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LEI N° 1.519 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 

Institui, no âmbito do Estado do 
Amapá, o PROGRAMA AMAPÁ AFRO. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou e eu, no~ termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1° Fka instituído u Programa AMAPA AFRO, no âmbito da 
administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, c dá outras 
providencias. 

Art. 2° A Secretaria Extraordinária de Políticas para os 
Afrodescendentes - SEAFRO e responsável pela Coordenação Geral do 
Programa AMAPÁ AFRO e sua gestão, cabendo .. Jhe representar institu
cionalmente o Programa e.fixar, anualmente, suas rliretrir.es e metas, asstm 
corno coorderiar as ações institucionais e os atos administrativos neccs~á.rios 
para sua implementação e execução. 

Art. 3° O Programa AMAPÁ AFRO tem a finalidade de 
programar, no âmbito do Governo do Estado, políticas públicas direcionadas á 
redução das desigualdades raciais para a populaçào negra efou afrodes
cendente e quilombola, proporcwnando ações cxequíveis para garantir 
melhoria das condições de vida c a consolidação de seus direitos consti
tucionais de cidadãos. 

Art. 4° As ações desenvolvidas no Programa AMAPA AFRO 
possuem objetivos e metodologias próprias, disposta5 em diretrizes destacadas 
por alo do Poder Executivo. 

Art. 5° O Programa AMAPÁ AFRO.terá como colaboradores na 
sua gestão c execução toda a administração publica direta c· indireta, em 
especial, os seguintes órgãos: 

SETB; 

I - SecreLaria de Estado da Educação - SEED; 

11 - Secretaria de Estado da Inclusão c Mobilização Social - ~lMS; 

1ll - ::>ecrctaria de l!:stado do Trabalho e Empreendedmismo 

IV - Secretaria de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL; 

V- Secretaria de Estado da Cultura- SECULT; 

VI - Secretaria d:__Estado da Comunicação- SECOM; 

SEJUSP; 

SEPM; 

SEJUV; 

VÜ - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural - SDR; 

VIII - Secretaria de Estado da Saúde - SESA; 

IX- Secretaria de Estado do Meio P.mbiente - SE:MA; 

X - Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia - SETEC; 

XI- Secretaria de Estado da Infraestrutura- SEINF'; 

XII - Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública 

Xlii - Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres -

XIV - Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude -

XV - Universidade do Estado elo Amapá- UEAP; 

XVI - Instituto do Meio Ambiente c de Ordenamento Territorial do 
Estado do Amapá - IMAP; 

XVII - Agência de Desenvolvimento do Amapá - ADAP. 

Art_ 6° O Programa AMAPA AFRO possui um Conselho Gestor 
de natureza não remunerada, que seril instituído através de Decreto do Chefe 
do Executivo, composto pelos titulares dos Órgãos mencionadu~ no artigo 
antcrwr. 

Parágrafo único. Os órgãos elencados no artigo anterior indicarão 
dois técnicos para comporem o Comitê de Gestão no Programa AMAPÁ AFRO. 

Art. 7° As despesas decorrentes do Programa AMAPA AFRO 
estão contempladas no Orçamento Estadual e cada órgão empreenderá 
e~forços para atendimento ao Programa AMAPA AFRO, conforme detalha
mento definido por ato do Poder Executivo. 

. Art. 8° Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) 
d1as, a contar da sua publicação. 

Art. 9" Esta Lei entra em vigor 11a data da sua publlcação. 

Macapá. 25 de novembro de 2010 

PEDRO PAVL~.k~~E ARVAU10 
G&ye ado 

\ 

DECRETOS 
DECRETO W 4930 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 

Dispõe sobre a transferência do 
Servico Ativo da Polícia Militar do 
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PODER EXECUTIVO 

Pedro Paulo Dias de Can•alho 
Governador 

Secretarias Especiais de Desenvolvimento Setorial 

Govenwdoria Coord. Pol. e Institucional do Amapd: Sebastião Rosa Máximo 
Desenvolvimento da Gestão do Est. do Amapá: Joel Nogueira Rodrigues 
Desenvol. Econômico do Est. do Amapá: Antônio Carlos da Silva Farias 
Desenvol. Social do Est. do Amapá: Antônio Pinheiro Teles Júnior 
Desenvol. da Defesa Social do Est. do Amapá: Paulo César C. Martins (interino) 
Desenvol. da Infraestrutura do Est. do Amapá: Odival Monterrozo Leite (interino) 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasília: Francisco Orlando Costa 1\!uniz 
Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas: João Neves Silva 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Rodrigo Flávio Portugal Alves 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Ester de Paula de Araújo 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro-Descendentes: Manoel A. de Souza 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Governador: Paulo Fernando Batista Guerra 
Gabinete de Segurança Institucional: Maj. Pm Aldinci Borges de Almeida 
Centro de Apoio a Coordenação Setorial: Édria Michelle Guimarães da Silva 
Auditoria Geral: Edla Pinheiro Ribeiro 
Procuradoria Geral: Patrícia de Almeida Barbosa Aguiar 
Defensoria Pública: Helder José Freitas de Lima Ferreira 
Policia Militar: Cel. PM Walter Soares de Oliveira 
Policia Civil: Paulo César Cavalcante Martins 
Corpo de Bombeiros: Cel. Bl\1 Jorvan Ta,•ares Nascimento 
Polícia Técnico Científica: Elicte Nascimento Borges 
ÜU\~doria-Geral: Oton Miranda de Alencar 

Secretários de Estado 

Administração: Saldete Maria Martins Costa 
Desenvolvimento Rural: Carlos Augusto Rodrigues Pimentel 
Cultura: João Alcindo Costa Milhomem 
Comunicação: Edicléia Ata ide Lima 
Ciência e Tecnologia: Aristóteles Viana Fernandes 
Despm1o e Lazer: Alison Diego dos Santos Pinheiro 
Educação: Doriedson Marques Costa 
Receita Estadual: Arnaldo Santos Filho 
Indústria e Comércio: Márcio de Carvalho Pena 
Infraestrutura: Carlos Viana Rodrigues 
Meio Ambiente: Wagner José Pinheiro da Costa 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Nelson Améríco de Morais 
Saúde: Odanete das Neves Duarte Biondi 
Segurança: Paulo César Cavalcante Martins (interino) 
Setrap: Solângclo Fonseca da Costa 
Trabalho e Empreendedorismo: Teima Adriana Nery Paiva 
Turismo: Ana Célia Melo Brazão do Nascimento 
·Mobilização Social: Denise de Nazaré Freitas de Carvalho 

Autar11uias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: Robério Aleixo.Anselmo Nobre 
Amprev: Julia Maria Soares Favilla Nunes Maia Neumnnn'(interina) 
SIAC- Super Fácil:Aracicleuma Costa dos Santos Pinheiro 
EAP: Ma ria Goreth da Silva e Sousa 
lapen: Marlete Ferreira Góes 
Detran: Maj. PM Jones Miguel Pereira da Silva 
Diagro: Rosíval Gi>nçalves de Albuquerque 
Feria: Kátia Regina Balieiro de Souza 
Hemoap: João Ricardo Silva Almeida 
IEPA: Benedito Vitor Rabelo 
!PEM: Hildegard de Aze\•edo Gurgel 
Jucap: Gilberto Laurindo 
Lacen: Fernando Antonio de Medeiros 
Pescap: José dos Santos Oliveira 
Procon: Alba Nize Colares Caldas 
Prodap: Julia Maria Soares Favilla Nunes Maia Neumann. 
RDM: Francisco de Paula Silva Santos 
Rurap: Jaezcr de Lima Dantas 
IMAP: Joberson Carlos de Souza 
ARSAP: Fernando Dias de Carvalho 
IEF: Udielma Cardoso da Silva Nery 
UEAP:Admilson Moreira Torres (interino) 

· Funserra: João Bosco Alfaia Dias 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Ana Dalva de Andrade Ferreira 
Caesa:Odival Monterrozo Leite 
CEA: Josimar Peixoto de Souza 
Gasap: Ruzicly de Jesus Pontes da Silva 

Amapá. para a Reserva Remunerada, 
"A PEDIDO". do CEL QOPMC MARCQS 
VASCONCELOS DA CRUZ. 

O GOVERNADOR DO 'ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe silo conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituiçilo do C:st<.tdo do 
Amapá, c/c a Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, e tendo em vista o teor do 
Processo n• 28740.001200/10-DIP, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica transferido para a lnati,·idildc, mediante Reserva 
Remunerada "A PEDIDO", o CEI. QOPMC Marcos Vasconcelos da Cruz, 
pertencente à Policia Militar do Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da 
Constituição Federal, c art. 31, § J•, da Emenda Constitucional n" 19, de 04 
de junho de'l998, c/c o art. 50, incisos J, 11 c lll, alínea "i"; inciso I, do art. 
104; art. 105, da Lei Complementar n• 06~, de 21 de setembro de 2010. 

Art. 2° Os proventos devidos terão corno b<JSC o que determinam 
os arts. 19; 20, incisos I. 11, 111, IV, V c VI,§ J•, inciso· r,§ 4° c 21, incisos I c 
VI, Parágrafo único, da Lei n" 10.486, de 04 de julho de 2002, calculados 
sobre o soldo de CEL QOPMC. 

Art. 3° A Diretoria de Pes.soal da Policia Militar do Amapá, 
efetivar.:. o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o disposto 
no art. 102, inciso I, Parágrafo único e art. 103, da Lei Complementru· n" 06S, 
de 21 de setembro de 2010. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na d~ta de sua puhlicaç:io. 

Macapá, 25 de novembro de 2010 

PEDRO PAULO(i I ~ARVALHO . Gtr~;c 
DECRETO N" 493t DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. J 19, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito o Decreto n• 4858, de 24 de novembro de 
2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 4866, de 24 de 

novembro de 2010, que exonerou Edson Ribeiro Braga do< .1rgo em comissão 
de Gerente/Núcleos de Orientaç,io ao Cidadào/Coordenadorias de Unidade" 
de Atendimento da Capital, do Sistema Integrado de Atenctimento ao Cidadão. 

Macapó., 25 de novembro de 2010 

PEDRO PAUL .l..~~ CARVALHO 

~?ar 

DECRETO N° 4932 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, us;mdo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
!\mapâ, 

RESOLVE: 

Tornar ·sem efeito o Decreto n• 4859, de 24 de. novembro de 
2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 4866, de 24 de 
novembro de 20 10, que nomeou Celma Pimentel Costa para exercer o cargó em 
comissão de Gerente/Núcleos de Orientação ao Cidadão/Coordenadorias de 
Unidades de Atendimento da Capital, do Sistema Integrado de Atendimento '"> 
Cidadão. 

Macapá, 25 de novembro de 2010 

PEDRO PAULo{D:rw);;;e CARVALHO 
Gp~~do~ 
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DECRETO No 4933 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando d;;s atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Ccnstituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n° 0526/2010-GAB/EAP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Maria Goreth da Silva e Sousa, 
Direlora-l'residcntc da Escola de Administração Pública do Amapá, da sede de 

suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Fortaleza-CE, a fim de 
solucionar as pendências ainda existentes e ultimar a finalização do Curso de 
Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Planejamento e 
Políticas Públicas, junto à Universidade Estadual do Ceará- UECE, no período 
de 25 a 27 de novembro de 2010, 

M<tcapá, 25 de novembro de 2010 

PEDRO PAU~. DE CARVALHO 
· t'lllldor 
. ' I 

DECRETO N° 4934 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapà, c tendo em vista o contido no Ofício n° 0526/2010-GAB/EAP, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Neirian Santos de Quadros, Chefe de 
Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Diretor-Presidente da 
~scola de Administração Pública do Amapá, durante o impedimento da titular, 
no período rlc 25 a 27 de novembro de 2010. 

Macapá, 25 de novembro de 2010 

PEDRO PAULJ.d~DE CARVALHO 

~}~;~r . 

Órgãos Estratégicos de Execução 

1 ( Gabinete do Governador ) 

Paulo Fernando Batista Guerra 

PORTA R I A N" 087/10-GABI 

I 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso da 
faculdade de delegação que lhe é conferida pelo inciso II, do art. 123, do 
Constituição Estadual, Lei n° 0664, de 08 de abril de 2002 e tendo em vista o 
teor doMemo n° 055/10-NAF/GAB, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder adiantamento em nome de SARYLENE DE 
ALMEIDA NOBRE ANDRADE, Gerente de Núcleo Administrativo-Financeiro 
Código CDS-2, no valor de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais): 
destinados a custear despesas miúdas de pronto pagamento com material de 
consumo, para atender despesas de pronto pagamento deste órgão. 

Art. 2" - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do data do recebimento. 

Art. 3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos 101, Programa de Trabalho n° 04.122.0001.2001, no Elemento de 
Despesc 3390.30- Material de Consumo, no valor de R$ 2.500,00 (Dois Mil e 
Quinhentos Reais). 

Art. 4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar, 
pessoalmente, prestação de contas dos recursos recebidos, no órgão ou 
entidade concedente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do término do prazo 
de aplicação constante do art. 2° desta Portaria. 

Macapá. 24 de novembro de 2.010. 

/ .;;.-:_;Jl /! ( 
/ ·-.,.... ... :/ (_.-1('<~~/..~.v: __ _ 
PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Chefe de Gabinete do Governador 

(Polícia Técnico-Científica 

Eliete Nascimento Borges 

) 
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DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA l~ $1i~·~~ li, 
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Antonio Carlos Rosa da Silva 
Diretor 

Delci Pereira Dias 
Chefe da Divisão Administrativa 

Edivaldo Duarte Menezes 
Chefe da Divisão de Comercialização 
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO -Associação Brasileira de 

Imprensa Oficiais 
Sede: Av: Aurino Borges de Oliveira, 103 

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

Fones: (96)3212-2136 - 3212-2137 
3212-2138 Fone Fax: (96) 3212-2135 

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 
NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 
SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE 

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS, 
12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 
NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

01 

02 

ASSINAT. R$ 75,00 R$ 150,00 R$ 300,00 
ASSlNATU· 

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

~~fi! 
-., li"' 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

Exemplar ................................................................ R$ 5,00 
Exemplar Atrasado ............................................... RS 6,00 
Centímetro Composto em Lauda Padrão ............ R$ 5,50 
Centímetro para Compor ..................................... RS 8,00 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00 

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

desacordo com suas normas. 

Celular:(96) 9129 - 7610 Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 

~· 
l 
i 
1 



Maca á 25.11.2010 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ratifico na forma da Lei n' 8.666/93 
Macapâ-AP, 17/111Z010 

PRQCESSO N': 9.000.25512010- POLIT 
ASSUNTO: Dispensa Llciltatória. 
FUNQAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei 8.666193 com as 
alterações das Leis 8.883194, 9.032/95 e 9.648/98. 
ºª'-!tlQ: Contrataçao emergencial de serviço da TAJ(f. 
AÉREo. 
PESSOA JURID!CA: RIO NORTE TAl(f AÉREO 
FONTE: F.P.E. 
VALOR ORCADO: R$15.000,00 (quinze mil reais) 

Senhora Dire!ora Presidente. 

••• -<:<"~ 

As disposi~ sobre LlcilaçOes e Contraias 
no ambito da adminis!ração Pública, regidas pela La! n• 
8.666193, no seu artigo 24 caput, trata das hipóteses de 
"DISPENSA LICITATPRIA". Tal dispositivo aplica-se ao caso 
em apreço, uma vez que se !rata de Con!ralação em carâter de 
urgência de serviços de TAX! A~REO para o deslocamento de 
eqúipe desta POLITEC, para o municlpio de Oiapoque, em 
virtude da impossibilidade de acesso ao municlpio, pois no 
último final de semana, uma ponte foi des!Tu!da por incêndio 
criminoso, inviabillzando o tráfego de veiculas tenrestres. Assim, 
JUSTIFICA-SE o procedimento em apreço com fundamento 
legal nos artigos epigrafados, corno também, com respaldo n.o 
parecer N". 106/2010 da Assessoria Juridlca desta POLITEC. 

Enfim, pelas razOes aqui expedidas, 
objetivando preservar os altos interesses da Administração 
Pública Estadual, com ·fiel cumprimento dos ditames da lei em 
eplgrafe. submetemos esta juslificativa para a pertinente 
apreciação e posterior ratificação de Vossa Senhoria, oorno 
condição de eficácia ao cumprimento deste ato, consoante o 
estabelecido no seu art. 26. 

I (Procuradoria Geral do .Estado 

Patrícia de Almeida Barbosa Aguiar 

PORTARIA 
N' 97/2010-PGE 

) 

A PROCURADORA GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas pelo artigo 28, incisos I e IX da Lei Complementar n' 
006. de 18 de agosto de 1994, bem como, Memo n' 16312010-
PAPTIPGE, 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
HENDERSOM HENRIQUE DE MOURA CUTRIM - Procurador 
de Estado. nos dias 12, 16.17,18 e 19 de novembro·do ano em 
curso;da sede de suas alribuiç6es- Macapâ/Ap até a cidade de 
Belém!Pa, para participar de audiência - Processo n• 
00001507-79.20105.08.0201. 

Dê-se ciênda. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete da Procuradora Geral, em 12 
de novembro de 2010. 

\ill.U.ÓI 
PATRICIA DE AtMEID BARBOSA AGUIAR 

Procurndora ••ral dn Estado 

PORTARIA 
N' 98/2010-PGE 

A PROCURADORA GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes sã~ 
conferidas pelo artigo 28, Incisos I e IX da Le1 Complemenlar n 
006, de 18.de agosto de 1994. bem como, Memo n'-18112010-
NSCIPGE, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos 
servidores JULHIANO CESAR A VELAR- Procurador de Estado 
e AILTON NASCIMENTO FIGUEIREDO- Motorista, nos dias 09 
e to de setembro do ano em curso, da sede de suas atribuiçOes 
- Macapâ/Ap até ao Município de ltaubal de Prnn, onde 
participou de audiência ::Processo n' 0000324-6512009. 

(otÀRIO OFICIA-L) 

Oê-se ciência. Cumpra-se. Publique-~e. 

Gabinete da Procuradora Geral, em 18 
de novembro de 201 O. 

. ~uu.O, 
PATRICIA DE ALMEIDA B BOSA AGUIAR 

. Procuradora Gera do Estado 

·".-

PORTARIA 
N' 99/2010-PGE 

A PROCURADORA GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes sêo 
conferidas pelo artigo 28, Incisos I e IX da Lei Complementar n• 
006, de 18 de agosto de t994, bem corno, Memo n' 155 
e180/2010-PAPTIPGE. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
RAUL SILVA JUNIOR - Procurador de Eslado e AILTON 
NASCIMENTO FIGUEIREDO· Motorista, no periodo de 22 a 24 
de novembro do ano em curso, da sede de suas atribuições -
Macapá/Ap até o Municlplo de Laranjal do Jari!Ap, para 
participar de audiência -Processo n• 27962-8812010. 

Dê-se ciênda. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete da Procuradora Geral. em 17 
de novembro de 201 O. 

~~~ PATRICIA DE ALMEID BARBOSA AGUIAR 
Procuradora L7al do F-Ilado 

(Corpo de Bombeiros 

Cel. BM Jorvan Tavares Nascimento 

PORTARIA 

N' 063110- DAGICBMAP 

o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Ama~. no uso das atribuições que lhe 

sao conferidas pelo Decreto n• 4568, de 03 de Novembro de 

2010, Lei n' 0624, de 31 de outubro de 2001 e regulamentada 

pelo Decreto n• 03547, de 14de novembro 2001. 

RESOLVE: 

Art. t • - Conceder adiantamento de Suprimento de 

Fundos em nome do 1• TEN BM FREDSON WIUIAN 

GOMES IZABl<lA. Matricula n' 68004-4 valor de RS 2.000,00 

(Dois Mil Reais). destinados a custear despesas miúdas de 

pronto pagamento com Material de Consumo. com intuHo de 

suprir as despesas do encerramento das atividades do exerciclo 

2010, do Projeto Bombeiro Cidadão. Coordenado pela CEDEC. 

Art. ~ - O adianlamento concedido deverá ser aplicado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento. 

. Art. 3'- A referida despesa devera ser empenhada na 

Fonte de Recurso 0107. Programa de trabalho 

36.301.06.182.0061.2614, no elemento de despesa 33.90.30-

Material de Consumo, no valor de R$ 2.000,00 (DÓis Mil Reais} 

Art. 4• • O responsável pelo adiantamento deverá 

apresentar presta~o de conta junto à Divisao de Orçamento e 

Finanças (DOF), dentro de 1 O á~as úteis, contados do término 

do prazo de apllcaçao constante no ArlJ 2" desta POjl«fi8/ 

~
. -~~.-+f' 

;:,--- \ 
\,. 

(Polícia Civil 
Paulo César Cavalcante Martins 

'Pá 

PORTA RI A N° 0406{2010 

O DaEGAOO GERAL DE POLÍCIA OVIL DO 

AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria (N) 004/2000-SEJUSP, e tendo em vista o 

documento Me mo no 605/1 O - GAB{DGPC. 

. RESOLVE: 

RaOTAR, a pedi~Ó, o servidor JOSÉ ONILSON 

COSTA MALCHER, Agente de Polícia, Oas.se "Especial", 

Padrão "IV", do Quadro de Pessoal do Estado, do Município 

de Olapoque, para esta capital, a contar de 01.08.2010. 

JUSTIACA11VA: .Conforme o teor da Portaria n° 

942/200~-SEAD, de 16/08/2005. 

PORTARIA N° 0407/2010 

O DELEGAOÓ GERAL DE POLÍOA CIVIL DO ~APÁ, 
no uso das atribuiç?es que lhe são conferidas pela Portaria (N) 

004/2000-SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n° 

1113/10 • DPI. 

RESOLVE: 

RELOTAR. por interesse da administração, o 

servidor WAGNER ALEXANDRINO MENDONÇA MALCHER, 

04 

, :Agente di!"•Polída, . aasse "Especial", P~rão "IV", do Quadro· o!• •' ,, ··"'"1 '" 

de Pessoal do Estado, do Muniópio de calçoene, para o 

Município de Pedra Branca do Amapari, a contar de 

05.08.2010. 

JUSTIFICATIVA: Conforme o teor da Portaria no 

942/2005-SEAD, de 16/08/2005. 

PORTA R I A N• 0410{2010 

O DELEGADO GERAL DE POLÍClA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atrlbuiçOes que lhe ~ conferidas pela Portaria (N) 
004/00 - SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n• 
1125/10 • DPI. 

RESOLVE: 

RELOTAR, por Interesse da Administraç~o. o serVldor 
PAULO MOREIRA, Agente de Policia, aasse "Espedai", Padrao 
"'**", do Quadro de Pessoal do ex-Território, desta capital, 
para o Município de Oiapoque, a contar de 08.09.2010. 

JUSTIACATIVA: Conforme o teor da Portaria no 
942/2005-SEAD, d /2 

Secretarias de Estado 

(Administração 

Saldete Maria Martins Costa 
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 
DEPARATAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS 

Torna público que Recebeu do Instituto de Meio 
Ambiente e Ordenamento Territorial - IMAP, 
Licença de Instalação -LI, n• 139/2010, referente a 
Construção da Nova Unidade de Abastecimento do 
Governo do Estado, loc Rodovia Duca 
·serra, Km 04, bairro M 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
DEPARA T AMENTO DE SERVTÇOS GERAIS 

Torna públioo que Recebeu do Instituto de Meio 
Ambiente c Ordenamento Territorial - IMAP, 
Licença de Instalação ·-LI, n• 0274/201 O, referente á 
Construção da Nova Unidade de Abastecimento do 
Governo do Estado, localizada na Rodovia Duca 
Serra, Km 04, bairro Mar 

(Setrap 

Solângelo Fonseca da Costa 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRENCIA PÚBLICA N" 00212010·CPUSETRAP 

Processo n• 6.000228812010. Objeto: Construção da Aldeia 

lndlgena elo Anuerá, localizada na Rodovia BR 156, Trecho: 

Calçoene 1 Olapoque, Munlclplo de Olapoque/AP. 

A secretaria de Estado ele Transporte, através da 

Comissão Pennanente de Licitação, torna público aos 

interessados que realizará a licitaçao na modalldado 

Concorrência Pública, tipo "a de menor preço", sob a 

execução indireta no regime de "empreitada por preço 

unitário". 

Os interessados ~m adquirir o Edital e/ou obter maiores 

informações relativas â licttaçêo objeto desta publicação, 

deverão dirigir·se à sede da SETRAP, na sala da Comissão 

Permanente de Ucltaçao, sito à Rodovia BR-210, km O- São 

Lázaro, Macapá-AP de Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 

12:00 horas. 

(Educação. 

Doriedson Marques Costa 

PORTARIA N' 339/2010- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAt.\0, no uso das 
atribulç~s que lhe são conferidas pelo Decreto N' 1:285, de 29 de abril 
de 2010e, 

CONSIDERANDO: 

CoiÁRIO OFICIAL) 

Os termos da Resoluçllo n2 138/00.;. CEE/AP; 
O teor do Parecer Técnico n• 0016/10; 
A necessidade de regularizar o funçtonamento do 
Ensino Fundamental de 1• a 41 série ministrado pela 
Escola Estadual Nossa Senhora de Nau ré; 
Que a Escola Estadu;ol Nossa Senhora de N ... ré, 
integrante do Sistema Estadual de Ensino, n:lo possui o 
Ato de Autorização de Funcionamento expedido pela 
rnantenedora e, que há anos vem funcionando com 
normalidade. 

RESOLVE: 

Art. 1.• - Autoriz.lr o Funcionamento do EMino 
Fundamento! de 11 a 4• série ministrado pela ESCOlA ESTADUAL 
NOSSA SENHOIIA DE NAZARt que funciona no pr•dio alugado ao 
Governo do fstado do Amapá, cedido a SEED, localiza na Avenida 
Amazonas n• 432, Bairro Amazonas no Município de Macapá I AP, 
pertencente ao Sistema Estadual de Ensino; 

Art. z.•- Retroagir o presente ato ao ano de 1998, Inicio das 
atividades escolares do referido estabelecimento de ensino; 

Art.3• . Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura e publicação. 

2010. 

Dê·se ciência, publique-se e cumpra- se. 

Dorl 
Secretár 

Macapá-AP, 19 de novembro de 

RETIFICAÇÃO 

Contrato de Prestaçao de Serviços n• 104/2010- SEED 
que celebram entre si o ESTADO DO AMAPÁ, por meio da 
Secretaria de Estado da Educaçao do Amapâ • SEED e a 
Cooperativa dos Proprietários de Transporte de 
Velcutos Leves e Pesados do Estado do Amapá -
COOVAP, que substitui o 2' Tenno Aditivo ao Contrato 
01412009, para os fins nele declarados 

Instrumentos e Partes: GEA/SEED e a COOPERATIVA 
DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DE VEICULOS 
LEVES I! PESADOS DO ESTADO DO AMAPÁ· COOVAP. 

OBJETO: O presente Instrumento tem como objeto a 
contratação DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, 
para atender as necessidades da Secretaria de Estado da 
EducaçAo- SEED. 

DOTACÃO; As despesas com a execução do presente 
Instrumento correrão il conta do PROGRAMA DE TRABALHO 
12.122.0001.2.001, através da FONTE 107 (RP), ELEMENTO 
DE DESPESA 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurfdica, para o exerclclo orçamentário de 201 O, sendo 
empenhado o valor de R$ 1.424.424,00 (hum mllhao, 
quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e 
quatro reais) através da Nota de Empenho n• 201 ONE00356 
de 26/021201 O, e outras, para dar suporte à referida despesa 
no corrente ano. 

VIG~NCIA: A vigência do presente Contrato será de 12 
(doze) meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2010 a 
31 de deumbro de 2010. 

ASSINARAM; O Secretário de Estado da Educação e. o '(a) 
representante legal da COOPERATIVA DOS 
PROPRIETÁRitlS DE TRANSPORTE DE VE[CULOS 
LEVES E PESADOS DO ESTADO DO AMAPÁ- COOVAP. 

DORIE rÚ.. • UES COSTA Secret=~ da Educaçao 

EXTRATO DO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO 
CONTRA TO N' 104/2010- SEED 

Instrumentos e Partes: GEAISEED e a COOPERATIVA 
DE PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DE VE[CULOS 
LEVES E PESADOS DO ESTADO DO AMAPÁ· COOVAP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Tenno Aditivo tem 
por objeto alterar o CONTRATO N• 104/2010- SEED em 
sua Cláusula Quinta:· 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTACÃO 
ORCAMENTARIA: O recurso destinado à execuçlo do 1° 
TERMO ADITIVO ao CONTRATO N" 104/2010, reforça em 
R$ 356.106,00 (trezentos e cinqllenta e seis mil cento e seis 
reais), de acordo com a Nota ele Empenho n• 0678512010, 
emitida em: 18111/2010. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem Inalteradas as 
demais Cláusulas e condiçOes e&tabelecldas no 
Instrumento principal. 

ASSINARAM: O Secretário de Estado da Educação e o 
representante legal da COOPERATIVA DE 
PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DE VEICULOS 
LEVES E PESADOS DO ESTADO DO AMAPÁ- COOVAP. 

Pá . 05 

COMISSAO PERMANENTE DE UCITAÇAO 

RESlJLTMJO DE LICITAÇÃO 

HOMOLOGO 

Ma,·apa·AP:)~J iii_i201U 

Processo n~' 
Connte: 05212010·CPL: · 
Obteto. Cumratoç:ln de cmpres<~ especializada p;;~ra e.'H.'Cuçãu de 
serv•ços de relbrma na Escola Estadual dll Cedro Assentamento 
Governador Janary - zona rural de TnnnntgunlzmhoiAP. confornie 
con,·it.e t termo de referência. anexo I. 
V olor Total da Licitação: R$ 149908.00 (cento e quarent.:l e nove mil 
novecentos e oito reais) 
Lic•tantes Habilitados: 
:V1EGA CONSTRUÇOES C SERVIÇOS LTDA-\IE 
J. SERAFIM PICANÇO FILHO EMPREENDIMF.NTOS·EP 
FAZENDA NATIVA LTDA·'-'IE 
Ltcttante Vencedor 
FAZENDA NATIVA L TOA-ME 
CNP.I. 05.332.210!0001419 

Macapa-AP,I9deagostode2010. 

NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E AUDITORIA 
INTERNA 

CENTRO ESTADUAL DE LlNGUA E CULTURA FRANCESA 
DANIELLE MITTERRAND 

Edital N'. 001/2010 

Governo do Estado do Amapa. por intermédio da 
Secretaria de Estado de Educação e do Centro Esladual de Língua 
e Cu~ura Francesa Danielle Mitlerrand- CELCDFM torna pública a 
abertura de mscrição e estabelece normas relativas ao processo 
seletivo, destinado ao preenchimenlo de vagas para o 1• nlvel do 
curso gratuito de francês de (longa duração), do método "TAXI!". 
1. Das OisposlçOes Preliminares: 
O processo seletivo é regido por esle edilal. aprovado pelo 
Secretário de Estado da Educação. e sera executado pelo Centro 
Estadual de Llngua e Cuttura Francesa Danielle Mitterrand, 
localizado na Rua Bingo Uchoa. n•. 87, Centro. 
O processo seletivo consistirá de exame de conhecimentos. em 
lingua portuguesa, mediante a aplicação de prova objetiva de 
caráter classificatório. 
A prova será realizada. em local a ser definido posleriormenle. 
2. Do Processo Seletivo: 
2.1. Método "TAXII" 
2.2. Vagas: serão oferecidas 480 (quatrocentas e ottenta) vagas 
2.3. Tumo: Manhã· OB(oito) turmas; 

Tarde· 08(oito) turmas; 
Noile- 08(oito) turmas. 

2.3.3.Horário de aula: das 7:30 às 9;30 h I 9:45 às 11 :45 h - das 
t 3:30 ás 15:30 h /15:45 às 17:45 h.- das 18;00 as 20:00 h /20:15 
ás 22:15 h. 
2.4. Requisito: 1°) Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio; 

2°) 1er no mlnimo 15 (quinze) anos ou completar até 
30 de junho de 2011. 
2.5. Descrição sumária do curso: possui duração de 3 anos e 
seis meses. sendo distribuído em 07 (sete) niveis semestrais, com 
60 (sessenla) horas/aula em cada nível, voltado ao público adulto. 
3. Das vagas destinadas aos portadores de deficiência: 
3.1. As pessoas portadoras de deficiência. ampara~as pelo artigo 
2•, parágrafo único, inciso I. alínea f da Lei n' 7.853 de 24 de 
outubro de 1989 e Decrelo n• 914 de 6 de setembro de 
1993,poderão de acordo com os termos do presente 
edital,concorrer às 24 (vinte e quatro . 
) vagas para o método "TAXI!", o equivalente a 5 % (cinco por 
cento) do total de vagas. 
3.2. O candidato que dese;ar concorrer âs vagas definidas no 
subitem anterior deverá. no ato "da inscnção. declarar-se portador 
de necessidades especiais devendo apresentar Laudo médico 
atestando a espécie e o grau de deficiência. com expressa 
referência ao código correspondente da Classlftcaçao Internacional 
de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência, com 
a finalidade de verificar se a deficiência da qual é portador 
realmente o habilita a concorrer ás vagas reservadas, em respeito 
às disposições legais do ordenamenlo jurldico pâtrio. 
3.3. A não observancia do disposto nos subitens acarretará a perda 
do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em lais 
condições. . 
3.4. Os portadores de deficiência participarão do processo selelivo 
em Igualdade de condiçOes com os demais candidatos. 
3.5. O candidato que, no ato de inscriçao. se declarar portador de 
deficiência. se classificado no processo seletivo, além de figurar na 
lista geral de classificação, teré seu nome publicado em relação á 
parte, observada a respeC1iVa ordem de classificação. 
3.6. Os candidatos de que 1rata o subitem anterior que tiverem a 
deficiência reconhecida nos termos do subitem 3. t. terão sua 
situação estudada pela Comissão Organizadora (Ordem de serviço 
n•. 003/2010-CELCFDM). a fim de verificar a compatibilidade de 
sua deficiência com o processo de aprendizagem no estudo de 
llngua estrangeira. 
3.7. As vagas definidas no subilem 3.1 que não forem providas por 
falta de candidalos. por reprovação no concurso ou por laudo 
médico que não preenche as disposições desle ·edital serêo 
preenchidas pelos demais tandidalos. observada a ordem geral de 
classaicação. 
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4. Dos Requisitos Básicos para inscrição no Processo 
Seletivo: 
4.1. Possuir RG ou Documento oficial original com foto. 
4.2. Possuir diploma, certificado ou declaração da escolaridade 
exigida. 
S. Da Inscrição no processo selotivo: 
5.1. Será admüida a inscrição somente via Internet, no endereço 
eletrônico http:llwww.dmltterrand.ap.gov.br, solicitada .no per~ 

enlre 10 horas do dia 06 de dezembro e 23 horas e 59 minutos do 
dia 22 de dezembro de 2010. observado o horário oficial de 
Brasilia. 
O CELCFDM não se responsabilizará por solicilação de inscrição 
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação. bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 
6. Do procedimento para a Inscrição: 
6.1. No ato da inscriçao, o candidalo deverá: 
6.2. Preencher o formulário de inscriçao disponibilizado alravés da 
internet no süe http://Www.dmittorrand.ap.gov.br. e imprimir o 
comprovante de inscrição. 
6.3. Para a confirmação da inscrição. o candidato devem, acessar 
o süe http://www.dmltterrand.ap.gov.br no periodo de 01 a 11 de 
fevereiro de 201 t , para imprimir o seu cartao de confirmação no 
qual constará o local da realização da prova. 
6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: titulo 
eleitoral, carteira de estudante, documentos ileglveis não 
identificáveis ou danificados. 
6.5. NAo será ace~o. no dia da prova, fotocópia de documento de 
identidade original, ainda que autenticada. 
6.6. A qualquer tempo, poder·se·â anular a inscrição e a prova do 
candidato, desde que verificada a falsidade em qualquer declaração 
e/ou qualquer irregularidade na prova ou em documento 
apresentado. 
6. 7, É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 
6.8. Antes de efetuar a inscrição, o çandidato deverá certilicar·se de 
que preenche todos os requisitos exigidos para a inscrição no 
processo seletivo. 
6.9. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 
candidato e apresentado no local de realização da prova ao Fiscal. 
6.10. Não serão ace~as inscrições via postal, via fax, via correio 
eletrônico. por procuração. 
6.11. O candidato, portador de necessidades especiais ou não, que 
necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenCiado para a 
realização da prova deverá infonná·IO, no ato de inscrição, 
Indicando no formulário de inscriçao quais os recursos especiais 
necessários (materiais, equipamento, etc.). 
6.12. As solic~açOes de recursos especiais serão atendidas 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
6.13. A não solicitação de recursos especiais no ato da inscrição 
implica a sua não concessão no dia da realização da prova. 
6.14. As inlorrnações prestadas no fonnulário de inscrição serao de 

.inteira responsabilidade do candidato, dispondo o CELCFDM o 
direito de excluir do Processo Seletivo aquele que nao preencher o 
formulário de forma completa e correta ou que fornecer dados 
comprovadamente inveridicos. 
7. Da Prova. 
7.1. Será aplicada prova objetiva, sendo o valor atribuído à prova 
de 30 tri!Jtal pontos. 

QUADRO DE PROVAS T AREADE N°DE 
PROVA/TI CONHECIMENT QUESTO CARÁTER 

PO O ES 
I LINGUA 30 

CLASSIFICA TO 
OBJETIVA PORTUGUESA RIO 

7.2. A prova será apficada no dia 20 de fevereiro de 2011, com 
duração de 3 (três) horas, com inicio ás 9h00 e lénnino ás 12h00. 
7.3. O local de realização da prova constam no cartAo de inscrição 
do candidato. 
7.4. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de data, 
local e horãrio de realização da prova. 
7.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a 
realização da prova com antecedência mlnima de uma hora do 
horéno fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, de comprovante de Inscrição e de documento 
de identidade original. . 
7.5.1. Caso o candidato que esteja impossibi~tado de apresentar, 
no dia da realização da prova, documento de identidade original, 
por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido a partir da perda. 
7.6. Não será admitido o ingresso de candidato no local de 

· realização da prova após o horário fixado para o seu inicio. 
7.7. Não será aplicada prova, em hipótese alguma, fora do espaço 
flsico predeterminado em edital ou em comunicado. 
7.8. Não sem pennitida. durante a realizaçao da prova, a 

·comunicação entre os candidalos nem a utilização de livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consuHa. 

7.9. Não será permitida, também, no dia de realização da prova a 
entrada de candidatos por1ando armas e a utilização de aparelhos 
elelrónicos (bip, telefone celular, .valkman. receptor. gravador, etc.). 
7.10. Não haverá segunda chamada para ·a prova. O não· 
comparec1mento implicará na eliminação automática do candidalo. 
7.11. Não · sará fornecido o caderno de prova para os 
candidatos. 
7.12. Não haverá. por qualquer motivo. prorrogação do tempo 
previsto para aplicação da prova em virtude de afastamento de 
candidato da sala de aul2. 
7.13. No dia de realização da prova. não serão fornecidas, por 
qualquer membro da equ1pe de aplicação ou pelas autoridades 
presentes. informações referentes ao conteúdo. 
7.14. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo o candidato que, durante a realização do 
processo· 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a 
sua realização; 

b) for surpreendillo dando e/ou recebendo auxilio para a 
execução da prova; 

c) utilizar·se de livros, dicionário. notas e/ou Impressos. 
· qualquer material de consulla. telefone celular, gravador, 

receptor e/ou pagers etou que se comuniçar com outro 
candidato; 

d) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro 
da equipe de aplicaçAo da prova, as autoridades 
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presentes e/ou os candidatos; 
e) recusar.se a entregar o material da prova ao têrmino do 

tempo destinado para a sua realização; 
f) afaslar·se da sala, a qualquer tempo, sem o 

acompanhamento de fiscal; 
g) descumprir com as instruções contidas no caderno de 

prova e/ou dos membros da equipe; 
h) perturbar. de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 

Incorrendo em comportamento indevido: 
i) haja feito. em qualquer momento, declaração falsa ou 

inexata, quanto ao aspecto relevante à sua admissão na 
participação do processo seletivo; 

7.15. Quando, após a prova, for constatado, por meio elelrõnico, 
estatistico, visual ou grafológico. ter o candidato utilizado processo 
ilicito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
8. A prova será objetiva e valerá 30 (trinta) pontos, com 30 
questões e 04 allernallvas cada. havendo apenas uma alternativa 
correta para cada questão. 
09. Dos Critérios de avaliação e classificação: 
09.1. Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida por 
meio de processo manual. 
09.2. Deixar sem resposta uma questão acarretará em perda do 
valor da mesma 
09.3. Será classificado o. candidato que obtiver no mlnimo 70% 
(setenta) dOS pontOS, COnsidetandO·Se a média dos candidatos 
inscritos para o fumo optado pelo candidato no ato da inscrição. 
09.4. Será automatiçamenle desclassificado o candidato que 
obtiver nota inferior a 21 (vinte e um) pontos na prova. 
1 O. Da nota Final do processo seletivo: 
10.1. Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores 
decrescentes das notas finais no processo seletivo. 
10.2. Em caso de empale, serão adotados os critérios definidos no 
item t2 deste ednat. 
11. Dos critérios de desempato: 
11.1. Em caso de empale. terá preferéncia para a aprovação-o 
candidato que: 

a) Obtiver maior numero de acertos na interpretação do 
texto a ser exPlorado 

b) For mais velho. 
12. Dos recursos: 
12.1. A principio não haverá revisão de prova; contudo, após a 
divulgação do gabarito oficial, qualquer candidato poderá dirigir.se -
por escrno á Comissão Organizadora deduzindo sua pretensão 
devidamente justificada no prazo de 24 horas. 
13. Da divulgação do resultado: 
13.1. O resultado será divulgado e afixado no quadro de avisos do 
Centro Milterrand e no sne do Governo do Estado nq dia 01 de 
março de 2011. 
14. Das matriculas: 
14.1. Os candidatos classificados, obedecendo ao número de 
vagas oferecidas por turno de opção, deverão efelivar suas 
matrículas no perlodo de 01, 02 c 03 março de 2011, 
impreterivelmente, no horário de 8h30 as 11 hOO e das 14h00 às 
17h00, na secretaria do Centro. portando documentos originais de 
identidade e de escolaridade. 

14.2. Em caso do nao preenchimento das vagas, será realizada a 
2' chamada nos dias 04 e 07 de março de 2011, para os 
candidatos aprovados e não classificados na 1' chamada, até o 
llmile das vagas previstas no Edital n• 00212010. 
14.3. Em caso do não preenchimento das vagas, sem realizada a 
3' chamada nos dias 09 e 10 de março de 2011, para os 
candidatos aprovados e nao classificados na 2' chamada, até o 
limite das vagas previstas no Ednal n• 002/2010. 

·14.4. O candidato selecionado, na 1', 2' e 3 • chamadas que não 
realizar sua matrícula no prazo previsto pelo Edital, será 
considerado desistente do curso. 
14.5. Os candidatos aprovados e nao classificados para o 1° 
semestre/2011, poderão ser chamados a realizarem suas 
matriculas no perfodo de 02, 03 e 04 de agosto de 2011. 
15. Do lnfcio do curso: 
15.1. O candidato que realizar sua mat~cula e não comparecer na 
primeira semana de aula será considerado desistente. 
15.2. A aula inicial estã prevista para o dia 20 de março de 2011. 
16. Dos casos omissos: 
16.1. Os casos omissos serão analisados· pela Comlssao 
Organizadora, convocada através da .Ordem de Serviço • n•. 
00212010-CELCFDM. ~ 

,, Macapa·AP_e·fiÍ de nove bro de 2010. 

: • -1Í ' . 
.,( .. _,ft ,~ .. Á /t~'Wt 
l'elãe do Esplrra~on .. -··---·-·-... 

' --\ DIReTORA i 
'9.CE,)Jin092·2008-5EED , 

Do~rques Costa 
Secre~~ado da Educação 

Republicadopor sair com incorreções 

(Meio Ambiente 

Wagner José Pinheiro da Costa 

PORTARIA n' 020/10- CO EMA 

O Presidente do éONSELHO ESTADUAl DO MEIO 
AMBIENTE [COEMÁ) no uso dos atribuições que lhes são 
conferidos pelo lei n• 165/94 e disposto no ·Regime 
tnlemo do Colegiado e considerando ainda. o que 
ficou deliberado na 127' Reunião Plenária Ordínório. 
reonzoda em 23/11/2010. 

RESOlVE: 

Pã . 06 

Art. 1°· lnstiM a Comilsõo Especial do COEMA, 
responsável em acompanhar o equipe de transiçõo de 
Governo, no que se refere o mudança de Secretário de 
Estado do Meio Ambiente e presidenle do CO EMA. 

Art. 2'· A Comissõo Especial lerá o objetivo de 
acompanhar o equipe de transiçõo de Governo. no 
tocante o mudança de Secretário de Estado do Meia 
Ambienle e Presidente do COEMA. dando suporte os 
ações presentes e futuros no que concerne ao objetivas 
deste Colegiado. 

Art. 3'· ~ _co~issõo terá a seg~inte compasiçõa: 

CHARLES RICARDO fERREIRA DOS REIS/CUT 
JAIRO BEZERRA RIBEIRO/FUNAI 
MAMEOHEAL SIQUEIRA/MVV 

Art. 4'· A presenle Comissão teró o prazo de 60 
(SessentaJ dias· paro a cumprimento dos objelivos 
previstos no Artigo 2' desla Portaria. enviando-os co 
Pleno poro conher;lmenlo e demais providências 
cabíveis. · 

Ari. 5'· Esla portaria entro em vigor no dato de 
suo publicação. 

Ari. 6'· Dê·se ciência. publique·se e cumpro·se. 

MOCO~·A~, 23~mbro de 201 O. 

Wag~r~inliêfWda Cosia _ 

Pres~~;e do COEMA 

(Saúde ) 
Odanete das Neves Duarte Biondi 

PORTARIA NO 1006/10·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que const! do Prot Geral n• 
2010/54137; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores WALDYR DA COSTA 
RODRIGUES- Chefe de Apoio as Populações Especiais- CDI·2, 
~RICA IZAURA ROLA DO CARMO - Seaelliria Administrativ~ -
CDJ.l, JOSIMAR RABELO DA SILVA - motorista, DORAUCE 
VIEGAS MACEDO COUTINHO - Responsável. pela Atividade de 
Controle das Doenças de Veiculação Biológica e Hidricas - CDI· 
2, da sede de suas atividades - Macapá·Ap, até os Municípios 
de Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, Objetivando realizarem 
levantamento de indicadores de doenças de veiculação hídrica 
em todas as unidades de saúde, mapear áreas de curativo 
horti·fnrti, bem como reunir com gestores sobre a implantação 
e estruturação do laboratôrlo de ·baixa complexidade para 
análise de água para consumo humano, no período de 03 a 
13.11.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 12 de 
novembro de 2010. 

PORTARIA N° 1007/10·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto rf' 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que const! do Prot. Geral n• 
2010/54131; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores SANDRO ROGÉRIO 
DOS SANTOS CORREA - Técnico em Enfermagem e AIRTON 
JOSÉ P!CANÇO CAMURIM - Agente Administrativo, da sede de 
suas atividades - Macapá·Ap, ate os Municípios de Pracuúba e 
Cutias do Araguarl, objetivando realizarem supervisão, 
acompanhamento e implantação das t!belas do novo esquema 
de tl'llbimento da malária, no período de 25.10 a 05.11.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá·Ap, 12 de 
novembro de 2010. 

~~~ Dra.GGiiJV! ~vtiõtnRTE BIONDl 
Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA NO 1008/10·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Decreto rf' 472'5, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prol Geral n• 
2010/53970; 



-. 

Maca á,25.11.2010 

RESOLVE: 

Designar a servidora ARIANNA ARAÚJO FALCÃO ANDRADE E 
SILVA -Consultora Estadual de Malária, a se deslocar da sede 
de suas atividades - Macapá·Ap, até a Cidade de Brasnia - DF, 
com objetivo de participar da toa EXPOEP (Mostra Nacional de 
Experiências bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças) no período de 23 a 27.11.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 12 de 
novembro de 2010. 

~.~.::::?.. ..... , 
Secretária Estado da Saúde 

PORTARIA N° 1009 /10·5ESA . 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prot Geral n° 
2010/53956; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores . GONÇALO DOS 
SANTOS VIlJ-iENA - Condutor de Lancha, ELITON CHAVES 
FRANCO - CoordenadOr de Vigilância Sanitária - CDS·3 e 
ADRIANA DO SOCORRO VJLHENA DO NASCIMENTO - AOSD, 
da sede de suas atividades - Macapá·Ap, até os MuniCípios 
Laranjal do jari e Vitória do Jari, objetivando realizarem 
supervisão, acompanhamento e implantação das tabelas do 
novo esquema de tratamento da malária, no período de 25.10 a 
OS. 11.2010. 

GABINETE DA S~~RIA/5E§A:.e(l1~•PiÍ':AP; .. !.Vle 
novembro de 2010. · · 

PORTARIA ND 1010 /10·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prot Geral n° 
2010/55729; 

RESOLVE: 

Designar os servidores ROSILENE FERREIRA CARDOSO -
médico, JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS FILGUEIRA - Guarda de 
Endemias e JOSÉ LIMA - Agente de Saúde, a se deslocarem da 
sede de suas atividades - Macapá·Ap, . até os Munidpios 
Mazagão, Laranjal do jarí, Vitória do Jari, ltaubal e Cutlas, c~m 
objetivo de realizarem capacitação dos médicos. e enferme1ro5, 
técnicos e auxiliares de enfimmagem, guarda de endemias, ~CS 
e entomologia do novo esquema de tratamento da malária e 
malária grave, no perlodo de 22.11 a 04.12.201,0. 

GABINEn DA SECRETÁRJA/SESA: em Macapá·Ap, 12 de 
novembro de 2010. 

- ~~ ::> 
Dra, OBMI :u ~RTE BIONDJ 
Secretána de Es o da Saúde 

PORTARIA NO 1011/10-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n" 4725, de 
08:11.2010 e, considel'ltndo o que consta do Prot Geral n° 
2010/45801, 

• Considerando a Lei n• 1.033/06, de 21.07.06, alterada pela 
Lei n• 1.081, de 16.04.2007, que instituiu o Fundo Rotativo dos 
Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Intericr e 
da Cap~al do Estado, com objetivo de all!nder despesas de 
custeie; 

RESOLVE: 

Art, 1 o • São fixados os valores do Fundo Rotativo, de que 
trata a Lei nO 1.081, de 16 de abril de 2007, para o JO 
quadrimestre do ccrrenre exercício, na forma do disposto .na 
tabela abaixe: 

HOSPITAL 3390·30 339D-39 TOTAL 
HOSPITAL DE R$ R$ R$ 
EMERGÊNCIA 95.000,00 30.000,00 125.000 

00 
lU 125.000 00 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. 2 o- Os recursos serão empenhados na Ação Orçamentária ' 
2329, Fonte 107. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA - em Macapá - Ap, 12 

~,,.,,::;.m•"' . . . 
Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA NO 1012 /lO·SESA 

A SECRETÁRIA D_E ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prot Geral no 
2o1otssns; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores ROSILENE 
FERREIRA CARDOSO -· médica, JOSE MÁRIO DOS SANTOS 
ALGUEIRA e MANOEL AAMIRO CORDEIRO NASCIMENTO -
Guardas de Endemias, da sede de suas atividades - Macapá
Ap, até os Municípios de Calçoene, Tartarugalzinho, Amapá, 
Pracuúba, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto 
Grande e Ferreira Gomes, objetivando realizarem capac~ação 
dos médicos e enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, guarda de endemias, ACS e entomologia do nevo 
esquema de tratamento da malária e malária grave, no período 
de 08 a 20.11.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 12 de 
novembro de 2010. 

PORTARIA N° 1013/lD·SESA 

A. SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4725, de 
08.11.2010 e; con~derandc o que consta do Prot Geral n° 
2010/53970; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidcres RAIMUNDO JO~AS 
DA SILVA FERREIRA • Agenre de Saúde, ARIANNA ARAUJO 
FALCÃO ANDRADE E SILVA - Consultora Estadual de Malária, 
GONÇALO DOS SANTOS VIlJ-iENA - Condutor de Lancha e 
JOAQUIM ALVES DA SILVA -Artífice de Macânica, da sede de 
suas atividades - Macapá·Ap, até os Municípios de 
Tartarugalzinho e Pracuúba, objetivando realizarem atualização 
de gestão local de controle da malária, supervisão do 
cumprimento das diretrizes de diagnóstico, tratamento e 
vigilância de malária e gestão local de medicamentos e 
insumo$, nó período de 08 a 20.11.2010; 

GABINEn DA SECRETÁRIAJSESA: em Macapá·Ap, 12 de 
novembro de 2010. 

r\~2~ 
Ora,~ uAS NEV;;;wARn BIONDI 
Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA ND 1014/lO·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 4725, de 
08.11.2010 e; con~derando o que consta do Prot Geral no 
2010/556Ú!; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores JOSÉ DA SILVA 
NASCIMENTO e JOSÉ MARIA FURTADO GOMES - Agentes de 
Saúde e MARLÚCIO FERREIRA DOS SANTOS - Guarda de 
Endemias, da sede de suas atividades - Macapá·Ap, até os 

·Municípios de Pedra Branca e Serra qo Navio, objetivando 
realizarem supervisão e manutenção de UBV Costais e Bomba 
Guarani, no período de 08 a 20.11.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRJA/SESA: em Macapá-Ap, 12 de 
novembro de 2010. 

~.~~~ ..... 
Secretária de Estado da Saúde 

Pá . 07 

PORTARIA NO 1015 /lD·SESA 

A_ SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuiç~ que _lhe são conferidas pelo Decreto no 4725, de 
.08.11.2010 e; considerando o que consta do Prol Geral n° 
2010/55741; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores JOSÉ UMA e DI EGO· 
AMORAS SANTANA- Agentes de Saúde, JOSÉ BARAÚNA TELES 
DO VALE - Agente de Vigilância e JOSÉ RENATO CORREA DE 
OUVEIRA - Artífice em carpintaria, da sede de suas atividades 
- Macapá·Ap, até o Município de Mazagão, objetivando 
realizarem atualização de gestão local de controle da malária, 
supervisão do cumprimento das diretrizes de diagnóstico, 
tratamento e vigilãncia de malária e gestão local de 
medicamentos e lnsumos, no perílldo de 08 a 20.11.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 16 de 
novembro de 2010. 

~2~. 
Ora O~l'f rJAll N~ DUARTE BIONDI 
Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA NO 1016 /10-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso d.e suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no q725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prot Geral no 
2010/55948; 

RESOLVE: 

Designar os servidcres RAIMUNDO JONAS DA SILVA FERREIRA 
-Agente de Saúde, FABRlCIA CUNHA DA SILVA -Técnico em 
Enfenmagem, MANOEL RAMIRO CORDEIRO· NASCIMENTO .e 
ANTONIO .JOZI,_oAR DOS SANTOS BRITO • Guardas de . 
Endemias, a se deslocarem d~ sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até os Municípios de Pedra Branca e Serra do 
Navio, com objetivo de realizarem ·supervisão e 
acompanhamento das ações do Programa de Malária, no 
período de 06 a 18.12.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRJA/SESA: em Macapá-Ap, 16 de 
novembro de 2010. 

PORTARIA NO 1017 /lO·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prot Geral no 
2010/55949; 

RESOLVE: 

Designar os servidores MARIA ANGÉUCA OUVElRA DE UMA -
Chefe. da Unidade de Vigilância Epidemiológica - CD5-1, MARIA 
SELMA DOS ANJOS MACIEL e MARLETE BARROS DA SILVA -
Auxiliares de Enfermagem, LARJSSA MACEDO DE UMA -
Farmacêutica, ROSILENE MARIA LOPES GOMES - Pedagoga, 
ERLEISSANORA DOS SANTOS GOMES - Enfenmeira, IVALDO 
DO NASClMErirl'O GIUSTI - Auxiliar Administrativo, EDMILSON 
DO ESPIRITO SANTO GOMES- mOtorista, CLAUDEUNA SILVA 
DE SOUZA -Técnica em Laboratório, a se deslocarem da, sede 
de suas atividades - Macapá·Ap, até o Município de Mazagão, 
com objetivo de realizarem investigação e coleta de dados a 
respeito de um surto de hepatite, no período de 16 a 
,21. 11.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 16 de 
novembro de 2010. 

4~.w. .. 
Secretária de tado do Saúde 

PORTARIA ND 10111/lD-SESA 

A SECRETÁRIA. DE EsTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nO 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prot Geral n° 
2010/55952; 

RESOLVE: 

Designar os servidores WALDYR DA COSTA RODRIGUES -
Chefe de Apolo as Populações Especiais- CDh2, ÉRICA IZAURA 
ROLA DO CARMO -' Secretária Administrativa - CDI-1 e 



Macapã 25.11.2010 

INACARIA MlCHELLE LOPES ABRANTES - Téc;nlc;o em 
'Enfermagem, a se deslocarem da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, ab! os M111idpios de Serra do Navio, Pedra Branca, 
Porto Grande e Ferreira Gomes, com objetivo de realizarem 
levantamento de Indicadores de doenças de velwlação hídrica 
em todas as unidades de saúde, mapear áreas de curativo 
hofti-frut~ bem como reunir com gestores sobre a Implantação 
e estruturação do laboratórto de baixa complexidade para 
análise de água para consumo humano, no período de 16 a 
30.11.2010. 

GABINETE DA SECRfTÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 16 d& 
novembro de 2010. 

-~, ... 
Secretá~a de Es do da Saúde 

PORTARIA N•1019/10·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Decreto no ~725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prol Gemi n° 
2010/55951; 

RESOlVE: 

DesiQnar os servidores JOSÉ DA SlLVA NASCIMENTO - Agente 
de Saúde e MARLÚCJO FERREIRA DOS SANTOS - Guarda de 
Endemias e JOSÉ BRASIL CORDDVIL • motorista, da sede de 
suas atividades - Macapá·Ap, até os Municípios de Calçoene e 
Óiapoque, com objetivo de realizarem supervisão e manutenção 
de UBV Costais ·e Bomba Guarani, no período de 06 a 
18.12.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 16 de 
novembro de 2010. 

~~-
Dr~S NEVES DUARTE BIONDI 
Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA N• 1020/lO·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nO 4n5, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do ·Prot Geral n• 
2010/55289; . 

RESOLVE: 

Homologar o destacamento dos servidores CLAUDEMIR 
PEREIRA NUNES e JOSINJLDA VIEIRA DA SILVA -Agentes de 
Saúde, da sede de SUils atividades - Macapá·Ap, ab! os 
Municípios de Calçoene e Oiapoque, com objetivo de atuatem 
na coordenação e f!l<etução da re101iâo de trabalho para 
desenvolver o papel do GTH da Rede do SUS, no período de 08 
a 12.11.2010. 

GABINETE DA SECRfTÁRIA/SESA: em Macapá·Ap, 16 de 
novembro de 2010. 

.. :Ie .... n.::::;, 
Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA N•10Zl/10·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTAgQ DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nO ~725, de 
08.11.2010 e; tonslderando o que consta do Prol Geral n• 
2010/559'16; 

RESOLVE: 

Designar os servidores. JOSÉ UMA, DIEGO AMORAS SANTANA e 
ADAUTO FERREIRA DE ARAÚJO- Agentes de Saúde, HAROLDO 
AMORAS AlVES - Guarda de Endemias e AR!ANNA ARAÚJO 
FALCÃO ANDRADE E SILVA- Consultora Estadual de Malária, a 
se deslocarem da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até os 
Muniápios de Porto Grande e Ferreira Gomes, com objetivo de 
supervisão e acompanhamerto das ações do Programa da 
Malária, no período de 06 a 18.12.2010. 

GABINETI: DA SECRfTÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 17 de 
novembro de 2010. 

. ~-~ 
~ AS NE~UARTE BIONDI secretári; Btado da Saúde- em Exercido 

(OIARIO OFICIAL) 

COMISSÃO PER.\11\:'IFSrE DE UCIT AÇÃO 

ATA REGISTRO DE PREÇO N'002 
PREGAO ELETRONICO' W- 003/2010-CPUSESA 

Retificar a publicação da n' 49n010 • CPUSESA publicada em 
26.07.2010, no Diário Oficial do Estado n'.4788, .com circulação 
em 27.07.2010, páginas 06. 

Onde se té: 

fEinpresa Reglstrada:.Equlnóci~ Hospitalar Lttda 
I CNPJ: 07.329.169/0001-39 . 

f
iEndereço:' Ru~ Sâo José, ·1·"'7"'1. _""o--""A"'Ho-s--"""ceilirõ:Mãõãp~ 

N~~--Descr~.LUmd Ouant. Preço Unit. 

Alendronalo sodico comp I r 
. ..L 70mg ··--- revest .. 1.800 · 7~ 

7 Azatioprina SOmo Comp 1.800 16.000 00 

12 CalcHriol 0,25mca Caos 31.200 7.182,00 
Caps 
Geiat 500 13 Clclosoorina 1 OOmo 420,00 
Caps 

1_4 Ciclospori~ Gelai 500 585,00 
Caps 

~ e-Ciclosporina 50 '!)O Gelat . soa .. 750,00 · 

...... ~ .. """'I- "":t~ .. a= ,~ "1 amot~g!!a 100 ll1..9... _9omp · 7,80_0 . L.2~~.0Q_ 

· amotrigina 25 rng Comp . soa · ... ~ 

~ ~~ 
Eniprésa Registrada: Equi~óclo Hospitalar Utdd" 
~07.329~169/0001·39 ··
~~~ço Rua Sâo José, 1710- altos- centro- macapâ ·-·-

N' DescriÇão I Unid. j auant. ~~r 
Alendronato sodico 70 comp 

._L~----- revest 1 .800 . ___!JQ_ 

7 Azatioor(na SOma Comp 1.~00=-+--"'-16~0'-l, 

12 CatcHrlol 0,25mcg Caos 31.200 .. ~ 
Caps 

..!!._ Clclosporina 1~mo Gelai 500 -~ 
Caps 

1~rf,ic~~na_~- º~!_J-.SQL __ 1_,!71 
Caps 

15 ::~::::: :::~~j---.-~:~: -~ ·~: -!'~ 
. ~amotrig1na 100 .'!1..9___ ~mp __ .! 800 __ .Q,_4f!_ 

lamolrlgina 25 mg • • Comp soa ~,~?_j 

ATA REGISTRO DE PREÇO N'009 

PREGAO LETRONICO N'11n010.CPUSESA 
I 

Onde ui(!: 
;....,..----=,........,.. __ _,.....,....,......,--..,..,....,......,.-::-;----·-

E(Ilpresa Regisirada: !Equinócio HOspl_talar Lltda· 
CNPJ: 07.329.169/0001-39 . 
Endereço Rua .sao José, 1710- altos- c~ntro- m~capá 

. . ..... Qua· nt. Preço 
N' Descriçao Unid. Unit. 

1--I-,F,.,-ór-m....,.ula.....,-in::-fan-:::111-se='mi-1-1---· --1-·--1----1 
elemenlat e 
hlpo..-gfnica. Alimento 
p~ s~u~lo metabólica 
esp~ para n\lll'iç~ 
ent~ral eu oral formulado 
para distúrbios da 
digestão e ou absor900 
de nu1rlentes. Isento de 

5 Iactose e sacarose. à , . 

l
w••y~"i'iU" """'il~mF·-r---~
hidrolisado. Apresentação: 
lata com • 400g. Nome 
comercial: Pre<tomim. 

1800 

Em_presa Registrada: E9ulnócJo· Hospitalar LHda 
CNPj: 07.329.169/0001-39 
Edereço Rua São. José 1710- aftos- centro maca pá . __ _ 

Unld Preço 
N" Oes~çao Quant. Unft. 

'~+-----------+--+---r----

5 

Fórmula infantil semi· 
elementar e 
hipoalergênlca. Afimen1o 
para &Huaçao metabólica 
especial para nutrição 
enterai ou oral formulado 
para distúrbios da digestão 
e ou absorção de 
nu1rlentes. Isento de 
factose e sac~o~ ã base 

Lata 1800 156,99 

-

I 

Pãg. 08 

I de ptoleina de soja e 1 I 1 
colágeno altamente 

j 
hidrolisado. Apresentação: Ll u: 
lata com 400g. Nome· · 
comercial: Pregomlm. . 

. .. 

Registre-se e eubligue-se. 

Macapá, 22 de n~bro de 2010. 

Augusto Cézar W y Cunha Silva 
. Presidente ~ CP SESA 

C0\11S>,\() l'!::ll)!.\); 1·:\' n: ll~. LH TJ'.\C\0 

t'.VÃ59_Qf LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO IJ'. 04512010-SESAIAP 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PRECO POR LOT: 
OBJETO: contratação de .empresà espe~ializada para a 
;::res:~çãc dos serviços de vigílãncla armada e desarmada 
com monitoramento ·êletrônico. "'as áreas internas <::· externas 
das Jnslalações das Unidades c Centros jurisd1c1onadas á 
Secretaria de Saúde no Estaco no Amapá, localizados em 
MacapétAP e demais Municip:os 
Acnlhimento d•s Proóostas: na endereço eletrônico 
http:h\WN<Iicilacoes-e.com.br, a partir das 10:00, 16 de 
dezembro de 2010. âté 10:00 de 17 de dezembro de 2010, 
horário de Brasília. 
Abertura da Secão Para Lance~: a" 10 00. 20 de dezembro 
de Q010, hor2ric• Oe Brasília 
!rl!ormacQQ!: saia dét CPt~s=.srvAP, ~cs seg.1inles ~~rãtio: 
08t1 ãs t2h di: segunr!2 a se-xt<i-fE-m.~ ou pr.u.:o E:'\:Jereçn 
Eletrõn;co:!itlps:i!vJ~VVi.fir:ilacor.s-e c'Jm br.cplsese@bci.t:nm.br 

Macapá. 25 oe nm.eM:iro de '10i0 

Malfii·~)lva Alves 
Pre~~~~~- Sj.sA:/I.P 

RESI~NCIA EM ENFERMAGEM 

EDITAL DE CONCURSO 

Este Edital tem por finalidade apresentar as aneraçOes de 
calendário de periodo de insctições do Prooesso Seletivo de 
preenchimento de vagas para o Programa de Residência em 
Enfermagem. 
A inscriçâo no Concurso implica na aoeilaçAo dos termos deste 
Editai. 

COMISS..\0 DE RESID~NCIA EM ENFERMAGEM ·CORE I 
SESA 

COORDENADORA 
Ka~na Brito da Silva 

SECRETÁRIA EXECUllVA 
Euddeuce Costa Felix 

SUPERVISORA DA ESPECIAUDAOE CIRORGICA 
Ol~ey Cardoso Moreira 

SUPERVISOR DA ESPECtAUDADE OBSTETRICIA 
Ronaldo França de Sarges 

SUPERVlSORA DA ESPECIALIDADE SAÚDE DA FAMIUA 
Elzam~ Bastos Lemos 

REPRESENTANTE DO COREN- AP 
Sltvana Rodrigues da Silva 

REPRESENTANTE DA UNIFAP 
.José luis da Cunha Pena 

REPRESENTANTE DO HOSPITAL SÂO CAMILO 
Manoel Elivaldo Nunes Viana 

EDITAL E NORMAS DO CONCURSO 

A Comissão da Residência em Enfermagem (CORE) 
da Secretaria de Estado da Sallde do Amapá (SESA), em 
CO!lunto i:om as dlr'SQOes do Hospital de Clinicas Or. Alberto 
Lima (HCAL), do Hospital da Mulher Mêe luzia (HMML), do 
Hospital da Criança a do Adolos<:ente (HCA), do Hospital de 
Emergência (HE) e da Pollcllnlca da Universidade Federal do 
Amapá {UNIFAP) comunicam, através do presente EdHat a 
prorrogação das lnscriçOas até a data da 03 de Dezembro de 
2010 para o Concumo de Residência em Enfermagem para o 
anode2010. 

Macapá, 25ce Novembro de 2010. 

CRONOGRAMA 

22/t 112010 à 03/121201019 -lnscriçOas. 

09/0112011 • Prova de Objetiva. 

11/0112009 • Dtvutgaçao de resultadOS. 

17/0112011 à 21<1)1/2011 • Mat~culas 

24/01/2011 - Convocsçao de suplente 



.. 

I • 

ã 25.11.2010. 

0110212011 -Inicio das ati'lldades do Programa de 
Residência em Enfilrmagem. 

COMISSÃO DE RESIDtNCIA EM ENFERMAGEM 

~Uva 

((~dustria e Comércio 

Márcio de Carvalho Pena 

TERMO PERMISSÃO DE USO N" 003/2010{!EICOM 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBUCO, A 
TíTULO PRECÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E MINERAÇÃO - SEICOM COMO PERMITENTE E A 
.ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AGRICULTORES DE 
SÃO JOAQUIM DO PACUI - AMA, COMO 
PERMISSIONÁRIA. 

CÚUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Termo de .Permissão de Uso de Bem 
Pllblico tem fundamento legal no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, nas disposlç6es do Art. 12, § 4° da 
Constituição do Estado do Amapá, Lei n• 8.666193 e 
demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

. O objeto do Termo é outorgar a Permissêo de Uso 
a titulo precário e gratuito, dos bens relacionados no 
ANEXO I, deste instrumento, os quais serao utilizados 
pela PERMISSIONÁRIA na Fábrica de Farinha 
administrada pela AMA. 

CÚUSULA QUINTA - DA VIG~NCIA E DA 
PRORROGAÇÃO 

o prazo de vigência deste instrumento se inicia a 
partir da data da assinatura até I 7 de novembro de 2011, 
podendo ser prorrogado por igual perlodo por melo de 
Termo Aclilivo, o qual deverá ser confeccionado dentro do 
prazo de sua vigência, sob pena de nulidade. 

CLÁUSULA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo deverá ser publicado pela 
PERMITENTE, em forma de extrato, no Diário Oficial do 
Estado do Amapá- DOE, no prazo legal. 

Macapá-AP, 18 de novembro de 201 O. 

~~ ~··· . 

MARCtOb~;LHO PENA 
sEcReTAA~ôffiB'coM . 

TERMO PERMISSÃO DE USO N" 004/201 0-5EICOM 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBUCO, A 
TITULO PRECÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMt:RCIO 
E MINERAÇÃO - SEICOM COMO PERMITENTE E A 
ASSOCIAÇÃO DA COLÓNIA AGRICOLA DO CARNOT 
ACAC, COMO PERMISSIONÁRIA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Termo de Permissão de Uso de Bem 
Püblico tem fundamento legal no· art. 37, capul, da 
ConstHulçAo Federal, nas disposiçOes do Art. 12, § 4° da 
ConstitulçAo do Estado do Amapá, Lei n" 8.666193 e 
demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

O objeto do Termo é outorgar a Permissão de Uso 
a titulo precário e gratuito, dos bens relacionados no 
ANEXO I, deste Instrumento, os quais serao utilizados 
pela PERMISSIONÁRIA na Fébrica de Farinha 
administrada pela ACAC. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIG~NCIA E DA 
PRORROGAÇÃO 

O .prazo de vigência deste Instrumento se Inicia a 
partir da data da assinatura até 18 de novembro de 2011, 
podendo ser prorrogado por igual petfodo por meio de 
Termo Aditivo, o qual deverá ser confeccionado dentro do 
prazo d; sua vigência, sob pena de nulidade. 

CÚUSULA OITAVA- DA PUBUCAÇÃO 

o presente Termo devera ser .publicado pela 
. PERMITENTE, em forma de extrato, no Diário Oficial do 
Estado do Amapâ- DOE, no prazo legal. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Macapá-AP, 18 de novembro de 2.010. 

. 
MARe OPENA 

SE , RIO/SEICOM 

TERMO PERMISSÃO DE USO N" 00512010•SEICóM 

TERMO OE PERMISSÃO OE USO DE BEM PÚBLIQ4, A' 
TÍTULO PRECÁRIO, QUE ENTRE SI CELEltRAM A 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMt:RCIO 
E MINERAÇÃO - SEICOM COMO PERMITENTE E Á 
ASSOCIAÇAO AGROEXTRAllVISTA VEGeTAL DOS 
PRODUTORES E PRODUTORAS FAMILIAR RUÀAL OE 
LARANJAL 00 JARI AGROJARI, COMO 
PERMISSIONÁRIA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA...: DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Termo de Permissão de Uso de Bem 
Pllblico tem fundamento legal no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, nas dlsposiç6es do Art. 12, § 4° da 
Constituição do Estado do Amapá, lei n• 6.666193 e 
demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

O objeto do Termo é outorgar a PermlssAo de~ 
a titulo precário e gratuito, dos bens relacionados no 
ANEXO I, deste instrumento, os quais serAo utilizados 
pela PERMISSIONÁRIA na Fábrica de Farinha e na 
Lavanderia administradas pela AGROJARI. 

CÚUSULA QUINTA - DA VIG~NCIA E DA 
PRORROGAÇÃO . 

O prazo de vigência deste instrumento se inicia a 
partir da data da assinatura até 17 de novembro de 201 t, 
podendo ser prorrogado por Igual perlodo por meio de 
Termo Aditivo, o qual deverá ser confeccionado dentro ao 
prazo de sua vigência, sob pena de nulidade. 

CLÁUSULA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo deverá ser publicado pela 
PERMITENTE, em forma de extrato, no Diário Oficial do 
Estado do Amapá - DOE, no prazo legal. 

~\capá·AP, 17 de novembro de 2010. 

i \I 
\ 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 006/2010-5EtCOM 

PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMt:RCIO E MINERAÇÃO - SEICOM 
COMO · PERMITENTE E A ASSOCIAÇÃO 
AGROEXTRA11VISTA DO CASSIPORt: - AACAP, 
COMO PERMISSIONÁRIA. 

CÚUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENT9 
LEGAL 

O presente Contrato tem fundamento legal no art. · 
37, caput, da ConstituiçAo Federal, nas disposlçOes do Art. 
12, § 4" da Constituição do Estado do Amapá e demais 
normas pertinentes. 

CLÁUSULA .SEGUNDA- DO OBJETO 

O objeto do presente contrato ê outorgar a 
permissão de uso a titulo gratuito, dos bens abaixo 
relacionados, que serão utilizados pela PERMISSIONÁRIA 
na Unidade de Beneficiamento de Cacau: 

· 01 -Galpão com 90,00 m2; 
01 - Depósito com 60,00 m2; 
01 - Processador despolpador; 
01 - Seladora a pedal; 
01- Moinho para amêndoas; 
01-Grupo gerador de 10 KVA; 
01 -Bomba Centrlfuga de 01 CV; 
01- Balança 160 Kg. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIG~NCIA E DA 
PRORROGAÇÃO , 

O prazo de Vigência deste instrumento se Inicia a 
partir da data da assinatura até 16 de novembro de 2011, 
podendo ser prorrogado por sucessivos períodos através 
de Termos Aditivos. 

CLÁUSULA NONA- DA PUBLICAÇÃO .. 

O presente Contrato deverá ser publicado. pela 
PERMITENTE, de forma resumida, no Diário Oficial do 
Estado do Amapá, dentro do prazo de 20 (vinte) dias. 

Macapá·AP, 18 de novembro de 2010. 

Pã . 09 

TERMO PmMISSAO DE USQ !'f 007/iOlg-SEICOM 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 'PÚBLICO, A 
TITULO PR!CÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO 

. E MINERAÇÃO - S!ICOM COMO PERMITENTE E A 
4SSOCIAÇJ.O 'DE MULHERES ARTESÃS 
MOOUTORAS DE PlANTAS AROMÁTICAS 

· -<A~APPA. 

Ct,..(US.\ILA PlttMEIRA- 00 FUNDAMENTO LEGAl. 

·- O~Tirmo dt Permissão de Uso de ·sem 
... '·~· ·IÍIIf f(,~ament~ legal no àrt. 37, caplil, da 

. ·.·: ··[g.· · ;· ~,Fé4era.· t;nas dispilsiç6es do Art. 1.2. § 4" _!la. 
• ··• · ô~d!?'·Estado·do. Atl)Bpá, Lei n• 6.666/93 e 

, ait~pertinentes. • •. • 
.... . " '.·. lior-

CLAOSUÚ St.!GUNDA • 00 OBJETO 

O objeto do Termo é outorgar a Permissão de Uso 
a litufo plecifiQ. e gratu~o. dos bens relacionados no 
ANEXO I deste instruntento. ·o· qual constitui parte 
integrJ,~\f.,~llle ins.trumenlo e que serão utilizados pela 
PERMISS~f11.· · . . 

. CLÁIJSuU".fQÚINTA - DA VIG~NCIA E DA 
PRORRQQAÇ.i:O 

·. . O ~~~ oe vigência deste instrumento se Inicia a 
, .~da lfatá da-'asslnatura até 19 de novembro de 2011, 
~o ser prorrogado por Igual perloçlo por meio de 
1ttmo A~itlvo, o qual deverá ser confeccionado dentro do 
prazQ IÚJ.~ ~genci:t, sob pena de nulidade. 

CÚUSULA OITAVA ~ OA I'UIIf.iCA~A:O 

. O prese.nie Termo deverá ser publicado pela 
PERMITEf.ITE, em form~ de e>drato, no Diário OfJCial do 
Estado do Amapll- DOE, no prazo legal. 

, te·de novembro de 2010. 

!ERMO PERMISSÃO DE USO N" 008/2010-SEICOM 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, A 
TITULO PRECÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E MINERAÇÃO - SEICOM COMO PERMITENTE E A 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE 
DO IGARAPÉ CÀRNEIRO- BAILIQUE- AMICB. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- 00 FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Termo de Permissão de Uso de Bem 
Publiéo tem fundamento legal no art. 37. caput. da 
Constituição Federal, nas disposiÇôes do Art. 12, § 4° da 
ConstltulçAo do Estado do Amapá, Lei n• 8.666/93 e 
demais norma.s pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

O objeto do Termo é outorgar a Permissao de Uso 
a titulo pre~rio e gratullo, das unidades agroindustriais de 
produção de mel de abelha e polpa de açal, situadas na 
Comunidade de Vila Carneiro Distrito do Arquipélago .do 
Ballique e dos bens móveis constfiuidos de máquinas. 
equipamentos e utensllios diversos, relacionados nos 
ANEXOS ·I e U deste instrumento. dele fazendo parte e 
que serAo utilizados pela PERMISSIONÁRIA. 

. CLÁUSULA QUINTA - OA VIGÉNCIA E DA 
PRORROOAÇ..i.O 

O prazo de vigência deste instrumento se inic1a a 
pa(lir da dali da assinatura até 19 de novembro de 2011. 
podendo ser prorrogado por igual período por ·meio de 
Termo Aditivo. o qual deverá ser confeccionado dentro do 
prazo dé sua vigência. sob pena de nulidade. 

CÚUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DA 
MODIFICAÇÃO . 

O presente Termo pode ser rescindido e/ou 
modificado de comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo deverá ser publicado pela 
PERMITENTE, em forma de eX1rato. no Diário Oficiá! do 
Estado Ho Amapá- OOE, no prazo legal. 

Macapá-AP, 19 de novembro de 2010. , 

MARCIG t!I;..Qit'RV.Q 

SECRETA 
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J-..1 r. 1.• d:t lnlra·l-:<;.~r:umra. 11\t .\\·.:~lida 1·.\H. n \27(,_ lU' hror.iri.l d~ 
·l~l~' •1'111ia :1!< I ~hlll.lmin. 

Autarquias· Estaduais 

(Detran· 
Maj. PM Jones Miguel Pereira da Silva 

COMISS.iO l'l:ltMA!'i[I\H J>[ I.ICIT.\Ç,\0 

1\ \'ISO DE UCITAC.\0 

)IODAJ.IJ)AOI::: PltEG,\0 Plti::SI:::"CIAL 'i" 0119/21110 -
C"PI./DF.TR..\I'i-.\P 
Oll.JHO: ,\Ql"ISIÇ.\0 DE ~J;\'I'F.RIAli'ERU-\'iE'iTE I' AR.\ 
.\ COOIWI::I'iAIIORI.\ llt: TH'l\OLOGIA 1>0 
UH ART.\ 'IF.:\TO F.ST.\01.,\1. o r. TR .. \SSITO. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O Dtpartamrnto dr Trânsito do Estado do Amopá -

D~Tit.-\1\-Ar. atra•~és de SUR Pre~otiro. torna público que r ... ; 
rooli7.or lirito(jo nR ouodalidodr PR•:G.\0 PR.:Sr.,\\.1,\l para o 

objttn orima, pm·i<to p.ra o dia 06 de deztmbro de 2010. rono 

início u 8hJOmim.1' na ~•I• d11 (:I,UilETRA~. sito na rua 

TRnC"rrdo ~e,·r~. 217- São Lá1.arn- MnrapA/Amapá. 

O f.ditol podrrá ser obtido ~ratuitamrnle no rndrrrco 

•cima citado, mrdiantt Aprurntaçl\o dr 11rndrhr juntamente rnm 

rooimho da firma. nu hor;írio das 8h as 12h rolos 14h as 16h. ou 

poderá ~er soliribldn_ ~tlt r.nraminbamcnio-alravés dt r-mail. 

lnforma(ót<: (9f.) 3312-3206. ouatra•·rs do •· 

mail: rnldctrannal·o··gmail.rom. 

CmiiSS.\0 PERMAl'iF.I\Tt: I>E LlfTL\ÇAO 

A VISO l>~ LI C li,\{,\ O 

\IOOAI.IIl.\1>1:: I'REG.\0 PRF.St:I\CIAL N' 01012010 -
CPUDI:TR.\\-AP 
OU.IHO: AQliiSIÇAO Of. \1,\TI:I!IAI. PER~1AI\F.NH PARA 
O \i'CLW DE ENGENHARIA 1>0 DEPARTAMF.NTU 
I:STAI>IIAI. m: TltÂ\SITO. 

O l>tparlamrnto de Trânsito do Estado do AmopA -

DETRAf'\·AP, :Atrnls dt suH Pregotira. tm·nR p1iblicu que fnrá 

rrolizar licitaç:lo nn modalidodr Plti:G.\0 I'RESF.N\.IAL para o 

objrto ndma. prr>·isla pora u dia 06 dt dezembro de 2010, rom 

inírio as 15h. no sola d• CPUOtTRAi;, sito na roi• Tancrrdo 

\ens, lli • S;io LáLHrO- MacapAIAmaJlá. 

() f.dítal poderj >er obtido grotuitomtnlt no tndrreço 

Rrinaa citado. mtdiantt Rprt!icntll('lto dt ptndrh·t juntamcntr com 

<Arlmho da firm•. no horário da• 8h •• 12h c das 14b as 16h, ou 

poderá su sollritadn ~r:n rnraminhamtnto ntr:A\'fs dt c-mail. 

lnTorma(drs: (96) 3312-3206. ou au·o•·ls do<· 

mail: sn!dt1rllnan:o·gmail.com. 

(Escola de,Administração Pública) 

Maria. Goreth da Silva e Sousa 

-. CONTRATO N'. J 016111109 
PROCESSO N'. ·1 7000.06MII09 

SEGUNDO TERMO ADmvO DO . CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QuE ENTRE SI CELEBRAM 
O ESTADO DO AMAPÁ POR INTERMtDIO DA ESCOLA 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA .00 AMAPÁ - EAP E A 
EMPRESA R. L. V. AZEVEDO. NOME FANTASIA, J. M. 
EDITORA GRÁFICA, NA FORMA Aiwx.O DECLARADA. 
Pelo prcoetú Termo Aditivo. e. ooa melhores tcnnoo do direito. as 
partos supra idonlifio:odas, j' qualifilllllu e ropresa1Wlas oa forma do 
Comato n' 01612oo9, firmado em 30 do junho do 2009, publicado no 
DOE em t010612oo9 e Primeiro Aditivo de vigancia, publicado em 
17/0312010, clcclaram, ooeilam o juslam quo o inslrumcnto acima 
citado, em doc<lninem da necessidade de ~ da prcsllçio 
doa 110fViço1, tem ahondo a ClAusula QuiJU que passam a vigorar 
com a oeguinte ....,.o llllDiido. a8 domais aqui nlo n>foridas e. 
portamo neste lto e ocuilo totahneutc ralificadu, para todaa as 
ocasi6es do direito. 
CLÁUSULA PIUMEDtA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 
O l'rescDie Termo tem rapaido legal no art. 6S, in<:isos I, & I' ele art. 
S7, § 2', da lei n• 8.666/93 e suu pos1aiom alt~ 
CLÁUSULA QUINTA- DA VJG!NCIA: 
O presente CONTRATO vigonuá pelo periodo do 31 do aaosto a 31 
do dezembro de 2010, poclcndo acr altaado ou pronoplo, mediante 
lavn!Un de Tamo Aditivo correspoodonle, desde que notificada uma 
das partes com autocedEocia miDima do 30(trinta) dillf. 

Macapi_- AP, 31 do •sosto de 2010. 

'J l ucap 
Gilberto Laurindo 

ProcesSo n• 028/201 O 

Requerente: Mlnistêrlo das Comunicações 

lnter•ssada: Beija Aor RadiodifUsão Lida 

Assunto: Pedtdo de cancelamento de registro de alteração 

contratual da Interessada 

Pá . 10 

O ·Presidente da Junta Comercial _do Es1ado do Amapá; usando das 

_ alribuiçõàs que lhe são conferidas pelo art. 23, incisds 1 e 11. da Lei ~o ' 
. .. 

8.934194 e art. 25, inciso XIII do Decreto n' 1.800/96, 

Acolho a manifestação da Procuradoria Regional da junta Comercial do 

Estado do Amapá e determino o cancelamento do registro da 1• 

Alteraçio Contratual, da ~ Atter.açiO Contratual e da Renatlficaçlo 

da 1• Meração, da Socioidade Empresãria . BEIJA FLOR 

RAOIODIFUSÀO LTOA (CNPJ n. 00.881.90710001-07). 

Proceda..se a no1if1cação. da int'eressada para apresen1ar, no praia de 

30 Orinla) dias, a retifocação cabível, sob pena de desarquivamerrto do 

ato pela·Junta Comercial do Estado do Amapá, no dia Seguinte ao do 

vencimento do prazo. 

Macapã-AP. 22 de novembro de 2010. 

TOMO OE CCIOP(RN)o it0nc.A Q.UE OOM SI al.flfiAM A . 
ftDlKAÇI.Q DAS ASSOCtAÇOES DE MJN'Cti'JOS, od NO GliA~E 00 
SUl lfAMUR\) i AJ\JNlA COMEAOAl DO fii'ADO 00 AMI..FÃ (IUCAP) 
f'AAA o (()fo(PA.Itli!J1AMf.NTO DO SIST[.~ lrfl'EGIWXl.:O: f5TAOUAL 
Oo\r.cooM•SI'Gf.40L . 

A FttJmAÇlO DAS AUOOAçO(S DE MUHICN1os 00 100 GllANOE DO SULIFAMUilSJ, pnW)I Jvrlõlu de 

direito pfflldc, com 1tde ~ "U.!I Ma1tillo o.as. n' S7•. b&iHQ f&nM De.~\, ap 'JCUO·:OO, tr.1 hrto 

AIIIJ'c/M.~m(HPI ~•. 81.7U811J0001.42, "'-~:...! 11W11111"-l~da ~YII ~~~d~e. ~r. VlWrM ~l'll'o 
7.andlln,. lnscrlo •o ~ wb v n• ~2.61.130-87 c 1>0 Rti"'O Genll sob o n• 21Ml(i71011- SSP/RS I! c 

ESTADO DO AMM/.. ~uoa lu~~ dln!lto "~bf1tt1 imetiKI. pa; interrnillo d.J IIJNrll COWftOAl DO 

ESTADODOAMAPA-JUUI, lriKnta r-oOYPJ rohoniO'S..IGS.n~/001'11-70, cornK'de ra "-w ~A!. nt 1610 

-r,.nho-~~pd/AP, nat1:~tortpn:scntldoporseu 're,ldfnte, oSr.G!li[RIDL\UR·HilO, inscrito !'lO 

ltr8GboG«al~ul 20),~)51011'11~ r.oCH ~ti l!MI.Ul.~7 • 

~daindo que 1 rAMUI'S ~a dmmon d.a ~ W ~Ao do Sos.tf11'1• lntearlldor bO~ d1 Rtda 

Nlda.'YI ~a S.trnl)f.f~ dO ~tru e OI Lcplil~o de fmprt"~ 1 N~DI (s.tGF.icllj nn fw~do ril) 

Rio S• a •de do Sut: 

C..'lhlw.-doq..e•rAMUII.St-•acstoradostGUói!WI~mdodoliiDGn:~df!.doW,ll~loqueb:lot 

t:bnftrld.l ~Gcwt-oro du tlolildo por meiodo~lo0Kmo"G.17G.d•l0dl!,lo1DI'imM2009qsacd~ 

sobre o Co~r~M E~ual Plf1ll Geslloa da Rm!SIM; 

Coculd~ 01 di:.pun"bi~. ~~~ rAMUft$, :1~ ,kcn~ de uso do siGfit~ &:» ,.,unitip1111 e 611lo.s 

nl~Jis trrwlvldcn. ftO ptoctuo d! 11bf!n.ura_ :.b-f~ c 0.~ ciiiR'flf'IAS r'G btado 40 lllo Gr3N» 00 

Sul; 

Canlidtnl'ldo str:r a FIIMI.JRS JX!SSOoõ )~id'a de dRita v.:-1~ Km fiM lutnllvO,. dttâr.ada rO!TI() t'ot 

utlfldadt~' peiJ teln! U06, d~ 14 Dlo 0111ubro de 19sa, d~ mUIIÍ~k>dt Porto.IJe~re.a ~10 Go...er~o 
,do&ra® • ..,-a2fidc'Jl'l('nlbrodfol51!8; 

~ limpcrios.lllet:t5lida0e d. que·os..d!JmMr. ette~ te~. por nw.o_ dt KVS ótJb, 

pl1lCCdH~i ~lkWit> bl$eS.dedadM~ aoeadtsb'O~~IIoKÓI\II(~Cicli 

Atceib.Fredar_ll do llras.il (1118). por mti::r de Ulll si5trm<~ q\101' IX!IlfN ~ ~I'I'NI1~ I!~ dMtal 

1rmrrrr.aç:Oe.(Oit10a~ deo:crrfunil ilu·i ~ 1i.s91/07; 

tamldenndo :~ n«n!old.a~ dt ~~ 1 uetm.M bur~ que ho)t eltr.~e pa'a ~ ~N:~ dt 

lt~C~IJO~bcrnwmotlfllpom.dldt!lubrtti\M'IIIIenl:cf3V'Ofi~Pinqueo\il~) 

t'1'11)1'cs.iri»emia~lcsl~l:fttm~~pror:ICIWndtliiCI..fio)Udcn()vOI';emJft&OS.a 

lr.strç.lo d• ~Ali lfi(OI10nlb formal e o hx:remco~;G dJ illrrecad•iao d05 ~os iiiiUent!~ h 

~ll/lcladM mme-rdab e de ~~ de 1ero'1~ por eles dcmMIMtos. bel'lt ~ a ~ti' ~~~ 

ll'l'l~l~dv~dolemw;QdoiOE~f'doflndilliêUJ~tmblll<:doNLCUS/08; 

hsoMflo> celebqt o ~~~ TfRMO DE cooPiM(lo Tt'tJIICA f'Aiil.A COMPARTIUWJIENTO DO $1STEM.A 

NrEGfiAOOII O-' IWESIM 00 tSrAOO UU ltiO C.UMX J0 SUt ~GFidl). btm cómo O ~ AMBIEHTI 

COMPUTACIONAL(Ditl Centt~ pano ser utltrado prlo~ 6qiOI n1id'JiA I IINniclp~ do t'tjt'jo do ~i 

envcrMclos 110 orar.ll140" abtrtuq. ~ler\ll;lo ~ b<liw d... ll'lftprKa~., -diHite ~ dNuJiat 1 cond~ -· 
a.Au:s\lA PIUMEIM• OOO&flO 

·Q~i~ntOfMIII!*objlto~niru~t!afonNPtlasQUIIhlloX»teniiW.SOIO 
SIGF" p:11n G f~m. Gn'llplrtllm -0 ~e inl'~~ ~ntre til.~ ('tt~,i-. ~ n.nlt~l.lo 
fUi!® ôo Amapt ti'IY(I\oMol no p."'tHSS ~ ab«tura, •:ter3Ç~ ~ bii~llk emp:resl$, por mtlo do &rKSO 

ptll_ f.dt mundl•l ~ ~~~~!"esltmc,,.eq, ~.rdG li clttflla impb~5o CÃ RED'r~ no Es1adrl do 

Alnapa; 

\ 



Maca á 25.11.2010 

UI P1n11 o uw do SIGF~L I~ &!ver~ compart:lll:tr dJ ~IN lflfRe-strvtllt<l de U,t, ('~n\.n vt.ilzac'• 

11" o (lt•do do ~lo Gr~nde do SUl. Stndl>lhl!. Cl21'1udo, "~'-'8~•01d• ;e 4'lollonomia tll&utlo dr~~ \ISIIilifK." 

(DIÁRIO OFICIAL) 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão a 
conta 04.48.90 e Fonte de Recursos 01.11.200- Recursos a 
Receber dos Clientes. 

mplrntc:nt~~Ç~a d(> nowas f\lnéíollal~ ~ proprtcdade d~ ksts De câdos, betn como a ~M:Nl~ta~ do 

;itcdtatf'SSO. 

CLÁUSULA DIÔCIMA- DA VIGÊNCIA: 

O prazo de vigênc1a deste Contrato é de 180 (CENTO E 
OITENTA) dias consecutivos e ininterruptos. contados a partir 
da data de sua assinatura, vedada a prorrogação da respectivo 
Contrato. 

§2! Te&$ •$ f\II'I(IOn.illldades e rewrsos tKniOOi talsll!'ll" r,o 51li~.iull~~.<~r~ h dlloposlrk' do Estldo de 

Am1pJi, stndo sar.antid& 1 ucto. htado a tJ(Iustvldadl! ~ infonl1<~CÕCs «)11\kta! tm suas basts c:adutrals 

tfbtionadn .as ·~•r..u n~ ladl..lib,, ~d.3"""" 'omp.utõlh.odoo. ~ dc-,..k dl4o& rMclo"Miot aoJ 

""'""""''"'"'"·wmo,..,~mp'•'""""'a'"""'"""'"""'1 "".,,.....,,_ICNA<J. DATA DA ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2010 

§lg Cilberi Ji MJCAJ' na co!'IQ'Içl~ de Entlc;Hde GQtOr, do 51\lf•tir no btido óo AINpti, o c.x!.zstra t!{l) 

clcmaG OIJIOI. atadYib. t municipMI: en'lo!vtdol nc j:ror.esso dll abertura c't et'l\ptf'SõlS. bem corno. il 

Ãllil~odN-.puüflolf'ldOn.amM10fl'~atomuas.iodo"ot-•te~•t•fldet•'•'P"il~loa;., 

~a A repomo~brlid«<e clõl ~AMURS fir.l Mllt:ut;~ 010 ar.e--.so da JUClP 10 Ski~kl~ bem como i l'l*lfti\Çio 

d01 lolrat'l-lrut~,~ra de Oiti Ce!ltt• )i ~llt'! p.lfl supttr a detNnda do !:nado do Rio Gtandt do Sul, w·rd, 

i.k: r~')IJUflloilbildildt ttdU!Iva da JUCAP 1 ccntrllaçi:O Cc novos ~~~lmtntO! J)ira o r.m dt alendi:r ;,o 

Cresdrnel\tO da dtNodl dos usuif'iO;:I; do Estado do An~o~~. bt-m como p.1~a pranti1 n fou~:dmcnto d1 

b;~da de interroet, IN1Uif!nçln NOI11t~.a e pr~nliv<l ... o supOrtr lkniro oo SIGUdl, Rl:'lhWs, back.up, 

~tllUrwiÇG ce aceno t tli.r<n oi~> dado-., \k.'Y\.'ndo tabA••Mntll:i 5t'rrm KOt~as dlrrtomentr com a ems:ne1.1 

ft!!>p<m51iwoer ~1.1 m.1nutc-nç:.o do ambirnle- corn~oAKtONI e 14!porte ~cnlco do SIGFicrt no fUo Gtln!ll!l do 

s"t 

a.AUSW URCIIAA- DA PROPRIEOAOE INI1LfCTUAL 

A DJQJlf.r:d..cfe ~nti~Bdwl do SIGfkil é eM~ d;i fmpresa Va.: S.ntuçAM Tcc~n Ud1., tmpma 

dt$CII\._,~,e.fcr41 dosistHrla,. ~rt st lnoorpor~ndo <ltl po~trin'Onlc dO$ ronve~Rt('S. 

rtÁUSUI.l QUAITA • DAS DCSIQSt(~S ANAIS 

A litl:nçade uso IOSIGFkilt!dGpo11bi1Rad11 NC»semqul!cp.~er ÓC'N$, dewndo os~ rdacion~' 

iUI !rllpllr.taclo, tna!W.IIençlo e WPOflt tttnk.o s.r acordido mre elil e il cmpres;, dntnvoM!dnr.l ~ 

QUI)QI.le~lnte~r#ttclldiFA."''URS. 

aJUSl.UIQUIItrA-OOFOAO 

fica tlttto pc:~ !Hitn;, tora cL1 Cornwu d~: Porto Alei~ tom rtnúndl ~ qJ.lllqllff' Ol.ltr'V, por mtls 

priwie-Pdo que nle p1ra cflr1mlrqr.abquer d~s orklnd11 d1 DtC\ICio do pttsetttt N.o1~. 

f IXWI!$tlrtw~~Íill~tKCifdirda.Mparttos;alSNI'IIOprt:ICJ'I•n,~ 1!'/JI 110VIGIWI15de WJd 

lf'OrtlonnJ,PifJQLitl"'cduUOl!IIM~cl'lli5ftrP:Itm 

:1. ~3Cft!K,~t~~~~t .J..n.. ~·<'l. c~ .. , .. ~ ~ 
""~hrl'l::&;.in, dt C!cktM .elo. Su,~ (~~'\.c.. Oi...v.,. 

Sociedades de Econ. Mista 

(Caesa ) 
Odlval Monterrozo Leite 

EXTRATO DO CONTRATO N°. 004/2010-CAESA 

CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁJCAESA. 

CONTRATADA: REDELOG L TOA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL - ART. 
24, IV. DA LEI FEDERAL N•. 8.666/93: 

Este Contrato decorre do procedimento de dispensabilidade 
licrtatória, realizado mediante a aplicação da JUSTIFICATIVA 
N•. 00312010- CEUCAESA. 

SIGNATÁRIOS: 

PELA CONTRATANTE: Odival Monterrozo Leite - Diretor 
Pres!dente.. Paulo. Roberto T. de Mendonça - Diretor 
Adm1mstrat1Vo e Fmanceiro, João Batista Bosque Gomes -
Diretor Técnico, Benedito A. Souza da Conceição - Diretor 
Operacional. 

PELA CONTRÁTADA: Renato Denis Cunha de Araújo -
Representante. ~ 

Macapá-A ~e201~ 

Od1va1 Monterrozo leite 
Diretor Presidente -CAESA 

EXTRATO DO CONTRATO N". 00512010-CAESA 

CONTRATANTE: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁJCAESA. 

CONTRATADA: ÓNIX ENGENHARIA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL - ART. 
24, IV. DA LEI FEDERAL N". 8.666193: 

Este Contrato decorre do procedimento de dispensabilidade 
licitatOria, realizado mediante a aplicação da JUSTIFICATIVA 
N°. 004/201 O- CEUCAESA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO: 

Prestação das serviços de limpeza e conservaçao nas areas e 
edificações administrativas e operacionais da Companhia, em 
conformidade com o processo administrativo·n• 2010/462. 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR DO CONTRATO: 

O valor mensal do presente Contrato está estimado em R$ 
t97.029,68 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL. VINTE E 
NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). O valor 
global estimado, para os 120 (CENTO E VINTE} dias, do 
presente Contrato é de R$ 788.118,72 (SETECENTOS E 
OITENTA OITO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SETENTA 
E DOIS CENTAVOS}. pela prestação dos seMços, referidos na 
cláusula terceira deste Contrato. 

CLAUSULA NONA -DA FONTE DE RECURSOS: 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à 
conta 04.48.90 e Fonte de Recursos 01.11200 - Recursos a 
Receber dos Clientes. 

CLAUSULA DÉCIMA- DA VIGI:NCIA: 

O prazo de vígênc1a deste Contrato é de 120 (CENTO E 
VINTE) dias consecutivos e ininterruptos. contados a partir da 
data de emissão da Ordem de Serviço. 

DATADAASSINATURA: 11 defevereirode2010 

SIGNATÁRIOS: 

PELA CONTRATANTE: Odival Manterrozo Leite - Diretor 
Presidente. Paulo Roberto T. de Mendonça - Diretor 
Administrativo e Financeiro, João Batista Bosque Gomes -
Diretor Técnico, Benedito A. Souza da Conceição - Diretor 
Operacional. 

PELA CONTRATADA: Paulo Tarso Chagas Cru2 
Representante. , 

Macapá-A~de nov~\nbro de 201 O 

't:' 
Odival Monterrozo leite 

Diretor Presidente - CAESA 

EXTRATO DO CONTRATO N•. 00612010-CAESA 

CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁJCAESA. 

CONTRATADA· ENGEMAQ 
TERRAPLENAGEM LTDA-EPP. 

CONSTRUÇÕES E 

CLAUSULA TERCEIRA- DO OBJETO: 

Prestação dos serviços de leitura de hidrômetros, impressão e 
entrega das contas, nas localidades do estado. abrangidas pela 
CAESA. em conformidade com o processo administrativo n•. 
2010/462. 

·CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL - ART. 
24, IV. DA LEI FEDERAL N°. 8.666/93: 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR DO CONTRATO: 

o vaiar mensal do presente Contrato estil estimado em R$ 
55.493,79 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E 
NOVENTA E TRêS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS}. 
O valor global estimado, para os 180 (CENTO E OITENTA) 
dias, do presente Contrato é de R$ 332.962.74 (TREZENTOS 
E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS 
REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), pela prestação 
dos serviços. referidos na clausula terceira deste Contrato. 

CLÁUSULA NONA- DA FONTE DE RECURSOS: 

Este Contrato decorre do procedimento de dispensabilidade 
licitatória, realizado mediante a aplicaçao da JUSTIFICATIVA 
N•. 005/201 O- CEUCAESA. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO: 

O presente Contrato te:r. per obJeto a prestação de serviços 
abaixo elencados, nas áreas abrangidas J)ela Contratante em 
Macapá e Santana em conformidade com o processo 
administrativo n•. 201 Ol4ô2: 

a) Serviços de suspe~~ão (corte) e religação dô fornecimento 
de água: 

b} Serviços de mar.u:ençiw co :reli\·~. preventiva e emergencial 
em redes e ramais de água e "'i!J•l:·, e em equipamentos 
eletromecanicos; 
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c) Serviços de implantação de ramais prediais de água e 
esgoto sanitária. 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR DO CONTRATO: 

O valor mensal do presente Contrato 'está estimado em R$ 
359.796,74 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL 
SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E 
QUATRO CENTAVOS). O valor global estimado, para os 120 
(CENTO E VINTE) dias, do presente Contrato é de R$ 
1.439.186,96 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E 
NOVE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E 
SEIS CENTAVOS}. pela prestaçao dos serviços, refendos na 
cláusula terceira deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- DA FONTE DE RECURSOS 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão a 
conta 04.48.90 e Fonte de Recursos 01.11.200 - Recursos a 
Receber dos Clientes. 

CLÁUSULA NONA- DA VIGIÕNCIA: 

O prazo de vigência deste Contrato é de 120 (CENTO E 
VINTE) dias consecutivos e Ininterruptos. contados a partir da 
data de emissão da Ordem de Execução dos Serviços. 

DATA DA ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2010 

SIGNATÁRIOS: 

PELA CONTRATANTE: Odival Monterrazo Leite - D~retor 
Presidente, Paulo Roberto T. de Mendonça - Diretor 
Administrativo e Financeiro, João Batista Bosque Gomes -
Diretor Técnico, Benedtto A Souza da Conceição - Direcor 
Operacional. 

PE'LA CONTRATADA: lvete Rodrigues More1ra 
Representante. 

Macapá-A~ttro de 2010 

OdivaiUerrozo lette 
Diretor Presidente - CAESA 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ- CAESA 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N". 004/2010-CAESA 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁJCAESA E 
A EMPRESA REDELOG L TOA, ambas devidamente 
qualificadas no Contrato n•. 00412010. considerando os termos 
do Processo Administrativo sob o Protocolo n'. 2010/17459, 
firmam o presente TERMO ADITIVO, de acordo e em 
obediência às cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente Termo Adttivo vem registrar a alte1·ação do 
representante legal da Contratada, conscant& Quarto 
Instrumento Particular de Atteração Contratual. juntado as fls. 
03 a 04 dos autos do Processo Administrativo n•. 2010/17459, 
senda que o responsável perante a Companhia passa a ser o 
Sr. Gabriel Rodrigues dos Santos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

São mantidas e ratificadas, por força deste ato, todas as 
demais cláusulas do Contrato nao alteradas pelas dispos1çôes 
constantes deste ad~ivo. 

DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2010 

SIGNATÁRIOS: 

PELA CONTRATANTE: Odival Monterrozo Leüe - Diretor 
Presidente. Paulo Roberto T. de Mendonça - Diretor 
Administrativo e Financeiro, João Batista Bosque Gomes -
Direlor Técnico, Benedilo A. Souza da Conceição - Diretor 
Operacional. 

PELA CONTRATADA: Gabriel Rodrigues dos Santos . 
Representante. 

Macapa-AW,:e nato de 2010 

Odiva~za leile 
Diretor Presidente - CAESA 

TERMO DE JUSTIF:~A~~O ~. ~~ 
E • O.Y~ll1o 

. r----., 

Odival Monterrazo Leile 
Diretor Presidente/CAESA 

JUSTIFICATIVA N•. 003/2010- CAESA 
PROCESSO: N'. 2010/462- DIROP 
ASSUNTO: Dispensabilidade Licitatória; 
OBJETO: Contratação de empresa especializada, objetivando 
a prestação de serviços de leilura de hidrômetros, iml!ressão e 
entrega das contas. nas localidades do Estado do Amapá 
abrangidas pela CAESA; 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Le1 Federal n•. 
8.666193; . 
ADJUDICADA: REDELOG LTD~1; 
PRAZO; 180 (Cento e oilenta) dias; 
VALOR MENSAL: R$ 55.493,79 (Cinquenta e cinco mil. 
quatrocentos e noventa e !lês reais e setenta e nove centavos}; 
FONTE DE RECURSOS: Recursos a receber dos clientes. 



Maca á 25.11.2010 

Senhor Diretor. 

Considerando o término da vigência do Contrato com 
a empresa terceirizada que executava os serviços em tela, e a 
necess1dade premente de intensificação das atividades de 
apoio à área comercial, visando maximizar o faturamento, faz
se imperiosa à contratação de empresa especializada para a 
execução dos serviços de lenura de hidrômetros. 1mpressão e 
entrega das contas, nas localidades do Estado do Amapá. 
abrangidas pela CAESA. 

Destarte, justifica-se a contratação emergencial pelo 
tempo necessário à realização e conclusão de procedimento 
litnatório, como forma de evitar a descontinuidade dos serviÇOS 
prestados por esta concessionária, o que acarretaria déficit na 
arrecadação, implicando, consequentemente. em perdas 
significativas de ordem financeira. 

A Lei Geral de Licijações estabelece: 

"Art. 24- É dispensável a licitação: 
IV- nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento 'de sltuaçao que possa ocasionar 
prejulzo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços. equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento emergencial ou 
calamitoso e pafll as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluldas no pTIIzo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
inintetTUptos, contBdos da ocorrencra da 
emergência ou calamidade, vedada â prorrogaçao 
dos respectivos contratos;" 

Isto posto. a decisão de se eleger a empresa 
REDELOG L TOA como adjudicatária, decorreu de sua 
especialização nos serviços a serem prestados: sua 
idoneidade, vislumbrando-se os resultados alcançados na 
execução de contrato anterior formalizado )Unto à Companhia: 
regularidade com suas obrigações junto ao FGTS; com 
destaque para a economicidade impreterlvel. haja vista que o 
valor declarado é profícuo para a Administração, pois se 
encontra em conformidade com valor consignado no respectivo . 
Termo de Referência. 

Assim, para salvaguandar os interesses desta 
Companhia. e demonstrada a hipótese incidente desta ação. 
submetemos a presente JUSTIFICATIVA é apreciação e 
ratificação de V. s• .. ao mesmo tempo em que solicitamos a 
sua publicação no D1ário Oficial do Estado. para cumprimento 
do disposto no art. 26, da Lei de Licijações e contratos em 
vigor, condição de eficácia te ato. 

Macapá-AP, O 

José Lu·;·6 .G.~;.~ 
Coordenador CE • 

TERMO DE JUSTIFICAÇÃO 

~ ~~~2016 =-\;C. 
Odival •. terro~ 

Diretor-PresidenteiCAESA 

JUSTIFICATIVA N". 00412010 -CAESA 
PROCESSO: N". 20t 0/462 • DIROP 
ASSUNTO: Dispensabilidade Licitatoria: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada, objetivando 
a prestação de serviços de limpeza e conservação nas áreas e 
edificações administrativas e operacionais da CAESA; 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei Federal n•. 
8.666193; 
ADJUDICADA: 0NIX ENGENHARIA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO L TOA; 
PRAZO: 120 (Cento e vinte) dias: 
VALOR MENSAL: R$ t97 029,68. (Cento e noventa e sete inil, 
vinte e nove reais e sessenta e otto centavos); 
FONTE DE RECURSOS: Recuf1õos a receber dos clientes. 

Senhor Diretor, 

Tem por objetivo a presente JustificatiVa à 
contratação emergencial da empresa Onix Engenharia 
Comércio e Representação L TOA. visando á prestação de 
serviços de limpeza e conservaÇao nas áreas e edificações 
administrativas e operacionais da CAESA. no período 
necessário à formalização de procedimento licitatório e a 
celebração de contrato junto à empresa adjudicada. 

Considerando a essencialidade e o carâter continuo 
dos serviços. a necessidade de se manter dentro dos 
parâmetros adequados a hmpeza das áreas internas e externas 
da Companhia e a manutenção das condições desejáveis 
estabelecidas pelas normas vigentes, sem detrimento da saúde 
dos servidores que desempenham suas atividades, inferimos 
que a contratação sob exame. enquadra-se, perfeitamente, na 
hipótese de DISPENSA, inscutpida no art. 24, IV da Lei Geral 
de Licitações. · 

A Lei Geral de LicitaçOes estabelece: 

"Ait 24- É dispensável a llcltaç4o: 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade 
príbllca, quando caracterluda ufTiêncla de 
atendimento de sltuaÇ4o que possa ocasionar 
prejufro ou comprometer a segurança de 
pessoas. obras. serviços, equipamentos e ou1ros 
bens, p(Jbl/cos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento emergencial ou 
calamitoso e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluldas no prazo máximo de 
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180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;" 

Assim, pelas razões acima expostas e em 
observância aos principio& norteadores da Administração 
Pública e legislações aplicáveis, submetemos a presente 
Justificativa à apreciação de Vossa Senhoria. com escopo de 
ratificação. para posterior publicação no Diário Oficial do 
Estado, consoante o disposto no Art. 26, da Lei de LicitaçOes e 
Contratos em vigor, condição de eficácia deste ato. 

José 
Coordenador 

TERMO DE JUSTIFICAÇ~ 

RA o': '. 
Em. 02i 

Odival ontcrrozo Leite 
Diretor-Presidente/CAESA 

JUSTIFICATIVA N°. 00512010- CAESA 
PROCESSO: N". 20101462 • DIROP 
ASSUNTO: Dispensab11idade Licilatória 
OBJETO: Contratação de emp1esa para prestação dos serviços 
de suspensão (corte) e religação do fornecimento de água. 
serviços de manutenção corretiva. preventiva e emergencial em 
redes e ramais prediais de água e esgoto e em equipamentos 
eletromecánicos, serviços de implantação de ramais prediais 
de água e esgoto sanitário nas áreas abrangidas pela CAESA. 
em Macapá e Santana; · 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal n•. 
8.666/93; 
ADJUDICADA: ENGEMAQ CONSTRUÇOES E 
TERRAPLENAGEM L TOA- EPP, 
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias; 
VALOR MENSAL: R$ 359.796,72 (Trezentos e cinquenta e 
nove mil. setecentos e noventa e seis reaiS e setenta e dois 
centavos): 
FONTE DE RECURSOS: Recursos próprios. 

Senhor Diretor, 

Pretende esta Companhia pactuar com a empresa 
ENGEMAO CONSTRUÇ0ES E TERRAPLENAGEM L TOA· 
EPP, Visando a Prestação dos serviços de suspensão (corte) 
do fornecimento de agua a usuários inadimplentes: 
retigação/restabetecimento do fornecimento de água: 
manutenção/eliminação de vazamentos em redes e ramais 
prediais e água e esgoto: manutenção dos equipamentos 
eletromecánicos; implantação/ligação de ramais prediais de 
água e esgoto. todos nas localidades de Macapà e Santana no 
estado do Amapá, com a finalidade de maximizar a receita 
operacional e arrecadação desta concessionária. 

A orientação da douta Procuradoria Geral, após o 
exame do Termo de Referência constante dos autos, remete
nos a proceder à instauração de certame. licitatório para a 
consecução do objeto, concomitantemente à contratação 
emergencial. objetivando a execução do objeto em tempo hábil, 
evitando dessa forma. soluções de continuidade no perlodo 
decorrente do lapso temporal entre a deflagração do certame 
titnatório e a celebração do contrato junto à adjudicatária. 

Isto posto, justifiCa-se a contratação em caráter 
emergencial, vislumbrando-se os prazos previstos na legislação 
para a deflagração e conclus5o de certame lieitatório até a 
celebração do contrato definitivo. e a necess1dade 
extraordinária dos serviços, cuja descontinuidade. sujeitaria 
esta Companhia a uma Situação de vulnerabilidade operacional 
e administrativa com a incidência de reflexos diretos na 
arrecadação, implicando em prejulzos incalculáveis de ordem 
econômica e à susceptibilidade a demandas administrativas e 
judiciais. 

A Lei Geral de Licitações estabelece: 

"Art. 24- É dispensável a llcltaçao: 

IV-' nos casos de emerg6ncla ou de calamidade 
púbfica, quando caracterizada urgóncla de 
atendimento de situação que possa ocasionar 
pre)ulzo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, e'quipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento emergencial ou 
calamitoso e para es parcelas de obflls e serviços 
que possam ser concluidas no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
lnlntetTUptos, contados da ocorréncia da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;" 

Assim, pelas razOes acima expostas, visando 
salvaguardar os Interesses da Administração. em fiel 
cumprimento da Lei, e estando conf1Qurada . a dispensa de 
litnação, que dá à Administração o amp~ro legal para proceder 
à contratação direta, submetemos esta Justificativa à 
apreciação e ratificação de Vossa Senhoria. ao mesmo tempo 
em que solitnamos a sua publicação no Diário OfiCial do 
Estado, para que produza seus efe~os legais, conforme 
estabelece o Art. 26, da Lei de LicitaçOes e Contratos em vigor, 
como condição de eficácia deste ato. 

Macapá-AP, 08 de fevereiro de 2010. 

Ca~os José dos Santos Filho 
Coordenador CEL -Portaria n•. 1121201 0-CAESA 

TERMO DE JUSTIFICAÇÃO 
016/2010 
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,.~ 
Odivat Monlerozzo Leite 
Diretor- Presldente-CAESA 

Justificativa n• 016/2010- CPUCAESA 
Processo M.l. n• 068/20t0 • GEROMET 
Assunto: Dispensa de Licitaçao. . 
Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV. Lei n• 8.666/93. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de 02 (dois) motores bombeadores destinados a 
Estação de Tratamento de Água. ETAM. 
Favorecida: MECATRON ELÊTRICA E AUTOMAÇAO 
INDUSTRIAL LTDA. 
CNPJ: 10.441.63810001-1 t 
Valor Global: R$25.330.00 (vinte e cinco mil trezentos e trinta 
reais). 
Condições de Pagamento: Parcela única, após a entrega dos 
equipamentos. 
Prazo de Execução: 05 (cinco) dias. 
Fonte de Recursos: 01.11.200 - Recursos a Receber de 
Clientes. 

Trata o presente Termo da contratação de empresa 
especializada no fornecimento de 02 (dois) motores 
bombeadores destinados· a dar suporte às atividades de 
distribuição de água !ralada. oriunda dos sistemas da Estação 
de Tratamento de Água :.. ETAM. responsável pelo 
fornecimento de água tratada em Macapá. A presente 
Justificativa está baseada no art. 24. inciso IV da Lei n• 
8.666/93, que disp5e: 

Art. 24. "É dlspensilvel a 1/c/taçao: 

IV· nos casos de emergência ou de calamidade públicB, 
quando caracterizada urgência de atendimento de ~itueçao 
que posse ocasionar prejuizo ou comprometer a segurança 
de· pessoas, obras. serviços, equipamentos e outros bens, 
pOblicos ou particulares. e somente para os bens necessários 
ao alendimenlo da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser conc/uldas no 
prazo mâximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininlerruplos. contados da ocorrência da emergência ou 
calainldade, vedada a prorrogaçao dos respectivos conlrafos". 
(destaque nosso). 

A Estação de Tratamento de Água - ETAM é 
responsável em grande parte pelo fornecimento de água 
tratada na cidade de Macapá. Em suas instalações são 
utilizados equipamentos de maneira ininterrupta que pelas 
caracterlsticas de sua utilização, sofrem desgaste continuo, 
ocasionando a paralisação em sua operação. sem que a 
mesma possa ser prevista. Quando o dano ocorre, provoca 
colapso na dislrlbuição de água na ·área abrangida pelo 
sistema, provocando sérios transtornos à população. 
Considerando que os motores dos bombeadores n• 02 e 04 
estAo apresentando problemas em sua operação e 
considerando ainda a importância desses equipamentos para 
prestação de serviços de forma continua e ininterrupta pela 
Companhia, submetemos para vossa apreciação a presente 
Justificativa de aquisição emergencial dos 02 (dois) motores 
destinados aos bombeadores, medida necessária para a 
preservação do Interesse público, seja do ponto de vista da • 
administração ou da população que demanda os serviços da 
Companhia. A razão da escolha da empresa supracttada é 
decorrente da mesma ser Integrante da rede de revenda do 
fabricante dos motores que se encaixam nas bases já 
existentes nas instalações da CAESA. 

COMlSSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÂ() 
TERMO DE HOMOL.OGAÇJ.O 

""""M~OO·~~·~ 

ODIVAL MOHTERROZO LEITE 

Com base na Ata da 3• Audiência da Comissão EspeCial 
de Uc:itaçllo • CEL e nas demais peç~~s componentes do processo, 
HPMOLOGAMOS o resultado da Concorrência de n<> 007/2010, 
lnleiaila no dia 07/07/2010 e concluída no dia 21/10/2010, que 
teve como objeto o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
ELETROMEclHICOS, MATERIAL HlDRAÚUCO EM PVC E F°F0 

E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ~GUA para 
ampllaçio elo Sl,tom• de Abamdment:o de A;ua ela Cidade 
da Amapi • 1• Etapa - Fase 1, parte Integrante do objeto do 
Termo de Comproml;so TC PAC 025/2007 - FUNASA, apontando 
Como adjudiCada para o LOte 01 a empresa TECNOBOMBAS • 
!!OMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA, adjudicada para o Lote 02 
a empresa ASPERBRAS BAHIA LTOA, paro o lote 03 n!lo houve 
lldtllnte, par<~ o lote 04 as empresas YETE AMBIENTAl 
llfOtlSTRtA E COMERCIO LTDA e MOHE SANEAMENTO LTDA foram 
desdasslficadas por n~o cumprirem as disposições edltatlcias; 1• 
Etapa - Fa.., l, parte Integrante do objeto do Termo de 
Compromisso TC PAC 1800/2008 - FUIIASA, apontando como 
adjudlcadll$ para o lote OS a empresa LG.da S. PIEROTE - ME no 
Item 2.1.20 e a empresa TECNOBOMBAS • BOMBAS MOTORES E 
SERVIÇOS LTDA no Item 2.1.21, adjudicada paro o Lote 06 a 
emp(esa ASPERBRAS BAHIA LTDA e Inabilitada a empr:esa 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PlÁSTICO HAJESTIC LTOA por nlio 

I 
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cumprir as disposições edltallcias, para o Lote 07 nâo houve 
licitl!nte; 1• Etapa - Fase 2, parte Integrante de Investimentos 
orlu~dos do Tesouro do Estado, para o Lote 08 ~ empresa 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO MAlESTIC LTDA foi 
Inabilitada por ,não cumprir as disposiÇões edita lidas e a empresa 
POL!ERG !NDUSTR!A E COMERCIO LTDA foi a vencedora, no 
entanto deslsUu do certame ·com base no art. 64 § 3• da Lei 
8·.666/93, para O Lote 09 a_empresa'INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
PLÁSTICO MAlESnC ·L TOA foi Inabilitada por nao cumprir as 
disposições edltaliclas, ficando este lote sem licitante; para o Lote 
lO n5o houve lldtante, adjudicada para o Lote 11 as empresas 
PINGO DAGUA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA nos Itens 
1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,17,18,19 e 20, TECNO"BOMBAS • 
BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA nos Itens 5, 7, e 8, L.G.da 
S. PIEROTE - ME nos Itens 15,16 e 21, para o Lote 12 a empresa 
MOHE SANEAMENTO LTDA rol desclassnicada por ~presentar prece 
lncompatlvel com as normas do edital, tudo nos tenmos da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

Data da homologação: 12 de novembro da 2010. 

COMISsAo ESPECIAL DE UCilAçAO 
· TERMO DE MOMOLOO.t.Ç.I.O 

~ro""-~-·-"~ 

ODIVAL MONTERROZO LEITE 

Com base na Ato da 3• Audiência da Comissão Especial 
de .Ucltaçlio • CEL e nas demais peças componentes dO processo, 
HOMOLOGAMOS o resultado da Concorrência de no 008{2010, 
Iniciada no dia 08/07/2010 e condulda no dia 22/10/2010, que 
teve como objeto o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
UETROMEc.i.NJCOS, MATeRIAL HIDRAÚLICO EM PVC I! fOI"' 
E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO D! ÁGUA para 
ampliação do Sistema de Abaltttel~tMnto de Água da Cidade 
de Santana • 1• Etopa - Fua ·1, parte Integrante do objeto do 
Contrato de Repasse CR n ° 238.133 - 25/2007 - Ministério das 
Cidades/caixa EconômiCll Federal, apon!l!ndo como adjudicada 
para o Lote 01 a empresa ESCO COMERCIAL OE MÁQUINAS E 
~QUIPAMENTOS LTDA tendo sido inabilitada para este lote a 
empresa TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTOA 
por nao cumprir as dispost~s edit.>lldas, adjudicada para o Lote 
02 a empresa TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS 
LTDA, adjudicada para O Lote 03 a empresa ASPERBRAS BAHIA 
LTOA tendo sido desclasslncada para este lote a empresa GOOO 
STEEL SANEAMENTO por n3o cumprir as disposições edíi:DIIcJas, 
adjudicada para o Lote 04 a empresa SAINT·GOBAlN 

· CANAUZAÇÃO tendo sido desclassificada para este lote a empresa 
GOOO STEEL SANEAMENTO por nao cumprir as disposições 
edlta,ilclas, para o Lote 05 as empresas YETE AMBIENTAL 
INOUSTRIA E COMERCIO L TOA e MOHE SANEAMENTO LTDA foram 
desclassificadas por não cumprlnem as dísposiQÕes edlt.>lldas, 
ficando portanro sem licitante a relendo lote, tudo nos tennos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações. 

Data da homologaç.lo: 12 de novembro do 2010. 

(PoDER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 
Des .. Luis Carlos Gomes dos Santos 

C:artório Eleitoral da lO' Zona- \lacapá 

Edital n °183/10 

A Ur'. St:Ell Pl:-11. MM' Juíza Eleitoral da I O' Zona 
de \otacapâ. USBildO das ruribuiçoes que lhe sào conferidas, etc ... 

~-Az SABER. a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

SF.!'\TF.NÇA 

PROCESSO n• 610312008 
PRESTAÇÃO DF. C:O\TAS 
CA:-IDID.HO:Rl'BENS LIMA )IORA.EfL 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CARGO: VF.READOR 

RELATÓRIO 

Tratam os auws de Presra~ao de Contas 
rclaliva à arrecDdaçno e aplicação de recursos f~~Jancciros de 
''"'"""""" ref<rente ã candidatura de RliBENS LIMA 'IOR.-\ES. ao 
carg.o dt! vereador nas eleições de ouluhm de 2008 ... 

DECIDO 

A presente preslaçãu de contas, relativas a 
Rl"BEI\S LIMA MOR.o\ES, CBildidato nestas últimas el<ições, li>i 
analisada pelo setor técnico competente á luz da Resolução TSE n• 
22. 715i08 e da lei 9504/97 que opinou pela sua desaprovação. 

Como bem ilustrado no parecer do Ministério 
Publico. as contas foram apresentada< dentro do prazo legal. 
entretanto não cumpriu com todas as exigências já contidas na já 
citada rcsoluçao do Tribunal Superior Eleitoral 

Resto~ . c~idenciado um saldo negativo de 
campanha no valor <!e RS 405,00 renis, sem. o respectivo registro de 
tal receita c. rc_91rô eleitoral. bem com nilo veio acompanhada dos 
re~pecrivos r;:éJbos eleitorais nao utiliudos. contrariando o disposto 
'"'' artigos l c 17, § 2', da respecliva Resolução · .. 

1. Assim, diante do exposto, hicidos sito os 
par~ceres 1da Se~.:n:taria de Controle Interno. ' como do 
r(pf(Sental c do Minisl(rio Público. razão pela qual, julgo 
desaprovad as con.las. 

Publique-se. Registre-se. Intime-s . Macapá. 18 
.-~ .• ...,,,.,,.....,. .-~ .. tlln c;:!, .. 1; P .. rP!!'~ Pini, Juiza Eleitoral. 

E. para que chegue ao conheci ento de todos, 
expede-se o prese te Edito! que será afixado no C >rio Eleitoral da 
I O' Zona de Macapà e publicado no Diário Oficial " Estado. Dado e 
passado nesta cidade de Macnpá, Capital do Es do do Amapá, aos. 
dezessete dias do mc;s de novembro d Llnis mil e dez. 
Eu ................. Hcvcnyte da Silva Andrade. · tagiária do Cartório da 
I O'ZE. o digitei. 

Cartlirio f.leitorol da lO' Zona- Macap~ 

F.dital n•t85/10 

A Dr'. SliELI PINI, MM' Juita Eleitoral da lO' Zona 
do Macapa. usando das atribuições que lhe sao conferidas. etc ... - fAZ SABER. a todos qu81ltos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem da Scnten,a Proferida: 

SE!\TENÇA 

PROCESSO n' 623712008 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CA'I'DIUATO: RAI~IL'NDO C\STF.!.O FERNANDES 
CARGO: HREAUOR 

RlLATÓRIO 

Tratam os autos de PrestoçAo de Contas 
relativa ã arrecadação e aplicação de recursos financeiros de 
campanha referente ã c81ldidaturn de R.o\IMt:-IDO CASTELO 
FERNA'I'DES. ao cargo de vereador na• deições de outubro de 
2008 .. 

DE C: IDO 

A presente prestação de contas, relativas a 
RAI\Ir'I'DO CASTI::LO FERI'iANDES, candidato nestas últimas 
clei~'lt:s. foi unalisada pelo setor técnico competente li luz dn 
R«nlução TSE n• 22.715/08 e da lei 9.504/97 que opinou pela sua 
apro\'açào. 

Como bem ilustrado no parecer do Ministério 
l'ublico, as conta• foram apresentadas dentro do prazo legal e 
instruida com todas os peças exigidas pela Resoluçllo TSF. n' 
22. 715/0R. razilo pela qual. em consonância com o respectivo parecer 
do Parquetjulgo aprovadas as contas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Macnpá, 17 
.:~ .:.:· . .;;::~:~ ~= ~~~~- ~::.. S:..:c!i Pini· Juiza Eleitoral da IQI Zona de 
Macapá 

E. para que chegue ao conhecimento de todos, 
expede-se o presente F.dital que será afixado no Cartório Eleitoral da 
lO' Zona de Macapã e publicado no Diario Oficial do Estado. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá, Capital do Estado dn A~apá, aos 
dezenove dias do mês de no,embro ·de dois mil e del. 
Eu ............... llevenyze da Silva Andrade, Estagiária do Canório da 
IO'ZL o digitei. 

'-
r_ ..• ,· 

Sl'ELI PE~RA. PINI 
.lui1.a Elei!_~IO' Zona 

Cartório Eleitnral da lO' 7.ona- Macapli 

F.ditaf n• 186/10 · 

A Dr". Sl'EL! PI:'O, MM' Juíza Eleitoral da lO' Zona 
de Macap:i. usando das ntribuit;ões que lhe silo conferida<. etc ... 

F.\l SABER. a todos quBiltos virem o presente 
l:Uf'I'.-\L ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

SENTF.'IÇA 

I'IWCESSO n' 618712·lr.~ 
PRESTAÇ,\0 DE co·..; r A!> 
CA:-IDIDATO: MIRIAN 1.1!\IA DA ..::urJO;I~:<.o AL.\IEIDA 
CARGO:\'F.Rf.AOOR 

Pá . 13 

RELATÓRIO 

Tratam os autos de Prestaçio de Contas 
relati\'a ã arrecadação c aplicaçllo de recursos finBilceirus de 
campanha referente â c81ldidatura de .\IIRIAN LI~IA DA 
CONCEIÇÃO ALMEIDA, ao cargo de vereador nas eleições de 
outubro de 2008 .... 

DECIDO 

. A presente prestação de contas. relativas a 
MIRIAN LIMA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, c81ldidato nestas 
1iltimas eleições, fo.i analisado pelo setor ttcnico competente à luz da 
Resolução TSE. n• 22.715/08 e da lei 9·.504"17 que opinou pela sua 
aprovação. 

-Como bem ilustrado no parecer do Ministério 
Público. as comas foram apresentadas dentro do prazo legal c 
instruída com todas as peças exigidas pela Resolução TSE n• 
22. 715/os. razao Pela qual. em consonância com o respectivo parecer 
do Parquet,julgo aprovadas as contas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Macapá. 17 
de novembro de 20 f O. Ora. Sueli Pini- Juiza Eleitoral da f O' Zona de 
Macap.á. 

E. para que chegue ao conhecimento· de todos, 
t'"~nr.dr.-i\e n nreo;.enie Edit~l Que será afixado no Cartório Eleitoral da 
10' 7.ona de Macapá e publicado no Diário Oficial do Estado. Dado c 
passado nesta cidade de Macapá, Capital do Estado do Amapá, aos 
dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dez. 
[u ................. HevenrLe da Silva Andmde, Estagiária do Cal1ório da 
1 03ZE .. (I digitei. r\ 

r 
SllEL! PF.B€1RA Pl!\1 

Juiza Eleitoral da lO' Zona 

Caríórío Eleitoral da !O' lona- .\lacapj 

Edital n 'IH7110 

,\ Ur'. SUELI PINI. MM' Juilll Eleitoral da lO' Zona 
de \-1acapá. os81ldo da< atrihui,oes que lhe são conferidas, etc ... 

FAZ SABER. a todos qu81ltos >irem o presente 
F.OITAL ou dele conhecimento ti\'erem da Sentença Proferida: 

SENTENÇA 

PROC:F.SSO n' 62SI/2008 
PRF:STAÇÁO DE CONTAS 
CANDIDATO: MARIO CESAR LIRA. PIMENTEL 
C:ARGO:VF.READOR 

Rf.LATÓRIO 

Tratam os uutos de Prestaçlo de Contas 
relativa ã arrecadação e aplicação de recut'S<ls finMceiros de 
campanha referente à candidatura de MARIO CESAR L!R.o\ 
PIMJ::~TEL. ao cargo do vereador nas eleições de outubro de 
2008 ... 

DF.CIDO 

A presente pn:stação de contas, relati\·as a 
:.::.;::: :.:::::::;.\:~ :..::~ "'. :'J~.!!:~~TEI., candidato nestas Ultimas 
clciçocs. foi Bllalisada pelo setnr técnico competente à luz da 
Resolução TSE n• 22.715/08 e da lei 9.504"17 que opinou pela sua 
aprovação. 

Como bem ilustrado no purecer do Ministério 
Público. as contas furam apresentada• dentro do prazo legal c 
instruida com todas a• peças exigidas pela Resolução TSE n' 
22.715/08, razao pela qoal, em consonância com o respectivo parecer 
do Parque!, julgo aprovada< as contas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Macapá, 17 
de uovcmbro de 2010. Ora. Sueli Pini- Jui7Jl F.leitoral da 10" Zona de 
'>1acapá. 

E. para que chegue ao conhecimento de todos, 
expede-se o presente Edital que será afixado no Cartório Eleitoral da 
I 0' Zona de Macnpn e publicado no Diário Oficial do Estado. Dado e 
pa~sado nesta cidade de Màcapá. Capital do Estado do Amapá, aos 
de><nm·e dias· do mês de novembro de dois mil e do. 
Eu ................. He•·enyze da Silva Andrade, Estagiaria du Cartório da 
I O'ZE. o digilci. ~ 

/v 

SUL! PERpít .. PINI 
JUoza t.ieitor~l da lO' Zona 

Cartório Eloitoraf da lO' 7.ona- Moup:i 

F.ditaf n•l88110 

A Dr'. SUELI PINI, MM' Juiza Fleitoral da I O' Zona 
de Macapâ. usando das atribuiço.!s que lhe sào conferidas, etc ... 

F,\z SABER a todos· qu81ltos virem o presente 
F. DI TAL ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

SENTENÇA 

PROCESSO n' 604812008 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
\...<\.t.._UlU."J.V: IHAKir\ .ll!\(.ii-:1. lJCJIOt\ 
CARGO: VF.RF:AOOR 

RELATÓRIO 

Tratam os autos de PrcstaçRo de Contas 
~dali\-. i mecadlçlo c aplicaçlo de reeursos financeiros de 
canlpOilha n:fcn:ntc à candidatura de MARIA MACIEL UCHOA, 
ao cargo de ven:ador nas clciçOcs de outubro de 2008 .... 



Macapá,25.11.201 O 

DECIDO 

A presente prestação de contas, n:lativas a 
MARIA l,iACIF.L UCHOA, candidato nestas últimas eleições foi 
~na~tsada pelo se.ror técnico comp.ctente à luz da Resolução TSE n• 
.2.;15!08 e da lct 9.504197 que opmou pela sua aprovaçao. 

. . Como hem ilustrado no parecer do Ministério 
Publt~o. as contas foram apresentadas dentro do prazo legal e 
mstm~~· com todas as peças exigidas pela Resoluç.!.o TSE n• 
22.71>;08. razao pela qual. em consonància com o respectivo parecer 
do l)arquet.julgo aprovadas ac; contas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Macapá. 17 
d< nov:mbro de 2010. Dra. Sueli Pini- Juiza Eleitoral da lO' Zonn de 
Macapa. 

E. para que chegue ao conhecimento de todos, 
cxpede-.1e o presente Edital que scni afixado no Cartório Eleitoral da 
lO' Zona de Macapá e publicado no Diário Oficial do Estado. Dndo e 
passado nesta cidade de Macapã. Capital do Estado do Amapá. aos 
delenove dtas do mes de novembro de dois mil e dez. 
tu ................ Hevcn)ze da Silva Andr.je, Estagiaria do Cartório da 
I O'ZE. o digitei. . -

SLIELI PEREIRA Pli\1 
Jufza Elritor'l\1 da lO' Zona 

Cartório Eleitoral da 10' Zona- Jlbcapá 

Edi!K1 n•J97110 

A Dr'. SUELI PINI, !1.1M' Juiza Eleitoral da. lO' Zona 
do Macapá. usando das lltribuições que lhe são conferidas, etc ... 

FAZ SABER. a todos quantos virem o pres~nte 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

SE'ITENÇA 

PROCESSO n' 627112008 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
REQUERENTE: COMiTE FIMNCEIRO MUNICIPAL PARA 
VEREADOR 

RELATÓRIO 

Tratam os autos de PrestaçAo de Contas 
n:lativa ã arrecadaçllo e aplicaçl!o de recursos financeiros de 
cantpanha referente ao PARTIDO VERDE - PV. COMITE 
Fll'\A!'iCEIRO MLIMCIPAL PARA VEREADOR, ao cargo de 
vereador nas eteiçlles de outubro de 2008 .... 

DECIDO 

A pn:sente pn:staç.!.o de contas, relativa no 
COMITE FINANCEIRO do PARTIDO VERDE ~PV,, foi analisada 
pelo setor técnico competente à luz da Resoluçlo TSE n• 22.71S/08 e 
da lei 9.S04/97 que opinou pela sua aprovaçllo, com ressalvas. 

Como bem ilustrado no pan:cer do Ministério 
Público. as contas foram apresentadas dentro do pnLZo legai c 
instmidn com todas as peças exigidas pela Resol.uçllo TSE n• 
22.715/08, ra71lo peln qual, em consonância com o respectivo pan:cer 
do Parqucl. julgo aprovadas as contas, com ressalvas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Macapâ, 16 
de novembro de 2010. Sueli Pini, Juíza Eleitoral da 10' Zona de 
'l-la capá. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expede-se o presente Edital que sera afixado no Cartório Eleitoral da 
lO' 7.ona de Macapá e publicado no Diário Oficial do Estado. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá. Capital do Estado do Amnpá. aos 
vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dez. Eu .... 
Hcvcnyzc da Silva Andrade, Estagiária do Cartório da IO'ZE, o 
digitei. 

~ 

SI:ELI PE,RtljlA PINI 
Juiza Eleitoral da lO' Zona 

Cartório Eleitoral da 10' Zona- Maupã 

Edital n•J91/IO 

A Dr'. Sl'ELI PINI, MM' Juiza Eleitoral da tO' Zona 
de Macapá. usando das atribuições que lhe sao conferidas. etc ... 

. FAZ SABER. a todos quantos virem o presente 
lDITAL ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

SE:-\TENÇA 

PROCESSO~· 6071/lOOS 
r~ESTAÇ\0 DE CONTAS 
C\NDIUATO: ~IARIA ROSA HOLA'IDA CORTES 
CARGO:\'EREADOR 

RELATÓRIO 

Tratam os autos de Prestaçlo dt Contas 
relativa it arr~daçllo e aplicaçao de recursos financeiros de 
campanha referente à candidatura de MARTA ROSA HOLAI\DA 
CORTf.S, ao cargo de vereador nas deições de outubro de2008 .... 

DECIDO 

A presente prestnçllo de contas, relativa.< a 
MARIA ROSA HOLANDA CORTI:S. candidalo nestas últimas 
eleiçlles. foi analisada pelo setor tolenico competente l luz da 
Resolução TSI: n" 22.715/0& e da lei 9.504197 que opinou pela sua 
npnwnçao. · 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Como bem ilustrado no pa"cer do Ministério 
Publico. as contas foram apresentadas dentro do prazo legal e 
mstrutdn com todas as peças exigidas pela Resoluçao TSE n' 
22. 715/0&. razão pela quo I. em consonância com o respectivo parecer 
f1n Parou-.:1. iul!!.o anrnvada~~;, as cúntas. 

Publique·se. Registre-se. Intime-se. ~acapà. 17 
de novembro de 2010. Ura. Sueli Pini- Juí>.a Eleitoral da lO'' Zona de 
Macapâ. 

E. para 4ue chegue ao conhecimento de tndos, 
expede-se o presente Edital que será afixado no Cartório Eleitoral da 
lO' Zuna de Macapá e publicado no Uiârio Oficial do Estado. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá. Capital do Estado do Amapá, nos 
dezenov!' dias do mos de novembro de dois mil e dez. 
Eu ................. Hevenyze da Silva Andrade, Estagiária do Cartório da 
1 O'ZE. o·digitei. 

'"I 
SIJEI.I P~RA Pli'il 

Juiza Elt,ii<Jf•l da 10' Zona 

Cartório Eleitoral da lO' Zona- Maca pá 

Edital.n • 199/1 O 

· A Dr'. SUELI PINI, MM' Juiza Eleitoral da lO" Zona 
de Macapã. usando das atribuições que lhe sâo conferidas, etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente 
EDITA L ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

SE'iTENÇA 

PROCESSO·n• 619812008 
PRF.STAÇÃO DE CO'ITAS 
CANDIDATO: Lo\ERCIO MENDONÇA-GOES 
CARGO: VEREADOR 

RELATÓRIO 

Tnn11m nç_ Autos de Prestaçlo de Contas 
relativa à arrecadaç.!.o e aplicaçlo de recursos financeiros de 
campanha referente it candidatura de LAERCIO MENDOI'iÇA 
GOES, ao cargo de vereador nas eleições de outubro de 2008: ... 

DECIDO 

A presente prestação de contas, relativas a 
LAERCIO MENDONÇA GOES, candidato nestas últimas eleiçlles, 
foi analisada pelo setor tecnico competente à luz da Resoluç.!.o TSE n• 
22.715.108 e da lei 9.504/97 que opinou pela sua aprovação, com 
ressalvas. • 

Como hem ilustrado no parecer do Ministério 
Público. as conta< foram apresentadas dentro do prazo legal. 
entretanto não cumpriu com todas as exigências contidas na já citada 
resolução do Tribunal Superior Eleitoral . 

Restou evidenciado, apesar da notificação do 
candidato, diversas inconsistências descritas nos itens 06 a 09, 
contrariando o disposto na respectiva Resolução do TSF.. 

Assim, diante do exposto, lúcidos são os 
pareceres da Secretaria de Controle Interno, bem como do 
rtpresentantc do Ministério Público, razao pela qual, julgo 
desaprovadas as contas. 

, !'"~:::;::: "· Registre-se. Intime-se. Macapá. 16 
de novembro de 2010. Sueli Pini, Juiza Eleitoral da 10' Zona de 
Ma capá. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expede-se o presente Edital que será afixado no Cartório Eleitoral da 
I o• Zona de Macapâ c publicado no Diãrío Oficial do Estado. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá, Capital do Estado do Amapá, aos 

· vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil c dez. Eu .... 
Hevcnyzc da Silva Andrade, Estagiária do Cartório da IO'ZE, o 
digitei. 

(\. ........... 

SUELI ~~PINI 
Juiza Eleitoral da 10' Zona 

Cortório Eleitoral da 10' Zona- :\la capA 

Edital n•200110 

A Dr'. St:ELI PINI, MM' Juiza Eleitoral da lO'' Zona 
de Macapá, usando das atribuições que lhe s!o conferidas, etc ... 

fAZ SABF.R, a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento riven:m da Sentença Proferida: 

SEI'iTENÇA 

PROCESSO o' 6 I 6412008 
PRESTAÇÃO DE COI\1 AS 
CA'IUIDATO: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS 
CARGO: VEREADOR 

RELATÓRIO 

Tratan1 os autos de Presta~o de Contas 
relativa â arn:cadaçfto e aplicaçllo de recursos financeiros de 
campanha n:ferente à candidalllra de JOZIMAR LOPES DOS 
SA!'iTOS, ao cargo de vereador nas eteiçlles de outubro de 2008 .... 

JJECIDO 

A presente prestaçiiO de contas, relativas a 
JOZIMAR LOPES DOS SANroS, candidato nestas últimas eleiçlles, 
foi analisada pelo setor técnico competente à lw: da Resolução TSE n• 
22.715/08 e da lei 9.S~I97 que opinou peta sua aprovaç!o. 

Como hem ilustrado no parecer do Ministério 
Público. as contas foram aprcscnbdas dentro do pra:ro legal e 
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instruída com todos as peças exigidas pela Resolução TSE n' 
22.715/08, razão pela qual, em consonância com o respectivo parecer 
do Parquct. julgo aprovadas as contas. · 

. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Macapá, t 7 
de novembro de 201 O. Sueli Pini. Jui7a Eleitoral da I O' Zona de 
'1.1acapá. 

E. para que chegue ao conhecinicmo de lOdos. 
expede-se o presente Edital que serã afixado no Cartório Eleitoral da 
lO' Zona de Macapá e publicado no Diário Oficial do Estado. Dado e 
P?ssado nesta ddade de Macnpá, Capital do Estado do Amnpá. aos 
vmte e dors dras do mês de novembro de dois mil e del.' 
Eu ............ Hevenyze da Silva Andrade, Estagiária do Cartório da 
IO"ZE. o digitei. '· 

f"·:. 
St:E-H-ri:tmRA PINI 

Jufza Elritóral da lO' Zona 
/. 

Cartório Eleitoral da lO' Zona- Maca pá 

Edital n°201110 

A Dr'. S!JELI Pl:-11, MM' Jufza Eleitoral da 10·' Zona 
de Macapã, usando das atribuiçõeS que lhe sãÓ conferidas, etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente 
EDITA I. ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

SE:\TENÇA 

PROCF.SSO n' 6115/l008 
PRE~I AÇ.\0 DE CONTAS 
CANDIDATO: VALDINEI PINHEIRO FF.RREIRA 
CARGO: VEREADOR 

Rt:LATÓRIO 

Tratam os autos de PrestaçAo de Contas 
n:lativa à arrccadaç.!.o e aplicação de recursos financeiiós de 
campanha n:ferente fi candidatura de VALDINEI PINHEIRO 
·•'ERREIRA. ao cargo de vereador nas eleições de outubro de 
2008 ... 

DECIDO 

A .presente prestaçao de contas, relativas a 
V ALDINEI PINHEIRO FERREIRA, candidato nestas últimas 
eleiçlles, foi analisada pelo setor técnico competente à luz da 
Resolução TSE n' 22.71S/08 c da lei 9.504/97 que opinou pela sua 
aprovação. 

Como hem ilustrado no parecer do Ministério 
Público, as contas foram apresentadas dentro do prazo legal e 
instruída com todas as peças exigidas pela Resolução. TSE n' 
22.715/08, razao pela qual, em consonância com o respectivo parecer 
do Parquet,julgo .aprovadas ·as contas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Macapú, 17 
de novembro de 201 O. Sueli Pini, Juiza Eleitoral da 1(1' Zona de 
Macapá: 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expede-se o presente Edital que será afixado no Cartório Eleitoral da 
I O'' Zona de Macapá e publicado no Diário Oficial do Estado. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá. Capital do Estado do Amàpá. aos 
vinte e dois dias do mts de novembro de dois mil e dez. 
Eu ............ !levenyze da Silva Andrade, Estagiária do Canório da 
Ht'ZE. o digitei. 

SUELI PEjlEIRA Pli'il 
Juiza Eldtohl dit 10' Zuns 

/ 

Cartório Eleitoral da 10' Zona- Macspi 

Edital n•202110 

A Dr'. St:ELI PTNI, 111M' Jub.a F.ldtoral da 10' 
Zona de Macapá, usando das atribuições que lhe sllo conferidas, 
etc ... 

~-Az SABER, a todos quantos •·Irem o pres<ntc 
EDITAL ou dele conhttimtnto tinrem da Sentença Proferida: 

PROCESSO n• 630512008 
PRESTAÇ.\0 DE COI\TAS 
IU:QliERENTE: COMITE FINANCEIRO MDHCIPAL PARA 
PREFEITO - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 

RELATÓRIO 

Tratam os autos de Prestação de Contas relativa 
a arrecndaçao e aplicação de n:cursos financeiros de campanha 
referente ao COMITE FINANCEIRO do PARTIDO SOCIALISTA 
llRASJLE!RO, nas eleições de outubro de 2008, no Município de 
MACAPÁ!AP. 

( ... ) 

DECIDO 

A presente prestaç.!.o de contas, n:lativas ao 
COMITF. FINANCEIRO do PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO -PSB, foi analisada pelo setor técnico competente à 
tut u• Ke>Otoçao 1 :>t n" lL. i l:itu8 e da lei 9.504/97 que opinou pela 
sua aprovaçao, com ressalvas. 

Como bem ilustrado no parecer do Ministerio 
Público, as contas foram apresentadas dentro do prazo legal c 
in.o;truida com toda< as peça< cxiRidas pela Resoluç.!.o TSE n• 
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22.715/08. razão pela qual. em consonância com o respectivo parecer 
do Parque!. julgo aprovadas as contas, com ressàlvns. 

Publiqur-se. Registre-se. Intime-se. Macapã. 16 
de no,·embro de 2010. Sl!Cli Pini, Juíza Eleitoral da 10' Zona de 
Macapó. 

E. para quc•chcgue ao conhecimento de todos, 
expede-se o presente Edital que será afixado no Cartório Eleituml da 
I O' Zona de Macapá e publicado no Diário Oficial do Estado. Dado c 
passado nesta cidade de Macapá, Capital do Estado do Amapá, aos 
rintc c dois dias do mês de novembro de dois mil c dez. 
Eu ...... Hcvcnyte da Silva Andrade, Estagiária do Canório da IO'ZE, o 
digitei. 

Sl'EL~RA Pl:-11 
Juiza Eleitoral da lO' Zona 

CurMrio Eleiloral da 10' Zona - \lacapá 

t.:dital n "203/10 

A Dr'. SUELI Pl:-11, MM' Juiza Eleitoral da 10' 
Zona de Macapá, usando das atribuições que lhe sllo conferidas, 
etc ... 

FAZ SABt.:R, • todos quantos >·irem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem da S.ntença Proferida: 

SF.~TEI\ÇA 

PROCESSO o• 627S/2008 
PRI::STAÇÃO DE COJ\'TAS 
Jl.EQl'ERE'\TE: PARTIDO TRABALHISTA I!RASII.F.IRO 

RELATÓRIO 

. t mtam os autos de Prestação de Contas relativa 
o arrccadaç~o e aplicação de recursos financeiros de campanha 
referente ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO· PTB, nas 
eleições úo outubro de 2008, no Municipio de MACAPÁ!AP. 

( ... ) 

DECIL>O 

A presente prestação de contas. relativas ao 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTI!, !oi analisada pelo 
setor tecnico competente à lu>. da Resolução TSE n• 22.715/08 e da 
ld 9.504197 que opinou pela sua aprovação. 

Como bem ilustrado no parecer do Ministério 
Púhlico. as contas foram apresentadas dentro do prazo legal e 
instruido com todos as peça< exigidas pela Resoluçllo TSF n' 
22.715108, razão pela qunL em consonância com o respectivo parecer 
do Parquet. julgo aprovadas as contas. 

Publique-se. Registre-se. lntime-se. \-facapá, 16 
de no"mbro de 20 I O. Süeli Pini, Juita Eleitoral da I O' Zona de 
\fac<lpá. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos. 
cxnede·se o presente Edital que será afixado no Cartório Eleitoral da 
I O' 7onR de Macapá e publicado no Diário Oficial do Estado. ])ado e 
passado nesta cidade de Macapâ. Capital do estado do Amapá, aos 
vinte c dois dias do mês de novembro de dois mil e dez. Eu .... 
lk1cnyze dn Silva Andrade, estagiària'~o Canóriu da IO'ZE. o 

dJgJICI. I,...... . 
I ·.· 

St:EI.I PEREiRA 1>11\'J 
Juiza Eleitofa{ da 10' Zona 

(Tribunal de Justiça do Estadq 

Des. Dôglas Evangelista Ramos 

Ofícios Judiciais 

CIVEL E DE FAZENDA PÚRL<CA • DA COMARCA DE COMARCA DE I 

MANOEL EU00Xt0 PEREIRA, SIN'. ANEXO DO FÓRUM • CEP 68.901 

EDITAL DE CtTAÇAo. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

Prazo:.15 dias 

IDENTIFICACÀQ DO PROCESSO 

Proceno N'.: OOZ60~1J.95.2005.8.03.0001 

Ação : EXECUÇÃO 
Pa~e AuiOIB: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA 
Allvogado : JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA· 817AP 
Pa~e R$ : CLEBIO MACIEL DOS SANTOS 

Cltaçêo da parte devedora. atualmente e.m lugar Incerto enfio 
oabldo P""'· em 11ês 103) ala>, pagar o prtnclpal e comlnaçOes regais, 
honorários advccallcloe e custas processuais, cab pena ele se~m 
penhorados .lanlas bens quantos bastem para sallsfaçãa Integral aa 
exeruçllo; Intimação do parte dovlldora do a1!1!siD dois) bem[ns) adiante 
tnmscnto(s) e de que este ser:. converthfo em penhora, no caso de nao 
pagamento no pra.za acima mencionado. Fica a!ncfa o deYedor 
c:Jentificado do quo terá o prazo do quinze dias palll opor emba~gos à 
exeeuçào, conliiidos. a .c.arur de deCUT$0 do prazo ceste edilsl. 

INFORMACOES COtiPLEMENTARES: 

VALOR OA EXECUÇÃO: . 
RS 14.1;:J7,2D (catorze mil. oento e lrinta e sete reais e vinte 

ee"ta~~"OS~ 

Réu: 
Endereço: 
C I: 
CPF. 
FlliaçàtJ: 
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CLEBIO MACIEL DOS SANTOS 
AVENIDA MACAPA,213,BONÕ AZUl,MACAPA, . 
2982106. SSP-PA 
~B0.759.022·1l<l 

DINAIR PELEJA MACIEL DOS SAl/TOS E 
RAIMUNDO MACIEL DOS SANTOS 

SEDE DO JUIZO: 6' VARA CIVEL E DE FAZENDA PÚBLICA da 
Comarca de MACAPÁ, F6rum de MACAPÁ, silo !I RUA MANOEL 
EUDÓXIO PEREIRA, SIN'. ANEX~D ,FÓRUM • CEP 68.906-450 

MACAPA, t3deoutubrod:a.; . 

ja) LUIZ CARLOS K PES BRANDA O 

Julz(a) de Oimilo 

CIVEL E OE FAZENDA PÚBLICA· DA COMA/'!CA DE COMARCA DE I 

RUA MANOEL EUDÓXIO PERi!JRA. SIN'. CEP 6R.900.QOO 

EDITAL DE CITAÇÃO· PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

Prazo: ~O dia~ 

IOENT]FICACÃQ DO PROCESSO 

Processo N'.: C025607·13.2007.B.03.0001 

Ação : AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Pa~e Autora: C IA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL· 
GRUPOITAU · · 
Advogado JOSE ANTONIO lEAL DA CUNHA. 617AP 
Porte Rc RISOLETA TAVARES BRITO 

Cita;áo d3 parte ré, CIUe se enconlr.~ atualmente em lugilr lnccno e não 
sabido, para os termos di!! presente açao e, querendo, ctmtcs!ar o{s) 
pedldo(s]. no prazo do t5[Qulnze) dias, com a advertlncla de que. se 
n!o o fizer, presumir-se-Bo verdadeiros os fatos articulados pelt~ Pêlrte 
auloro (art. 319 do CPC). 

l~f.PRMAC0ES COMPLEMENTARES· 

Réu: RISOLETA TAVARES BRITÓ 
Endere-;o: 

CPF: 

Rua Alceu Paulo Ramos.484,NOVO 
HORIZONTE,MACAPÁ,AP. 
060.565.042-20 

SEDE 00 JU!zO: 1' VARA CIVEL E OE FAZE DA PÚBLICA d 
ComoJCO de MACAPA, Fórum de MACA PÁ. si a RUA MANOEL 
EUDOXIO PEREIRA, SIN" • CEP 68.900.()00 

l.iACAPA, 07 do oulubro de 2010 

RCELO MOTA VI DAL 

Juiz( a) de Ditcllo 

Ministerio Público Estadual 

(Procuradoria Geral de Justiça· ) 

laci Pelaes do Reis 

COMISSÃO PERMANENTE DE LI ClT AÇÃO - CPL 
PORTARIA N° 01 05/2010-PGJ/MP-AP 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N°. 060/2010 

Homologo, na'forma da Lei n• 6.666/93 e 
alterações posteriores, em: 24111/2010. 

/·~ ~~- - • 1 . / ----·· 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTo' 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR TOTAL 

RECURSO 

o 

: 3005525/2010-MP-AP 

• INEXIGIE!_ILIDADE DE 
'LICITAÇAO 
: Art. 25, Inciso 11, c/c art. 13, VI, 

da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. · 

• CONSULTRE CONSULTORIA E 
• TRI:INAMENTO L TOA. 

CURSO "CURSO COMPLETO 
DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS- A implantação e 
adesão, "carona", de fonna 
eficiente, com . questões 
jrJrfd!cas e aspectos práticos. 

: R~ 1.690,00 (hum mil seiscentos 
e noventa reais). 

: Programa 02.062.0005.2.004 -
Manutenção e Funcionamento 
·io MP-AP. Fonte: 101-RTU 
::l~~mer.t~ de Despesa: 3390.39 -
Outros Hlr:rir:o~ de terceiros - PJ 
consign::.óo no Orçamento 
vigente de.ste Ministério Público. 

Pá . 15 

Senhora Diretora-Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor da 
empresa CONSULTRE CONSULTORIA E 
TREINAMENTO LTDA, no valor de R$ 1.690,00 (hum mil 
seiscentos e noventa reais), ref~rentes ao CURSO 
COMPLETO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
no periodo de 01 a 03/12/2010, na cidade de 
Fortaleza/CE, tendo em vista a participação de servidora 
do MP-AP, considerando que a empresa é a única a 
oferecer o referido Curso. Havendo, portanto, inviabilidade 
de competição, encontrando amparo legal no Art. 25, 
Inciso 11, c/c art. 13, VI, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. Caracterizando INEXIGIBILIDADE· DE 
LICITAÇÃO. 

Desta forma, dando-se cumprimento ao que 
dispõe o Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
para fins de homologação e posterior publicação. 

Z
20. 

4!.• 
SANTIA LEITE 

Publicações Diversas 

CERÂMICA TRAMONTIN LTDA- ME 

·r orna público que requereu à Secretária 

cit:'1 Estadc;, do iv'ieio Ambiente- SEMA. a 

Renovação da Licença de Operação 

il .. (l) n°. 0140i2009, para atividade de 

,o'o:ir<~,ão transporte e beneficiamento de 

:::rq L -:o ·.'!ITlpreendimento localizado na 

~~:;•JC<'1:a Ma capá - Mazagão, n°. 21 O, 
~Jistrito do Anauerapucu. Município de 

Sar't'l~la-AP. 

EDITAL DE CONVOCACAO 

O Presidente da Comissão Orgooizadora, responsável pela 
FundaçOO do Centro Social de Aprendizagem Profissiooalizante · 
- CSAP, usando de atribuiçOes que lhe foram conferidas pela 
Assembléia Geral, RESOLVE: 

M 1" • Convocar todos aqueles interessados, a se fazerem 
ptesentes, a Assembleia Geral de FundaçOO do Centro Social 
de Aprendizagem Prolissiooalizllflfe • CSAP, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1-Apresentação, Votação e Hoolologação do Estalulo Social; 
11 - Eleição para a escolha da Diretoria Execuüva e Conselho 

Fiscal; 

111- Posse dos Membros Beitos oos cargos. 

Art. 2" ·A Assembléia será instalada em duas cotwocações, 
sendo de trinta minutos de intervalo de uma p;ra a ootra. 

Art. 3" • Este Edital entra em vigor na data de sua publicaçao. 
Art. 4" • [)ê.se Ci€ncia, PubliqutHe e Cumpra-se. 
Art.s• • Revogam-se as disposições em contrária. 

Data: Sexta-feira dia 10 de dezembro de 2110. 
l.oc:al: Travessa L· 05 n• 28, Provedor-i . 

. Hora: 19h00min. 

Sanlata-AP, 25 de flOYelllbro de 2010. 

-1j!~Qil~fj-- lrüllsR~iiZiiAs~~~-- -

resmnte da -ComiiSão iie Rxr~ação 

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO 
AMAPÁ -ADEVAP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CNPJ-23,085.855/0001-68 

O presidente da Associação dos Deficientes· do 
Amapá • ADEVAP, no uso de suas atribuições e 
de acordo com que preceitua os arts. 22 e 23 do 
Estatuto da Entidade convoca todos os filiados 
em pleno gozo de seus direitos eleitorais, a fim 
de participarem da eleição da nova diretoria 
executiva e do conselho fiscal, gestão 2011/2012 
cuja primeira chamada serã as 08h, Segunda 
chamada 8h30min e terceira chamada as 
09h30mln com qualquer numero de 
participantes. A eleição será realizada no dia 15 
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de dezembro de 2010 das OBh as 17h, no centro 
de Apoio Pedagógico ao deficiente visual • CAP, 
sito avenida Almirante Barroso, 1124 • bairro 
Santa Rita. 

Dê ciência, publique-se e cumpra-se 

Gabinete do presidente da ADEVAP 

Macapá-AP, 25 de novembro de 2010. 

Z.<\:\IAPA SIDERI:RGIA S.A. 
C~PJ/MF n' 06.(1.11.947/000J-27 

-'IIRE n• 16J.000009S-I 

Edital d< <on,·ocação para ,\:osembléla C.ral EIIraordlnárla 

ficum os s""horcs ru:ionislas da ZAMAPA SIDERl!RWA S.A .. 
!i>O:iecbtdl!' · ~mprcsãri~t "unslituida sob a fom1a dl! sociedade 
anônima fechada. com s..:dc no Ramal Porto do Cé-u. n° &49, Vila 
do Cora,ão, nairro Marobnixo. Cidado de ~lacapã, Estado do 
Amapá. CEP óR-909-861, insa-ita no CNPJIMF sob o n' 
06.041.947·0001-27, com seus atos constitutivos :u-quivados na 
Junta Com.:r•ial do F.ruodn do Am•pa sob o NIRE n' 
16.3.0000098-1 • ..:onvocadru; a ~e rl!unircm em A!ts.cmbl~ia Oaal 
F.:x1raordiuâria, a M.-T realizada no dia 14 de: dezembro, às 11 
horas. na sod< s.><i•ll da CompaJ~lia, localizada no Ramal Porto 
do Céu, n• ~49. Vila do Cotação, llairro Marabaixo. Cidade de 
Macapá. Estado do An1apá. CEP 68.909-86J. para dclibe= sobre 
• seguinte ORDE:\-1 DO 01.\: 

2. Apro"a)ÜO d~ aummto do .:apita1 ~ocin1 dn Cmupanbia. por 
!iuhs~."filjão pnr1icular. par..t intc:gralização ~m n1oeda corrente 
na.::ionnl ou crédito~ detidos contr..t a C.o~panhia. ajustando·se a 
cláusula relatin ao capital social do Eslatulo Soo:ial da 
Companhia. o qual será con«>lidado> após rcfo:tido ajuste. 2. 
Autoritar os administradores a pratknrcm todos o~ atos 
~c~ss.ftrios â ~rt:tivaç.ão das d..:liberações constante!\ da or&..· .. m do 
dia. 

Encontram~~ â di,;posição dos a\..ionistas. na sed~ d3. Companhia~ 
os documentos rel.lciomdo!\ às deliberaçôcrt prcvi&as n..;sh:: 
l:Aital. O adonista que desejar ser representado por procurador 
c;k\·cni d~ositar ·O r'l!sp:..:tivo in~trumento de mandAto. com 
podcr~s especiais < r<;,:onh~--imento de finna. na ~de da 
Companhia. ate 72 (s<tenta e dw.s) horas ont<S da datn do•ignada 
p.tra a rll!alizaçil.o & Ass~mblêia, al~m dos d<emais docum.ento~ 
que: compro\"c:tn a regularidade dft rcprcsen1aç.ão. 

~lacap"' 25 d~ novemhro d.e 201 O. 

Z.\~APA Slm:RCRGIA S.A. 

:\tul Sur~m lnjatkar 
D1retor 

Rubcnt~ Rodrigues Junior 
Diretor 

Z:\MAPA li-IINEKAC,.'.\0 S.A. 
CNPJ/MF n• 05.857.559/0001-56 

:'IIRt: n" 16.3.0!HHII~7 

F.dltal do can\'O<aÇilo para .o\M<mbléla Geral F.tlraordlnárla 

ficam os •<nh,•r<• adonistos d• ZAMAPA Ml:"<ERAC;Ao S.A .. 
s.oci~.'Clnd~ cmprcsãJia CQUI\.tituida ~ob a forma de socicdadc
anõnimn fechada. com sedt no Ramal Porto do Céu, nto 851, "ila 
do C'olrnçilo. B.•irro Maribaixo, Cidade de MacapA. Estado do 0 
:\m.1pá. CEP 68.909-861. inscriL1 no C!\PJ:~If sob o n' 
05Jl57.559'0001·56. com seu~ atos constituti\·o~ arquivado~ na 
Junta Comercial do Erudo do Amapá sob o NIRF. n' 
16.3.0000105-7~ conv~oh."ados a se rcunirl!m l!m Assembltia Gero! 
ex1raordinária. asa realizada no dia 14 d< dezembro de 2010, às 
10 horas. na s<de social da Companhia. localizada no Ramal 
P0110 do ('~u. n<> 851. Vila do Cornçílr•. Bl!irro Marnbaixo, Cidad~ 
de :1-lacapá. F.slado do Amapá. CF.P 6&.909-~Gl. para deliborar 
sohr< a ~«guinte ORDEM DO DIA: 

I. ..\prü\'31jàO de auuKnlo do capital sodal da 
Companhia.. por ~u~'Ti~jão particular. para int(graliza.;ão (01 

moeda corre-nte nacional ou créditos detido~ contra a Companhi!.:
ajustandco·s~ a dãusula relativa ao capital social do EstaM~ 
Social da Companhia.. o qual ~rá OOil$.01idruio apólõ rl!foerido 
ajuste. 2. Autorizar os adnúnistradores a praticarem todos os atos 
nGc..:ssàrios à ddh·a'(âo das delibcra&;ôc:~ ~'OI'lslanlt:s da or.Xm d~,.l 

dia. 

Enoontram-~c à disposição doto acioní~as, na scd~ da Companhia, 
os 00..."1nnerrtos n:ladonados its Qdibl..-raç~ pf""istas neste 
Edital. O acionista que de~jnr ~r r.:presentado por procurador 
dcv~ã d~itar o re~:.rectivo inJ;trum~nto de mandato, com 
podt:rt:~ e~pã."iai~ e t~nnhecimento de firma:, na ~ede d.1 
Companhia. ate 72 (so:!.:nla • doas) horas antes da data designada 
para a ~~:alizaçào da Asscmhl~a. al~m dos d~m:1is ·do\."'Uitb::ntos 
qui! compro,·cm a regularidade da Ttpr(Stntação. 

Macapá. 25 d~ novcmhrn de 20 I O. 

7.A:\-IAPA 1\fll\"F.RAÇÁOS.A. 

.o\lul Surosh lnj•tl<IIJ' 
TJiretor 

Rubens. Rodrigues Junior 
Diretor 

AVISO DE UCITAÇÂO 
CONVITE N°. 015/2010 • CPUCDSA ·REPETIÇÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE F.MPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REFEIÇ0ES, CONFORME ANEXO I. 
A Companhia Docas de Santana - COSA, !orna púbH~. para 
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conhecimento :dos inleressados, a realização de processo 
licitalório, na modalidade CONVITE. do tipo MENOR PREÇO, 
Menor Preço Global prevista para o dia 06 de dezembro de 
2010, às 10h:OOmin, o qual será processado e julgado em 
conformidade ~m a LP.i Federal n• 8.666, de 21 de junho de 
1993 e . suas aHerações, e, ainda pelas disposições 
estabelectdas t no Ed1tal. O edital poderá ser adquirido 
gratuttamente /unto é COSA, na Rua Cláudio Lúcio Monleiro 
1380, Bairro fl!ovo Horizonte, na cidade de Santana - AP: 
CEP: 68925·000, no horário comercial, em dias úteis, bem 
como no s[lio elelfÇnic.o www.docasdesantana.com.br. 
Qualquer infon;nação a~lçional po erá ser obtida na COSA 
endereço e horário já n1ebcio~ado, em como pelos teiefone~ 
{096) 3314-1205. - \ s~ . 

, ilan~W,, 4 de novembro de 2010. 
' •. I ~~,\j))J"'-

GJ(lVANNY RI UES A SILVA 
. Presidenie da Comtssão f' rman nle de Licilação 

PREFEITI M lii\ICIPAL DE PEDRA RHA'o1CA. DO 
AMAPARI 

J[STIFJ(:ATIVA DE DISPESSA DE l.ICITAÇÃO 

, fundamenlo l<gÍ!I· ARTIGO 25, INCISO l,DA LEI 
1-------+"'&.666193. 

DISPEI\SA m: UCITAC.-\o-:: 
Assunto: AQUISIÇÃO DIRETA -
~- ~--~L~E~G~A~LI~D~A~D~E-~ 

AQliiSIÇAO DE MATERIAL 
Objeto: PERMANEI\TE - TRATOR 

h--:---:-"""'___;. __ .j.cA~G~RI~· CO I .A E IMPLEME~ 
Orl!l!o de Ori~etÍl: CMDC 
Origem dos Recursos: CMDC 
Adjudicada: TRATOR\fAQ -coMÉRCIO E 

REPRESt:NTAÇÁO LTDA. 
CNPJ n.• 10.226.34li/0001-5S 

R$ 199J40,00 (CEI\'TO E NOVF.I\"f A 
, E NOVt: MIL, TREZF.I\TOS E 

----~----~Q~l~IA~R~E~NT~AR~E~A~IS~J~~---
!o\ v 1.. o 

. Considerando a solicitRçâo presente 
nos autos do proc:e>llo odminlstratim n.• 146512010. no qual Vos.<a 
E.xc.cltncia sQficila a emi!>sfto de porccer/justificativn. que tem como 
objetivo a aquisiç!Jo de material permanente - Trator Agrlcola c/ 
Implemento<. •' 

Rrevt Hi11tórico. 
A criaç!lo do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento: comunitário- CMDC. tende como objetivo apoiar e 
incentivar os pi:quenos agricultores das diversas Comunidades 
Amaparienses. S:C00o que os nx:ursos para contratar ou adquirir 
serviços e ~. sao oriundos da componsação das Em~resa1 
MincradonL') instaJadas em nosso Município. 

~ Cumpre·n05 informar ainda que. ·dentre 
os projetos, CS18. :o de aquisiça.> de patrulha mecaniZ'I!Ia destinnrln a 
Comunidade Sao: Seha."iao do Cacbaço, a qual serà usada por seus 
di vemos ag,ricultQres. 

Parenr 

._ Pronunciamo-nus acerca da viabilidade 
da aquiSição d1reia com hase no an. 25. inciso I, da Lti 8.666/93, 
haja vista entenêlennos cslltrem presente. todos os pn:ssupostoo 
en.~jndores do pfrmissivo legal para n referida aquisiç3o. tendo em 
vasta que a Empresa é repr~ntantc Cl\clusiva no Estado do Amapá 
quws sejam: · 

a) Oa ne<e<Sidade dos agrlcuUo.-..; 
l Conforme deS(.."rito acima. o retCrido 

b(m s~rá utili1~0 por sgncuhures que niio possuem rendas 
~uficientes para tconlnllar serviços mecanizados uu adquirir tais 
equipamentos, tomando-se um item neccssãriu ao melhor sustento de 
làrnilias grandes que vivem naquela Comunidade. 

b) Da racilldadc com manutenção 
prtvtatlu t ro~th·a; 

, Rem sabemos, só existe uma revenda 
autorizada no E.i~i~O do Amapá, f&l.Cndo assim jus a nqu1siçAo alrav6s 
do referido initromenlo, poder-.. -ia abrir licita<;!lo parn que 
interessados de õutros estados participassem, mas iria oca.~ionor um 
problema ainda inaior, haja VISta, que não havendo empresa com 

oficinn para fazár manul~çâo, estarjamO!õ atrelados a oficinas que 
poderiam c:fetuaf serviços duvidosos, c pcrd~ndo assim garantias 
provenient~ da Compra de um bem nu\'O. 

c) Mauuleu~Qo das romalidades 
previstas na 1 )ti 8.666/93: A aquisição diretD pressupõe wn 
procedimento simplificado para soleçao do conlrl!Lo mais vantajn<o 
pa111 Administráçao Púhlica. Na rcolidade, ela na.> e•clui os 
pressupootos da; licitação, S<:ndo obrigatóno a obscr>·aç!Jo. de 
fonnalidades.pre~ias, rais quais a< dos requisitos do art. 26, 27, 28, 29. 
dc'lltre outros da Lei de Licitoçlio e Contl'lltos. 

Condudo 
. Considemndo as premissas argoidas 

neste parecer, a.co!;im como a existência dos permi~i,·os legais oontidoo 
no art. 25, lneiÍo I, da Lei 8.666/93; assim como considerando os 
fatos trazidos néstes autos, entendemos que a aquisiç!o direta de 
empresa esteja revestido de lcgalidado e sua fundamentaçilo legal 
encontra respaldo nos dispositivos a.:ima elencados, mz!o pela qual 
opinamos pela aQuisição direta. atendidas as demais exigências legais, 

i 
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que, ao nossu entender, encontram-se prl-'Sentes 

É o nosso pare~r. Salvo Melhor Juizo 

:-lovemhro de 2010. 
P~rn Rranca do Am~pari/AP. 23 de 

~ ' '·-

.~~~ 
· Decreto o.'OI4/2009-GAB/PMPBA I 

Termo de Rmificaç-Jo 

Ratifico a ju~tlfrcativa aprcst:ntada pelo PresJdentc da Com1ssão 
Pennanente de Licill!COO;, Compras, Obras c &rviços - CPLCOS, o 
HOMOLOGO. nos tennos da I .e i n • 8.666/93. a presente JUSLiticativa_ 
dechmmdo vencedora n Emprcs~ 

Anloui ~~Silva 
Prdeilo Munlcl~~n"' do Amapari 

COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 
CPL'PMPDA 

(O~TRITO :\ .• ~010-PMI'R.\ 

PARTES: O Municip11.1 1.h: Vf:DRA HR.·\1\C:\ D.O 
AMArARI, atrd\'Ó> tio sua PRF:FF.rrt.llA 'n:NIC'Il'AL. 
wmo C01amwn1~ c .:l bnpr~s~ ,\NTONIO S. C-'\ \WOS 
UA\1,\S{'E!\'0- ~!f. ~orno Conrrat.1da 

DO Fl':-õDAMF.:-<TO LEGAL: Anigo. ~- inciso VI; 
combJnandCI com os ani_gns n (inCISO il e§ 2 °), .ll (inciso U, 
allnea "b") t 4:;. § l v, inciso ( - ::la Lc1 n." H.666l93 e ::.uas 
alteraçlies. bem como em coníOrmtdade com a Tomada de 
Pre<;os n.' 00612009-CPLCOS/PMPRA, c Processo 11.' 

1381t2009-PMPOA 

DO OBJETO: SJ::RJ'IÇOS DF: CONf'ECÇÃU DE PRÉ
MOLDADOS em confonntdtid~ com u Procc:~so 

Admioisrratt'\'0 Lh.i\.JIÚiv n.(· l926f20lO ... P\1PBA. r\3 
moüalid"k de 1'0\1.\ DA Ot: I'HI:ços 11'." 0091l011l· 
(;PI.IP:\·WUA ~ ~u .-\nexo I. que ii30 part~~ inlt-grantc!S J,1 
pre-sente mmum::-rno. t:'ldcp..:mJ~nlt de transcriç:'!o 

DA f.~TRFGA: :\ l'r.rr~r.u dlls m;Jt~rinH; or~ l·omr:nado sem 
ferra. em conn·,rmrdadc com c.;ronog;:.mm d;:;t~rmmn.:t~) p~la 

Sçcrcts.ria Mutt!~ipul <.!~· inf;,.-Estrururn 

DO PREÇO: O prrço ~1obal de>LC mstruiT.<:ntn para o 
pag.arncnlo d\'S mê!l~ri:;.:~; fnmtcido~. serà de RS 304.500,00 
(trezentos e quatro mii e quinhentos reats). 

Pedra Branca do.:\map:iri, 12 de1\lov~mbrodc2t.:10. 

. ·~:\Nl'O:>:~ 0.\SIL\',\ 
Prcfl'irr. ~1un1cqX1i d.:> J>cjf:l Br;;mc11 Uu :\l:utpart 

( ü~TH.;\ TA~'Tt. 

COMISSÃO PI!RMANENTE DE LI ClT AÇÃO 
itESULTAIXl DA TOMADA DE PREÇOS N.' 00612009-

CPUPMPL!t\ 

Homologação 
Em, 08 de Novembro de 2010. 

Antfinio José S1qucira da Silva 
-Prefeito Municipal 

Tomada de Preços n.' 01012010-(f>UPMPBA. 
Processo n.' 2593/2010-PMPBA. 
Objeto: Ser>·içus do Rocuperaçao do Aterro Samlitrio. 
[)ala daAhcrtura: 03 de Novembro de 2010. 

Vencedora/Adjudicada 
Empresa: J. J. A. CIKQUEIRA • )ff.. 
Valor: RS 184.376,54 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e 
setenta e ~eis reais e cinqüenta c quatro ctnravos). 

Pedra Branca do Amnpnri- AP, 08 de Novembro de 201 O. 

,. - .-. \ ,/ 
· · r. o· ®t:r. --~' :1 

::::U:MI'HA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DA TOMADA DE f>REÇOS ~-· 00612009-

CPUI'MPBA 

Homologaçllo 
Em, 08 de Novembro de 2010. 

·-----~·-··o.Antó~iüeira da Silva 
Prefeito Municipal 

Tomada de Preços n.• 00912010-(PUPMPBA. 
Processo n• 1926/2010-PMPBA. 
Objeto: Serviços de Confecção d: Pré-Moldados . 
Data da Abertum: 03 .lc Novembro de 2010. 

Vencedora! Adjudicada 
Empresa: ANTONIO S. CAMPOS DAMASCE:"<O- !l-I F.. 
Valor: RS 304.500,00 (trczemos e quatro mil e quinhentos 
reais). 

Pedra Branca dn Amapar1- AP. 08 de Novembro de 201 O. 

~-


	

