omMde pelo Ooctalo lf' 360t. do 07 do ,.._,tro de 2.008. 
brosiloiro , cooadoo . ....-.... portodc.-o do RG rf' 024.044-AP e 
õnsaiea no CPF oob lf' 307.532.792-15. roaidonto e domiOhoda na Rua 
Homolton Silva. n• 1875, C..,..., nesta Cidade da M~N". e de 
2U1m _ lodo, como CONTRATADAIADfTADA. • Emprua MZ 
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COMUNICAÇAO L TOA, inocrill no C ... .MIIIF eob o n' 
04.1MJIZII0001-3t. -bolodola no Av. Ant6nG Coello de Corvalho. 
rr' 3973, Bolno Sonto Rito, _. eidode de IUcaP'. E.- do 
Amopi, nesle ato r-- pelo Sra. 11A1W INES ROORJOUES 
MAFALDA. -··· c:uada, pcrlodo do RG n' 70-711-$SP e 
lnocrl1o no CPf oob n' 417.211.-. r........., cMbrar o_,... 
1• TERMO AllfmiO AO CONTRATO N" 00412110t, .,....,_ ao 
CV70Z071/2001.aMRATUR, noo 11r1n01 do PaNCet 
JuridlcoiSETUR a ., conlonnldode d.. c!*lsWos o condiçóea 
seguontos. que oo obrlg .. a eunp.-e 1espei1ar l~alrneniB. 

~ PfiiMEIIIA=JlQ.QIJ.EtQ: 
O presente TERMO ADITIVO tem por OlljotNo -"' o CLAUSULA 
00 CONTRATO. quo peaao a.tgcrcom a SOV\*IIe.-çAo: 

• CLÁUSULA NONA - DA VtGtNCLA: o prwooote Contraio ~ni 
PD< mais so ( .. uenlll) dias, oté o concluMo do coname em ClnO. 

WVSULA SEGUNDA- !)A RATIF!CACAQ: 

Permaneçam ratifiCadu u demail dãusull& e c:ondiÇ:IOH 
eotabeloddas no Conllato ctogonal, MO alnrçldoo neolll Termo 
lldiCiYO. 

~IISUL.A TERCEIRA- DA PUSUCAÇAO: 
Eatt !ntlrumento dever• ser publicado, em rMumo. no Oiãrio Okill 
do Éotodo em obser<6naa ao .. - no M 81 o '*"""'o do 
Loi 8.666/93. 

~ da.AIIO\lllt!l' 08/1012009. 

Mococ~•·AP. 09 de ou\lbrO cll2009. 

ANA ctlLA J cl\ \ qo \ ÍWCUENTO 

~~wtomo 

Autarquias Estaduais 

PORT~RIA N". 230109-ADAP i 
i 

O PRESIDENTE DA AGtNCIA DE : 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • AOAP, no uso de suas : 
atribYiçOes confericln pelo Oecnlto n' 0503, de 13 de fevereiro : 
de 2009, e tendo em vista o teor do llemo. 0157/0t- . 
CPC/ADAP, de 05 de novembro de 20011. 

RESOLVE: 

Arl.1° • Au1oriz.ar o deslocamento do servidor 
De<Mtrio C .. ntino Pinheiro da Cos~ - Sub-Gerente de 
Apoio Técnico OperlcioMI, da sede de auas llribulç6es 
Macapi-AP, at6 a c:klade de SalvadOr, no perlodo de 17 a 
2111112009, com o objetivo de participar do Curso Pllonos 
Direloi'N de Abaateclmento de Agua. 

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

Ma capá - AP, 16 de novembro de 2009. 

.....- -

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N' 01812008 

INSTRUMENTO: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N' 01812008, CELEBRADO ENTRE A AGtNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ-ADAP E O 
ARQUITETO HAROLDO PINHEIRO VILU.R De QUEIROZ. 

Aos t4 (quatorze) d~s do m~s de setembro de 2009. a 
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, 
entidade autárquica de Direito Público Interno. no Go~emo do 
Es13do do Amapá, insctita no CNPJ sob o n•. 01.661.43410001-
03, como CONTRATANTE. neste ato tepresentado por seu 
D11etor-Presidente. Sr. ROBÉRIO ALEI XO ANSELMO NOBRE. 
nomeado pelo Decreto Estadual n•. 0503. de 13 de feverei'o de 
2009. brasileiro. solleiro. inscrito no RG sob o n•. 331610-AP. 
expedida pela SEGUPIAP. CPF n•. 070.675.422-00, residente 
e domiciliado n3 Rua Salvador Diniz. n•. 234- Centro Santana
AP. e de outro lado. como CONTRATADO o ARQUITETO 
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ, brasieiro, 
divorciado, registrado no CREA-OF sob o n' 3 93810, portador 
da Cartena de Identidade de n' 256.674-INI-DPF-MJ, inscrito 
no CPF n• 116.396.79 t -20. residente e domiCiliado no SHIN, 
OL-01 . Conjunto 06, Case 07 - Lago Norte, CEP: 71.505-065-
Brasilia-OF. têm entre si, JUS lo e acordado e celebram. o 
Primeno Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n• 01812006 de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. nos termos ajustados a sua 
execuçao, âs normas da Lei n• 6.666193. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto p'rorrogaçao de 
pr1zo ao contrato n• 01812008/ADAP. tendo como bne legal o 
inciso 11 do artigo 57 da Lei Federal n• 8.668193, conforme Nota 
Técnica ~· 00212009/DDMAP/ADAP constante na (n.oo parte 
integrante do processo administrativo n• 2000.29212009/AOAP :... 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CLÁUSULA SEC>UNDA- DO PRAZO 
2.1 - Foca prorrogado o prazo onginalmente estabelecido. 
passando o mesmo a tet vigenda de 280 (duzentos e oitenla) 
dias, onociando em 14/09/2009 a 201061201 0. 

CLÁUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇAO 
4.1 - F1cam ratificadas as demais cláusulas do contrato origonal 
celebrado em 051t2/2008 

CLÁUSULA QUINTA- DISPOSIÇÕES GERAIS 
5.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Macap;l - AP. 
como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas dosle termo aditovo. com expressa renúncia de 
qualQuer outro. por ma os pnvilego8do que seja. 

SIGNATÁRIOS: ROBÊRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE. 
Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvomento do 
AmapáiADAP, e o Sr HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE 
QUEIROZ. 

'Rõiiério I o Ansemo Nobre 
Dir or-Presidente 

Agência de De$ volvimento do Amapá - ADAP 
ONTRATANTE 

P O RT A R I A (P) li'Ol9/l009- PRODAP 

O Pn:oidcnte do Processamento de Dodoo no Eotado do Amopi, 
• no uso du suas atriblliyOei que lhe do conferjdu, pelo Decreto n• 0558 

de 17 de fevereiro de 1997 e Lei n' OJ I O de OS de denmbro de 1996 e 
1ltmda pela Lei n' 318 de 23 de dczombro de 1996, conforme Memo 
s/n da COSUTECIPRODAP de 09.11.2009. 

RESOLVE: 

OcsiJIIIr JOSÊ JI'RANCINEV DOS A.'IJOS SOt.'l.A, 
COORDENADOR DE SUPORTE TtcNICO - FGS-2, para viajar . 
de ~ sede de suas atividades, ~ a cidade de Slo Paulo, no 
perlodo de 30.11 a 04.12.2009,scm 6nul pora.a Administraçlo Eludlill. 

GABINETE DO PRES~D • DO PROCESSAMENTO DF: 
DADOS NO ESTADO DO P , em Mocapé-AI', 17 de 
novanbro~-- ' 

FE.NANDO AN'1'6NTO HO 
Pn:oidcnu: do PRODAP - ------ --- --- ~ ·-

EXTRATO DO 5' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 001105 
-PRODAP 
1- PARTES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
ÇOHTBATN(fE·Procasumento De Dados Oo Amapà
PRODAP: Presidente/Fernando ,.,._,nlo Hora Menezes 
COifTBATADO•Empr~ Bratleira de Telecomunicaç&IS SIA
EMBRATEL: Gerente de Contes/ F6bio Lima Monteiro. 
11 • CLÁUSUU. PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
Funda-se o pre~ente lermo Aditivo no inc. I do Art. 65, da Lei n" 
8.666/lll e peçao const.ntes no Processo n• 5t05112009. 
111 • CLÁUSUU. SEGUNDA- DO OBJETO : O presente Tenno 
Aditivo tem por objelo a prorrogaçlo do prazo de vigência do 
connto n.• 00810&-PROOAP por mais 12(doze) meses a cont.r 
da data de auNiuta delle lenno. 
IV · CLÁUSUU. TERCEIRA - DA DOTAçAO E DO PREÇO: As 
despesa decotTenlaa deste Tenno Aditilro, no va1ot de RS 
10.531,11(dez mil, quWieniOI e lrin\a e um reais e onze 
cenlavol) met'ISils, relef.-s i matUençAo do link 
COII1Ulicaçlo, tolalizando o valor global de RS 126.373,32(cento 
e vinte e Mia mil, trezentos e setenta e três n!ais e lrirà e dois 
ceruvos), tendo empenhado neste alo o valor de RS 
10.531.11(deZ mY, quinhenloa e trinta e um reais e onze 
centavos), ~ correria ~ coru da Fonle 0101 , Elemento de 
Deapesa 339039, programa de tabalho n" 
1.15.201.04.122.0001.20001 .0001 , HoU de Empenho n• 
2009NE00217 e o re5fante a aer empenhado posteriormente 
independente de qualqoer lnllrumento. tendo os valores pagos 

· med;.nle apresentaçio da Feua da Contratada. em 
conoon6ncia com o Plano de ~ e aonograma de 
dnembolso, os quais Incluem e comportam nos custos 
neonaérios i perfeU execuçlo dos serviços. 
V • CLÁUSUU. QUARTA: Este lenno aditivo tem seu termo 
inicial na date de tua auinll.ura a Nu prazo fn.al ao termino dos 
doze(12) meaes. 
VI • CLÁUSULA QUINTA: Pem11neeem inalteradas as demais 
Clausula pactuada no instrumento ~in.trio, ora aditado. 
VIl- CLÁUSUU. SEXTA- DA PÚBUCAçAO: A pubücaçlo do 
presente i~rumento deverá ser feita . em restn~ o, no Diário 
Oficial dO estado do Amapá, em obselvtnda ao estatuidO no 
artigo 61 e per~lo 1• da Lei 6.666193. 
VIII • CLÁUSUU. SÉ1WA - DO FORO: O Foro deste termo 
Aditivo, t o da Comarca de Macap6, Estado do Amapá, com 
excluato de qualquer outro por mas pt1vllegi8do que seja. 
Por e51atem assm, justas e concordes. as partes assinam o 
pre~enlelnstrumeflto em 04(quatro) vias de Igual teor e fonna, na 
presença de 02(duas) leltetmrila • fin aa~inados. 
Macapj - AP. 21 de novembro de. 

I 
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. ., 
(iiürap ) 
Jaezer de Lima Dantas ----.. ~-·- ·-----~ ~-----~ 

PORTARIA N.0 032812009. UP/COAFI- RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO ·oE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.0 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memorando n.0 

020012009-CATERIRURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento dos 
Servidores relacionados em anexo, que viajarao 
da sede de suas atribuições, até a Capital Macapá, 
com a finalidade de participar da Treinamento da 
Operação Agulha de Ouro. promovido pela 
SFAIAP, no perlodo de 27 à 30 de Outubro de 
2009. 

Art. 2") 
Cumpra-se. 

Dê-se Ciência, Publique-se e 

Portaria n•. 032812009-UP/COAFI-RURAP 

Relaçlo dos Servidores 

NO. NOME DO FUNÇAO LOTAÇAO i 

SERVIDOR 

01 Osvaldo Vitória do Jari 
José 
Carvalho Técnico 
Sanches Aarlcola 

Vitória dÕ 'Jãii'1 02 C h ris 
Anderson 
Nogueira de Eng. 
Souza AarOnomo .. ; 

03 Sérgio laranjal do Jari ~ 
Carvalho TéCnico 
Barbosa Agrfcola 

04 Canos Laranjal do Jari , 
Alberto de TéCnico ; 

Freitas Agrlcola 
05 Laranjal do Jai( 

AntOnio dos Piloto I 
Santos Baia Fluvial ! 

06 Agua B. do i 
Mârcio Eng. Cajari 
Nunes leite Agrônomo 

07 MazagâÓ i 
Wendel Eng. ! 

- ~nhaPi~ Florestal i 
Mazagâo I 08 Weliton ! Videira dos Téalico 

Santos Aarlcola ' . 
09 Agostinho Mazagâo . 

i 
Tabora Técnico i 

: 
Lopes · Agrlcola : 

10 José Cláudio Mazagao ! 
Pureza Piloto 

i Barreto Fluvial 
11 AntOnio Maracá ! Wilson I 

Rodrigues Técnico i 
de Andrade Agrlcoia 

12 Roseane Maracá 
Menezes de Eng. 
Melo Agrônomo 

13 Maraéá 
Jorge Lina Eng. 
dos Santos Florestal 

14 Ramondos Maracá 
Santos Eng. 
Bentes Florestal .. -
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15 Francisco Maruanum j41 I Maurenilson Camot ~ I Jefferson .I Eng. I Porto Anchieta Monteiro da Técnico f'.lmeida de Brito AorOnomo Gra_nde 
Anacleto de Técnico _ _ Silva Agrlcola 

16 
__ Andrade Agrícola .. 42 Arnaldo Técnico Oiapoque ANEXO -I/I 
Raimundo Maruanum Aparecido Sene Aorlcola Portaria n•. 0328/2009·UP/COAFI-RURAP 
Cardoso Técnico 43 José Carlos Técnico Oiapoque 
Bitenco!!'!.._ ~gr(~la Santa Rosa Ao ri cola 

17 Valnei Maruanum 44 Flavio dos Técnico Oiapoque Relaç.lo dos Servidor!!!_,._. . 
Santos Oliveira Aqrlcola 

~ 
-- -Barreto Técnico 

Oiapoque -Nunes Agrloola .. 45 Amaury Gu~ao NOME DO FUNÇAO ESLOC 
18 Enéas Maruanum- - Faustino Viana Piloto Fluvial SERVIDOR 

Corrêa dos Eng. 46 Roodervan Oiapoque :81- Agnaldo de Deus Piloto Porto -
Santos Agrônomo Hortensio dos Técnico : Lo~es Fluvial Grande 

19 Aorlcola 82' -Wellinson Maruanum Santos Jovani Brazao Técnico Pedra-
Maximinde 47 Cosme Pantoja Oiapoque Fernandes Aqricola Branca 
Souza Eng. da Silva Piloto Fluvial 83 ' Tania Maria de Técnico Pedra- -
Severino Florestal 48 Washington Luis Técnico ltaubal do Oliveira Aorloola Branca 2õ' Tartarugalzinho Toloza Costa Aorlcola Pirirlm 84 Francisco F'Eméira Técnico -- Pedra 
Valdineida Eng. 49 Hilcélio Viégas Médico ltaubal do do Carmo Aqrloola Branca 
Silva Gomes AorOnomo Picanco Veterinário Piririm 85 Wilson da.Silva Técnico - Pedra 

21 Abdengo Tartarugalzinho 50 Giliard Alves de Técnico ltaubaldo I Maciel Aaricola Branca 
Araújo Técnico Carvalho Ao ri cola -- Piririm . 86 Piloto Pedra .. -
Mendes Agrfcola 51 S. 

·: 87. 
Elival Pinto Souza Fluvial Branca 

22 Carlos Tartarugalzinho Sidnei Jorge TéCnico Joaquim Emane Monteiro · Eng. Pedrà - -
Nelson Pinto Técnico Tavares da Silva Agrlcola Pacul AQenor Florestal Branca 
de Almeida Agrícola 

52- Osvaldo_ . .. S. ' 88 Humberto Augusto Eng. Pectra-
23 Wendel de Tartarugalzinho- Santana Técnico Joaquim ! Petrachi AorOnomo. _ Branca 

Jesus Lobo Eng. Nascimento Ao ri cola Pacul )89 FranciscO A lves da Técnico Serrado 
Ramos Agrônomo 53 S. Silva Aarlcola Navio 

24 Tartarugalzinho Pedro da Cruz Técnico Joaquim 90 Gilson da Cuntí'â Técnico Serra do 
Márcio Lima Técnico Alcântara Aarlcola Pacul Carvalho Aqrlcola Navio 
Miranda Agrlcola 54 Ivan Leal S. 91 Ali Pedro Perente Técnico Serra do 

25 Francisco Tartarugalzinho Monteiro Eng. Joaquim de Oliveira Ao ri cola Navio 
das Chagas Menezes AarOnomo Pacul 92 Renê Veras de Técnico Serrado 
Costa Médico 55 S. Sou~. Aqrlcola_ Navio 
Miranda Veterinário Ana Patricia Técnico Joaquim 

26 Messias Tartarugalzinho 
- _Cordeiro Ramos_ .A,.grl_qola Pacul 

Macapá (AP). 29 " Outubro de 2009. Ferreira de Técnico 56 S. 
Oliveira ~gri_t9la 

trique Anderson Técnico Joaquim --- de Qliveira Aorlcola Pacul ---= ~-27 Tartarugalzinho 57 S. 

~ -~ Adenir Alves Técnico José de M;ra 

~N;AS Palmerim Agrlcola Joaquim 

2 8 Werlen Tartarugalzinho 
Corde~ro Administrativo Pacul J ·-~· · -~ 

Sandro da 58 Sérgio Alves dos Técnico Cutias Diretor Pre1 dente/RURAP 
Silva Técnico Santos Aarlcola 

Santana Agrlcola __ 59 Avanérico Brito Técnico Cu tias 
29 Edevanilson Pracuüba 

dos Santos Agrlcola 
(IPEM -0 1 da Silva Técnico 60 Márcio Cley Técnico Cutías Ramos Agrlcola Ferreira Cunha Agrlcola Alclr Mary Sampaio _ _) 

30 José Pracuúba 61 Cláudio Peres Técnico CutiaS . -
Aristides de Oliveira Neto Agricola 
Costa Piloto 62 Jorge Rebelo -

Cutias ~19-~n!!de lici!oclo 
Miliano Fluvial Mourao Piloto Fluvial Ext'lto do Resubdo do Prt~ Eletl6niço n' 007109 -

63 31 Marilene Pracuúba c taudinaldÕ de Técnico Bailique Objeto: Aquisiçao de Equi?amentos de lnkilmãlica e lnslrumemos de 
Vilhena dos Técnico Souza Costa Aarlcola 

Mediçào para o IP!:t.~'AP 
Dau da Stullo PUblica: 1511011009, às 09:00 hotas Santos Agrlcola 64 Vanderlê da Técnico Bailique Local: Slle~~-~&91!!.~' 

32 Sidnan Amapá Silva Santos Aarlcola Para os lotes I e VI foi adjudlcadil a Empmsa lnovama• 
Gonçalves Médico 65 Edson Rocha Técnico Bailique T eleinform.ltica ltda, CNPJ 07.055.98710001-90, Curmba - PR. wn 05 
de Oliveira Veterinário Amanaias Ao rico la 

seguil;es valotes: R$ Hg8.99 {Uês mil quatnxemos e noventa e Oito reais e 
11011enta e I\O'Ie centavos; para o lote H e RS 378,00 (~ezentos e setenta e 33 lias de Amapá 66 Marcos Bailique cilo leais: pa!ll o lote rv. 

Santana Técnico Alexandre Eng. Ja para os loiK I, 111 e v foi Ci111UIIdll1rJcasuda a licilaçao, vislo 
Costa Agrlcola Gomes Coutinho Ambiental que os valotes ofer1ados nao viallilzaram a equisiçao dos referijcs bens, 

.. poo ~vam I11UI1o além do estimado no edilal de abeflu<a e os fOilleCildores 34 Joaniraldo 
Amapá __ __ 67 Humberto Bailique ~ao aceitaram negociar o valor apteSentado. O lote rv lo i arrematado pela 

da Silva Técnico Pimenta Quintas eiTopresa Fort. Com. e Serv. LrDA, porem Mo foi apresentada a 
Ramos Agr(ço!~ . 

~8 
Junior Eng. Florestal rlocumeotaçao de sua habilttaç<!o, resultanO:l em desclusiliçoção da 

~5 Ama pé - Noel Barroso Técnico Ferreira 
r~f~rida emp-esa 0 lott IV Cf1(elf1lU FIIUISildO. 

OI IotH VIl, VIl~ IX t X fOiilm diHrto, - Paulinho da Técnico Filho Ao ricota Gomes 
Silv_ª Souza AQricola '69 ·J'eàn-R(iger- ·- Ferreira Mac:apà- AP, 12 de novembro de 2009 

~ Anderson Calçoene Pereira da Silva Eng. Gomes 

~ Costa de Técnicc Junior AgrOnomo 
Souza Agrlcol;, 70 Wilson Costa da Técnico Ferreira ---·- -37 Jossy Calçoene Silva AQrlcola Gomes 

'~··~ Wandro 71 Fernando Luis Técnico .F.én:eira ~.1 '0U'20:6 R U"J.> 

Marecode Técnico Costa da Silva Agrlcola Gomes -Lima Aorlccla 72 Luis Carlos Brito Técnico Ferreira 

[órgãos Autônomos] 
38 Calçoene da Sil11a Ao ri cola Gomes 

Máximo Pitar Pilote 73 'Raimundo Técnico Ferreira 
da Costa Fluvial Barbosa Amorim Aarlcola Gomes 

39 Carnot 74 Raimundo Ferreira 
Miguel da Técnico Gomes dos Gomes 

Costa Aleixo Ao ri cola 7s 
_Santos Piloto Flu~ial 
EnéasLemos Técnico ·Po~ -···-- -

ANEXO- I/ Barbosa Agrlcola Grande (D.etran 
Portaria n•. 0328/2009-UP/COAFI·RURAP 76 Reginaldo Silva Técnico Porto 

:-:;7 
Ferreira Agrlcola Grande Cei.BM José Furtado de Sousa Junior 

Relaçlo dç8 Ser_vldores Rosenil dos Técnico Porto 
Santos Gomes AQrlcola Grande 

N•. NOME DO F~NÇÂO ESLOC 78 Paulo Ferreira Técnico Porto PORTARIA N" 138/2008- DETRANIAP 

4o 
SERVIDOR 

79 
da Silva Agrlcola f-~rande . 

Jodevaldo dos Técnico Car~ Gitbertci Silva-aã Técnico 
--

Porto 
( _ Santos Guriao 1 A,srlcola ___ OUveira - Aarlcola Grande O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE -- TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso de suas 

;r 
,. ·~ ) .. . • o . . . ·-~ >-·--- . ~- ~ 
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~trihuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n° ()1;2. 
de 03 janeiro de 2008. Lei n• 0624, de 31 de O\J1ubro de :.'fm, 
regulamentada pelo Decreto n• 035, de 14 de novembro do 
2001. 

RESOLVE: 

Art. t• · CONCEDER ADIANTAMENTO de suprimento de 
fundes em nome do servid()( SGT/BM ITAMIR ANDRADE DOS 
SANTOS CPF n" 415.659.832-20, Responsável pelas 
Atividades de Exames Técnicos e Pràticos:OO. deste 
Departamento Estadual de Trán.~ilo do Amapá .. DETRANIAP, 
no vaiO< de .t.OOO,OO (quatro mil reais). destinado a custear 
despesas miúdas de pronto pagamento ca<no material de 
consumo e serviço de terceiros. para suprir necessidades 
administrativas, para o Oepanamento Estadual de Transito do 
Amapá - DETRANIAP. 

Art. 2" · O ADIANTAMENTO concedido deverá ser ' 
aplicado no prazo máximo de 60 (Sessenta) dias a contar da 
data do recebimento. 

· Art. 3" . A refertda despesa deverá ser empenhada no 
Programe de Trabalho 06.122.0001.2001.0000, na fonte de 
recursos - 0107 no elemento de despesa 33.90 30 - metertal 
de consumo no valor R$ 1.500,00 (Hum mU e quinhentos reais), 
e elemento de despesa 33.90.39, serviço de terceiro. pessoa 
juridica no vai()( R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). 

Art. 4° • O responsável pelo adiantamento df!verli 
apresentar prestação de conta junto à Divisão de Apolo 
Admonistratívo (OM) deste Departamento. dentro de 10 (dez) 
dias úteis, aolos o &ncerramento da vigência da aplical;ào do 
recurs.- constante n<1 ArL 2" desta Ponaria 

PORTARIA N' 140/2009- DETRANIAP 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no ~so de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n' 0042 
de 03 de Janeiro de 2008 e considerando o contido no Memo. 
t 28109- OIVOPE/OETRAN, 

R ES O LV E: 

ART 1° • HOMOLOGAR o desiOC'.amento dos 
servidores TEN. JOEL CARDOSO AMARAL, Chefe da DivisAo 
de Operações, TEN. LINDOMAR FERREIRA TRINDADE, 
Coordenador Geral de Habilitação, EDMUNDO PONTES DA 
COSTA, Chefe da UCC e examinador, LUCIVALDO COELHO 
DOS SANTOS, Responsável pelo Grupo de Atividades de 
Multas, MARCOS ARAÚJO DE ALMEIDA e MARCO 
ANTONIO RAMOS, Agentes Administrativos, da sede de suas 
atividades funcioneis Macapa-AP, até ao municopio de Laranjal 
do Jari·AP a fim de aplicarem Prova Prática de Direção 
Veicular, no período de 23 a 26/t0/2009. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O prescnle instnlmcrdo tem rupaldo legal nos termos do 
Art6S, inciso f, "b'', da Lei Fcdcral8.666t'}3. 

CLÁUSULA TERCEIRA-Ficlrn adilldos ao conlrllo oritliNI: 
• 20 (vinte) tinhu t~icas, oom -lrllaçlo de ISOO 

minutos, wcalizando 60 linllas de voz c 14.800 minlll05/ 
m~; 

• 04 {quatro) linha$ ele dados {modcno), oom pacote de daclos 
ilimitado; 

• 4 (quatro) modens. 

CLÁUSULA QUARTA- Ficam ldit..sos: 
• Ao •• inicial do COIIIIIIo, o valor mo:mal ele RS 1.449,40 

(um mil quatrountos e q- c nove IQis c quaraltl 
centavos), totalizlndo o valor.mcmal ele RS 6.436,6S (seis 
mil qucnc:cntos e trinta e seis reais e sesscnt1 e cinco 
oeatavos), mcrcn~ 6s linhas teld&lials ele voz c de 
dados; 

• O valor de RS 39,60 {trinta c D<M: reais e se5SCII1a ccnlaV05), 

n:fcrentc • aquisiç:lo de modens. 

O valur rcftra~tc ""' modens sat quitado em uma lonico 
parcela. no vencimenlo da tilun de mes subscquenle. 

As oJcmais Cláusulas do c- ori&inal aqui n1o refctidas 
pamaneccr10 inlltcndas, ~ na.-s IIIUdalças, se nec:cssWio, na 
fornUI da lei. 

DATA DA: ASSINATURA: 
OI de setembro de 2009 

SIGN.>I.TÁIUOS: 

PELA CONTitATANTE: JoK RobortD Gahlo - lllrtlor 
Prttidtdlt, Ublnota• .. C- Aoodracle- lllrdor Ad•lalllntivo 
- Flua<tlro. 

. PELACO!"''TilATADA: Mallric:loflllllli4Pa 

NÚCLEO DE LICrfAÇÀ.O E CONTRATO· NULICICAESA 

líJTIAIO DO l 'DBMO ADITIVO 
~.tON'. 117llllll 

INSTilUMml'O CONTRA 'lliAL QUE EN11lE SI CELEBIIAM 
A COMPANHIA DE ÁGUA I ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA 
E A COQrERA11VA DOS PROPIUETÁRJOS DE 
TRANSPORTE DE VI:ICVLOS LEVES E PESADOS DO 
ESTADO DO AMAPÁ· COOVAP, NOS TEKMOS A SEGmR 
DISPOSTOS: 

O .,.- Termo Aditivo visa allerllç:lo da clá&nla 
conaponcleale do COGinllo oriaJdal, COGfonDc ilctll Olb&ixo: 

ITEM tl -Nos ta11101 do Art S7, iDciso D. da l.d Federal 1.666t'}3, 
flea pronopdo o pruo da vipia por mais um pctfoclo ele 12 (doze) 
moacs, a toiiW' deU de -llro dt :Mit, cem ll!niiDO • 11 dt 
IIOftlallro de 2011, podcado Mt pronopdo aa forma do art. S7, 
inciso n e§ 1•, da l.d Feclc<al 8.66&1993. 

As demais CIUulas do Conll'llo ori&inal aqui nlo referidas 
pamaneccriO inaltcndas, * novas mudanças, se necessário, na 
forma da lei. 

DATA DA ASSINATURA: ART 2' • Esta Portaria enlfará 
sua publicação, revogando-se todas eno 02 do oulllbro do 2009 
contrário. 

1 Sociedades de Econ. Mista 

(c2esa --.. ·-· ---1) 
José Roberto Galvão . ·=-·='=-.-.::::;;::::;-, ] 

:\i!CLEO DE LICIT AÇÀ.O E CON11tA TO- NCLIC/CAE.SA 

EX11tAIO DO I ' UJMO ADrDVO 
AQ.Ç.OmJlATO !f, O!lllQQ9 

INSTRt:MENTO CONTRA llJAL QUE El''TRI SI CELURA!If 
lo CO\IPANIIIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ- CAESA 
f. A EMl'RF.BA VIVO s.A.. NOS TERMOS A SEGUIR 
DISPOSTOS: 

O pmcme Termo Aditivo visa altr:nÇio das eüuluiM 
com:sJ>('II<blol do conlnolo originll, canfOI'IIIC oNixo: 

SIGNATÁJUOS: 

PELA CONJliATANl'E: Jotf Robtrto GaJYio - lllrelor 
Pnoldmte, Ullll'llla• da c .. ta Aood 
-J'IuiiCà"" 
PELA CONTRATADA: l'l'llac Silva Penlra Go<t 

COflliaUO PEIWANENTE DE UQTAÇACI 

A VISO DE LICITAÇÃO 

A Faadaçlo da Criaaça e do adolescnteiFCRIA, 
através de su C.illlo Per_.tc de Liti~ 
CPL, toru p6blko ,.,.. eoalled8lellto dos 

Pá . 22 

iatcresudos ao raao, qve raliurá licitaç6a 
coarorme abano. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N•. 
002/l009- CPUFCRIA 
DATA: 09 de dezembro de 2009 
HORA: 09:00 laoras 
OBJETO: Material de Conumo - Gflleroe 
alimeatklos peredveis. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N•. 
00312009 • CPIJFCRIA 
DATA: IOdedeumbrodc 2009 
HORA: 09:00 laoras 
OBJETO: Material de Coasumo - gfneros 
alillleatkios alo ptredvefs, .. teria! de lllgieae e 
limpeza, gjs de cozin•a GLP- P13 e Combllltlvel 

Os editais completo e seus aaexos, poderio ser 
obtidos gratulea-te u ula da Flladaçlo da 
Criança e do Adoksente, sito à Rua Leopoldo 
Machado a• l-465, a• udllr - Ceatro MIICIIpi-AP, 
mediante a apresentaçlo de pea-clrive juatamente 
col8 eart.bo da nr ... 
lnformaçlies: (96} 3212-9141, das 081100mln àJ 
lllaOO..Ia e das 141100•111 àJ 181100mia, noa diu 
6teis. 

Muap6-~A 7 e v brode2009. 

llllreill do campos Batista 
P FCRIA 

@DER LEGISLATIVO) 

(Tribunal de Contas do Estado ) 

Cons. José Júlio de Miranda Coêlho 
~·~- ~~~-----~~~~--J 

O l'lwida1lo olo Tribuaá do C- do Estado 
do ~ 110 uso dal âbuiç&:s que lbc do ccnforidas, com 
~ 110 11t. r. incito m, c1a Lei~ ri' 10, de 20 de 
-*o do 1993, bem """"' do que CCIII1a "" 1'loccsso -.f 
OOliOI~TCEIAP, ~e~~;. 

RESOLVE: 

J. Dais- os .-vicba UIIZ OTÁVIO DA ROCHA BRITO t 
SANDRO ROBEilTO SILVA POtUJIA, I*" sob a COOidc:nlçlo 
do primeiro. raUm laspcçto m Pn:feilura MIMiicipal de 
TllWUplrinbo, .._ ao 1'loccsso a• 350912009-TCEIAP. na 
pcriodo de lia 21 de nooanllro de 2009. 

O PrcsMicrltc do TriiHinal de COIIIai do Estado do 
Amapá, DO 1110 elos olrihuiçllcs que lhe slo CCIIfcridas, 00n1 Nndamenlo 
no lll r . incito m, ela l.ci ~-.f 10. de 20 de~ de 
199S c de, 

RESOLVE: 

I • Dcsitllar o ICI'Vidor JOSt REN!l.DO DA SILVA RAMOS..,... 
..;,.;. da ICde de .. aâvidadcs • o Moriclpio e1e r..,.,..mnho, 
para traiu -101 dt .._ deMt Tribuaal de Coatu. no 
pcrlodo ele 11 a 21 de IIOVCIIIblo ele 2009. 

11 • 06« cieoocia, ft:IÍSIIHC c publiquc·x. 

~APJ"* ' ..... ,.,. 

c.-......JOSt ~MfKANuACOt:LHO ..,....... 
POIITAIIIA 11"1 :t'IJ-.TCI/AP 

O l'laidollle do T~ ele Coara do &I* 
do Anllp6, DO 1110 das llliluiçl)ca que lllo do CXlllfcridas. .,_ 
~ •llll', iDcilo m,. Lâ Camplcmcallr ri' lO, ele 20.~ 
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setembro de 1995, bem CQI110 do que consta no PllXICS30 n' 
00380512009-TCf/AP, c etc., 

RESOL\It:: 

I • Designar os servidores JOSt ANTONIO FERNANDES DE 
SOUZA, JACKSON BAIUIOSA DE OUVt:IKA c WLADIMIR 
lUREIRO ~Th'iSECA V ALES, p~~ra sob a coordcnaçlo do primeiro, 
reali2at lnspcçlo na Prc;fcinn Muoiçipal de Fcncinl Gomes, 
referente 10 Processo n• J3S6fl009-TCE/AP, no pcr(oclo de 23 a 27 
de novembro ele 2009. 

I'OIITMIA N" t22J20111. TC:~AP 

O Prcsid<Oic do Trib<wt de Co!IW do Emdo do 
Amapã, "" uoo da• alril>uiç&o q"" IJ.: alo ....Cmda., ..., f.........,.o 
no ut. r. inci10 UJ. da Lei Complcmcatat o· 10, de 20 de oclctnbro de 
199S c etc., 

RESOLVE: 

I · Dtsignar o o:rvidor EDIMIJ.rol'f COSTA SERRA, para viajar da 
1cdc de RUII 1tividlda 1té o Mlftcipio de Fenan Gomes. pm tratar 
osunt .. de illl<r<ae deste Trlbuaal c!e Coat.., no pc:riodo de 23 a 27 
de DO\'<:J!IbrO de 2009. 

(!ooER JUDICIÚ}iD 

fuu~u~al ReJiional Eleitoral J 
~-------~~~.-....;;...,;;;;;;;;;.;;;;=~ 

Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 

SECRETARIA JUDICIÁRIA 

PAUTA DE JULGAMENTO 

Pauta n° 4712009: Elaborada nos termos do Art. · 
45 do Regimento Interno desta Corte. Cientifico 
aos interessados que serêo submetidos a 
julgamento na Sessao do dia 25/11/2009, ou na{s) 
subseqüente(s}, os processos abaixo 
relacionados: 

Recurso Contra Expediçlo de Diploma n• 24 • 
Classe29 
Recorrente: Moisés SimOes Alcolumbre 
Advogado: Dr. Alessandro de Jesus Uchôa de 
Brito 
Recorrido: Jaime da Silva Perez 
Advogada: Ora. Patricia de Almeida Barbosa 
Aguiar 
Relator: Juiz Edinardo Souza 

Recurso Eleitoral n• 537 • Claue 30 
Recorrente: Jaime da Silva Perez 
Advogada: Ora. Patrrcia de Almeida Barbosa 
Aguiar • 
Recorrido: Moisés Simões Alcolumb"' 
Advogado: Dr. Alessandro de Jesus Uchoa de 
Brito 
Relator: Juiz Edinardo Souza 

Macapá- AP, 16 de novembro de 2009 

Bel•. An~~~ra da Paz • 
Secretária Judiciária 

TREIAP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~~-.;i~j~.~~~l 
Des. Dôglas Evangelista Ramos 

~:-r-.·-- . -. .. · ·.;.;·· . 

CORREGEDOR~ERALDAJUSnçA 

PORTARIA N.• 024241200a-CGJ 

O. DeMrnbargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
Corr.gedor.Qeral 111 Jud;a do Eallldo do Am1p6, em 
exerclclo, no uso das etrlbuiÇllM que lhe alo conferidas 
pelo llt. 1S, lndlo XVII, do Dec:rllo (N) n" 06M1, e 1rt. 4" 
Inciso IX, do Provimento n" 13812007 (RICGJ). 
RESOLVE: 
AlTERAR em parte O UI IXO 11 111 PotWII n" 0228212009· 
CGJ, de 15 de 1etembro de 20011, que pasurá 1 vigorar nos 
aeuulnlas tarmos: 
COMARCA DE SANTANA 
03 a 05 de dezembro de 2009 • Doutor FÁBIO SANTANA 
DOS SANTOS. 
27 I 29 de dezembro de 2009 • Dou1ora GELCINETE DA 
ROCHA LOPES. 
PubllqiiHe. 
Dt-MCI6ncll. 
Cump11 .... 
Maeapi, 17 de novembro de 

PORTARIAN.• 0242512008-CGJ 

O Duemlwgadol IIÁRJO GURTYEV DE QUEIROZ, i 
Correg«<«-Gera/ ~ ~ do Est.do do Amap.f, em · 
exerdcio, no uso d .. ·~ que lhe .to conleltdll : 
pelo llt 11, lnciMI XVIIl, do ~ (N) ,. QQ/11, • llt 4" 
/nclso ~ do_ Prorimenlll n" 13&12001 (RICGJ). 
RESOLVE: 
ALTERAR em pll1e o -o U 111. Portaria n" 02282J2008. 
CGJ, ele 15 de 1etembro ele 20011, que pasar6 a vigorar 
nos aeguinlel termos: 
COMARCA DE SANTANA 
27 1 211 ele novembro ele 20011 • Doutora CARLINE REGINA 
DE NEGREIROS CABRAL NUNES. 
PtmliqUNe. 
llt-N ciOncla. 
cwn...-. 
Mecap6, 18 de novembro de 2008 

PORTARIA N.• 0242612008-CGJ 
O DNembatgador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
Corr.gedor~ral 111 JUitiça do &tido do Amap6, em 
uerclclo, no uso clu llribulçOea que lhe alo conferidas 
pelo art. 16, Inciso XVIII, do Decreto (N) n" 06111111, e art.~ 
Inciso IX, do Provimento n• 13812007 (RJCGJ). 
RESOLVE: 
ALTERAR em perte 'o anu:o 11 CS. Pon.rla n" 02282120011· 
CGJ, de 111 cll Mttmbro ele 20011, que peulri a vtgorw noe 
segulntatwmos: 
COMARCA DE SANTANA 
18 1 20 de novembro de 2009 · -Doutora NU. LUCIA DE 
ALBUQUERQUEBEZERrul 
PubUqU84e. 
ot ... ciOnc:ll. 

. Cumpre...: 
Macap6, 18 dt novembro de 

Desembargador 
COITtg8dor 

Jli!ITIFKATIVA!'i• 11612109-{;LCnJAP 

PROCESSO AD~IINISTJI..\ TIVO: ~ 117Sif2009,~G 
ASSl!Nl'O: DISrEI'iSADILIDADE LICITATÓRIA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE F.MPRFSA tsrtCI,\UZADA 
NO RAMO DE TRANSPORTE AtRF..O. . 

· FVNJ)A:YIENTAÇÃO I;F.GAI.: Artiso24, IV, da lei n• 8.666193, 
tom rcdaçlo da l..ci n• 9.64KI98. 
ADJIJDICATÁRIA: JARI TAXI AtiU:O L'Jl)A 
VAlOR TOTAl.: RS 1UOO (Q•atora mil t ultottatos nal1}. 

Etetltnllsilmo Snhor Praldntc, 

Pãg. 23 

Pretende e.<>ta Corte ele Justiça pactuar com c~ JARI TAXI 
AÉREO LTDA, C.N.P .J ri• 03.93B4910001-42. >ÍSHndo a 
contrataçlo ele c"""""a especializada no ramo mmsportarlo as 
outoridadcs e convidados do Trihünal de Justiça, PUL ocasillo da 
Jomadaltinerank que ser.\ re2lir.>do no municlpio de laranjal do Jari, 
com a presença do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro 
Gil mar Mendês, no valor de 14.800 (QuatOC7.< mil de oitocentos ~is) 

11 lls><Ssuria Jurldica manifestou-se nos seguintes termos, sobre a 
ju.,tificativa da contrataçao: ' 

( ... ) 

Deste modo, o ross•lva da licitaçJo pUblica par• a pr<=nle 
contrataçno está amparada no art. 24, IV, da lei 8.666/93, cujo toor 
transcrevemos In wrbJJ. 

Art. 24. t <lispensávcl a licitaÇllo: 

IV • nus casos de cmcrgtncia ou de calami<ladc pública, quando 
o'lll'actoritada ur~ncia de atendimento d<: situao;~o que possa 
ocasionar prejuízo oo comprometer a segurança de pessoas. obras. 
serviços, equipamentos c outros bc:,.., públicus ou particulares, e 
somente para os bens ncc:esWios ao a1endimcnl1l da situaçao 
emergencial ou calamitosa e pn as parcela< de obra.~ c serviÇ<ls que 
po.slliTI w conclulda.< no prazo mâximo de I HO (cento e oitenta) dia.< 
con~ecuti\·os e ininterruptos, contados da ocorrencin da emerg~ncia 
ou colnmidade, vedada a procrog"'illo dos respectivos con11atos; 

Ad hunc modo, ''CI'ifoca-sc, in casu, que foram atc1ldidos todos os 
requis itos legais c factuai s balizadorcs da açao administrativa em 
pauta, lais wmo: a ex«:pcionolidade da presllll;ilo dos S<Niços, a 
razao da escolha da fornecedora e a justifiCativa do preço. Dai 
concluirmos q~~< a contralaçllo sub exame enquadra-se, perfeitamente, 
na hipótese de emcrg!ncta, inscutpida no anigo 24, iociso IV, da l.ei 
Fedcrol n.• R.6(.6/93 e alteraç!\6. 

Pelo e.posto, pMII salvaguardar os inieresses da Adminisln!Ç!o 
deste Tribunal, c demonstrada • hipótcsc incidente desta açllo, 
submetemos a presente Justificaliva i apm:iaçAo c ratificaç;lo de 
Vossa Exl.'elôncÕll nos tronos d• k:Kislaçllo em vigor. 

Ma<api-AP, 13 de IOvtltlbrn ele 2009. 

AVISO DE PREGÁ O l'i" 03211009-TJAP 

A Prtsidbda do Trthunal de Justiça do blldo do A mapA, e cale 
Prcaotlro, dnla .. do atnvfs da Portaria a' 23110/2009 • 
GABIPRF.S, de -03 de julbo do 2009, levam ao conho:cimen1o do.<; 

intm~..ados que, na forma da Ld a0 10~20. de 17 de julho dt 
2002, com aplicaçlo subsidiúia da Lei n' 8.666.'13, farà rcaliw 
licitaç&> na modalidade Prqlo, dn tipo menor preço, que tcnl por 
objeto o REGISTRO PREÇOS, para prestaÇio de setviços ele 
CO:-IFECÇÃO DE IMPRESSOS, CAMISETAS, \'ESTI:ÁRIOS, 
BANNERS, UIXAS, CARTAZES E OUTROS, pata as diversas 
unidad~ administrlllivas do Tribunal de Jusdça do E.<lado do Amopá, 
<Oororme antlO I do Edital, euja dato ele ab<rtura .. lava 
marttda pon o DIA 2lj DE NOVEMBRO DE 2002, b lO IDEl.) 
Jillr.a, fica com 1 dala de abenu111 adiada pMII o dia l!lA..l.i..I!1; 
DEZEMBRO DE 2009~ U 10 boru. na sala da Comlulo de 
l.ltitaçlo e Cadastre, sito l rua General Roodon, n• 1295 -
Centro, anta cidade. O Edital co•pleto e S<us anexos 
totoatrara-w dUpoalvelt u CI.Cff JAP, no eadt~o acima 
ritado, dt segu•da l tt•ta-fcln, ao bcdrlo du 07:30 1s IJ:JO c 
das 13:30 U 17:30 loras, btltl como quiaqacr outros 
tsdartdmeatoa Dc:tesdrios. 

Mtrap.i-AP, ;~f~~ vembro de 2009. 

BeL l'iiltOD J'l ooctloo 
-rrt~ . 

A \'ISO DE PREGÃO 1'1~ 0J612009.TJAP 

A Preoldhdt do Tribuul de Jutiça do Estado do Amapt, o tste 
Prt10<lro, deticudo atravn da Portaria a• 2321012009 -
GABIPRF.S, ele 03 de jul•o do 2009, levam ao cooh«imcnco dos 
interessados qu<, na forma da Lei a• 10.520, de 17 de jutbo dt 
2002, com oplicaçllo subsidiAria da lei federal n• 8.666.'13 c suas 
alterações posteriores, farll reali:w licitaçlo na modaliclade PncJo. 
do tipo menor preço, que tem por objeto a oontnlçlo d< ompresa 
eipeollll.zada Pllrl I prataçlo de ltl'rifo d< aqnos da rrola de 
vekRius portcaerDit ao TribtrDal dt J•sd~a do Eslado do Am~p6. 
A referida lil:itaçllo ~no DJA I I DE DEZEMBRO DF. Z1!!!2. 
·h 10 IDUjl toa L 111 .sala da Cumisslo l'atnanenle de Licitaçlll, 
srto • ·rua General RCJndlla, n• 129S - Centro, nesta cidale. 
O Edilll completo c seus IIICXOS encontram-se disponiveis na 
CPl/TJAP, no cndmço ac:ima cilada, de segunda i sexta-reira, no 
ncririo elas 07:30 lls 13:30 e elas 13:30 b 17:30 hora<, bem corno 
quaisquer outros csciiii'CCimcntos neccasários. 

Marap.i-AI', :--. c't aovtmbro dol009. 

Bei.NI~•~trloo 

Minlsterio Público Estadual 
./ 

ltProcurador Geral de Justiça ) 

Iaei Pelaes dos Reis 



Maca á 18.11.2009 

PREGOEIRO - PORTARIA 08112009-GAB 

[_·::.·:·~~~~~?.::·~~~~:~-~-!~9.~~~:::::~:-~:J 
O MINISTtRJO PlliLICO DO FSTADO DO 
AMAPÁ, ATRAvt.s DE SEU I'REGOEIRO 
OFICIAL [ EQUIPE DI!: APOIO, AVISA QVE 
ESTAR..\ PROMOVENDO LICITAÇÃO, 
CONFORME ABAIXO ESPECJFICADO: 
Proc:nso n•: )004jj0'1/2009-MPEA 
Modalidad~: Prq:lo Pracadal D" 01212009-MPEA 
Tipo: MENOR PREÇO. 
Data cb Abertura: Ollt212009 (q•iata-feira) 
Hora da liritaçlo: 12:30 Horas 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PROCURAOORl4.(;ERAL 
DE JUSTIÇA·MPF.A, LOCALIZADO NA AV. FAB, N". 
064 -CENTRO-FONE: (96) 3212.-17<141. 
OBJETO: Aquiaiçlo de ToBIOer para h•prasora HP 
LaKr Jet 1022 - 12A, para ateader •• -idadn do 
Miaisttrio Poibliro do Estado do A1111pj, eonform~ 
npec:i[ICllf6a ronstaatu ao Tcnuo de Referiaeia, c 
annos du VJitaL 

O EDITAL PODERA SER OBTIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAVÉS DO 
SITE: -.mp.ap.gov.br . O PREGOEIRO E SUA 
EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE A DISPOSIÇÃO 
DOS INTERESSADOS, PARA ESCLARECER 
QUAISQUER INFOR.W\Ç0ES OU OÚVIOAS SOBRE 
O CERTAIIIE EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL 
DE EXPEDIENTE, DAS 07:30 As 13:30 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, TELEFONE: (96) 3212· 
1740 OU PELO E-MAIL cpl@mp.aó.gov.br. 

WCAPA-AP, 18 de I'ICM!mbro de 2009. 

-~~g'OL 
PREGOEIRO- PORTARIA OBi/2009-GAB 

i····-·····--···-····-·············-·--······ .. ······--·---·-···········1 

l ---------~~!-~.?. ... ~-~-:!.~-~~!~_?. ........... ..1 
O MINISTÍRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ. ATRAvt.s DE SEU PREGOEIJlO 
OFICIAL E EQUIJ'E DE Af'OIO, A VISA QUE 
ESTARÁ PROMOVENDO LICITAÇl.O, 
CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO: 
P~asa a•: J011364J1200t.MEA 
Mocblidaol~: Prqla P.--.dal IRecittro de Preçot) 

•• 011 12009-MPEA 
Topo: MENOR PREÇO,~ lua. 
Data da A~rtura: 03/12/2009 (quiata-felra) 
Hora cb 1icitaçlo: 10:00 Bons 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JU~TIÇA-MPEA, LOCALIZADO NA AV; FAB, N". 
064- CENTRO- FONE: (96) 3212.-17441. 

OBJE'IO: Aq•isiçlo de Gbei'OI AllandtiOI e 
Co•c'•ra. para atellder u a«nnidada do Miabtirlo 
Pülico da Eatada da Aaapj, atnvá ele REGISTRO 
DE PREÇOS, coaf-e apcdfialçla coutaata •o 
Tcnaa ele RcfcrtDda, e aan01 de EditaL 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAVÉS DO 
SITE: -.mp....,.gov.br . O PREGOEIRO E SUA 
EQUIPE DE APOIO COLOC-AM-SE À DISPOSIÇÃO 
DOS INTERESSADOS, PAAA ESCLARECER 
QUAISQUER INFORMAÇOES OU DúviDAS SOBRE 
O CERTAME EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL 
DE EXPEDIENTE, DAS 07:30 As 13:30 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, TELEFONE: (96) 3212· 
1740 OU PELO E-MAIL CQ!@mo.ao,QOY.br. 

MACAPA-N>. 18 de novembro de 2009. 

~~~~?,rt 
~ 

Publicações Diversas 

ASSOCII\( . .\0 R E< Rt~HI\é\ P.\DRt: VITÓRIO (ô-\I.IJ,\:'oii 
ARPt:VIG 

Fuodada rm IS de jooriro •• 1981i 
C:WJ 10.227.278.'11101-93 

t:IIIT\1.111: (:O:IIHX:AÇ.\0 X' 0011210'1 

O Prcsidc:nc da 1\s..-.c;iaçll• Rccttaliva Pad"' Vih' rio Gllllif ni . no usu 
de suas llribuiç(l(s tsllllulàlia<. 11< acordo cum o ar1. 30 d<'-'1& 
entidade. convoca rndos ~ associados em )limo f.íit.O d\: SC•JS dit..::it~ 
porw un>a rt~~nito_ de ~•lolci• Gtral 1~110 dia OQ llc 

(DIÁRIO OFICIALJ Pá . 24 

ASSOCIAÇ..\0 Rt:CRf..HI\',\ 1'.\DRf. \'ITÚRIO (ô.-\l.ll.\:'oil 
AI<PH"I(ô 

Funu•da, rnl I~ dr jonriro dr 1986 
c:'llrJ to.2l7.l7ti.OOOI-9J 

I'ORT.\RIA '\' OIIJ/21109 

O Presidente da ;\)so~.:iayol•' Rcrrrui\•il I),Jdrto: Vih)rin (ialli:~ni . no USc.l 

de suas •tribuiçi\(s cslatutãria."i. nomeia us ill<:i(lS: Valdemnr VtUtcna, 
Osval<lu llarl""" Calado c L-· . 'stina Monnho. p:uo ,,ob a 
Pn:sidência do pnmciro. · JMX"Cm o COfllissno ~o~uc dirigirá (\S 
trabalhos de cleiç;'lo &.:~t ntidade. (:tli· r~~ nu dia 09 de jmK"im 
de 2010 (sat-.wo). d 16 â< H h '· nas ~cpcn<~n(ios da 
associaç6o. 

' 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ; 
N" 01312008-CDSA 

Partes: COMPANHIA [)()CAS DE SANTANA-COSA., 
Contratada e F.P DIAS-ME, Conlratante. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CI6UIUII do Con11810 n". 00812008, 
a seguir listado, PMH a vigofar com a aagulnte nldaçlo: 

~.!.!§~ SEXTA - DO VALOR E PRECQ;_ O valor 
de8llt Qllltralo sofnri um acréscimo de R$5.000,00 
(clnoo rnU reala). noe 111rrn0a do art. 65 da lei n". 
8.666193, passando o valor total de R$ em RS 45.900,00 
(~nta e cinco mil e novecentoa reais) para 
R$50.900.00 ( ·nqoenta mil e RCIIIIlCenlos reais). 

CLÁUSULA SEGU DA: Ficam . mantidas intagrahlente as 
demais cliusulas e iç6es, que nlo llnhern aldo aller.das 
ou de qualquer(orma · da pelo presente Tenno Aditivo. 
Data de Allinarura: 112009. 
Sigmürios: Termo Aditivo, José Adeilton 
BalboN leite. nte e FlorKI Pacheco Dias. pela 
Contratada. 
Santana-AP. 16 de 

AVISO DE UCITAÇ.\0 
CONVITE N". 0071200i-CPLICOSA l 

OBJETO: Contnhlçlo da Mnpntaa •paclallzadll no ; 
fomacltnenlo de refeiç6ea pera lllilnder • demanda 1111 • 
eomp.,hla Doca da SanlaN, de acordo com a : 
q&anCidade • ~ conllda no Anexo I no Convite. 
A Companhia Docas de Santana -COSA. loma público, para 
conllec:mento dos inletetaadol, a realizaçto de proc:euo 
licUiório. na modalidade eonvw. prevista para o dia 02 de 
delJirnblo de 2009, .. 10:0011, o qull ..,. proc:euado • 
julgado em conlormidade com a Lei Faderal n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas abriÇ6es, e, ainda pelas disposiç6es 
estabelecidas no E<lllal O edital podedl ser aclquirldo 
gralultamente jll'llo • COSA, na Rua Cllludlo Lúcio Monteiro, 
1380, Bairro Now Horizonta, na cidade de Sanlana - M', 
CEP: 68925-000, no horário comercial, em dias úleis, ou 
ltrllléa elo aillo W!!W.~~- Qualquer 
infomlaçlo~-. 1111 poder* - obtida na COSA, endereço e 
hcritio i' , bem cano palollalefonea (098) 3314-
120513314-1212 . 

CONSELHO REGIONAL DE 
CON~ABILIDAD& DO AMAPÁ 

RESULTADO FINAL DA ELEIÇÃO DE 
RENOVAÇÃO DE 213 DO CRC/AP 

Faço saber que a chapa abaiXo relac.ionada foi a 
vencedora na eleiçlo que realizou-se no dia 12 de 
novembro de 2009, para rcnovaçlo de 213 dos 
coosc1hciros que compõem o Plenário do 
Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, 
para um mandato que será de 201 O a 2013. 

MEMBROS EFETIVOS 

Contador PAULo SERGIO DE FREITAS DIAS 
CRC-AP N° 000508/0 
Contador IV ANDUY AGNO SILVA BEZERRA 
CRC-MA W006163/0 
Cortador FRANCISCO RUBtNJO DE 
OUVEIRA CRC-RN W 002229/0 
Contadora ED1LENA DE MOURA MENOONÇA 
CRC-APN" 00142010 

· Técnico em Contab. LEANDRO ALVES 
SANT AREM CRC-AP N" 000242/0 
Técnico em Contab EDIR MACffiL 
GUIMARÃES. CRC-AP N°·00051 110 

: MEBROS SHPLENTES 

Contador BENEDITO BALIEIRO FERREIA 
CRC-AP n°b08268/0 
Contador ALCINEI OLIVEIRA SOUZA N" AP-
00154Ô/O: ·· - . 
Contador MARCEL SOUZA BITENCOURTt 
CRC-t\1' N' 0Íli446/0 
Contado(a I\1 ALDft,. LIZANDRA SOUZA PEREIR:A 
CRÇ-AP N" ú!H469/0 
Técnica.em Contao.MARCIA FATIMA FERNANDES 
CRC-AP Nó 0014.87/0 
Tcenico :em c~ntab. 
FERREIRA "MARTEL 

COMPUTOGERALDEVOTOSEDA 
PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO :FINAL 
DA ELEIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE 213 DO 

CRC/AP 

Faço saber o computo do resultado final da eleição 
2009. 

Números de Umas Apuradas: 04 

URNA I: (MACAP A) 351 VOTOS 
Votos vAlidos: 345 
Votos nulos: 06, anulados pelos próprios 
profissionais votantes. 

URNA li- (MACAP A) 325 VOTOS 
Votos válido$: 320 
Votos nul .. ~. : OS anulados pelos próprios 
profissionais votantes. 

URNA -DI· (MACAPA) 17 VOTOS 
Votos válidos: 16 
Votos nulos: OI anulado por correspondência 
devido nAo dlscriminado o remetente 

~A -V- (SANTANA) 67 VOTOS 
Votos_ vAlidos: 66 
Votos nulps:· OI anulado pelo próprio profissional 
votante .. ·, 

Total Gerai ; 
VotOs válidos: 747 
Votos,N;ulo~; 13 

~~W4#!--
TéC.em·coat. o de liveira 

· ' ' ~~iQ~te Comisslo Eleitoral 

,--
PREFHTURA MUNICIPAL DE MACNÁ 
SECRETARJA MUNICIPAL DE OBRAS 

COMJSsAo PERMANEifTE DE UOTAÇAQ. 

gDAm DI """"'oqeclg I 'D''D'evkk 

TOMADA D! PUC0 .... 001/:aoo.cPL/SIMOII/PMM. 
ObjdDt C'.oNtru!o*t • 07 ,_, .... de Aula, .......... 
Adonlo..,..;lo> ..-..e6rie e ....,_ do Pleo de 04 
(C)UMro) Selu e~ M EMU Caadno OC.. T-'z 
no DWrito da l'uMdlnha,- M-.cap6-AP. 
Preço..., 18&A&e,e7 ,........_e_... e- •11 
q"*-ltoe • c:lnqOMta ........... - • -· __.._,, 
""'-de~IIO(-)clae. 
Em v.r.c.so.- M. M. SIR L: - ME. 
O. de E- · "'- (lt$) v... l'nlm 
a-t l.lchan1a I I 

........ bec. ,. 


	

