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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS 
DECRETO N° 3105 DE 10 DE JUNHO DE 2011 

O GOVERNADOR DO E!TADQ DO IJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe s.to conferidas pelo art. 119. inciso IIT, da Constituição do Estado do 
Amapa. cjc a Lei n• !.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Exonerar, . a pedido, MiriOll't Alves Coma Silva do cargo em 
comissão de Secretãrio de Estado,· Código· CDS-5, da Secretaria de Estado da 

Educação. 

Maeopá. 1 o de jUIIho de 2011 

DECRETO N° 3106 0E . 10 DE JUNHO DE 2011 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiÇóes 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso UI, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.230, de '.!9 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Nomear José. Me~riQ Amoral Lobato, Coordenador/Coordenadoria 
de Administração, para exercer, interina e acumulati\·amente, o cargo em 
comissão de Secretário de Estado, Código CDS- 5, da Secretaria de Estado da 
Educação. · 

Macopá, 10 de j_UIIho de 2011 

a~· CÍ::NJJ.f:::l :API BE ' 
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DECRE:r0,~.0 31,07 DE 10 DE JUNHO! DE 2011 

O GOVERNADO~ DO ESTADO DO AMAPÁ,. usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 11!, da 
Constituição do Estado do Amapá, cfc a Lei n• 1.176, de 02 de janeiro de 
2008, ' 

RESOLVE: 

Exonerar Paulo Sirgio Sampaio Figueira do cargo em comissão 
. de Secretário de Estado, Código CDS-5, da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente. · 

-·. 10 """" ... Z011 # 
4~/1.~~ .. ~~~;;fáE 

DEcRETO N° 3108 DE 10 DE JUNHO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso Ill. da 
Constituição do Estado do Amapá. c/ c a Lei n• 1.176, de 02 de janeiro ~e 
2008, . 

RESOLVE: 

Nomear Grayton ·Tavares Toledo para exercer o cargo en, 
comissão de Secrelátio de Estado, C6digo CDS-5, da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente. 

Mocapá. 10 de junho de 2011 

~~~(! 
DECRETO N° 3109 · !>E 10 DE JUNHO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ,'usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV,da Constituição do Estado 
do ArrJapá, e tendo em ,;sta o contido no Ofício n°·_0571/2011•GAB/PMLJ. 

., 
R-ESOLVE: 
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Carlos C~milo Góes Capiberibe 
Governador · 

poralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Sec~etaria Extraordinária em Brasília: Divanaide da ·costa Ribeiro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndigenas:Conraci Macia I Gabriel 
Secretaria Extrl)Ord. de Pol. para a Juven.: Aléx Sand.ro Silvà Nazaré 
Secretaria Exiraord. d~ Políticas para Mulheres: Telmo Adriana Ner)' Pniva 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro-Desçendentes: Marilda ·Leite ~eieira 

· Órgãos ·Estratégic9s de Execução . . . . ; ' . 

Gabinete do Gov~mado.r: Kelson de'Freitas v'az 
Gabinete de Segurança Institucional: CeL .PM. Jorge Furtado Corres 

.AuditoriaGeral: José Maurício Coutinho Vianna · 

. P~ocuradoria Geral: Máf!!Ío Alves Figueira 
Defensoria Pública: I\'Bnci Magno de Oliveira 
Policia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende 
Pólicia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Raimu~do Américo Furtado de Mira~da 
P9liciaTécnic~ientifica:,Odair Pereira Monteiro · 
OuVidoria-Geral: Rivadavia Miguel de So.uza França· 

Secretários ·de Estado 

' Administração: Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (interino) 
Desenvolvimento Ruraf: .José.Rolierto Afonso 1Pantoja · · 
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo . 
Comunicação: Jacinta Maria Ródrigues de Carvalho Gonçalves 

. Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida (!e Carvalho 
Despono e Lazer: José Luiz 1,\rnaral PigarilhO · · 
Educação: José Maria Amaral Lobato (interino) 
Receita Estadual: Cláudio Pinho de Santana 
Indústria e CQmérci~: José Reinaldo Alves Picanço 
Infraestrutura: Joél Banha PicançoP 
Meio Ambiente\ Grayton Tavares Toledo 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva 
Saúde: Evandro Costa Gama · 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: Sérgio Robérto Rodrigues de La·Rocque 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Helena Pereira Colares · 
Mobilização Social: Ely da Silva Almeida 

A11tarquias Estaduais e Órgãos VInculados 

Adap: lvanà Maria Antunes Moreira 
Amprev: Elcio José de Souza Ferreira 
SIAC- Super Fácii:Dário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Maria lzabel de Abuiquerque Cambraia ·-
lapen:Nixon Kcnedy Monteiro · 
Detran: Sgt. Alex ·João Costa Goines 
Di agro: Rosival Gonçalves de Albuquerque 
Feria: Dinete Regina Pantoja 
·Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Aline Paranhos Varonil Gurgel 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: Fernando Antônio de Medeiros · 
Pescap: Jolio Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José AHpio Diniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho Alexopulos 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 

. IMAP: Maurício Oliveira de Souza 
ARSAP: . . 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
uEAP:. Marill Lúcia Teixeira Borges · . . 
Filndação Tlimucumaque: Jadson Luis R~belo Porto · 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres ·Fe.mandes· 
Caesa: Ruy Guilbenne S.mitb· Neves 
CEA: José Ramalho de Oliveira 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque 

Prorrogar. por mais um periodo de 30 (trinta) dias, os termos do 
Decreto n° 2397, ·çle 13 de abril de 20ll,.publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá n" 4961, de 13 de abril de 2011. 

Macopó. 10 de · junho de 2011 

ds~::;:Pi -tAy~ . :~rZ-~ 
.. . ·. . . . . ~ 

Org~o~ Estratégicos de ~xecução ~ 

.. (Gabinete Civil· 

: Kelson dé ·Freitas Vaz· 
I • .. 

POR T ·'R I A N° 030/ll·GABI 

O CHeFE DE GABINeTE DO GOVERNADOR. nc uso 
da fo:Jioa~e de delegaç~o. Gue Ih<! é c;,nfenda pelo ;r'c:so tt. do art . 
123, da Cc~stl:u~ãc 1'stadual, Le; n° 06E4, de 08.04.02 e tendo em võSt< 
o teor do Memo no 083,' l i·CERíG~6. 

RESOLVE: .. 

HorrioiÓQar o oeslocarr.ento dos seMdores 
WALCYMEIRE PENAFORT PEREIRA, Coordenacora ce Cerimon;al e 
Ael•ç3es >úbncas, Cód190 .CCS·3, JACIENE MARIA .DA SILVA 
TELECIO, . Gerente· de Núcleo . de Produção e Orgaoozaçao de 
EventeslCCRP,' Céd;go CDS·2, &RENO ANDERSON PINTO DE 
ARAÚJO •• Responsove! por Atividade ~ive' !lliCCRP, Códlgc CDI·:l e 
JOSÉ. ARISTEU ARÀÚJO TAVARES, Motcris:a aa Coorctenàdoria de 
terimon;a; e Rélaç9es Públ:cas, Código C;)l·2 •• otados neste Gabinete do 
Governadór. que ,;a;ar<lm da sede de !uas atrH:c-Jções Macap~·AP, ate os 
:nunic:píOS Itaubal ao Piririm e Cuti~s do Araçuari, a fim de re-alizarem a 

••. · ', . • orgarnz3ç3<'1 das .~ud~óes Públicas do Plano Plur;anual Partlci~atovo (PP~) 
1cs refendos muricipio~. r o período .je 04 d 08.06. t 1. 

CHEFIA OE GABINETE DO GOVERNADOR/'\':'" 1-l~capá-~p, C5 de 

JUnhcde20:I.· -~·~·· . J. ) · '(r. 

Gl;· 1:1 t.rJ~ .u.:1·Y . 
, N• de FR"hTktvAi /) 

Ch Gábinete do·Govemador '· · 

PORTA R I A NO 031/11-GABI 

o· CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso 
da facuklade de delegaçao, que lhe é conferida pelo Inciso· li, do art. 
1231 da (()nstltuiÇiiO ESUidual, Lei no 0664, de 08.0~·02 e tendo em vista 
o toar do'Memo no 022/li•ASS. ESP, • · 

RESOLVE: 

Homologar ·o deslocamento dos servidores WENOELL 
RODRIGUeS OA FONSECA, .Chefe da As<essor1a Esi>eclal do 
Governador, Código COS·.~ e ROGÉRIO . COUTINHO CARDOSO,· 
ASSessor Espedal Nível IIUAEG, Código CD5-3, lotados neste Gabinete 
do Governador, que viajaram da sede de suas atribuições Macap.l·AP, 
até o muniCípio de Porto Grande·AP, a serviÇo da Assessoria Especial do 
Governador, nos ~ias 19 e 20.05.11. 

!=HEFJA DE GABINETE DO GOVERNADOR, em Macapá·ÁP, 06 de 
junho de 2011. ·. , • Í , 

~<:-~·V\· rx.i '7-rJ .. i:f~ l/t Y 
e N DE FREITAS VAZ /) 

Ch d Gabinete do Governad<ir , / 

P 0 R TA R I A NO 032/11-GABI 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegaçao, que lhe é conferida pelo inc;so ll. do art. 
123, da ConstltulçAo Estadual, Lei n° 0664, de 08.04.02 e tendo em v•sJa 
o teor do Memo no 023/II·ASS. ESP, 

RESOLVE: 

. Homologar o deslocamento dos servidores WENOELL 
RODRIGUES DA FONSECA, Chefe da AsseSSDtia Especial do 
Governador, Cód;go CDS-4 e ROG~RIO COUTINHO CARDOSO, 
Assessor Espeôal Nível IIUAEG, Código CDS-3, lotados neste Gabinete 
do Governaqor, que vlaJaréim da sede de suas atrlbu~Oes Macapá·AP, 
ate o muniéípio de Ferreira Gomes·AP, a sel'liÇo da Assessoria Especial 
do Governador, no dia 23:05.11. · 

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, em Macap.j·AP, 06 de 

junho de 2011. ) . . r t-- . 
J l L~~~Alli4AS~,·r~ u.~ 

Ch~blnete do ·Governador · V' 

COMISSÃO PERM~NEH!E DE LICITAÇÃO 

RatifiCO na fonna do Art. 26 da Lei 8.666~. 

t( Macapã,a.i.ffi6.t 

~~;;·;;~·~~;~.i...~~ 
efe de Gabinete do Governador 

JUSTIFICATIVA N" 007/2011·CPUGAB/GOV 



Maca á, 10.06.2011 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:• "Caput" do Art. 24, Inciso li da 
lei n' 8.6~3. e suas 
alterações; ~ei Complementar 
n' 101, de 04/05/2000; Lei n' 
4.320 de 17/03/64 e Processo 
Administrativo - Protocolo· 
Geral n' 28760.0663/11 

FORNECEDOR: R. N. DA COSTA E SOUZA· ME 
VALOR EMPENHADO: R$ 1.125,00 (hum mil cento e vinte e 
cinco Reais) · 

Submetemos à superior consideração 
do Excelentissimo Senhor Chefe de Gabinete do 
Governador, a presente Justificativa para efeito de . 
autorização e ratificat;ao do valor supramenctonado, que 
tem como objetivo suprir o pagamento de despesas com 
o aquisição de equipamentos como: 09 (nove) 
aparelhos telefônicos Gondola TC20 e 03 (três) 
aparelhos telefônicos sem fio, a fim de aténder as 
necessidades da Residência Oficial. .. 

Desta ·feita, a opção pela adjudicada se 
pauta n'o cntério menor preço, considerando que foram 
apresentadas 03 (três) propostas segundo·consta ás fls 
04 (quatro), 05 (cinco) e 06 (seis) dos aútos, sendo que 
a empresa supramencionada apresentou a proposta 
mais vantajosa, av.aliando preçO, qualidade e garantia 
dos serviços, de maneira que esta veio a ser a que 
melhor atende a.o interesse público 

Justifica-se a dispensa de licitação 
com fulcro no Art. 24. inciso 11, da Lei 8.666/93. haja 
vista que o valor supramencionado está dentro dos 
limites impostos por lei, assim como os valores estao 
em compatibilidade de preço com o' praticado em 
mercado local 

Pelo exposto, visando salvaguardar os 
interesses da Administra<;ao Pública, em fiel 
cumpnmento da Lei. submeto a presente justificaltva a 
vossa homológação, rigorosamente amparada pelo 
Art. 26, da Lei n' 8.666/93, com escopo de ratificaçao e 
conseqüente publicação no Diária' Oficial do Estado do 
Amapá, como condição para eficácia dos atos. 

(corpo de Bombeiros ) 
Cel~ BM Raimundo Américo F. de Miranda 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

. ÍV· _t,. 1 H o m o I o g o: 
I U' T,:íl . I: '"'Eiit ... 1.2 .. ..1~2011. 

' í !Qiguel Roiário 4o .\aiOmtr.to . rc SM 
' ·.. Subalmandanle Geral do CBMAP 
Raimundo AnQRfi:iJaattdQ~Mtranda- Cel BM 

Comandante Geral do CBMAP 

lnexjgibl!idade de L!cltacio n'. 0112011 - CPL/CBIIIAP 

Justificativa 

Ações iie-Proce<iimeiito 
- Processo 't3.ÕOÕ.262. 201 iicinAAP. 

Nota de Provim ·oosaofi :·sÀoicBMA?. 
P~ido ~.C~I~-~0301201t 

ESTADO DO AMAPA 
DIÁRIO OFICIAL 

Fábio da Silva Fonseca 
Diretor 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Chete da Divisão Administrativa 

Leila Lima de Almeida 
Chete 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 

(DIÁRIO OFICIAL} 

Objeto 

Programa de 
Trabalho 
í=oiiie lie Recurso 
N'alüim · · 
Limite 
Ol'çatJ1enlárlo 

Valor da Proposta 

t.1oditidaiie de 
empenho 
Assunto . 
FundamentaçAo. 

Empresa 
Adjudicada 

'Aqui&ição de t20.000 (cento e vtnte mil) 
litros de combustlvel autornotlvo, tipo 
blodie&el Interior, para o CBMAP 
.(MacapáJJ\P e S_antall_a/1\P.l· 

Seg'uraolça Moderna e Inteligente. 

101 
33.90.30 
Ri 259.200,00 (dtizenibl; e clnquenta e 
llOY~ ffi.il e.dl!.Z.!rrt~_rea_~ 
R$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis 
,mil e quatrocentos reais). 

Ordinário 

Inexigibilidade de iicnação 
'Lei n.' 6.666/9J, art. 25. ·caput' e 
.aneraçOes posteriores 

Petrobrás Distribuidora S.A. 

Excelenttssimo Senhor Comandante Geral, 

Pretende esta tnstitulçao: Corpo de Bombeiros 
Mil~ar .do Estado do Amapá - CBMAP, contratar a empresa 
Petrobrás Dlatrlbuldora S.A., Inscrita no CNPJ rf' 
34.274.233/0001·02, tendo como objeto a aqui$içAo de 
120.000 (çento e vinte mil) litros de combustlvel 
automot!vo, tipo blodlellel Interior, ao preço de RS 1,97 (um 
real e noventa e sete untavost o litro para o atendimento às 
necessidades do Corpo de Bombeiros - CBMAP nas Unidades 
localizadas nos municlpios de Macapé/AP e Santana/AP. com 
base no que vem dispor a Lei n.' Ú66/93, art. 25. ·capur e 
aHeraçOes posteriores, sendo inexiglvel a lic~açao por haver 
lnviabiüdade de competiçAo, em virtude das seguintes 
consideraçOes: 
t. 'Que, o CBMAP, por força de disposiçAo Constitucional. 
tem como atribuiçOes: o desempenho de atividades de 
combata a· incêndios, busca e salvamento. açoes de defesa 

, ci.,;l, atendimento. m6dico pré-hospitalar, perlcias e .,;storlas 
técnicas e outras, com competência de açao em todo o Estado 
do Amapé, sendo, portanto. imprescindlvel a aquisiçao de. 
combustlvel ·automotivo, objeto desta inexlgibH!dade, par& as 
viaturas e demais equipamentos garantindo, assim, respostas 
répides e imediatas as ocorrências atendidas. 
2. Que, a atividade de distribuiçao por atacado de 
combustlveis llquldos derivados de petróleo, élcool combustlvel 
e outros combusttveis automotivos é normatizado pela Agêrn;ia 
Nacional do Petróleo. • ANP, que é. o órgao regulador da 
Indústria de petróleo no Pais, confonne dispO e a Lei Federal n.• 
9.478, de 06 de agosto de 1997. A Portaria ANP n.' 29, de 09 
de fevereiro de 1999, define que a atividade de 
con~ercializaçao de combustlveis por ataçado somente. será 
exercida por empresas sediada no Pais, organizada de acordo 
com as leis brasileiras, devidamente aUtorizada, executada 
unicamente por DISTRIBUIDORAS. 
3. - Que, o CBMA~ possui dois tanques para annaze ento 
de combustlvel tipo biodiesel. um sediado nq Com o Geral, 
na cidade de Macapá-AP e outro no Quartil CBMAP no 

munlclpio de Santana-AP. ambos com imites de 
annazenamento de ~0.000 (trinta miQ litros cada; 
4. Que, atualmente, no Estado do Amapá, a PETROBRÁS 
DISTRIBUIDORA S.A. e a única fornecedora em condiçOes de 
contratar coin a adminll;traçlo por ace~ar as condiçOes de 
entrega e o prazo.de pagamento após o devido procedimento· 
legal nas quantidades exigidas (ataçado): 
5. Que, consta nos autos ampla pesquisa de mercado· 
reanzada na praça de MacapWAP onde a administraÇão oficiou 
diversas empresas do ramo de atividade (postos de 
combustfveis) para que se manifestassem sobre o interesse em 
fornecer o objeto nas condiçOes acima mencionadas, onde até 
a presente data, nlo obtivemos qualquer resposta sobre a 
intençao ou ríAo de contratar com a administraçlo pública: 
5. Que, justif~<:a·se, entao, a lnerlglbilldade de Llclúçlo 
com adjudicaçlo direta· (I PETROBRÁS DISTRIBUIDORA 
S.A., por haver inviabilidade de competição e por se tratar de 
produto imprescindlwl para o funcionamento de nossa& 
viaturas, geradores de energia: Jàncha de resgate e demais 
equipamentos, confonne justificativa existente no projeto béslco 
constante no bojo do processo, sendo· a referida empma a 

REMESSA DE MATÉRIA 
AS MÀTÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACE1TAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE 

LARGURA PARA TRilES COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS. 

COLUNAS·OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. FONTE ARIAL 1 O. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3 MESES &MESES 12 MESES 

01 ASSINAT. R$ 75,00 R$150,00 .R$·300,00 
ASSINA TU· 

02 RACIREMES R$225,00 R$450,00 R$ 900,00 
SAPOSTAL 

Pá .03 

única interessada, atualmente, em fornecer o combustlvel para 
o CBMAP. entregando-o em locais indicados pela 
AdministraçAo, ace~ando o pagamento após a entrega do 
produto, satisfazendo a conveniência e capacidade de 
atendimento d'!5 nossas necessidades, estando o preço abaixo 
do praticado no mercado locar confonne consutta conMa nos . 
autos e ainda está devidamente habilitada para contratar com a 
Ad ministraçllo. ' 

Sugerimos, entAo, a contratação direta por 
INEXIGIB/UDADE DE LICITAÇAO, nos termos da Lei n.• 
8.866193, art. 25, "caput", e aHerações posteriores. · 

Pelo exposto, para nlvaguardar os interesses da 
Administraçao e demonstrada ~ hipótese incidente desta açao, 
submetemos a presente Justificativa a superior apreclaçao e 
deliberação. de Vossa Exceltncia, ao mesmo tempo em que 
sollcHamos a sua publicação na lmprénsa Of~~;ial do Estado do 
Amapá, para que se cumpra o disposto no artigo 26, da Lei de 
LlcltaçOes e Contratos em vigor, condiçllo de efiCácia deste 
ato. 

Macapá-AP, 08 de junho de 2011. 

l§lícia Civil 

Tito Guimarães Neto 

PORTARIA N° 0226 /2011 

O DELÉGADO GERAL .DE POÚOA CIVIL DO AMÀPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portarta, (N) 
004/2000 · SEJUSP • AP e, tendo em vista ·o documento 
Memorando no 573/11 . DPL 

RESOLVE: 

I • HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
FERDINANDO FREDERICO MURTA ( Delegado de Policta ), 
JUCIANE SANTOS PENA ( Oftciala· de POlícia ), ADELVANE . 
MONTEIRO DE SOUZA, . RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA, 
FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS e ROBSON GUIMARÃES DE 
ANDRADE, ( Agentes de Polícia ) 1 ~am da sede de 
suas atividades Macapá·AP, até · ~unidpio \de ttaubal do 
Pililim, no período de !8 a 22/~0l'l, em· miS!j\io policial. 

· · . · 2 - De acordo COJ?! -~ Decreto 1492, de 04 Abril 02 .e· 
Lei n° 0066, de 03 Maio/:13. autorizo o saque :de OS ( ctf)RÓ ) 
diária(s). .. / 

/ j / 

Regtstre-,.!Se, Publique-se e Dê·se Ctênc1a. _/ 
' . / 

/,.Íacapá·AP., ?7 de Junho de?( 

/ TITO GUIMARÃ4S NpdJ . 
1 Delegado Geral de Polícia >'fvil Ao Amapá 

PORTARIA N° 0227 /2011 

O DELEGADO GERAL DE POÚOA CIVIL DO WtAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe .são conferidas pela Portaria (NJ 
004/2000 • SEJUSP • AP e, tendo em vista o documento 
Memorando no 659/11 · DP!. 

RESOLVE: 

1 • HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
FRANOSCO DUARTE DOS SANTOS, CHRISTIANE MARA PfV. 
SOUSA, FÁBIO FARIAS DA SILVA, GIL.KON CLEIBER VIANA 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

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

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

desacordo com suas normas. 

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 



,-

Maca á, 10.06.2011 

NEVES, ALEXANDRE VERÇOSA DE 50 ZA e EDERSON MARTEL 
FERREIRA, ( Agentes de Polícia , q~ viajaram da sede de· 
sua~ atiVIdades Macapá-AP, o MuniCIPf. de Porto Grande, no 
penedo de 26 a 29/05/201 , em missão p"icial. 

2 - De aco o com o Decreto ~92, de 04 Abri 2 e 
• Le< n° 0066, de 03 a<o 93, autonzo o ~e de 04 ( atro ) 

d<ána(s). · 
I 

Re<f.itre-se, Publique-te e Dê-se 1ênc" . 
1 

Macapá-AP , 08 +Junho .~e O 11. 

TT7V GUJMARÃE. 'ETO 
Delegado Geral de Por ivil do Amapá-

PORTARIA N° 0229 /2011 

O DELEGADO GERAL DE. POLÍOA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe sao conferidas pela Portana (N) 
004/2000 · SEJUSP - f>J' e, tendo em vista o documento 
Memorando no 670/11 - DPI. 

RESOLVE: 

1 · HOMOLOGAR o deslocamento do servidor LUIZ 
V!LHENA PIRES, ( Agente de Policia ) , que viajou da ·sede d 
suas atividades Macapá·AP, a~unicípio de Laranjal do J 1, 
nos dias 15 e 16/04/2011,)1111' missão policial. 

- 2 - De acnr~om o Decreto 1492, de Abril 02 e 
Lei no 006?, de O~afo-93, _autorizo;o saque d 02 ( duas ) 
diária(s). ;· · 

• ! 
R~tre-se, Publique se e Dê!se encia; 

: • 1 

Macapá·AP., OS 

TTTVGW 
Delegado Geral de 

e Junh de 20H. 
I 

'5 NETO 
1da givil do Amapá 

PORTARIA No 0230/2011 

O DELEGADO GERAL DE POÚOA OV!L óO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são confendas pela Portana (N) 
004/2000 . SEJUSP · AP e, tendo em vista o documento 
Memorando n° 673/11 · DPI. 

RESOLVE: 

1 . HOMOLOGAR o· deslocamento do servidor 
RODOLFO CAMPOS DE FREITAS, ( Agente de Polícia ) , 
que viajou da sede de suas ativida Macapá-f>J', até ~
Município de Laranjal do Jari, nos ias 21 e 22(04/2011, )lll1 
missão policial. . .· -' 

2 - De acordo ~o Decreto 1492, de 04 .A'I 02 e 
Lei no 0066, de 03 MJÓ 93, autorizo o saque d~_Cí ( duas ) 
diána(s). / . . 

I . / 
Registrj!·se, Publique-se~· -se O~ta. 
í~pá-AP., 08 d~ Ju h~1~'201.1. 

/ TT7V GUJMARÃ ~erb 
/ Delepado _G:r.ai~_PQf ' Ciyll do Amapá 

PORTARIA N• 0231/2011 

O DELEGADO GERAL DE POÚC!A CML DO AMAPÁ, no 
uso das atnbuições que lhe sao conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 · SEJUSP · AP e, tendo em vista o'- documento 
Memorando no 672/11 · DPI. 

RESOLVE: 

1 · HOMOLOGAR o deslocamento do servidor 
RODOLFO CAMPOS DE FRE!T AS, ( Agente de Policia ) , 
que viajou da sede de suas aovid _ Macapá·AP, até o 
Munidpio de Calçoene, nos dias e 20/04/2011, em missão 
policial. 

2 -De acordo ctí'm o Decreto 1492, de 04 Abril 02 e 
Lei no 0066, de 03 Maio 93, autonzo o saque de 02 ( duas ) 
diária(s). . / 

Registre-se, Publique-se e Dê-_..s'e Ciência. 

Macapá·f>J' '.' 08 J Jun" de 2011. 

TTTVGUIMAkES~ 
Delegado Geral ~e Pdlíci7ci~~-do Amapá 

(ouvidoria Geral do Estado ) 

Rivadavia Miguel de Souza França 

RESULTADO DE LICITAÇ~O 
PREGÃO PRESENCIAL 01/2011-CPUOGEAP 

MODALIDADE: . Pregão Presencial 'n~ 01/2011-
CEJ./OGEAP 
PROCESSO: N" 24.012/2011 de ll/03/2011-0GEAI? 
OBJETO: Contratação de empresa PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCI:LOS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

*Valor Mensal 01 veículo tipo Passeio e OI tipo Pick
up cabine dupla: R$ 5.983,33 (Cinco mil novecentos 
e oitenta c tres reais e trinta e tres centavos). 
*:Valor Global 02 veículos: R$ 71.800,00 (setenta c 
um mil e oitocentos reais) 
EMPRESA VENCEDORA: 

1-N. DESSA COSTA-ME CNPJ n"348709640001-02 

Maurod .. 

Prego 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO' PRESENCIAL 01/2011-CEL/OGEAP 

MODALIDADE: Pregdo Presencial n~ 01120/1-
CEVOGEAP 
PRÓCESSO: N• 24.012/2011 de ll/03/2011-0GEAP 
OBJETO: Contratação de empresa PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS 
*Valor Mensal 01 veiculo tipo Passeio e 01 tipo Pick
up cabine dupla: R$ 5.983,33 (Cinco mil novecentos 
e oitenta e tres reais e trinta e tres centavos). 
*Valor Global 02 veículos: RS 71.800,00 (setenta e 
um mil e oitocentos reais) 
EMPRESA VENCEDORA: 

1-N. DESSA COSTA-ME CNPJ n"348709640001-02 · 

MaurJ.Jk\Lima Souza 
. Pre2o~ESA 

(Auditoria Geral 

José Maurício Coutinho Vianna 

PORTARIA N• 071/2011-AUDITORIA 

O AUDITOR GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, nomeado pelo Decreto n 0075, de 03 de 
janeiro de 20 11, usando das atribuições que lhe sào 
conferidas pelo artigo 23, Inci.1o IX, do Decreto (N) n 
5223 de 29 de outubro de 1997 - que aprova o 
Regulamento da Auditoria Geral do Eslado. 

RESOLVE: 

Designar o servidor Edson Rui da Silva 
Brazão, Motorista, para viajar da sede de suas 
atividades Macapá/AP; até o municipio ·de Serra do 
Navio/AP, no dia 13 de junho de 2011, a fim. de 
acompanhar o Auditor Geral do Estado. 

Dé-se ciência, cumpra"se e publique-se. 

Macapá, lO de junho de 2011. -b(lj. I / '~wv~t~ Joi Mauric o Cou~nho Vianna 
Auditor Geral do Estado do Amapá 

Secretarias de Estàdo 

(Cultura 

José Miguel de Souza Cyrilo 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO 

PREGÃO NA FORMA ELETRONICA N". 00112011· 
CPUSECULT 

A SECULT, informa que fica adiada a licitação 
que estava marcada para o dia 08/06/2011 o 
acolhimento das propostas às 09:00hs e dia 
09/06/2011 ás 09:00h a abertura do Pregão, no 
site www.llcltacoes-e.com.br, para uma data 
oportuna a ser pub~ada, por conveniência da 

Pá . 04 

Administração, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa Especializada em Serviço de 
vigilância desarmada para atel)der as 
demandas desta secretaria e súas vinculadas, 

Macapá-AP. 08 de junho de 2011 

-R~SIMARY~ATA RIBEI~O 
Prego . I CUL T 
Portar! 1012011 

(Infraestrutura 

Joel Banha Picanço 

COMISSAO PF.RMANI.::o;TE DE LICITAÇÃO 

RESIII.TADO DE LICITAÇÃO 

Con•·ite n". 002/2011 

) 

OB.IETO: Aquisição de materiais de consumo (material de 
expediente). Para esta SEINF: 
Firmas Vencedoras: Ali Luk Serviços e Comércio Ltda . 

VALOR: RS 22.517,60; L.S. Araújo Júnior-ME· VAll1R: R$ 
11.824,10; Carneiro de Oliveira e Cia ltda-ME. VAI.üR: R$ 
4.296,:i0 . 

Con•·ite n". 003/20 li 
OBJETO: Reforma do Prédio do Parque Transmissor da 
Rádio Difusora de Macapá. no Município de .\la~apá-1\P. 
Firma Vencedora: Viana & Sacramema Construçôes e 
Comércin Lida 
VALOR: R$ 85.093,92 

Convite n". 009i2U li 
OBJETO: Tipologia. Mobili.<açilo e Organizaçào 
Comunitária no bairro llraxá, no Município de Macapá-AP. 
DESERTA 

(Meio-Ambiente 

Grayton Tavares Toledo · 

PORTARIA 
( P) N.O 111111-SEMAfAP 

) 

O Secretário de Estado do Meio Ambiente, no 
uso de suas prerrogativas que lhe confere o artigo !2J 
da Constituição do Estado do Amapá, no intuito de 
privilegiar os princípios constitucionais que regem a 
Administração Publica, 

'RESOLVE 

I - Determinar a abertura de Processo de 
Sindicância para verificar existência da responsabilidade 
administrativa objetiva da COMISSÃO DE 
LI ClT ACÃO, instituída pela Portaria n." 061-
SEMA/AP. composta pelos servidores HEBERSON 
WILSON DE -OLIVEIRA NOBRE (Presidente), 
ELENILZA MARIA P. BENTES MONTEIRO 
(Secretária), SAVIO DE SOUZA JUCA (Membro), 
IVAN! SVDIA RIBEIRO DA SILVA (Membro), 
ELAINE. CRISTINA SILVA DOS SANTOS 
(Membro), ERICA DE SOUZA ROSSI (Membro) e 
ODECIO LIMA DE OLIVEIRA (Membro), os quais 
atuaram na Gestão Administrativa do Processo 
Administraiivo ~2000-0299/2009, na modalidade 
licitatória de Carta Convite n.• 00812009, na 
·espécie de Menor Preço, definindo, assim, se há a· 
necessidade de abertura .de Processo Administrativo 
Disciplinar, privilegiando em todas SU?S fases a ampla 
defesa e o contraditório, como principies de dignidade 
humana. 

11 - Designar para composição da Comissão de 
Sindicância os seguintes servidores públicos estável: 

a) O servidor público estável NEWTON 
MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS, 
Assistente Administrativo, Cadastro n.• 361496; 

b) O servidor público ROGÉRIO CASTELO 
DOS SANTOS, Educador Sócio Ambiental, Cadastro 
n.•626767; 

c) O servidor público estável FLÁVIO 



Maca á, 10.06.2011. 

AUGUSTO NEVES DE· OLIVEIRA, Auxiliar 
Administrativo, Cadastro n.• 339148. 

111 - A Presidência da Comissão de Sindicância 
será exercida pelo servidor FLÁVIO AUGUSTO 
NEVES DE OLIVEIRA. 

IV Determinar a intimação dos 
representantes legais da sociedade empresarial por cotas 
AMAZOOM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
LTDA, CNPJ 01.769.82!-50, com _sede .na Rua 
Hildemar Maia, 600, Santa Rita, Macapá/AP, CEP 
68901-31 O, , da sociedade empresarial M2 
Comunicacllo Ltda, CNPJ 04.196.52810001-39, com 
sede na Avenida Antônio de Coelho Carvalho, 3973, 
Santa Rita, Macapá (AP), CEP 68901-280 e da 
sociedade Empresarial ANA LÚCIA S DE SOUZA • 
EPP, CNPJ 10.933.40410001-91, com sede na Rua 
Santa Maria, 1303, Cidade Nova I, MacapáfAP, CEP 
68905-170. 

V - Determinar que seja oficializado o 
Ministério Público do Estado Amapá para, querendo, 

enviar um representante para acompanhar os trabalhos 
desta Comissão de Sindicância, bem como enviar a 
cópia de todo o Processo Administrativo n.• 32000-
029912009, na modalidade Licitatória Carta Convite n.• 
00812009, na espécie de Menor Preço. 

VI - Determinar a remessa de cópia de todo o 
Processo Administrativo n.•J2000-029912009, na 
modalidade Licitatória Carta Convite n.• 008/2009, na 
espécie de Menor Preço, para compor os autos da 
Representação Criminal interposta em relação à 
Associação dos Servidores da Secretaria do Estado do 
Meio Ambiente e do Instituto de Meio Ambiente e de 
Ordenamento Territorial do Amapá (ASSEMAIMP). 

VIl • FiKar o prazo de trinta (30) dias para 
conclusão dos trabalhos, iniciando a contagem dois (2) 
depois da publicação des,ta Portaria. 

VIII - Esta portaria entra em ·vigor na data de 
sua publicação · 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MElO AM~lENTE, em Macapá-AP., 07 de junho de 
2011. 

RESOLL'ÇÁO COF.~1A X• 017/lOII 

IJispO< sobre a criaçilo da Comissao 
Técnica pàra a•atiaçàu cht aplicaç$ dos 
recursos do FERMA e de 
COMPENSAÇÃO AMR!F.NTAL e dA 
outras pro• idência;. 

O PRF.SIDI:'iTE DO CONSt:LHO ESTADUt\L 
OI:: \lEIO AMBIENTF.- COEMA no uso das atribuiçOes que 
11.: sào conlô:ri~as pela Lei n' IM. de 18 de agosto de 1994 c 
disposto no Regimento Interno do Colegiado o. 

Considerando deliberação da plcmiria na 95' 
Scssàu Extraordinária ocorrida no dia 06 de maio de 201 t. 

RESOLVto 

An. t•- lnstltuir uma Comissto Técnica fnnnada 
pur sete (07l membroS do COE~1A. para a.aliaçao da apticaçllo 
do; recui'S'Os provenientes do FERMA e da COMPF.i'>SAÇÃO 
AMBIENTAL. dos cxcrcicios anteriores. 

Mt. 2'- .~ C~iss.io terá a seguinte composiçllo: 
GERAI.DO OE JESl S CAPELA DE 

ARAL'JO/~IVV; 
ERROFI.\~:'10 nr. SOl'ZA I'AIXÀO/CIIT: 
MÁRCIA Bl'ENOIIBAMA\ 
E\'A"'ORO ROCHA GOXÇALHSIINCRA: 
IRANI 00 SOCORRO t'Kl:ITAS DA COSTA 

GHI.\Ql'f.ISEED: 
RAEDER ARDASSt; DA COSTA/UNA E 
TATI.ANA RAQl'EL Al \'ES/Fl'NAI. 

Art. J' - Esta ponaria entrd em vigor na data de 
soa publicação. 

DÊ-SI:' l'tÉN(IA. PUBLIQUE-SE F. CUMPRA~ 
SE. 

Sala de Reunitle< Plenárias do COEMA. em 
\lacapli-ÁP, 06 de mai<J d<2011. • · 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Setrap 

Sérgio Roberto Rodrigues de La-Roque 

AVISO DELICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL· N• 001/2011-SETRAP 

O Secrelaria de Estado de Transportes/SETRAP, junlamente 
com este pregoeiro, designado através da Portaria n• 
079/2011-SETRSP/AP, levam ao conhccrmento dos 
inleressados, que estará realizando no dia :i1 DE JUNHO DE 
201\ âs 15:00 horas. na sala· de reuniao da CPUSETRAP 
localizada na Rodovia BR-210, KM-0, Bairro São lázaro, ~ 
licilaçao na modalidade Pregao PRESENCIAL do tipo menor 
cujo_OBJETO é: a conlrataçilo de empresa para prestaçao d~ 
sel\'rços de comunicaçao de· acesso dedicado ã INTERNET, 
conforme Termo de Referencia- ANEXO 111. O edital poderá ser 
obtido no endereço acima; no horário das 07h30 âs 12h00 e 
14h30 às 18h00hs. INFORMAÇOES pelos telefones (xx96) 
2101-2905 das 07h30 ás 12h00 e 14h30. s 18h00hs e-mail: 
an1onio.mendes®iepa.ap.gov br. .· ·· ' 

,/ 
~./ 

011 

!(Receita Estadual 

Cláudio Pinho de Santana 

PORTARIA . 
(P) N"062/2011- SRE 

Institui Comissão para realizar 
estudos sobre o índice para 
distribuição da parcela da 
receita do produto da 
arrecadação dos Impostos. 
estaduais. · 

O SECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL DO 
AMAPÁ. no uso tle suas a\ribuiç6es previstas em lei. e. 

• ....... J f!.. r~~. -

Considerando a necess'Jdade de analisar, 
validar ou rever crttérlos de determinação dos índices para 
distnbuiçilo da parcela da receita do produto da arrecadação dos 
impostos estaduais; 

Considerando que .os indices atuais têm 
susc~ado dúvidas e reclamações dos senhores Prefeilos, quanto 
à metodologia utiliZada para determinação desses lndices; 

Considerando a exigência de uma justa 
diStrtbUiçao desses recursos. atendendo eslrrtamente a forma 
das normas vigenles; 

RESÓLVE' 

Art. 1' . lnstrtu~ Comissão responsável pelos 
estu<ios. análise.;, elaboração de relatórios e prop<>siyões para 
composição dos. índices dos muntclpios para 2012. da 
proporção dos 314 (!rês quartos) na proporção do Valor 
Adicionado, da parcela da receHa do produto da arrecadação 
do ICMS, conforme disposlç6es contidas no Artigo t 58 da 
Constituição Federal, lei Complementar Federal n.• 63190 e art. 
1'. li e art 2'. I da Lei Estadual n• 322/96 que dispõe sobre a 
distribuição das parcelas da receita da arrecadação .do ICMS. 

Art. 2' c A Comissão será composta pelos 
membros abaixo indicados, os quais desenvolverão 06 
.trabalhos sem prejulzo das demais atividades funcionais. com 
subordinação ao Gabinete: 

Astec 

1- Débora Mana Homobono Balieiro- Cotec 
11 - Lana de Nazaré . Teles do Nascimento 

111 - Luiz Vande~ei de Almeida Costa · Coare 
IV- Sergio José Menezes de Oliveira • Cotri 

Art. 3' Os procedrmentos para a execução dos 
trabalhos serão definidos pela própria comissão. sendo que 
esta ·deverá interagir com setores internos e externos da 
Secretana da ReceHa Estadual para obter Informações. 

Art.4• A Comissão deverá apresentar relatório 
frnal dos trabalhos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da 
publicaçao desta Portaria. 

Art. s• Esta Portaria entra em vigor na data de 

. sua publicaçao. 

""""" .. ~'"'"'· ;· " " junhode2011. fj ~ .. 
' tv-< é '~=:i ";> 

Clau o Pinho Santa -
Secreta da Rec.eita Estad at 

(Saúde 

Evandro Costa Gama 

Comissao Permanenle de Licitaçêo 

PREGÃO ELETRÔNICO 030/2010-CPL 
PROCESSO 20101348154 • SESA 

HOMOLOGAÇÃO 

A Secretaria de Estado . da Saúde, alr.avés da Comlssao 

.Pá 05 

Permanente de tGctt~~~o. toma público para fins de uHimaçào 
e conhecimento dos inler.essados; HOMOLOGAÇÃO referen!e 
ao PREGÃO ELETRÓNICO N°. 03012010-CPUSESA, tipo 
MENOR PREÇO, tendo como objeto Registro de Preços para 
futuras e eventuais aquisições de malerlal correlalo hospftalar 
tipo diversos 11 para rede de saúde pública do Amapá 
padronizados pelo SUS/AP de acordo com as características 
minimas aescritas no anexo I ~Termo de Referênc1a do Edital. 

EMPRESAS VENCEDORAS: 

EMPRESA 0·1 • DMA MACIEL-EPP 
ITENS: 16, 17,t8, 21. 22, 22,25 e 27. 
VALOR TOTAL: R$ 463.255.00 (Quatrocentos e sessenta e 
três mil duzentos e cinqüenta e cinco reais). · 
EMPRESA 02 - DENTAL .NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA. 
ITENS: 05, 07, 12, 13 e 19. 
VALOR TOTAL: R$: 15.840,50 (Quinze mil oitocentos e 
quarenta reais e cinqüenta centavos). 
EMPRESA 03- EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA. 
ITENS 20 e 26 · 
VALOR TOTAL: RS 68.870,00 (Sessenta e oito mil oitocentos 
e setenta reais). 
EMPRESA 04 - BtO LóGICA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPIUTAlARES LTDA. 
ITENS: 01, 10 e 15. 
VALOR TOTAL: RS 131.615.00 (Cenlo e trinta e um rnil 
seiscenlos e quinze reais). . 
EMPRESA 05- PROTEC EXPORT INDUSTRIA. 
ITENS: 04 
VALOR TOTAL: R$ 7.498,50 (Sete mil qualrocentos.e noventa 
e oito reais e cinqüenta centavos). 
EMPRESA 06 - MUNDIMED HOSPITALAR. 
ITENS: 02. 03, 06. 
VALOR TOTAL: 10.038,75 (Dez mil e lrinta e oito reais e 
setenta e cinco centavos). 
EMPRESA 08- N.C 00 REGO • EPP 
ITENS: 23 e 24 
VALOR GLOBAL: R$.534.298,00 (Quinhentos e lrinta e quatro 
mil duzentos e noventa e oito reais). 

Macapá, 30 de maio de 2011. 

Em: 0'}_1 Ob /2011 

Comissao PellTlanente de Uciiação 

PREGÃO ELETRÓNICO 037/2010-CPL 
PROCESSO 2010/33191 • SESA 

HQMOLOGACÃO 

A Secretaria de Estado 'da Saúde, atraves da 
Comissão PellTlanente de liciiaç~o. toma publico para fins de 
u~imaçao e conhecimento dos inleressadcs 
HOMOLOGAÇÃO referente ao. PRE.GÀO ElETRÕNICO N': 
03712010-CPUSESA, \ip<>: MENOR PREÇO, lendo como 
objeto Registro de preços para futuras · e eventuais 
aquisições de material correlato hospitalar tipo curativos. 
de acordo com as características mlnimas descrrtas no Anexo 
I -Termo de Referência do Edital. 

EMPRESAS VENCEDORAS: 

1 - BIOSYDE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICO& 
L TOA-ME 
Lote: 02 
VALOR GLOBAL: R$ 97.680,00 (noventa e sete mil seiscentos 
e oitenta reais). 
2-0. M.A. MACIEL- EPP 
lotes: 04, 05, 06. 12. 13,19, 22, 27, 28,29 e 32. 
VALOR GLOBAL: R$ 455.292,45.(quatrocentos e cinqüenta e 
Cinco mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco 
centavos). 
3. EQUINOC!O HOSPITALAR LTDA 
Lotes: 37, 38. 39; 40.41. 42e 43 
VALOR GLOBAL: R$ 735.841,60 ísetecenlos e trinta e cbco 
mfl oitocentos e quarenta um reais e sessenta cema-.,·os). 
4. NC DO RjôGO-EPP 
Lotes: 01.03. 11, 14. 17, 18, 20. 21. 23. 26, 34. 35 e 36 
VALOR GLOBAL: R$ 3.n9.365.50 (três mithOes setecentos e 
setenta e nove mil trezentos e sessen1a e seis reais e
Cinqüenta centavosj. 
5- HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 
Lotes: 08, 09, tO, 15, t6. 30 e 31. 
VALOR GlOBAL: R$ 176.346,45 (cento e setenta e seis mil 
trezentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos). 

Maca pá, 30 de mato de 2011. 

Em: tYI f. ot :2011 

HO~~ 

Eva.{~{ 
Secretár~slado da Saú\e 

(Administração ) 
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EDITAL N2. 040/2011 · CFO PM . 

CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO E AVALIAÇÃO FISICA- TAAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais e na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora 

do Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto nº. 4446 

publicado no Diário Oficial do Estado do ·Amapá nº. 4648, datado de. 28 de 

dezembro de 2009; 

Considerando, Sentença Judicial ne. 0008970·45.2011.8.03.0001, 

da 4ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ, que 

concedeu à impetrante a ·realização de novo TAAF. na modalidade 

abdominal, em conformidade com o Edital de Abertura do Concurso 

Pú'blico. 

RESOLVE: 

Convocar a candidata, habilitada ria 1! fase do Concurso Público ao 

Cargo de Oflcial Combatente- Policial Militar, para fl realização da 2! f~se • 

Teste de Aptidão e Avaliação Física- TAAF. 

1. Do Teste de Aptidão e Avaliação Flsica- TAAF 

. 1.1. O TAAF é de presença obrigatória e de caráter unicamente 

eliminatório. visa avaliar a capacidade mínim·a do candidato para suportar; 

física e organicamente. as exigências da prática de atividades físicas e 

demais ·exigências próprias da função policial militar. 

1.2. Será realizado no Comando Geral da Policia Militar nos dias 13, 

14 e 15 de junho de 2011, com horário de inicio das ·provas as 

08h00mln, devendo o (a) candidato (a) apresentar-se com 30 

minutos de antecedência para a apresentação do atestado 

médico_e identificação 11es~a~ 

1.3. O (a] cándidato (a) deverá comparecer com vestimenta apropriada 

para a prática de atividade física, munido de atesta.do médico, 

original ou cópia autenticada em cartório, com data de eml~são 

. não superior a 30(trinta) dias da data de realização do TAAF. 

a) O atestado médico deverá ser emitido constando, 

expressamente, que o candidato está apto a realizar as 

atividades físicas especificadas neste Edital. 

bi O Atestado Medico devera ser especifico. materializando a 

111dkaçao de capacidade ou aptidão física do candidato para a 

realizaÇão do TAAF, não sendo admitido aquele que se refira, 

genericamente, a capacidade de participação do candidato a 

qualquer outra fase do concurso ou, até mesmo, para ingresso 

na Polícia Militar do Amapá. 

c) O atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) 

deverá ser entregue no momento da identificação do ca'ndidato 

para ó inicio do teste, não sendo aceita a entrega de atestado 

em outro momento. 

1.4. O candidato que deixar de apresentar o atestado,médico (original 

ou cópia autenticada em cartório) será impedido de realizar o 

teste, sendo, consequentemente, eliminadG do concurso. 

1.5. o candidato será· considerado, em razão do resultado do TAAF, 

ausente, aP.tO ou inapto. 

1.6.- No momento de sua apresentação para a realização do TAAF, o 

candidato receberá uma ou mais identificações, que deverão 

permanecer onde determinado pelos componentes da banca· e 

mantidos até o final de todas as atividades da pr_ova. 

1. 7. A contagem oficial de tempo, de distáncia percorrida e do número 

de repetições dos candidatos em cada prova será, exclusivàmente, 

a realizada pela banca. 

2. DAS PROVAS 

2.1. A falta do candidato a qualquer uma das provas constantes do 

TAAF a.carretará na sua eliminação do concurso e a 

impossibilidade, imediata, de participar das demais provas do TAAF 

e das subseaüentes·fases do concurso. 

2.2. Somente o candidato convocado poderá permanecer no local da 

aplicação do TAAF. O candidato considerado inapto, em qualquer 

das provas do TAAF, deverá assinar termo de ciência a respeito de 

sua inaptidão, não podendo permanecer no .local de realização das 

demais provas. se ainda pendentes. 

2.3. Os casos de alterações orgânicas . (estados menstruais, 

indisposições. cáimbras ou contusões], bem como ql,!alquer outra 

~ondiçâo que ompossibolitl' o· (andidato dP submeter-se às provas 

ou dun•n\od J sua capaudade física e/ou orgânica, não serão 

levados em consideração. não sendo· deférido nenhum tratamento 

diferenciado a qualquer candidato . 

~.4. Para realizar o TAAF~ a candidata gestante deverá apresentar 

atestado médico, emitido em 48 (quarenta e oito) horas, antes da· 

realização do TAAF, por médico especialista, habilitado para emiti

lo, bem como assinar um termo de responsabilidade perante a 

subcomissão responsável pela aplicaÇão. 

2.5. A candidata gestante que não cumprir as exigências do subitem 

anterior será considerada inapta no TAAF e, consequentemente. 

eliminada do cértame. 

2.6. A candidata gestante que tiver expressa recomendação médica 

para realizaç~o do TAAF terá o mesmo tratamento dispensado às 

demais candidatas de mesma faixa etária. 

2.7. A realização de qualquer exercício preparatório para a o TAAF será 

de responsélbilidade do (a) candidato (a). 

3. PA REALIZAÇÃO 

3.1 O (A) candidato (a) que nl!o atingir os índices mínimos, observando-se 

rigorosamente a ordem cronológica para realização das provas, 

. estabelecidos para ser considerado (a) apto (a) ficara impedido (a) 

de participar das provas seguintes, sendo, a partir de então, 

eliminado (a) do certame. 

3.2 A ordem. cronológica das provas e os índices mínimos estabelecidos 

para cada uma delas obedecerão ao previsto nas tabelas de 

suficiência "An e "B", adiante especificadas. 

TABELA DE SUFICI~NCIA MASCULINA "A" ,. 
·--. -·-·· ·- --· 

DIAS 
I 

PROVAS INDICES MINIMOS 
·-··· 

Flexão dinâmica de braço na OS repetições 
12 DIA barra fixa 

'Abdominal supra (1 minuto] 35 repetições 

Corrida de 12 minutos 2.400 metros 

22 DIA 
: 
...__ __ ... . --·-

Corrida de 50 m (cinqüenta 
' Em 8 segundos no máximo. 
' 

_ ·-- mgtros] 
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s~lto pm alturà .1.15m(um metro e quinze . Í 

· rootÔo>otroLl__ ... _J ... 
SOm (cinqüenta metros) . Ndtaçào 

TABELA DE SUFICIÊNCIA FEMININA "B" 

! DIAS PROVAS [NDICES M[NIMOS 
····--

Flexão estática de braço na barra 10 segundos 

1º DIA 
. 

fixa 

Abdominal Supra (1 minuto) 28 repetições 

Corrida de 12 minutos Í.900 metros 
' 

I 
------· ... 

2º DIA Corrida de SOm (cinquenta Em 9 segundos no 
! 

I metros) máximo. i 
i 

-------· ----
Salto em .altura 1 metro 

32 DIA 

Natação SOm (cinquenta metros) 

' 

• 4. DA DESCRICÃO DAS PROVAS 

4.1. Flexão dinâmica de braço na barra fixa (sexo masculino) 

4.1.2. A metodologia para a prep~ração e a execução da prova 

dinâ'"ica de barra para os candidatos do sexo masculino 

obedecerão aos seguintes critérios: 

Posição inicial: ao comando "em posição", o candidato deverá ficar 

suspenso na barra horizontal; a largura da pegada deve ser 

aproximadamente a dos ombros; a pegada das mãos deverá ser em 

pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante); os 
cotovelos em extensão; não poderá haver nenhum contato dos pés com o 

solo; todo 'o corpo completamente na posição vertical; 

Execução: ao comando "iniciar", o candidato deverá flexionar os cotovelos, 

elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra, sem 

apoiar o queixo na barra. Em seguida, deverá estender novamente os 

cotovel'os, baixando .o ·seu corpo até a posição inicial. Esse movimento 

completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a unia 

unidade de E-xecução. 

:, , '"'tJBP."' das e<ecL•ções corretas levará em consideração as seguintes 

observações 

i!) urn componente da banca trá contar em voz alta o número de repetições 

realizadas; 

b) quando o exercício não atender ao. previsto neste edital. o auxiliar de 

banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando 

se tratar movimento inicial, o auxiliar de banca dirá "zero"; 

c) a contagem. que será considerada oficialmente será somente a realizada 

pelo integrante da banca examinadora; 

d) cada execução começa e termina ·com os cotovelos totalmente 

estendidos- somente ai será contada como uma execução completa. A não 

extensão total dos cotovelos, antes do inicio de uma nova execução, será 

considerada com um movimento incorreto, o qual não será computado no 

desempenho do candidato; 

e) a prova somente será. iniciada com o. candidato na posição 

completamente vertical de todo o corpo e após o comando dado pelo 

auxiliar de banca·; 

f} excepcionalmente e pára evitar que' os candidatos mais alto~ toquem os 

pés no solo estando ;na posiÇão inicial, será ~~rmitida, ~este caso, a flexão 

dos joelhos; 

g) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, 

começando e terminando sempre na posição inicial; 

h) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar 

para·"descansar": 

i) o lliOvunentu a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão. de 

cotovelos. 

Sera proibido ao candidato, quando da realização da prova: 

a) tocar com o (s) pé (s) no solo ou em ·qualquer' parte de sustentação da 

barra após o início das execuções; 

b) após a tornada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 

c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos; 

dI apoiar o que1xo na barra; 

l'l dpo~ ultrdpa<>sar o que1xo ern relação à barra, simplesmente soltar as 

mãos. em vel de com'pletar o movtmento com os cotovelos totalment~ 

estendidos; 

f) utilizar .um impulso de braços e tronco para frente e para cima, levando o 

peito para cima; 

g) realizar a "pedalada"; 

h) realizar o "chute"; 

i) não manter o corpo (cabeça, tronco e membros inferiores) 

completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o 

examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que OS· 

candidatos mais áltos toquem os pés no solo estando na posição inicial; . 

j) estender o pescoç?, em vez de ultrapassar o queixo em relação-à barra 

com movimento exclusivo de membros superiores; 

A prova será encerrada quando o candidato perder o contato das mãos com 

a barra, ou realizar uín procedimento proibido, previsto neste editaL 

Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o 

desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco 

minutos da realização da tentativa inicial. 

Será eliminado.o candidato do sexo masçulino que não atingir, no mínimo, 

cinco repeiições 

a} Flexão estática de braço na barra fixa (sexo i_eminino) 

A metodologia para a preparação e a execução da prova de flexão estática 

de.barra para os candidatos do sexo feminino será constituída de: 

Posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando sobre 

~m ponto de apoio. Ao' comando de "em posição", a candidatá empunhará . . 

a· barra; a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; a 

pegada das mãos deverá ser em pronaçãó (dorsos das mãos voltados para o 

corpo do executante) e queixo acima da parte superior da barra, mas sem 

tocar na barra com o queixo, mantendo os braços completamente 

f_lexionados, com o corpo na posição vertical. pernas estendidas e pés em 

conli!tO corno ponto de apoio. 

Execução ao comando de tniciar, o ponto de apoio é retirado e será 

iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata na 
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posição·, devendo a candidata permanecer sustentada apenas com o 

esforço_ de seus membros superiores, com os dois braços completamente 

flexionados e queixo acima ·da parte su~erior da barra, mas sem tocar a 

barra.com o queixo, corpo na posição vertical (cabeça, tronco e ~embros 

inferiores). 

C) a cronometragem será encerrada quando: 

c.l. A candidata pe~manecer o tempo mini mo exigido no teste; 

c.2·. A candidata ceder à sustentação, deixando o queixo· ficar abaixo da 

parte superior da barra, ou apoià·r o queixo na barra; 

c.3. Descumprir 11ualquer exigência para a realização deste teste. 

. A contagem do tempo de reali•ação do exercfcio de forma correta levará 

em consideração as seguintes t.wservações: 

a) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo 

mfnimo exigido pelo edital. 

b) quando o exerclcio não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de 

banca travará de imediato o seu cronômetro e registrará o tempo obtido 

até o momento em que o exercício estava sendo realizado de maneira 

prevista no edital; 

c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente 

será somente o computado pelo integrante da banca ~_inado~a; 

d) o tE'ste somE'nte será in1c1ado-com a candidata na posição inicial correta e 

após o comando dado pelo auxiliar de banca; 

·e) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será , 

permitido, neste caso, a flexão dos joelhos. 

g) só será contado o tempo em que à candidata estiver na posição correta 

preyista neste edital. 

Não será permitido ao candidato do sexo feminino quando da realização da 

flexão 7stática de braço na barra fixa: 

a I não manter.o corpo completamente na posição vertical, com éxceção nos 

( a~o~ E:'!n 'que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, 

pdra evit~li que o~ u111didatos rnai~ altos toquem os pés no solo estando na 

b) tocar com o (s) pé (s) no solo ou. em qualquer parte de st,~stentação da · 

barra após o inicio da execução; 

c) após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajúda física; 

d) utilizar luvas ou qualqueroutro artiffcio para proteção das mãos; 

e) apoiar o queixo na barra. 

f) realizar a "pedalada"; 

g) realizar o ".chute"; 

h) estender o pescoço. em vez de ultrapassar o queixo em relação a barra 

com movimento exclusivo de membros superiores; 

i) não manter o ccirpo completamente na posição vertical, com exceção nos 

casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, 

para evitar as candidatas maís 'altas toquem- os pés no solo estando na 

posição inicial. 

Será concedidil uma segunda tentativa ao candidato dQ sexo· feminino que 
.. 

nãp obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor 

do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 
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_Será eliminado o candidato do sexo feminino que não atingir o tempó 

mínimo de dez segundos n~ posição ·correta do exercício. 

4.2. FleKão abdominal sup~ (ambos os se~~JJ 

. 4.2.1. ·q (a) candidato (a) SP .coloca em decúbito do~sal sobre o solo, 

r.o•n v> pes ap01aúo~. JOelhos flexionado~. com os braços cruzados sobre o 

pe1to com os cotovelos colados ao tronco, à frente do examinador; 

4.2.2. Ao comando de iniciar. através de contração da musculatura 

abdominal, o candi~ato (a) elevará seu tronco até que os cotovelos toquem 

a coxa, sem os descolar de seu tronco, em seguida, o candidato (a) retoma 

à posição inicial até que toque o solo com as costas, completando um 

movimento, quando então poderá dar_início a execução de um novo; 

4.2.3. O número de movimentos executados corretamente será o 

resultado obtido em um tempo máximo de 01 (um) minuto; 

4.2.4. O almliar de banca irá contar em voz alta o número de 

repetições realiLadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste 

edital._o auxiliar de banca repetirá o número· do último realizado de maneira 

correta; 

• 
4.2.5. Somente será contado o exercício realiÍado completamente; 

4.2.6. A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo 

permitido repousa ou pausa entre as repetições. A pausa ou repouso entre 

as repetições serão considerados como término do exerclcio, sendo 

computadas apenas .as repetições realizadas até aquele momento. 

4.2.7. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não 

obtiver o desempenho mínimo na·primeira, após um tempo não menor do 

que _cinco minutos da realização da t~ntativa inicial. 

4.3. Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 

4.3.1. O candidato, em uma única tentativa, terá o prazo de doze 

minutos para· percorrer a distância mínima exigida, em local previamente 

demarcado, com· identificação da metragem ao longo do trajeto. A 

metodologia para a preparação e a execução da prova para os cand~datos 

dos sexos masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios: 

a) para a realização da prova de corrida, o candidato poderá, durante os 

doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correQdo ou caminhando, 

podendo, inclusive, parar 'e depois prosseguir·; .· 
bl os comandos para iniciar e terminar ·a prova serão emitidos pelo 

•'llf'P.ra,tP da IJ.lllCJ. por rne10 de silvo de apito: 

c) não ser a onformado o tempo que restar para o término da prova, mas o 

candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; 

. . 
d) ao passar pelo local de inicio da prova, _cada candidato deverá dizer o seu 

nome ou número em voz alta para o auxiliar d!i! banca que estiver màrcando 

o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele 

momento; 

e) após soar o apito encerrando prova, o candidato deverá permanecer no 

local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal.que irá 

aferir mais precisamente a metragem percorrida, podendo continuar a 

wrr~'r ou carn1nhar no sentido transversal da pista (lateralmente). no ponto 

ern que se encontrava quando soou o apito de término da prova. 

~.3.2. A correta realização do teste de corrida de doze minutos levará 

em consideràção as séguintes observações: 

a) o tempo oficial da prova será controlado por relógio do coordenador da 
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prova, sendo o único que servirá de referência para o infcio e término da 

mesma;-

b) orienta-se que, após o apito que indica o término da prova, o candidato 

não pare bruscamente a corrida, evitando ter um mal súbito f:! qu~ continue 

·a correr _ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no 

ponto em que se encontrava quando soou o apito de término da prova; -

c) a distância percorrida pelo candidato, a ser COf1iiderada oficialmente, -

será somente a realizada pela banca examinadora. 

4.3.3. Será proibido ao candidato, quando da realização da realização 

da corrida de doze minutos:· 

a) abandonar a pista antes da liberação do fiscal; 

b) dar ou receber qualquer tipo d~ ajuda física (como puxar, empurrar, 

carregar, segurar na mão etc.); 

c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, 

após o soar do apito encerrando ~ova; 

d) não aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a 

metragem percorrida. . 
4.3.4.- A corrida de doze minutos será realizada em uma única tentativa. 

IJurante os doie minutos·da prova. o candidato do sexo masculino deverá 

percorrer,.no mínimo, uma distância de 2.400 metros e o candidato do sexo 

feminino devera percorrer, no mirilmo, uma distância d·e 1.900 metros. 

4.4. Prova de velocidade de deslocamento (ambos os sexos): corrida de 50 

metros; 

4.4.1. A prova deve ser realizada em uma supérfície p_lana, que 

possua, além dos 50 (cinquenta) metros, uma área de escape; 

4.4.1. o candidato (a) de~e se posicionar atrás da linha de largada, 

' p-ef~renc1a!mente em afastamento ântero-postei'ior das 

perna~. tlt;vendo o· pé da frente estar ·o mais próximo ·possível 

da reter_ida linha. 

4.4.2. Ao ser dado um sinal sonoro, momento em que é acionado o 

cronômetro, o candidato (a) deverá percorrer, no menor 

tempo possível, a distância prevista; 

4.4.3. O cronômetro deverá ser travado quando o candidato (a) 

ultrapassar a linha de chegada; 

4.4.4. o resul~ado da prova será indiçado pelo tempo utilizado pelo 

(a) candidato (a) para completar o percurso; 

4.4.5. Não será permitido dar ou receber qualquer tipo de ajuda física 

durante a execução da prova. 

4.5. Prova de salto em altura (ambos os sex!>s). 

4.5.1. Consiste em o candidato (a) salt!lr, ·em altura, um sarrafo 

colocado pela banca examinadora . na altura prevista na 

respectiva tabela. 

4.5.2. O candidato (a) terá direito a 03(três) ten~ativas para·saltar o 

sarrafo, de_vendo interrompê-las no salto em· que co.nseguir 

ultrapassá-lo ou no caso de esgotar as 03. (três) tentativas; 

4.5.3. Todas as técnicas de salto em altura são permitidas;exceto o 

mergulho, e desde que o _candid~_~o (a) obtenha imp_ulso em 

apenas um dos pés no momento em que perder contato com o 

solo, sendo vedado. ainda,· que o (a) candidato (a) toque o 

colchão de salto antes de perder contato com solo; 

4.5.4. O {a) candidato (a) que saltar na forma vedada indicada acima 

teni o resultado do salto anulado; 

4.5.5. Os saltos cujos resultados sejam anulados serão contados 

como tentativas; 

4.5.6. O (a) candidato (a) poderá, para tomar impulsão, correr a 

di-stância qué desejar, ·podendo interrompér a corrida de 

impulso e reiniciá-la, desde que não derrube ·o sarrafo, pois 

assim estará configurada uma tentativa;· 

4.5.7. O (a) candidato (a) que não ultrapassar o sarrafo na altura 

prevista ou tiver suas 03 (três)· tentativas, que lhe 'são 

facultadas. anuladas, será considerado inapto (a). 

4.6. Prova de deslocamento no me_io liquido (natação 50 metros para 

ambos os sexos): 

4.6.1. O (a) candidato (a) deverá nadar a distâncii' prevista em nado 

livre, sem limite de tempo e sem a utilização de qualquer 

equipamento que possa favorecê-lo (a), tais como: nadadeiras, 

palmares, flutuadores e outros;· 

4.6.2. O (a) candidato (a) poderá utilizar óculos, toca e tampão de 

ouvido; 

4.6.3. O (a) candidato (a) deverá estar trajando roupa de banho 

adequada, sunga para o sexo masculino e maio para o sexo 

feminir'lo; -I 

4.6.4. O (a) candida.to (a) poderá optar por iniciar a prova de fora ou 

de dentro da piscina; 

4.6.5. O (a) candidato (a) não poderá utilizar as raias como auxilio, 

nem se segurar nas bordas e tão pouco pisar no fundo da 

piscina a título de descanso ou com o intuito de impulsionar-se; 

4.6.6. É permitido na virada tocar a borda e impulsionar-se na 

parede; 

4.6.7. Prova terá inicio com um silvÓ curto de apito e encerr<!rá 

_quando o (a) candidato (a) completar a distância prevista 

tocando na borda da piscina. 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO· 

Local: Ginásio Poliesportivo no Comando Geral da Policia Militar do Estado 

do Amapá. 

Endereço: Rua Jovino Oinoá, S/N, Bairro- Beiral.

Horário: OShOOmin. · 

Dias: 13, 14 e 15 de junho de 2011. 

Observação:- A candidata deverá comparecer no local da prova com 30 

· minutos de antecedência. 

Cargo: Oficial Combatente - Polícia Militar 

· ·clas. Nome 
1-·-·---i- -
. 'SÔNIA REGINA ALVES SILVA- Sentença Judicial n9: 

054 
0008970- 45.2011.8.03.0001 

-·--------- ----·-----,---------,---'--------' 
Macapá-AP, 07 de junho de 2011 

/· 
SEBASTIÃO C , .,.,.,., FORTES MAGALHÃES 

S rio de Estado da Administração 
Presidente da Comissão 
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EDITAL N2. 075/2011- CFSD- POLÍCIA MILITAR 

CONVOCAÇÂO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO SOLDADO PM 

de 2009, publicado no DOE n•. 4540 dê 17 de julho de 2Ó09. 

Os candidatos deverão apresentar-se no Quartel 'do Comando 

Geral_ da Polícia Milifar - PMAP, localizada na Rua Jovino Dinoá, s/n, 

Bai~ro- Befrol, as 07h30mim, do dia 13 de junho de 2011. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 

suas atribuiç?es e na qualidade de Presidente da Comissão, conforme 

disposto.no Decreto n9. ,2512,-de 13 d~ julho de 2009, publicado no 

Diário Oficial do Estado nº. -4.536, datado de 13 de.julho de 2009: 

CARGO: SOLDADO" PC?LfCIA MILITAR 

J Clas. Nome 

0448 Ângelo Lino Leite· 

RESOLVE: 
j 

04
-
67

- . ~-n:m Paulo Roumie Lima Ribeiro - Mandado de 

l Segurança nº. 0000374-75.2011.8.03.0000 

Convocar o~ candidatos aptos na S! fase - ln~estigação Social 

do Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Amapá - PMAP, 

cargo de Soldado, para o Curso de Formaç~~ - CFSD/PMA~. em 

Macapá-AP, 08 de junho de.2011· 

SEBASTIÃO __gusmAriFõihES MAGALHÃES 

Secréfário de Estado da Administração 

Presid_ente da Comissão 

- -

c~nformidade com o Edital de Abertura n2. 00~/2009 de 17 de julho 

' PORTARIA N°2 98t06·2011- DRH/SEAO. . 

A_DIRETORA DO DEPARTAMENTO 'DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DÉ ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98-sEAD, de 06/03/98, 

:RESOLVE: 

Tran_sfe:rir, o usufruto da Ucença-Espec;ial Prêmio por 
Assiduidade, concedida fM!Ja Portaria no 558/12-201o
DRH/SEAD, de 30/12/2010, a servidora Ivete Baniga de 
Souza, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar 
Admlnlstraijvo, Cadastro n° 34023S, pertencente ao Quadro de 
Pessoal · 0VI1' do Estado do Amapá, lotada na SEAD, dos 
perfodos 01 a 30/04 e 01 a 30/06/2011, para 01 a 30/07 
e 01 a 30/11/2011. 

I .. MaçaDá-AP, e~ .:k) de 5U rJHo de 2011. 
r • • ' , I 

. ~~~A ~l:~~N RE8ELÔ . 
. oiiêiora do DRH/SEAD- em exerc:fclo 

PORTARIA N° 2 qq/06·2011- DRH/SEAD, 

A DIRETORA ·Do· DEPARTAMENTO DE REbURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE - ESTADO DA 
ADMINISTRAçAo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEÁD, de 03/03/98, 
resolve, · 

Conceder 03 (três) meses dé Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo I OI, da Lei no ·0066/93, 
aos'Servfdorés abalxó relaCIOnados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal avtl do Estado do Amapá, lotados no ,IAPEN: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCUlA 

. QUINQU~NIO 
PERÍODO_(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍOJlA 
QUINQUENIO 
PEIÚODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 

. MATRiCUlA 
QUINQU~IO 
PERÍODO($): 

; Mlchele Barilosa Figueiredo 
: Agente PenHendárlo 
; 842257 
: 11/11/2005 a 07/02/2011 
: 01/07 a 3.0/09/2011 -- : . 
: Protocolo Getõl no 51403/2011 

Pedro da Silva Costa 
Agente Penltendárlo 
579530 
03/02/2003 a 31/0 1/iOOS 
01/07 a 30/09/2011 , 
Protocolo Geral n° 33210/2011 

Manoel Julienal da Silva V'tana· 
Agente Penitenciário 
841862 
11/11/2005 a 09/11/2010 
OI/ a 31/07/2011, Ol.a 31/07/2012 e 01 a 
31/07/20i3 . . . . . . . 

PROCESSO 'Protocolo Ge<al n° 33211/2011 

Macapá-AP. e~ i; de ~'f.(l tJ t-W de 2011. . - . 

I .. ;, I .:.'·. : .. 

HARYLENA GIBSON REBELO 
Dlretóra _do _!I~H/SEAD -em exercício 

PORTARIA No j<-'~1/06~2011- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS - DA SECRETARIA DE ESTADO . DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferldas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vlstà o contido no Processo.- Protocolo Geral n° 
2647!1/2011, resolve, . · :. . • · 

Conceder 03 (três) meses da Lklença-EsPecial 
Prêmio por Assiduidade, na fom\a do artigo 101, da Lei no 
0066, de 03 de maio de 1993, 11 servidora Darlene da Costa 

de Souza, ocupante do- Cargo de Provimento Efetivo de · 
Assistente Administrativo, Ca~astro no 335142,-pertencente ao 
Quadro de P~I.Ovll do Estado do Amapá, lotada na SETE,· 
nos perlodos de 04/07 a 02/08, 01 a 30/09/2011 e 02 a 

· 31/01/2012, referente ao cjulnquênlo 26/06/1999 a 
23/06/2004. 

Macapá·Ar~ em j_çlde ,J,.1 tJ tLOde 2011. 

Jki'f) 11n? ~. )\.i:i,-,_1(_,, 
. MARYL,i!NA GIBSON REBELO 
Dtrefóra do DRH/SEAD- em exercido 

PORTARIA No3[.!/06-2011- ÓRH/SEAD. 

A' DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS · DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMlNISTRAÇÃO, uSando -das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o conUdo no Processo - Protocolo Geral no 
26671/2011, resolve, 

• • Conceder 03 (três) meses .llfl Lioença-Especlal 
PremiO por Assiduidade, na forma do a~ 101, da Lei no 
0066, de 03 .de mato de 1993, ao servidor Nllton da Silva 
Pereira, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar 
Administrativo, Cadastro no 367974, pertencente ao Quadro de 
Pessoal CMI do Estado do Amapá, lotado na SIMS, no período 
de 01/07 a .30/09/2011, referente ao qulnquênio 
14/05/2000 a 12/05/2005_. 

Màcapá-AP, emJc de -LlJJ t{U de 2011. 

\\hw.ó ilê 6- -t~ t_., 
~RYLEIJIA GIBSON REi~LO 

Dlre'tufa do DRH/SEAD- em exerdcto 

PORTARIA N~30Jt06-20i1- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições _que lhe são 

-conferidas _pela Por;taria ·n~ 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Concedér 03 (três) meses ele Ucença-Espedal Prêmio 
por Assiduidade, na fonna do artigo 101, da Lei n° 0066/93, 
aos servidores abaiXo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal avt1 do Estado do Amapá, lotados na SESA: 

SERVIDOR(A) 
'CARGO. 
MATRÍCUlA , 
Qú!NQU~NIO 
PERÍODO($) 

PROCESSO 

SERVIDOR( A) 

CARGO 
·MATRiCUlA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 

-PROCESSO 

: lvanete Barbosa dôS santoS 
: Auxiliar de Enfermagem . 
: 626457 -
: ·26/06/2005 a 19/02/2011 
: OI ·a 31/07, 01 a 31/12/2011 e 03/01 a 

01/02/2012 
Protocolo Geral no 1839/2011 

Marcelo D Albuquerque.dé 
Albuquerque 
Odontôlogo 
839744 . 
29/08/2005 a 27/08/2010 . 
OI a 31/07/2011, 01 a 31/07//2ÓI2 e 01 a 
31/07/2014 
Protocolo Geral !lo q6638/2011 

Macapá-AP, em j o -de :r l . .ltJ Ma de 2011. 

~X\~ h\civc ( .. ·2_\~ C 
RYLEN,A GIBSON fà:BELO 

DI ta do DRH/SEAD- em exeródo 

ERRATA 

Na Portaria no 231/04-2011-DRH/SEAo; de-0<1 de 
maio de 2011, referente à Uoença-Especlal Prêmio por 
Assiduidade, concedida ao servidor Pauto Sérgio Gahm3 
dos santos: 

ONDE SE LÊ: Processo- Protocolo Geral no 22114/2011 
Perlodo: 01/05 a 30/06 e 01 a 31/08/2011 

LEIA•SE: Processo~ Protocolo Geral n° 22119/2011 
·Período: 01/09 a 30/11/2011; 

l>ublique·se e registre-se. 

Macapá-AP, 'em) O de""" (f-"v~l,Q1e·20l1. 

. 

1 ·Autarquias Estaduais 

(Amprev. .) 
Elcio José de Souza Ferreira 

PORTARIA NV. 123/2011- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no 
uso das atribuições -que lhe são confer.idas pelo Decreto 
nº. 0076, de. 03 de janeiro de 2011 e ~onsideran!lo o 
memorando n2. 049/2011· PROJUR/AMPREV; 

RESOLVE; 

Homologar a designação do servidor Weber 

Mendes Fernandes~ Assessor Jurídico. da A·mapá 

Previdência - AMPREV, para responder em -substituição 

pela Procuradoria· Jurídica, Código F.GS-3, durante o 

·impedimento da titular Leti~ia Alves Figueira de Souza 

no dia 02 de junho de 2011. 

Macapá-AP, 08 de junho de 2011 .. 

Elis-abete MWeN!fpiafort Santana 
Diretora Presidente, em exercício. 



Maca}5á, 10.06.2011 

PORTARIA N9. 124/2011- AMPREV 

ü Diretor Pre.stderlte da Amapá Prcvidênciü, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
n9. 0076, -de 03 de janeiro .de 2011 e considerando o 
memorando n2. 173/2011- PREStO~NCIA/Aiv1PREV; 

RESOLVE: 

Designar a servidora Ana Rute Lacerda da R. 

Nascimento, Chefe da Divisão dt' Recur~os Humanos, da 

_llmapá PrPvidência · AMPREV, para responder .em 

substituição oela Gerencia Administrativa e Financeira. 

Código FG5·3, dur~ntt' o impedimento da titular 

Marilene Cardoso do Nascimento no período de 09 à 11 

de junho de 2011. 

Macapá·AP, 08 de maio de 20Ü. 

._,. r Ju.u,~ 
Elisabete Ma~a Pen ort _s~ntana 

Dtrctora Prestdente, em exercteto. 

PORTARIA NV. 125/2011- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribui'ções ·que lhe são conferidas pelo 
Decreto n2. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e 
considerando o memorando ng. 172/2011 
PRESID~NCIA/AMPREV; 

RESOLVE: 

Homologar a cÍesignaç~o dos ~ervidores Marcia 

Marques Martins Oiniz, Supervisor a do Planejamento. 

vania Iracema Pinheiro. Cantuáriá, Assistente de 

Diretoria e Mateus de Oliveira Serrão, Motorista, para 
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fi'U'ii th: CatificnçUu dr Gcst<~rrs de Rt~imc~ ·l1 túprins di.' 
Pn·,idência Soci:1l juntn li AI'I;\U.:C. confOrm~ d~·sc.;rno tUl :O.kmu 
n•' 16-1/2011-(iAfl. il'i 11-; 11/. ~k' prcSCIUl! l'mCI.!SStl :'\dlll1R15,1ntll\\l 
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Prcv•dCncca Social JUIIIO à API~1EC. C\lllSiilui tllliH das lnpúlcscs 
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da :\dnlilll"traçi1tl PUhlicn c aos Ctlmandos da l.c•. suhmc10 n pr~!'cnlc.: 
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"' 1\I~Côlpa.IAP 17 k Jtm!Hl dL' )()li ,.... r . . . 
,) ·' ""':+"·:uu: 

I' ~ríd~ l~l" ~fii'IIE\ 

1\a Ponaria n•. 11.1'~011-A.MPREV. de 10 de 
maio de 20 li. publicado no DOE n• . .4987. d~ 23 de maio 
d~ 2011. na pág. 26: 

ONOE SE I.Ê: " ... Karcn Robeno P. /\. de 
Oliveira: .. ~-

LEIA-SE: Karen Robc11a P. A: de 
Oliveira .. :· 

Macapá-AP. 08 d~ ju(oho d~ .1.011. 

(Hemoap 
r--

viajarem da sede de suas atribuições Macapá/AP, ate o · Ivan Daniel da Silva Amanajás 

município de Cutias. no dia 08/0G/2011. A viagem teve 

como objetivo participar da Caravana do f'f'A 

parttctpativo do Amapá .. 

Macapá-AP, 09 de junho de 201'1. 

. -t_Ollü~ . 
Elisabete Maria Serra Pe fort Santana 

Diretora Presidente, e exercicio. 
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ll~nt.:c.litt' Billlciw ft:m:ira. l.adilson (\.>SUl Munu. Fermmdtl. (.\~t.:'ll 
Ptrc1ra da Sil\8 c Jf,~l· ,\d1lsun O:ubo;.a da·Siha 
\',\LO!! TOTAL RS f.OOO.OIIIumnul t<atsl. 
llO r..\ C~ O 011('.-\.\IE:I/T.\RI.'I.: Elcm<nl<l de Dcsp«a - n'. 
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~t·nhnr Uir<"ro·r~l 1 rcsidrnlc. 
"'''hllll'IO :1 pr..:~c.:n1c JU5-IiJil.:ati\·a p;lm :rprel"•nçfto c t:\tmpcll'nlt' 

rC~Id.,cn\àl.l t.l~ · ·. .~~scuhurt~. ::mn ampaw legal nu an 25. 11 da i.(i 
n'' Khúfl:9.~. • --'' ;Jitcmçõcs po~h.·riores. cslnndo caraclcrizada " 
I"E:\:U;II!IllllAOt: DI-: UCITA(',\0. t>hjcJil·and" n ef<Jivnç~,, 
da~ in~cm;t"\es dns Sl.'n·it11.)rcs ~uprnm~.·ncionados. pnu\ parllCIJ'U~rcm da 

PORT AlUA N°. J s· /2011- GAB/HEMOAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
HEMATOLOGIA .E HEMOTERAPIA DO AMAPA-HEMOAP, 
nomeado pelo Decreto n°.0034 de 03 .de janeiro de "2011,. no 
uso dàs atribuições que lhe são conferidos pelo cirt. 33, 
Inciso XI do Decreto Estadual n•. 5.519 de 09 de dezembro 
de. 1997, que aprovou o Estatuto do Instituto de 
Hematologia e Hemo terapia dó Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

1° - Conceder adiantamento em nome de Ublroel Toloso 
Costa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reÓis) destinados 
o atender ~miúdas de pronto pagomentó. 

2° - O prazo paro aplicação de recursos de adiantamento 
senl de 90 (noventa) dias o contar do doto do recebimento. 

3° - A referida despesa será empenhada no. Programa 
10.122.0001.2676, fonte . 107, material de consumo 
(33.90,30), no valor de~$ 4.000,00 {qliotro mil reais) .. 

4• - O suprido deverd apresentar o prestação de contas, 
devidamente homologado · pelo Diretor Presidente do 
HEMOAP, dentro de 10 (dez) dias, contados do término do· 
prazo de aplicação conston~e no Art. 2°. 

Ma~~j_u:~-~e 2011. 

Ivan D<iniel da SiiVII &;;oriaj<is 
Diretor Presidente do HEMOAP -· 

PORT AlUA N". 2[12011- GAB/HEMOAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ-HEMOAP, 
no~do pelo Decreto n°.0034 de 03 de janeiro de 2011, no 

Pág. 11 

uso doS atribuiç~s quo. lhe s& conferidas pelo ar-t. 33. 
Inciso XI do Decreto Estadual n•. 5.51~ de 09 de dezembro 
de 1997, quo. aprovou o Estatuto do Instituto de 
Hematologia e i:lemoterapia do Estado do Arnapd. 

Resolve 

.Autorizar o deslocamento do servidor Clayton Josef 
. Thomaz Pinheiro, Biomédiéo, do. sede de suos atribuições 
Macapá-AP até Botucatu - SP, paro participar do 
Treinamento .para Manutenção de Equipamentos de 
Hemocentros, no período de 12 a 17/06 sem ônus para este 
Instituto. · 

Mac~7 deju.nhoJe 2011. 

~-"'-~;:1f.'~ ' 
Ivan tiOniel do Silva-Jlmonajcis 
Diretor Preside"!~ do HEMÓAP 

PORTARIA N•.ÇJ'f /2011- GABIHEMOAP 

" O DIRETOR PRESIDENTE DO INS.TITVTO DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPIÍ-HEMOAP, 
nomeado .pelo Decreto n°.0034 de 03 de ja~iro de 2011, no 

. . uso dos atribuições que lhe são conferidas pj'lo art. ·33, 
Inciso XI do Decreto Estadual n•. 5.519 de 09 de dezembro 
de 1997, quo. aprovou o Estatuto do Instituto 'de 
Hematologia e Hemoterapio do E~todo do Amapá. 

Resolve 

Autorizar o deslocomento dos servidores Fabiano Fonseca 
Figuo.iredó, Enfermeiro, e Roan de Melo Nobre, Chefe dÓ 
Unidade de Inforrnc!tii:a, do sede de suas atribuições 
Macapá-AP até o Rio de Janeiro- RJ, paro par-ticipar do 4° 
Encontro Internacional sob"" o ·Registro de Doadores de 
Medula Óssea e Bancos Públicos de Sangue . de ·Cordão 
Umbilical,. no período. de 11 o 14/06 com .ônus paro este . 
Instituto. 

Ma~~7 de j~nh.'? d~~~1~. 
Iva~~najas 
Diretor Presidente do HEMOAP 

ERRATA 

No extrato da Portaria n°. 003/2011 GAB/HEMOAP, 
publicado no Diário Oficial do Estado n•. 49!5 de 03 de 
fevereiro de 2011: 

Onde se lê: 

3°- A referido despesa será empenhado no Programa 
10.144.0001.26 76, fonte 101, material de ·cansumo 
{33.90.~0), no valor de R$ 3.000,00 (Três mil. reais), .e 
óutros serviços de P~soa Jurídica {33.90.39), no valor de 
R$ t.ooo.,oo (Um mil reais)._ · · 

Leia-se: 

3°- A referida despesa será empenhada no Programo 
10.144.oo01.2676. fonte 107, material de consumo 
(33.90.30), no vnlor de R$ 3.000,00 (Três mil reais). e 
outros serv[ços. de Pessoa Jurídica (33.90.39). nó valor de 
R$ 1.000,00 (Um mil reais). 

Malb09 de junho de 2011 . 
'/ 

Ivan ie d.i"Siiv:-~jds 
Diretor Presidente do _tf_EMOAP 

ERRA Til 

No extrato da Por-torio n°.016/2011 GAB/HEMOAP, 
publico.do no Diário Oficial do Estado·n°.4975 de 05 maio de 
2011. . 

Onde se lê: 

3°- A referida despesa será empenhadO no Programa 
10.144,0001.4676, fonte 101, material de consumo 
(33,90.30), no valor !le R$ 3.000,00 (Três mil reais), e 
outr~s serviços de Pessoa Jurídica (33.90.39), no V!llor de 
R$ 1.000,00 (Um mil reais). 

Leia•se: 

3°- A ref~rido despesa será empenhada no Programo 
10.144.0001.2676, fonte 107, material de consuiT'oO 
(33.90.30), no wlor de ll$ 3.000,00 (Três mil reais), e 
outros serviços de Pessoa Jurídico (33.90.39). no Vlllor de 
R$ 1.000,00 (Um mil reais). 

• 



/ 
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Mac~ 09 de~~~~-~.~e-'~01~ .. 
Iwn ~a Silw ~~ás 
Diretor Presi.dente dei HEMOAP 

Augusto de Oliveira Júnior · 

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA 
CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL do 
InstitUto de Pesquisas · Cientificas e 
Tecnológicas do Estado do Amapâ - IEPA, em 
cumprimento ao disposto no artig9 34, § 1" da 
Lei n• 8.666/93, convoca os fornecedores 
portadores do Certificado de Registro ' 
Cadastral CRC original devidamente 
cadastrado, atualizado e rf!conhecldo pela 
SEAD, para inclusão de novos fornecedores 

.interessados no cadastramento, que ocorrerá a 
partir da data de publicação deste no Diário 
Oficial do Estado-DOE até 30 de dezembro de 
2011. 
Os interessados deverão comparecer na sala 
da CPUIEPA, situada na Av. Feliclano Coelho, 
1509 - Bairro Trem, nesta cidade de 
Macapá/AP, munido do documento 
supracitado. 

Documentos solicitados: 

I - ORIGINAL DO CRC (pára confrontaçlo e 
devolução ao portador). 
11 -CÓPIA AUTENTICADA. DO CRC (para
arquivamento). 

Macapá~AP, 07 de junho de 2011. 

AVISO DE LICITAÇÃO . 
PREGÃO ELETRONICO- N" 006/2011·1EPAIAP. 

O Instituto de Pesquisas Cientificas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, juntamente 
com este pregoeiro, designado através da 
Portaria n• 005/2011-GABinEPA de. 03 de 
fevereiro de 2011, levam ao conhecimento dos 
Interessados, que estará realizando no dia 24 
de junho de 2011 às 14h30m, a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, cujo OBJETO é: a 
aquisição de materiais de consumo para 
laboratório, conforme Termo de Referencia -
ANEXO I do edital. O acolhimento das 
propostas será a partir do dia 14/06/2011, no 
site www.llcitacoes-e.com.br. INFORMAÇOES 
pelos telefones (xx96) 32124303 das 08h30m às 
12h00m e ~ShOOm às 18h00m, · ou 
w'lliw.iépa.ap.gov.br, e e-mail: 
cpl,iepa@lepa,ap,gov.br. 

Macapá, 10 de junho de 2011. 

~ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO • N" 010/2011-IEPAIAP. 

O Instituto de Pesquisas Cientificas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, juntamente 
com este. pregoeiro, designado através da· 
Portaria n• 0043/2011-GABUIEPA de 18 de abril 
de 2011, levam ao conhecimento dos 
interessados., ·que estará realizando no dia 22 
de junho de 2011 às 09h00m, a licitação na 
modalidade ·PREGÃO . ELETRÔNICO do tipo 
-MENOR PREÇO POR ITEM, cujo OBJETO é: a 
aquisição de material permanente, conforme 
Termo de Referencia - ANEXO I do edital. O 
acolhimento das propostas serã a partir do dia 

,43106/2011 · às OBhOOm no · site. 
.. · . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

. www.licitacoes-e.com.br. INFORMAÇÕES pelos. 
telefones (xx96) 3212-4303 das 08h30m às 
12hOOm e 15hOOm ás 18h00m, ou 
www.iepa.ap.gov.br, - e e-mall: 
pregoeiro.cpl@iepa.ap.gov.br. 

~n 

Macapá, 10 de junho de 2011 

. .-~'L''' 1 'l n Vla}A{ff~~e\Jesus Moreira 
Pregoeiro/IEPA-AP. 

Nixon Kenedy Monteiro 

PORTARIA N•. 013212011 -IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ.- IA,PEN, no uso das 
atribuições que lhe sllo conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. 50612011, ·tendo em vista o teor do 
memo. n"2241201t.COPLANnAPEN-AP. 

RESOLVE: 

Homologar · o deslocamento do servidor Carlos 
Cantidio C6rte Neto, que viajou da sede de suas 
atividades em Macapá-AP, para o munlciplo de 

- Oiapoque - AP, como motorista a serviço do IAPEN 
diJI Equipe que realizou a viagem, conforme Relatório 
constante no Processo n• 330202.2011100095, no 
período de 3010312011 a 01/0412011. 

Registre-e&, Publique-se e Dê-se Ciência. 

PORTARIA N'. 133i2011 ·IAPEN 

O DIRETOR PRESlDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO' DO AMAPÁ - IAPEN. no uso das 
atrlbulç6es que lhe alio conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. 506/2011. · 

RESOLVE: 

Art. 1° • Conc:eder adiantamento, nos termos da Lei 
0624 de 31out01; em nome do servidor JEFFERSoN 
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA, Policial Civil, no valor 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de atender 
nec:essldades de materiais de consumo e serviços 
de terceiros ·de pessoa jurfdica para o Anexo 
Administrativo deste IAPEN. 
Art. ~ • O adiantamento concedido deverá ser 
aplicado no P,azo de até 90 (noventa) dias, contados 
a partir do crédito em conta do servidor, aberta para 
essa finalidade. 
Art. 3' • A referida despesa deveri ser empenhada 
no Programa de Trabalho 14.122.0001.2001.0000, 
confonne especltlcaçAo abaixo: 

330.202 -Instituto de Administração Penitenclérfa 
33.202 -lnstiMo de Admintstr~o PenHénciirfa 

33.90.30 - Material de Consumo. ............... R$ 3.000,00 
33.90.39- Serv. Tereeiro P. Jurldi?~ ......... R$1.000,00 

. i 
• I 

ufse e Dê-se Ciência. 

j. 

Maca io de 2011. 
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PORTARIA N°. 0139/2011 -IAPEN 

d DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇAO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das 
atribulçOes que lhe s5o conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. 50612011, tendo em vista o ·teor do 
memo. n• 22812011-COPLANAAPEN~P. 

. RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores Roberto· 
do Socorro Magave Amador, Hildemar de Souza 
Correa, Helton "'arcos da Silva Maciel, Alessandro 
Lamariio da Silva, Frank Marinho.da Costa, Oséias 
Pojo Quaresma, Jose Augusto Teixeira, de Uma, 
Juraciglaub Azevedo Pereira, Eliane Patricia 
Marques Sef:rão, Raimunda Jaciara dos Santos, 

· PaulocJorge da Silva Bala, laael da Silva Carvalho, 
José Mauricio Mira da Silva Júnior, Marcos Monteiro 
de Souza e Aélcio Chagas Barbosa, que viajaram da 
sede de suas . atividades em Macapá-AP, para o 
muntelpio de Laranjal do Jari - AP, a fim de 
realizarem escolta de Internos para serem ouvidos 
em audiência naquela Comarca e recambimento de 
Internos para o IAPEN, no perlodo de 03 a 
07/05/2011. 

Regi&tnHie; Publique-se e Dê-se Ciência. 

PORTARIA N-. 014012011. iAPEN 

O . DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇAO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das 
atrlbuiç&s que l~e são conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. SOCI/2011, tendo em vista o teor do 
memo. n• 23112011-COPLAN/IAPEN-AP. 

RESOLVE: 

Homologar o d8$locamento dos servidores Netanlas 
Ferreira Maciel e Robéilo Antonio da Silva Leite, que 
viajaram da sede de suas atividades em Macapá-AP, 
para o munlclpio de Oiapoque - AP, a fim de 
entregar materiais de consumo, higiene e limpeza 
para o eco, bem como fazer levantamento 
patrimonial, no perlodo de 01 a 02/0612011. 

Reglstre-ee, Publique-6e à Dê-ee Clênci~. . 

PORTARIA N". 014112011 ·IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO . 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das 
atribuiç6es -que· lhe- sãO- cciiifilridas pelo Decreto 
Estadual n•. 50612011, tendo em vtsta o teor do 
menlo. n• 0209/2011-GABnAPEN. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da servidora Eliane 
Patricia Marques Serrão, que viajm da sede de 
suas atividades em Macapi-AP, para o municlpio de 
Olapoqu~ - AP, I! f!.m . de substituir a servidora 
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Andréa Matos dos Santos, Ag~e Penitenciiria, 
lot.ta no eco, ~ ocasião de suaa F&ias, durant. 
o perloclo de 06 a 15/0612011. 

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência. 

MONTEIRO 
~:e-itllt\Rte do IAPEN 

UProcon 

Maria Nilza Amaral de Araújo 
~----------~~~~------J 

PORTARIA N°. 02412011- GABfPROCON/AP 

A DIRETORA PRESIDENTE DO -INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0077 de 93 de janeiro 
de2011. · 
RESOLVE: 

Art. 1" - Autorizar o deslocamento do servidor 
LEANDRO SOUSA NASCIMENTO. da sede de 
suas .atribuições MacapáiAP, até o municfpio de 
Mazagão no dia 3 0/05/2011, com o objetivo de 

. conduzir a· Diretora Presidente nas Plenárias do 
PPA-Participativo 2012/2015. 

Art. 2•- Dê·se Ciência, Cumpra-se e PÚblique-se. 

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON/AP, em Macapá-AP, 27 de maio de 
2011. 

I 
I~ MARIA Nl I 'M RA . E ARAÚJO 

Diretora-fr:;lc4Jnt P_ROCON/AP · 
pecret~ O 7/2011 __ --- . 

PORTARIA N°. 025/2011- GAB/PRO<:;QN/AP 

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0077 de 03 de janeiro 
de 2011. 
RESOLVE: 

Art. 1° - Autorizar o deslocamento da servidora 
CLEUMA PEREIRA DE SOUSA VALES, da sede 
de suas atribuições Macapá/AP, até o municlpio 
de Mazagão no -dia 30/05/2011, com o objetivo de 
acompanhar a Diretora Presidente nas Plenárias 
do PPA-Participativo 2012/2015. 

Art. 2°- Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR· 
PROCON/AP, em Macapâ-AP, 27 de maio de 
2011. 

~
. 

. A /. 

MARIA NILZ RA E ARAÚJO 
Diretora-P _ ~b:cCON/AP 

o %~"0077/201_1 . 

PORTARIA N". 02&12011- GAB/PROCON/AP 

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
DfiFiSA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO 
AMAliA, no uoo de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0077 de 03 de janeiro 
de 2011. · 
RESOLVE: 

Art. 1° - Autorizar o deslocamento do servidor 
ADIMAR DOS SANTOS PALMEIRM, da seee de 
suas atribuições Macapá/AP, até os municípios de 
Cutias e ltaubal do Piriri no perlodo de 05 a 
08/06/2011, com o objetivo de conduzir a Diretora 
Presidente nas Plenárias do PPA-Participativo 
2012/2015. 

Art. 2" - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON/AP, em Macapá-AP, 03 de junho de 
2011. 

PORTARIA N•. 027/2011 - GAB/PROCON/AP 

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
DEFESA DÕ CONSUMIDOR DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0077 de 03 de janeiro 
de 2011. 
RESOLVE: 

Art. 1° - Autorizar o deslocamento da servidora 
CLEUMA PEREIRA DE SOUSA VALES, da sede 
de suas atribuições Macapá/AP, até os municípios 
de Cutias e ltaubal do Piriri no perlodo de 05 a 
08/06/2011, com o objetivo de acompanhar a 
Diretora Presidente nas. Plenárias do PPA• 
Participativo 201212015. 

Art. 2° • Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON/AP, em Macapá-AP, 03 de junho de 
2011. 

MARIA NILZA 

PORTARIA N•. 028/2011- GAB/PROCON/AP. 

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0077 de 03 de janeiro 
de 2011. · 
RESOLVE: 

Art. 1° -·Autorizar o deslocamento da servidora 
HILDETE GUEDES MONTEIRO, da sede de ~uas 
atribuições MacapáiAP, até o municlpio de ltaubal 
do Piriri no perlodo de 05 a 05/06/2011, com o 
objetivo de acompanhar a Diretora Presidente nas_ 
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Plenárias do PPA-Participativo 2012/201_5. 

Art. 2" - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE .DO 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON/AP, em Macapá-AP, 03 de junho de 
2011. l 

MARIANI 

PORTARIA N°. 029/2011- GAB/PROCON/AP 

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO 

. AM~PA. no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0077 de 03 de janeiro 
de 2011. 
RESOLVE: 

Art. 1• - Autorizar o deslocamento da servidora 
GISELE PAULA BATISTA FERREIRA, da sede 
de suas atribuições MacapáiAP, até o municlpio 
de Cutias no perlodo de 07 a. 08/06/2011, com o 
objetivo de acompanhar a Diretora Presidente nas 
Plenárias do PPA-Participativo 201212015. 

Art. 2"- Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR· 
PROCON/AP, em Macapà-AP, 03 de junho de 
2011. 

ERRATA DA 
PORTARIA N°. 020/2011- GAB/PROCON/AP 

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSmUTO DE 
DEFESA OG CONSUMIDOR DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0077 de 03 de janeiro 
de 2011. 
RESOLVE: 

Onde se lê GISELE PAULA BATISTA 
FERREIRA, leia-se CLEUMA PEREIRA DE 
SOUSA VALES. 

Onde se lê Municipio de Pedra Branca do 
Amaparl, no perlodo de 19 a 20/05/2011, leia-se 
Município de Ferreira Gomes no período de 15 
a 16/05/2011. 

GABINE.TE DA DIRETORA PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON/AP,' em Macapâ-AP, 06 de junho de 
2011. 



I· ,. 
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SIAC/Super-Fácil 

Dá rio de Jesus Nascimento de Souza 

... ,, ... 

·,PORTARIA N''021Í2011-SI~C : 

O Diretor Geral do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cidadão/SIAC, no uso . das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo 
Decreto n• 004/2011, de 01 de janeiro de 2011, • 
tendo em vista o teor do Memo n• 135/2011-
GAB/SIAC. 

RESOLVE: 

Art: 1• - Autorizar, o deslocamento dos 
servidores Ronllson Souza do Carmo -
Assessor de Desenvolvimento Institucional, 
Aroldo ·Brasil da Silva - Assessor Jurídico e 
Carlos Alberto ·Neves do Nascimento- Gerente 
de N4cleo de Orientação, a viajarem de Macapâ 
sede de suas· atribuições, até o Municipio de 
ltaubal do Plrlrim, para comporem a equipe de 
moderação das escutas públicas nos 
municiplos do Estado, visando a elaboraçãó do 
Plano Piuri~nual ·- PPA 2012 a 2015, no dia 
06.06;2011. 

Art. 2"- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

Gabfnete do Diretor Geral do Sistema Integrado 
de Atendimento ao Cidadão 

PORTARIA N• 02212011-SIAC 

O Diretor Geral do Sistema lntegra$lo de 
Atendimento ao Cidadão/SIAC, no uso das 
atribuições que · lhe foram conferidas pelo 
Decreto n• 00412011, de 01 de janeiro de 2011, 
tendo em vista o teor do Memo n• 136/2011-
GAB/SIAC. 

RESOLVE: 

Art. 1• -Autorizar, o deslocamento dos 
servidores Ronilson · Souza do Carmo -
Assessor de Desenvolvimento Institucional, 
"Aroldo Brasil da Silva·- Assessor .Jurldlco e 
Carlos Alberto Neves do Nascimento - Gerente 
de Núcleo de Orientação, a viajarem de Macapá 
sede de suas atribuições, até o Munlclplo de 
Cutias do· Araguari, para comporem a equipe 
de moderação das escutas públicas nos 
municlplos do Estado, visando a elaboração do 
Plano Plurianual - PPA 2012 a 2015, no dia 
08.06.2011. 

Art. 2°- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

Gabinete do Diretor G.eral do Sistema Integrado 
de Atendimento ao Cidadão 

Comissão Permanente de LiCitação 

AVISO DE LICITAC.A.O . 
PREGÃO 'PRESENCIAL N° 001/2011 

·•··. o Sistéma 'Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - .SIAC. através -de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

·seu· Pregoeiro e· Equipe de Apolo, -d~sig~ado 
pela Portaria n• 001/2011/SIAC, torna público 
para conhecimento dos Interessados. que a 
nova ·data . para .a abertura ·do · pregão .n• 
00112011, que .tem como objeto contratar 
Empres!J·Prestàdora de Serviços d!l. Vigilância 
Armada, para proteger o patrimônio das 
·Unidades do SIAC. ADIADO por conveniência 
da admi~lstração, deverã ocorrer às 09:00 
horas do dia 21/0612011, Na sala de reuniões 
da Secretaria da Receita Estadual, sito a 
Avenida Raimundo Alvarez da Costa s/n -
Centro, Macapá-AP. 
. . . Qualquer duvida . . os 
Interessados poderão sanar na sala da CPL do 
SIAC, na Rua Candido Mendes n• 448, no 
horário das 8:00 lls 12:00 e das .15:00 às 17:oo· 
horas. r 

Comissão Permanente de Licitação 

RESULTADO DE LICITACÃO 

CONVITE 00812011-CPL 
PROCESSO 2011140.000.457 : CPL 

ADJUDICAÇÃO 

O Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cidadão, através da 
Comisslio Permanente de Licitação, torna 
público para fins de ultimação e conhecimento 
dos Interessados, ADJUDICAÇÃO referente ao 
CONVITE N° 008/2011 - CPL,' tipo: MENOR 
PREÇO GLOBAL, ·com o objetivo da 
Contratação de Empresa especializada na 
confecção de materiais gráficos para atender· 
as Unidades do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cidadão- SIAC. 

EMPRESA VENCEDORA. 

EMPRESA -1: A. O. FREITAS- ME 
CNPJ: N • 07.8H.118/0001-49 

VALOR GLOBAL: ~$ 78.532,00 (SETENTA E 
OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS 
REAIS) .. 

Sociedades de Econ. Mista 

(CEA 

José Ramalho de Oliveira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMA.DA DE PREÇO 
• N' 004/2011 -CL/CEA. 

J 

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, através 
de sua Comissão de Licitação, comunica às firmas 
interessadas, que estarâ realizando licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo Menor Preço 
. no horário c forma a seguir relacionada· com base no 
que dispõe a Lei n° 8.666!93,aiterada pela Lei 8.883/9, 
para Contriltaçà_o de empresa Especiali7.ada de 
Engenharia para Executar a ampliáção da RDU de 
Macapá- ·Rede compacta, Ampliação do Alimentador 
da Ernestino Borges e Ampliação de A T para aten.der o 
Prédio da Justiça Federal. Tran~ferência de Carga da 
Subestacão Macaoá H oara a Subestacao do Sant~ Rita. 

Abért~ra: 29106/201 I 
Hora:· 09:00h 
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Lontl: Saia da-Comissão de LicitaÇão da CEA, .sito na 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 -.Santa Rita-
Macapá·AP. · · 

OBS: Editai completo poderá ser obtido gmtuititmente 
na saia da CQmissão, no ~ndereço .acima citado. em 
arquivo digital. cuja mídia deverá ser fornecida pelo 
imeressado ou poderá ser solicitado séu 
encaminhamento através de fax ou e-mail. 

:'Vlacapá. 08 de Junho de 20 I I. 

··~,:~---·· 
_A_N_T_O_N-10~ 

PRESIDENTE CL 
PORTARIA N" 223/ll-PREJCF.A 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 009/2011 -CL/CEA. 

A Companhia de ~letricidade do Amapá - CEA. atmvés 
de sua Comissão de Licitação, comunica às firmas 
interessadas. que ~stará realizando licitação na 
modalidade TOYIADA DE PREÇOS. tipo' Menor 
preço. no horário e forma a seguir relacionado -com 
base no que dispõe a Lei n• 8.666/93, alterada pela Lei 
8.883/94, para Aquisição de EPI's para suprir o 
estoque da CEA. 

Abertura: 27 .06.·1 I 
Hora: 09:00h 

. Local: Sala da Comissão de Licitação da CEA. sito na 
Av. Padre Júlio Maria Lombàerd, 1900- Santa Rita
Macapá-AP. 

OBS: Edital completo poderá ser obtido gratuitamente 
na sala d~ Comissão. no endereço acima citado. ~m 
arquivo digital. cuja mídia deverá ser fornecida .pelo 
interessado ou poderá ser solicitado seu 
encaminhamento através de fax ou e-mail. 

Macapá, 07 ile Junho de 2011. 

~ ANTONIOCARL~ 
PRESIDENTE CL 

PORTARIA N' 223111-PREJCEA 

Ú'ODER LEGISLAnVO) 

(Tribunal de Contas do Estado ) 

Cons. Regildo Wanderley Salomão 

PORTARIA N". 20012011-TCE/AP 

OOI'CE 5alRE A ~TCHWE IE 
~ IE SEiMxR:s 00 
QJA[R) IE A3SSCW.. 00 1'RB.tW.. IE 
CXNrAS DO ESTAOO DO /JMN'A, E oi. 
aJIRAS~ 

O Presidente do T ribunat de Contas do· Estado 
do Amapá, no uso das atribuiçOes que lhe são c:onfelidas, com 
fundamento no art. 8", iriciso til, da Lei Complenlentar n". 10, de 
20 de setembro de 1995, etc.; 

RESOLVE: 

Art. 1". Oetennlnar que seja procedido o 
recadastramento, em caráter obrigatório, de .todos os servidores 
do Tribunal de Contas do Estado do Amapâ, visando A 
atualização do banco de dados do seu pessoal/la forma prevista 
pelo regulamento anexo a esta Portaria (Anexo 1}. 

Art. 2o. O rei:adlistramento senl presencial e 
realizado ·pelo Departamento de ·RecursO$ Himanós-oRH com o 
apoio da Oiretotia da Aréa AdmlniSirativa no que couber. ' 

, . l>al'ilgrafo íini~ A fiéha ~ deverá ser 
preenchida e ,assinada pelo sei'Yldor, óorifoiniâ modelo em 8nelCÓ, 
o qual faz parte intOArante desta Porta~Anexo ti). 
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Art. 3". O recadastramento dos servidores 
públicos do Tribunal de Contas do Estado do Amapá deverá ser 
concluído até o dia 15 de julho de 2011. 

Art. ( 0
• Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

07 de junho de 2011 

Conselheiro RE EY SALOMÃO 

. ---- . 

ANEXO I.DA PORTARIAN°. 200/2011-TCEIAP . ' 

REGULAMENTO 0112011-0ARAQ/DRH·TCEIAP 

A Diretorta da Área AdminiStrativa e o Departamento de 
Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, considerando os termos da Portaria n•. 20012011-
TCE-AP, de 07 de junho de 2011, assim ~SOLVE: 

Art. 1° O Recadastramento dos Servidores integrantes dos 
Quadros de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do 
Amepá, será disciplinado pelo presente Regulamenlo. 

DO LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Art. 2" O Recadastramento dos Servidores integ111ntes dos 
Quadros de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, será realizado no perfodo de 15 junho a 15 de julho 
de 2011, no Auditórto do Edifício Sede do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá situado na Av. Fab n•. 900- Centro, em 

· Macapá-AP, Cep 68.906-907, nos horários de 08 às 13 e das 
14 as 17 hoi<!s. de segunda a sexta-feira. 

Parágrafo único. Os servidóres ·afastados em decon-ência de 
causa superveniente, que estejam impossibiaados de 
locomoção poderão fazer o recadastramento em data a ser 
designada pelo Departamento .de Recursos Humanos, sem 
prejulzo de seus vencimentos. 

DA DOCUMENTAÇAO OBRIGATÓRIA. 

Art. 3" Para realização do recadastramento, todos servidores 
do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. deverão 
apresentar documentaçao original, que será dignalizada e que 
fundamenta a informação que for objeto de atualização e 
alteração no formulário de recadastramento a seguir 

· espedticado: 
I ·Cédula de Identidade (RG); 
11 • Titulo de ElenDr e comprovante das eleiç6es 201 O 

(site: www.tse.gov.br); 
111 CertldAo de Quitação EJenoral (s~e: 

www.tse.gov.br): 
IV • CertifiCadO (Comprovante)' de Escolaridade; 

(Diploma Registrado ou Histórico Escolar aéompanhado da 
Certidão de Conclusão do Curso mencionando a data de 
Colação de Grau): 

V ·CPF- Cadastro de Pessoa Física; 
VI • CertifK:ado de Reservista ou dispensa de 

incorporação para sexo masculino; 
VIl - Comprovante de residência atualizado (Contas de 

Luz, Telefone, Contrato de Locação, Car(lê de IPTU, 
correspondências atuais, datados no máximo de 60 dias); 

Vllt - Comprovante de Registro em 6lgão de classe, 
quando se tratar de profissão negutamentada; 

IX - Certidao de Nascimento ou Certidao de Casamento 
atualizada - datada no máximo de 60 dias, quando for o caso. 
(com avelbaçéies se houver); . 

X - Certidão de Nascimento dos Filhos, menores de 21 
anos ou inválidos de qualquer idade, quando houver; 

XI - Carteira de Trabalho, todas as que houverem 
negistros; 

XII • PIS/PASEP; 
XIII • Declaração de Bens Patrimoniais (cópia do 

Imposto de Renda ano-base 2010 ou Declaração de próprio 
punho); 

XIV - Declaração Negativa e/ou Pos~lva de Acumulação 
de Cargos (Anexo 111 da Portaria n". 20012011-TCEIAP, de 07 
de junho de 2011 ); 

XV - Certidão. de Anteceden'tas CriminaiS, datada no 
máximo de 60 dias: ~ . 

XVI • CNH • Carteira Nacional de Habilitação, se 
houver, 

Art. 4' Para fins de comprovação de dependência sAo 
documentos hábeis: 

a) COn]uge: Certidão de Casamento; 
b) Folho ou enteado menor de 18 anos: CertidAo 

de Nascimento ou RG, se houver. 
· c) Filho ou enteado comprovadamente InvalidO 

através de Declaração Médica: Cer1idlio de Nascimemo ou 
RG: . 

d) Pessoa absolutamente incapaz do qual o 
segurado seJa tutor ou curador. Certldllo de Nascimento. RG 
e Telmo de Tutela óu Cu111tela • quando for o caso: 

e) Declaração de lmpos1o de Renda (úHima 
declaração): 

f) 0ecWaçao de Uniao Estável; 

Art. 5" ·A tana de apresentação da documentação que· 
fundamenta as lnformaçlles inpede a realizaçllo do 
recadastramento. 

Art. 6" A apteSentaçao dos documentos será feita em 
original, que será digitalizada e annazenada para fina de 
comprovação do recadastramento. 

DA COMPROVAÇAO DE RECADASTRAMENTO 

Art. 7" O rocadasttamento será concluldo após a 
apresentação da documentaçllo e confinnaçaQ das 
lnformaçOes existentes .flQ. sistema pelo~> ~!dores 
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recadastrantes des9lados no local do Recadastramento. 

Art. 6" Após a condusAo do atendimento, os servidores 
recadastrantes recebi..ao protocolo de recadastramento 
2011. 

DO COMPA~CIMENTD FORA DO PRAZO 

Art. 9' O comparecinento dos servidores após o dia 15 de 
julho de 2011, em casos excepc:ionals e devidamente 
autllllzados peta Diretoria da Areà Administrativa, nao 
impedirá seu atendimento, mantendo-se, porém, a situação 
de suspensAo do pagamento. 

Art. 10 O comparecimento fora do prazo estabelecJdo neste 
regulamento. nao isenta e nem dispensa, o cumprimento des 
demais exi~ncJas para o recadaSiramento. 

Art. 11 o se!Vidor integmnte dos Quadros de Pessoal do 
Tribunal de Contas do Estado do Amap4, que não 
COITiparecer ao recadastramento, no perlodo estabelecido no · 
ertlgo 'l!' deste Regulanento, lerá seus véncimentos 
suspensoo. 

§ t• O servidor que se enquadrar nessa hipótese deverá 
agendar nova data e honlrfo. a critério da Diretoria da Area de 
Admlnis~ e do Departamento de Recuroos Humanos. 
para fins de cumprimento ao processo de recadastramento. 

§ 2" O Departamento de Recursos Humanos certificam que o 
seiVIdor conduiu o processo de Recada&tramento, para fins 
de cessar a &uspens:lo de seus vencJmentos. 

Art. t2 A Diretoria da Area de AdminiStração e do 
Departamento de Recursos Humanos nao serllo 
responsáveis civil, administrativa e penalmente pelo não 
comparecinento do servidor público convocado pàra o 
Recadastramento. · 

DISJ'()SIÇ()ES FINAIS 

Art. ·13 Para o melhor andamenlo dos trabalhos durante o 
Recadastramento, 19C0111endam0s aos servidores do Tribunal 
de Contas do Estado Amap4, que compareçam sem 
acompanhantes menoi'B6 de 14 anos. 

Art. 14 Os casos omissos serao deliberados e resolvidos pela 
Diretoria da Areà de AdriliniSiraçAo am~ com o · 
~rtamento de Recursos .Humanos. /____.1___ . 

Art. 15 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

1\. tr,-i) Macapá,07dejunhode2011. 

I \I~UfCV 'r<.lliil ~-
HELCI COELHO VASQ~ES "-.c::::. 

Ditelola da Areà Admilistrállva 
, 

APROVO: ~ 

Conulhelro REG~ERLEY SALOMÃO 
PI'Miclerá 

ANEXO DOA PORTARIA N'. 20012011-TCEIAP 

FICHA DE RECADASTRAMENTO · 
NOME: I MAffiiCULA: 
CARGO: 

DOCUMENTOS PESSOAIS: 
DAT~ ~E NASCIMENTO: I SEXO: ( ) FEM 01 MASC 02 

NOME DOPAI: 
NOMEDAMAE: 
ESTADO CML: SOLTEIRO ( ) CASADO ( ) VIUVO ( ) 
SEPARADO ( ) JUDICIAUAENTE/01 • DIVORCIAD0/02 
OUffiOS() 
NATURALIDADE: I UF: 
NACIONALIDADE: 
RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: UF: 
EXPEDIDA: 
CPF: CTPSN": SER! E: 

Pá . 15 
') 

POSSUIESPEC~~CAO? . 
PÓS- I I COMPLETO GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORADO. 01 
() ( ) ( ) INCOMPLETO 

02 
ESPECIFICA O DA ESPECIAL~CAO: .... 

NO CASO DE PROFISSÃO REGUlAMENTADA. O SERVIDOR 
DEVERA INFORMAR O NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO 
RESPECTIVO CONSEUiO. 

NO CASO DE PROFISSAO REGULAMENTADA, O SERVIDOR 
DEVERA INFORMAR O NÚMERO DE INSCRIÇÃO- NO 
RESPECTIVO CONSELHO. 
N" DE REGISffiO: I DENOMI~ÇAO 

CONSELHO: 

E_PORTADOR DE NECESSIDADE ESPEC~? 
NÃO 

()SIM 

E PENSIONISTA? SIM )~O 

ANEXO 111 DA PORTARIA N°. 20012011-TCEIAP 

DECLARAÇÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA DE OUffiO 
.. viNCULO 

DO 

() 

Declaro, para os devidos flns Qoe eu 

( ) nAo possuo I ( ) possuo• outro vinCulo empregatlcio com 

insl~ição pública ou privada. 

Macapá, _de ____ de 2011. 

Nome: ________ ~---------------------
Cl: _____ _ 

CPF:-------

ANEXO IV DA PORTARIA N'. 20012011-TCEJAP 

DECLARAÇÃO DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR 

Para fins de comprovação no Recadastramento 

PresenCial convocado nos termos da Portaria n•. 20012011· 

TCEIAP, de 07 de junho de 2011, Declaramos que 

(~~~~nda) --------------------------
TIULO DE ELEITOR: ZONA: malrfcui!l • pertenoente aos Quadros de 
SEÇÃO: . 
COMPROVANTE MILITAR: 
CNH N": CATEGORIA: I VALIDADE: 
PIS/PASEP 

ENDERE O RESIDENCIAL: 

BAJRRO: 
CIDADE: 
COMPLEMENTO: \ 
TELEFONE RESIDENCIAL: I CELULAR 
EMAIL: 

DEPARTAMENTOIDMS O: 

FORMAÇÃO 
ANALFABETO 

NIVEL 
FUNDAMENTAL( ) 

CEP: 

Pessoal do Tribunal. de Contas do Estado elo Amapá, exerce suas 

funçõesno(a) ___________________ . 

Por ser verdade, firlnamos·o presente. 

Macapá. __ . de de 2011: 

.J~J:Iefe Imediato) 

Rl'.'iOLUÇÁO EXECúnv A N' OOJ9/ 201 I - TCE/AP. 

Dispõe sobre dlsiTibulçlio de processos 
de contas, de Govenio oí Gastao; atos de 
sdmJssllo de pessoal; atos de concesslo 
de apo8enl6dorl~ refunna• ·• pensões;' 
consultiJs; denúnt:lu; repteSenlllçõe$ ·e 
outros no ámbltt> dO Tribunal de Cont.s 
do Estadorlo Ama,». · 



Maca á, 10.06.2011 

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que são conferidas pelo art. 112, XVIII da 
Constituição. Estadual. c/c art. 26. XX da Lei Complementar rf' 
010195 e, 

Considerando o disposto· no art. 116, do Regimento Interno do 
Tribunàl de Contas do Estado do Amapá, quanto à distribuição 
de processos a relatores. pelo perlodo de dois anos: 

RESOLVE: 

Art. 1'. Determinar que os processos autuados no biêrítO de 
2011/2012. decorrenles das unidades jurisdicionadas. sejam 
distribuídos aos conselheiros. obedecendo os princlpios da • 
alternatividade e aleatoriedade. 

Parãgrafo único. A distribuição deverá ser equânime, de forma 
a assegurar· o equilibrio quantitativo do volume de processos 
entre os Relatores. 

Art. 2'. A distribuição será feita por meio eletrônico. Imediata e 
automaticamente após a autuação do processo, devendo a 
Secretaria--Geral encaminhar ao Relator sorteado. 

§ 1' O Relator que se declarar suspeito ou impedido de presidir 
• a instrução do processo jusliticará o motivo ao Presidenle, que 
autoriza rã nova distribUição. por meio eletrOnico. 

§ 2' Não haverá diStribuição de processo ao Conselheiro ele~o 
'Presidente a partir do dia de sua posse, salvo aqueles cujo 
exame seja da sua competência privatiVa, como é o caso dos 
recursos de agravo e embargos de declaração. 

§ 3' Os processos destinados a Conselheiro que venha a 
assumir a Presidência no eMercicio seguinte, passarão 
automaticamente àquele que deixou o cargo. 

Art. 4'. O SecretáriO-Geral comunicarà ao Presidente, por meio 
de documento intemo, os gestores que dei•aram de apresentar 
a prestação de contas, no prazo estabelecido por este Tribunal, 
para instauração da tomada de contas especial. 

§ 1' A tomada de·comas especial será aprovada pelo Tribunal, 
em Sessào Ordinária. 

· § 2" Fica o Secretário-Gera\ responsável pela autuação do 
processo de tomada de contas especial. 

§ 3' A distribuição do processo de tomada de contas especial 
será realizada, nos termos do art. 2', desta Resolução. 

Arl 5°. ps processos já distribuídos até o e•ercício de 201 o 
continuam sendo presididos pelos seus relatores. 

Art. 6°. Os processos resultantes de atos de adrnissl!o de 
pessoal, aposenladorias, reformas, ~. consultas, 
denúncias. representações, contratos. convenlos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos jurldicos anétogos, ftrma9,os no 
Ambito da aêlministraçao pública estadual e municipal\·~~ 
distribuídos, segundo a sua origem, ao Relator responrá·l:.' 
pela unidade jurisdiciona~ . _ _ __ 

Art. 1•. O processo dislribuido ao Conselheiro ser.! por ele 
relatado. até ctecisão definitiva elo Pleno do Tribunal. 

Art. a•. Ocorrendo Impedimentos e ausências de Conselheiro 
por motivo de licença, férias. vacância do cargo ou outro 
afastamento legal. o Presidente do Tribunal convocará Audttor 
para. no período da convocação, atuar nos processos 
distribuídos ao Conselheiro impedido ou ausente. · 

§ t• Para efeito de relataria ·dos processoa a que se retere este 
artigo, o auditor contará com o apoio da assessoria do gabinete 
do Conselheiro impedido ou ausente. 

§ 2' Cessada a ~uaçào que ensejou a designação de Aud~or. 
os processos retornarão. de imediato, à relataria do 
Conselheiro de origem. 

Art. 9'. Os caeoe omi&ao& eerêo deliberados pelo Tribunal 
Pleno. em Sessão Adminislraliva. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na. data de sua 
publicação, retroagindo seus efe~os a ·1• de janeiro de 2011. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Tribunal de Contas do Estado do Amaplt, em 7 
de junho de 2011. /;-;;) 

Conselheiro REGI~RLEYfS LO~O) -
- -~Q.') \ __ ) 

Conselheiro~ ANTOM otis . • . 
· Relator , . .. 

Certifico que esta ResoluçJo Executiva apronda. na 7' 
Sesslo Administrativa de 2011, realiZIIda em 7 de junho de 
2011, estando presentes os Conselheiros Maria Elizabeth 
Cavalcante de Azevedo Picanço - 1' Vi~idente, 
Ricardo Soares Pereira de Souza - 2" Vice-Presidente, 
Amiraldo da Silva Favachci, Auditor Substituto de 
Conselheiro Jost Man:elo de Sant~ Neto e o Procun~dor 
da Contas Pró-Tempore Paulo Roberto de~ Martins. 

DAMILTONB&~ \ 
Secr~~~KLvm'" _/ 

RÊSOlUÇÀO ExKUTIVA N' 040/2011- TCEIAP 

Est1belece proc.od-os • rogul- - o Sisll!ma de 
; ,li_egisúo dt PrtÇos p•ra • aqulslçio de bens e llfViços comuns. no 
1olht>ito do Tri!>unóll de Cont.1s do Estado do Amapi e dá outras 
proVidtnciac. 
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O Tribunal de Co!úo do Est- do ~ no uso do suas 
atributções legais conferidas pelo art. 112, inciso xvrn. da 
ConstHuiçilo Estodu.al ~omblnado com o art. 2t, inciso XX, da t.ei 
COIJ"4>Iemenblr n' 0010, de 20 <1<1 setembro <H 20", que instituiu a 
L.ei Orglinica deste Tribunal, e; 

CONS!OERANOO o dispollo no ort. 37, inciso XXI, ela ConslltuiçJo 
Federal. no art.: 15, da Lef n• I.ISC/83 1 e no art. 11." da Lei n• 
10.620/02, e o Oecrelo n' US1101, e o Oecre!o n' 4.342102: 

CONSIOERANOO que Hiote o Ma!Soidode de - -· que 
contribuom poro o feduçlo de atstos, e, pos.-om n-• uma 
maior celeridade nos processos ~lllivos para u 
contratações por p.1rte elo Tlibun.al de Contas elo Estodo do Amopâ, 
nas aqulsiç6es e contratações de bens e servtços comuns. 

RESOLVE: 

Art. 1•. Fk:a instituldo. no 6mbito do Trttunal ôe Contas do Estado do 
Amapi, o Shotema de Registro de Preços destinado à 5e1eçao de preços • 
para regtstro, com vtstas à ut~izaçêo em Muros contratos de compra ou 
prestação de servÇos. 

Art. 2'. O Sistema de Registro de Preços consiste em um arqur<o de 
preços de bens e setv1çoo. selecionados .-nle lidlaçêo, utlizávels 
sempre que poss\Yfll pela Admln\slraçJo, observados "" procedimenlos. 
prazos e demais disposiÇões consrantes deSia ResoluÇão 

Art. 3'. As cootrataç6eo de servi;<» e a aquisição de bens. quando 
afetvadas pelo Sistema de Regiotro de Preços, obedecer6o oo dispooto 
nesta Reaoll.ÇOO, 

§ 1• Para os efeitos desta Resoluç3o. OOo adotadas as seguintes 
definiÇões: 

I ·_Sis1ema de Registro de Preçw. SRP. conjunto de procedimento& 
para registro rormal de preços relativos é prestação de serviços e 
aquisição de bens, JWa corúataçóes Muras: 

11 • Ala de Regislro de Preços - documento Yinc:Uativo, ol>rigaclonil, com 
caracterlsllca de compromisso para ~\jura ccntrataç6o. onde se ff9slnlm 
os preços. fornecedores, 6rgli08 participantes e condlç6es a serem 
praticadO., conforme as disposlçlles contid.. no Instrumento 
convocatório e propostas apesent11das. 

!!I • ÓrgAo ~r • órgão ou ~ de Admí~ PLtllica 
responsável pela conduç6o do corjiMllo de procedimentos do certame 
para reg!Oiro de prtÇoo e IIOfenciamento da Ata de Registro de Preços 
dele decorrente; e 

IV • Órgilo Participante . órgão ou er'Gdade que partlcipl dos 
procedimentos iriciais do SRP e integra • Ata de Regiolro de Preçoe 

§ 2• Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de .contro~ 
e administração do SRP, e ainda o seguinte: 

I ··convidar, mediante~ etetrllnico ou outro meio~ 
os órgboo e tntldadesJWai*I!Ciparern ~registro de~ . ' 

H • conoolidar todeo .,. lnl~ rolatiVa& à eotlrna!iYa indtvidual e 
total de consumo. 1"-o ocloquaçlo ·dos reopec:IM>o projeto& 
bóosicos onc..- para atender oos reqUISitos de padronizaçlo e 
rac~onalizaçio: 

!!I • promove• lodos .,. atos ~ à lnslruçAo processual para 1 
reaizaçto do procedimeri!o · licito!ório petllnenta, Inclusive 1 
documentação deo julltificaliYoa noo caeoo em que • r~ 11 
competiçao for edf"'"'iaivel pela lei; 

lV - realizar a necessána pesquisa de mercado com vistas i iôentific:lçêo 
dos valores a serem ticitados; 

V • confirmar junto - 6lg6oa part\cipantn a suo concordDncll com o 
objeto • serllcHado, I!'!CIIJsM quanto 100 quont- e projeto básico: 

VI • realizlr todo o procedimer1to licblóriO, bem como oo aloo dele 
decorrente!!!, tais como • 8118inahn da Ate e o et!Cattirhamerto de sua 
cópia aos demaio órgloe porticipont•: 

VIl • gerenciar a Ata de Registro de PrtÇos. providenciando a indicaçio. 
sempre que · so!lcilado. dos fornecedor..,. para -o i8 
necessidades da Adminlolraçlo, obedecendo a cwdem de ~ o 
os quantitativos de contrataçlo definido& pelos potllcipanles da Ata: 

VIII • -conduZil 06 procedimentO& relativos a eventuais renegociaçOes dos 
proços regiotradoo e a oplicaçlo de penalidades por O.SCUmprinento do 
pacluado na Ata de Regiotro de Proçoo: e 

IX • realizar. quando necnaãrio. pr8via reurito com ldantes, visando 
informá-los dos peçuliaridtdes do SRP e coordenar. com oo órgóoo 
panicipontes. o quolificaçao r11inirna dos reopectlvos gestores indicadoo. 

§ ~· O órgao paliQpante do regoslro de p-eçoe serll r-- pet. 
manire.taçto de Inter...., em p.1rticlp•r do regislro de proços, 
providenciando o encamtnhamento, ao 6rglo ger~ador. de sua 
estimativa de consumo. cron<Q"8fM de COI"'trateçAo e respectiVas 
especilicaç6es ou projolo Wslco. noo t..,_ da Lei n' 8.668. de t993. 
adequado ao registro de preço do CJlll prdende fliZOI' parte. deVendO 
Btnda: 

1 - garantir que todos os atos inerentes eo proce<hmentb pafll suà 
lndusao no regl$b'o de preços 1 aer ..,;,llado tollojam -mente 
formaliZados e aproyldos pela- corr.,.tente: 

!I • manffestor. junto ao órglo gtlntnc:_iador. suo concordlneto com o 
objeto a aer licitado, ont• ela ""'lizlçlo do procedimento llchatórlo; e 

111 • tomar coollecimento da Ata de Regiolroo de Preços. -. • 
respectMa afte<açbee · porvont1.n1 ocorridao. com o objetivo de 
assegurar. quando de seu uso. o correto cwn~o de su• 
d[sposiçôes. logo 1pós conc!u\do o proceamento llcitatório 

§ 4' Cabe ao órgão participante lndlcor o gestor do contnJto. 10 qyal. 
além da8 atribuiçóetl previolos no art. 67 da Lei n' 8.666, de 1993, 
compele: 

1 • promover consola préria junto ao órgao gerenciador. quando da 
necessidade de contmaçlo, a fim de ollter a indicaçlo do fornecedor, oo 
respectivos quantitattvos e os valores a oerem pnticadoo. 
encaminhando. posl~as lnlormaç6es sob<e a contrat~o 
efetlvamente_!ealizadjY' 1 l w---· .w. 
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I · eosegurer-ee, qua- do uoo da Ali de Rogtotro de PrtÇ05, que a 
oontrataç6o • ""' procedida atenda - ...,. ll'lleresses, SOÍ><etudo 
quanto aos valores praticados, informando ao órgAo gerenciador ..... ntual 
deSvantagem, quanto à sua Ltlltzaçlo: 

11- zelar. após receber a indtcaç6o do fornecedor, pelao demaiO atos 
relativos oo cumprimento. pelo mesmo, das ~ contratualmente 
1111SUmidao. e tumbém, em coordenlçao com o ótgao gerenciadot. pela 
aplicaçlo de eventuaiS penalklades decorrentes do descumprimento de 
cláusula contratuats;· e 

IV ·informar ao órglo gerena-. quando de oua OCOrTência, o recusa 
do l<>rnec:«<or em atender ilo condiç6es- om tdbl. !lrrnadao 
na Ata de Regostro de ~- as dtvergtnclas reloiMis i M!Jega. as 
caracterlsticas e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em 
essfnar contrato para fcxnecimento ou prestação de set'VIÇOS 

Art. ••. O prazo de validade da Ala de Rogtotro de Preço nao poderá .., 
. ~or a um ano. CO!IIplladao neste as eventuais pronogaç6eo. 

§ 1• Os contratos decorrentes elo SRP terão sua vigência conforme as 
disposições con~idas nos insfrument05 eonvocatórics e respecttvos 
contratos. obedecido o disposto no art 57 da Lei n' 8.666. de 1993 

§ 2' E admitido a prorrogoçao da yVencla da Ata. nos termos do art. 57, 
§ , 4'", da Lei n• 8.666. de 1993, quando 1 proposta continuar se 
mO&trando maia varl:ajosa. saiisleitos os demails reqtriSttos desta norma 

Art. 6'. A Admí.-aç&o, quando da aquisiçlo de oen. ou conlrataç6o de 
serviços, poder.l subdividir a quarülode total do lem em lotes. ~mpre 
que .comprovadO técnica e econorricamente Yiável. de forma a 
po&SibUar maior compelit!Yidade, obserVado, neste caso. denlre outros 
a quantK:tade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos 
serviços. 

Par•gr1fo linico. No caso de oeMçoo. a ...,.._ se dar3 em rurçao 
da unidade de medida adotada para afençAo dos produtos a resu~ados 
esperados, e ser6 obserlada a demanda especlftca de cada órgto ou 
enUdade pert.eipente dÓ C:efteme.. Neetes ceao~, dever' aer evitada a 
cortrataç6o, num mesmo órgão e entidade .. de mais de urna empr068 
para a execuçao de um mesmo serviço em uma mesma localidode, com 
Vrst!JS a assegurar a respons.abiUdade contratual e o prtnclpo da 
p.1dronizaçjo. 

Art. 8' •. Ao preço do primei'o colocado poderão""' reg$ad06 tantos 
fornecedores quantoo - para que. em runçao das propostas 
apr...,ntadaa. seja atingida a quantidade totlll estimada para o ~em ou 
lote, observando-se o seguirte: 

I • o preço registrado e a inélicaçto do& ~ lorTitOC:Odores aer.lo 
diVulgados em órgao o!iaal da Ad-oçAo e ,._lo diBponíbilczadOS 
durante a vigência da Ata de Rogiolro de Preços: l 

11 • quando das contrataçô:es decorrente& do registro de preços deverá 
... respeitada a ordem de claooificaçao das eml'fesas conoantes da Ata: 
e . 

111 • os órg6os participantes do registro de preços davorio. qyando da 
neeeseidade de cortrataçAo, rec:otnH"em ao órglo gerenciador da Ate de 
Registro de Praços, p.1ra que esle pr~ação do fornecedor, ~ 
respectivos preçoe a &efem pr11\e898S " • · · 

· Pongrolo linlco. Excepc:iorWimento. 1 c:rlírio do .órgto geronclador, 
quando • quantidade do prWneiru colocado nlo ror oullciente p.1fa as 
demond111 ostimadas, desde que se tnJie de objeloo de qualdade ou 
desempenho superior. devidamente· jUStificada e comprovada a 
vantagem. e as ofertas sejam em vaJor Inferior .ao máximo admitido. 
pod..-io Hr regiatradoa outroa preço~õ. 

Art. 7'. A oxls1ência de praços regiolr.- nlo obrigo o Ad-aç6o a 
llrm1r as contrataçóe$ que deles poderio advir. facultando-se a 
realização de liclaçlo espec\11c8 para a aquisição pretendida. sendo 
115&~rado ao bonellcléo1o do rogiolro 1 preferfncio de fomecimenlo em 
igual- de condiç6ao. 

Art. r. A Ata de Reg;otro de Préças. d....,.. - vtgtncia. podera ser 
utilizada por qualquer órgao 0\1 entid- do Admlniotraçto que nao tenha 
portic~o do certame licitatórlo, ..-nte prévia ton$Uio ao órgão 
gerencllldo<. desde quo deVIdamente corr.,rovede • vontogem: · 

1 1' Os órgãos e en!idadeo que nlo participaram do registro dt prtÇos. 
quando desejarem lazer uso da Ata de Reg\slro de Preçoe, deverão 
manifestar seu irrteresse junlo ao órgão gerenciador da Ala, para que 
este indique "" pooaiveio lornocodores e respoctlvOS preços a serem 
praticados, obedecida a onlem de classificaçlo. 

1 2' Caberá ao fornecedor beneliclllno dl Ala de Registro de P~os 
observada8 a. condições nela eslabelecldas, Qlllor peta eceHaçao ou não 
do fomecime~o. H'Kiependenl:emente dos quantitativos registrados em 
Ata. - que eote forneemento nAo ~ • obrigaç(>os 
anlertormente ~SSUmidas. 

t 3' As aquisições ou contralaçõH lldlclonllil_l que se refere esta artigo 
nlo poderao exceder, por órgão ou ertidlde. e cem por cento dos. 
quantitativO& registrados na llta de Registro de PltÇOS' 

Art. r. O edtal de licitaç6o I"!'• regislro de preços contemplará. no 
mínimo: 

1 • a eopeconcaçao!.-:nçac> do oqoto. ~ o con)Uroo de 
elementoe nec::er&Uri~ e &llfk::Mrtes. com nivel de precislo adequado. 
para a caracterizaçio do bem 0\1 !Mif\'lçO. Inclusive defirindO .. 
respectivas unidades de medK:tn usualmente adotadas: 

11 • a esttmaOva de quartidades a serem ~ no prwo de nltdade 
doregiolro; 

m • o preço unitário máximo que a Admlniolraçlo se dlspOe a pagar: por 
contrataçao, consideradas as rogi6es e as eot!metlv11 de quantidades a 
serem ldqulrkfas; 

IV. a quantidade mlntma de urodades 1 ser cotldl, por Iom, no caso de 
bens: 

v • as condições quanto aoa \oceio, prazoa de -ega. lonna de 
pagamento e, complementarmente, nos ....,._ de oerviçoo. qyando 
cablvels, a 1Teq06ncia. ~. ca'8Cieristicao do -1. 
matenais e equipamentos a serem fornecidos e uUtlzados. procedimentos 
a serem seguidos, Cuidadoa, deveres, di&ciplina e controles • serem 
adotados: • 

VI - o prazo de validade do_ reg;siro de preç;l 
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VIl • os l)rgios e entidades partldpanes 0o respecl!vo regiSIJo de preço 
(se houver); 

VIII • os modelos de· plamlhas de custo. quando cabivers. e as 
respectivas minutàs de contratos. no caso de prestaç~o de serviços. e 

IX • as penahdades a s,e,em apt;cadas por descumprimento das 
condições estabelecidós. 

§ 1° O edital poderá admHir, como critério de adJUdicaçao. a oferta ôe 
desconto sobre tabela de preços praticedos no mercado. nos casos de 
peças de veiculos. me<fteamentos. passagéns aéreas, manutenções e 
outros similares. 

(DiÁRIO OFICIAL) 

11 - frustrada a negociaçêo. o fornecedor será liberado do compromtsso 
assumido; e . 

111 - convocar os demais fomecooores visando !QUal oportu~e de 
negociação. · 

§ 3' Quando o preço de mercado tornar-se superior aos ·preços 
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidameme 
compro'lado, nAo puder cumprir o compromisso. o 6fgAo gerenciador. 
poderá 

t • Dberar o fornecedor do~ 'assurrido, Rm aplcaçlo da 

pena-. confirmando a ·- dos motiveis e comprwenles 
apresefltaóos, e se a comuntcação ocôrrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
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Art. 15. Poderão tllitizar...e de Ara de RegiSIJo "" Preeo qualquer órgão 
ou entk:lade de AdrrKn:istr~ que nto tenham participado do certame. 
ffif';'dianle Pfêv1a eonsuta ao TrDunal de Contas do Estado do Amapá 
Órgão Gerenciador. desde que comprovada a vantagem e, respeiiedas 
no que couber, as condições e regras estabelecidas na L~i 6.666/93 e 
nesla Roeoluçâo e ainda o oeguinte: 

I • A anuência do Gestor da Ata de Registro de Preço. assim como, do 
respectrvo Fornecedor Senefictárto da Ala. 

11 - Caberá ao rornecedor peneflciário da Ata de Regrs.tro de Preço. 
observadas as condtçôes neta es.tabelecidas, optar pela acetaçâo ou não 
do fornec~mento, sem prejulzo dos quantil~ regislrctôos em Ata. 
desde que este .fornecimento nao prefudtque aS obrigações anteriormente 
assumtdas. 

IJ • -convocar os -demais fomecedofes visando igual oportunidade de 
§ 2'6 Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de negociação ' 
serviços em loca~ diferentes, é facultada a exigência de apresentação de , 

Art. 18. O Sistema de RegGro ·de Preços ~ obriga a compra, nem 
mesmo nas quantidades indicadas na res.pecthra Ata. podendo a 
Admin~ração promover a aquisiçao em unidades de acordo com. suas 
necessidades, devenQo constar nos respectivos editais. os lotes mintmos 
para entrega. 

proposta difcrenclada por r&gião, de modo que aos preços sejam 
acrescidos os respectivos custos, variávets por r~o. 

Art. 10, Homologado o resultado da licitação. o órgão gerenciador. 
respeftada a ordem de cfassif!CaÇjo e 21 quanbdade de fornecedores a 
serem registrados. convocará os interessados para assinatura da Ata de 

§ 4° Nao 11a-vendo ê•ito nas negociações. o órgão gerenclaelor deverá 
proceder à revogaç&o da Al3 de Regstro de Preços. adotando as 
m~das cablveis para obtençâo da contrataçjo maiS vantajosa. Art. 17. A PresJôêoda do Tribunal de Contas do ESiado do Amapá. após 

a Apreciação e Apra.oção do Plenário do TCEJAP. poderá edilar normas 
cofr1)lemenlar.,. a esta Rt!ll<>lução. Art. 13 .. O lomecedor lenl seu registro cancelado quandO: 

. Registro de Preços que, após cumpndos os requisitos de publicidade. 
ter.t. efeito de compromisso ôe fomecfnento nas Câl<tiçõe6 
estabelc-Odos 

1 • descumplir as condições da Ala de Registro de Preços; 
Art. 18. Esta Resoluçao entra em vJgor na data de sua pobOcaçao. 

TribunaÍ de C<>nt.s do E si- do Amapá. em 7 de junho 

Art. 11. A contrataçao com ostomecedores registrttdos. após a indicação 
pelo órgão gerenciador do registro de proçoe. ...-á lonnaizada pelo 
órgão interessado. por intermécio dê mstn.Jrnerlo contratual, et'l'is$ao de 
note de empenho de d~. autorização de compra ou outro 
instrumento similar, conforme o dtsposto no art. 62 da Lei n° 8.666. de 
1993. 

ff • nao retirar a respecttya nota de empenho ou instrumento equivalenfe. 
no prazo estabelecido peg AUminislraçjo, sem juslificaliva acettáYel; 

de 2011. 

/ ~/ 
111 ~ não aceit;r reduzir o seu preço regfstraôo. na hipótese de este se 
tornar svpelior àqueles J)(atieados no mercado: ·e 

Conselheiro REG~EY SALOMÃO 

N' • tiver Pfesenles razões de interesse pUtko. 
Conselheiro MARIA E~~-~~NÇO Art. 12. A Ala de Registro de Preços poderá sofrer an.,.ações, 

obedecidas as disposições ca1bdas no art. 65.da Lei n" 8666. de 1993. 

§ 1° O preço registrado pOderá ser ~evisto em decorrência de eventual· 
redução daqueles praticados no merc;;~do, ou de rato que efeve o custo 
dos Serviços ou bens registrados. cabfffldo ao órgão gereooador da Ata 
promover as ntteessár1as negoclações }ooto .aos fomec.edores. 

§ 1• o cancê1amento oe registro, nas hipóteses prevtstas. assegurao~ o 
con1radltório e a ampla defesa, Será forma~ por deSpacho da 
autoridade competef!le do ôrgão gerenciador 

~_,· Rel«tont 

Certifico que esta Resoluç.Jo ExecUtiva foi aprovada na 7' Sess~ 
Administrativa de 2011. "reaizada em 7 de junho de:2011, estando 
presentes os Conselheiros Rit:ardo Soa"'s Pereira de Souza • 2G 
Vice-Presidente, ~ Antônio DYs - Comege<lo<. Amiraldo 11<1 
Silva Fovacho. Auditor Substitulo de Consétheiro José Mon:elo de 
Santana Neto e o Procur~ de Contas Pró.Tempore Pauto Roberto § 2• Quando o preço inicialmente registrado, por motivo s-uperieniente. 

tomar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerencaador 

§ 2" O lomocedor poclerli - o conce!omemo do """ regislro de 
preço na ocorrê-ncia de fi!lto superym;ente que venha comprometer a 
perfeita exeeuç!o contratual. decorrontes de caso lortu~o ou de lon;a 
maior devidamente comprovados. 

de-verá: · 

I · convocar o fornecedor visando a negocíaçêo para reduçáo de preços e 
sua adequaçao ao prallcado pelo mercalo; 

Ari. 14. O Tr1b<lnal de Contas do Eslado do Amapá, por Intermédio da 
Comlssao Pennanenle de Licitação é o órgão Ger1!nciado< responsável 
pela condução do conjunto de pnx:edimenlos do certame para registro de 
preç,o e gerenciamento da Ata de RegiStro de Preços dele decorrentes 

deOitveira Martins. . ,~ ,, . 
DAMIL TON B llluJ.ru.uu')O 

Secr~~"""" 

(PoDER JUDICIÁRIO ) 

[Tribunal Regional Eleitoral ) 

Des. Edinardo Maria Rodrigues de Souza 

PORTARIA N.0 21812011 

·O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ;· no 
uso de suas atribuições legais definidas pelo art. 16, do Regimento 
Interno desta Co.rte, e tendo em vista o contido no P.A. n° 107, Classe 
IV, protocolizadÓ sob o n• 2.303/2011, 
RESOLVE: 
Art. 'Í 0 

- Autorizar o deslocamento das servidoras abaixo nominactas, 
até a cidade indicada, com o objetivo de participar de Reunião de 
discussão sobre a Proposta Orçamentária 2012, promovida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, concedendo·lhes, nos termos da 
Resolução TSE n° 23.323/2010, diárias na forma discriminada a seguir: 

Nome Cargo OHtino Ptrlodo Ad.le. Dlatlll Valo1 Valor Uquldo 

Funç>o ~~""· ~~~~rlo (R$) • 

Oilma Cllli• de 
Oliveira 
Pimenta 

Secretária de 
Administraçlo • 
OrçamentoiCJ·3 

Sllvana Carta Coordenadora de 
Benfclo Dias Orçamento • 
d·a Silva Flnãneas!CJ·2 

Br11flla 
(DF! 

15. 
17.06.2011 

169,60 2oY. 342,00 942,91 

*.Descontado o auxílio-alimentação em dias úteis, conforme art. 30 da 
Resolução n° 23.323/2010-TSE 
Art. 2°- Publique-se e registre-se. 
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em 
23 de maio de 2011. 

(A}Desembargador EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA 

PORTARIA N.".235/2011 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições· legais definidas pelo art. 16, do Regimento 
Interno desta Corte, e tendo em vista o contido no P.A. n° 116, Classe 
IV, protocolizado-sob o n° 2.608/2011, 
RESOLVE: 
Art.1° ~Incluir a servidora abaixo-nominada, no deslocamento descrito 
na Portaria n• 226/2011, concedendo-lhe, nos termos da Resolução~ 
TSE n° 23.323/2010, diárias na forma discriminada a seguir: 

NOMEJFUN\'}.0 DESTINO PERIODO ADIC. OlARIAS U~~~ J:;.g:; •• 
_oe1~;oc· 

Michela do Socorro da 

Ttl'tu':~~~k.:: tea~lsta e.t6m (PAJ 

Administrativa 

20.05.2011 . . 
01.06.2011 

1611,60 3oYr zu.oo 1.011,9 
1 

* Ãcompanhando o Chefe da Seção de Elaboração de Editais e 
Contratos/FC-6. ' 
** Descontado o auxílio alimentação em dias úteis, conforme art. 30 da 
Resolução TSE n• 23.323/2010. 
Art. 2°- Publique-se e registre-se. · 
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em 
27 de maio de 2011. 

(A)Desembargador EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA 

PORTARIA N.0 236/2011 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais definidas pelo art. 16, do Regimento 
Interno desta Corte, e tendo em vista o contido no P.A. n° 85, Classe X, 
protocolizado sob o n° 2.199/20111 
RESOLVE: 
Art. 1° - Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo nominados, 
até a cidade indicada, com o objetivo de participar do curso 
denominado "Como fiscalizar os contratos de terceirizaÇão de serviços 
de acordo com a IN n°. 02/08 e alterações", concedendo-lhes, nos 
termos da Resolução TSE n° 23.32312010, diárias na forma 
discriminada a seguir: 

Nom. Cargo 

Yarcellt 
Ferreira Souza 

Funçao-

Chefe da Soç.to 
de 

Acompanhamento 
e GesUio de 

ContratosiFC-& 
DanleJ Plcanço Chefe da Seçlkl de 
MonteirO Obra& e 

Manutençao de 
lmóveiiJFC-6 

Deatino 

Brulllll 
(DF! 

Periodo 

05.06.201, 11 
011.06.2011 

Adie. Qiiri•• 'Valor. V•lor 

~~oc. ~~~rto ~tquklo (RS 

169,60 4e y. 264,00 1.248,68 

• Descontado o auxilio-alimentação em dias úteis, confonne art. 30 da 
Resolução n° 23.32312010-TSE 
Art. 2°- Publique-se e registre-se. 
Gabinete da· Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em 
27 de maio de 2011. 

(A)Desembargador EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA 

PORTARIA N.0 23712011 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais definidas pelo art. 16, do Regimento 
Interno desta Corte, e tendo em vista o contido no P.A. n• 119, Classe 
IV, protocolizado sob o n° 2.572/2011, 
RESOLVE: , 
Art. 1°- Autorizar o deslocamento do servidor abaixo nominado, até a r 
cidade indicada, com o objetivo de participar do curso denominado ~ 
"Pregão e siste.ma de registro de preços: Instrumentos para obter a 
melhor contratação", concedendo-lhe, nos termos da Resolução TSE 
n• 23.323/2010, diárias na forma discriminada a seauir: 

Nome Cargo Doatlno Per1odo Adie. otart.• 

Adriano Uma 
de Souaa 

Funçlo ! ~oc. 

ChereoaSeçao 
do Compras/f~ 

12.06.201·1 a 
15.06.2011 

169,1111 :Je%· 

Valor I Vai~DJ 
~~~O llqui~O(l 
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• Descontado o auxilio-alimentação em dias úteis, conforme art. 30 da .. 
Resolução n• 23.323/2010-TSE 
Art. 2• ·Publique-se e registre-se; 

NomelCargoiFunçlo 

everton Lult Rodrigues Fernandes
hefe de C1.rtórla 

Pâg. 18 

Destino Objetivo 

Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em 
27 de maio de 2011. · 

l~vyo Htnrtque Cot.ta Santoe- Ch..te 
e Cartório i 

(A)Desembargador EDINARDO MARIA RODRIGUES ~E SOUZA 

aovanny Chagas Farias- cn.te de 
artório 

~f~ ':e"~~~~~~doso do canno -
llacapa 4e v. 

212,00 845,08 i 

PORTARIA N.0 238/2011 
~:~~a Sarbou Ollyelra- Chefe d~ 

Pattfclp•r da Curso de 
Gtlstlo dt Fiaealízaçto 
de Contratos e reuni lo 
que Ir~! dab.tw 
ptocedlmentos a 
serem utilizadO&. 

07. 
1110611 

1 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no 
uso de SU!IS atribuições legais definidas pelo art. 16, XI, do Regimento 
Interno desta Corte e, tendo em vista o contido .-.o ·P.A n• 115, Classe 
IV, protocolizado sob o n• 2.605/2011, 

~~·~=· Silv1 ~· Souu - Chefe c» I 
onceiçao Maria da Lima - Chefo de 
artório 

RESOLVE: 
Art. 1° • Autorizar o pagamento de diárias, adicional e passagens 
aéreas, em razão do deslocamento da servidora abaixo relacionada, 
até a cidade de Macapá (AP), objetivando ministrar o curso intitulado (A) Desembargador EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA 

. "Portuauês Jurldico": 
·Adie. Valor 

Nome Cargo Funçlo O.aUno Per1odo ~.;;:oc 01Ar11a Unttar1o Vatorllquldo 
(RI) RI)' PORTARIA N.0 252/2011 

Corlna 
Ralmunda de Analista "Ma capa 15a 169,60 3 e 'h 2&4,00 1.003,09 
Qu•lror Judiclârlo.fC-6 (AP) 18.06.2011 

• Descontado o auxflio-alimentação em dias úteis, conforme art. 30 da 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no 
uso· de suas atribuições legais definidas pelo art. 16, do Regimento 
Interno desta Corte, e tendo em vista o contido no P.A. n• 22, Classe 1v; 
protocolizado sob o n• 464/2011, 

Resolução n• 23.323/2010-TSE • 
Art. 2°. Publique-se e registre-se. 

RESOLVE: 
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Ehiitoral ii"õ Amapá, em 
30 de maio de 2011. , 

Art. 1° • .Conceder, nos termos da Resolução-TSE n• 23.323/2010, 
diárias na forma discriminada a seauir: 

Nome Corgo Destino ObjGiivo Perlodo Dlâna Valor Valor Liquido 

(A)Desembargador EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA Funçlo u~::r,· (R$)' 

~Yillildo Pretw aervlçoe 

PORTARIA N.• 248/2011 Rlboiro Olapoque cartotirloa n1 41 0!1.061 180,00 ,,7115;40" 
Quarnma. Anall&ll Zona Eleitoral 04.07.2011 ZiiY• . Judici,rlo 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais definidas pelo art. 16, do Regimento 
Interno desta Corte, e tendo em vista o contido no P.A. n• 90, Classe X, 
protocolizado sob o 11° 2557/2011, 

• Descontado o auxílio-alimentação em dias úteis, conforme art. 30 da 
Resolução n• 23.323/2010-TSE · 

. RESOLVE: 

Art. 2°. Publique-se e registre-se. 
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em 
06 de junho de 2011 . 

Art. 1° • Conceder, nos termos da Resolução-TSE n• 23.323/2010, 
diárias na forma discriminada a seguir: (A)Desembargador EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA 

PORTARIA N.0 244/2011 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no 
uso · de suas ·atribuições legais e 
reg~ mentais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Suspender no âmbito da Justiça 
Eleitoral no Estado do Amapâ, o 
expediente no dia 24.06.2011 ·.(sexta
feira}, devendo a supressão da jornada 
(7 horas} ser. compensada até o dia 
30.06.2011, exclusivamente nos dias 

·úteis, ou por meio de abatimento nci 
banco de horas do servidor, caso o 
tenha. 
§1° Optando o servidor pela 
compensação com· o banco de horas, 
deverá informar essa opção até o dia 
10/06/2011 à Secretaria de Gestão de 
Pessoas para as devidas providências. 
§2° Não é permitida a realização de 
horas compensatórias além do 
estritamente necessârio para o 
cumprimento da jornada suspensa. 
Art. 2° Determinar que os secretários, 
coordenadores, oficiais de gabinete e· 
chefes de cartório efetuem o controle 
das compensações a serem realizadas 
pelos servidores lotados nas 
respectivas unidades, no período 
acima especificado, devendo informá- . 
las à Diretoria-Geral até o dia 
07/07/2011. 
Art. 3° Determinar à Secretaria de 
Gestão de Pessoas que proceda ao 
desconto, em folha de pagamento do 
servidor, dos valores correspondentes 

'~b horas parciais ou totais não 
compensadas (art. 44 da Lei n° 

8.112/90}. 
Art. 4° Prorrogar para o primeiro. dia 
útil. subsequente, os prazos 
processuais que porventura se 
completem no dia 24.06.2011. 
Art. 5° Publique-se no Boletim Interno 
e no site deste Tribunal na internet. 
Gabinete da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá, erri 02 de 
junho de 2011. 

(A) Desembargador EDINARDO MARIA 
RODRIGUES DE SOUZA 

PORTARIA N.0 249/2011 
I 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo Art. 16, XXXII, do 
Regimento Interno desta Corte, e tendo 
em vista o contido no Memorando n° 
006/2011 - CSG 
RESOLVE: 
Art. 1°. Designar os servidores 
CLÁUDIO ANDRÉ TEIXEIRA RIBEIRO, 
Chefe da Seção de Processos 
Específicos (Titular), e ADSON 
CARDOSO MONTEIRO, Coordenador 
de Soluções Corporativas (Suplente), 

. como fiscais do Contrato n° 26/2008, 
celebrado entre este Tribunal e a 
Empresa TELEMAR NORTE LESTE 
S/A, cujo objeto é a prestação do 
Serviço Telefônico Comutado (STFC} 
com fornecimento de equipamentos, 
co11forme especificado na cláusula 
primeira do referido contrato, na forma 
do Art 67, da Lei n° 8;666/93 - Lei de 
Licitações e Contratos. 

Art.2°. P.ublique-se e registre-se. 
Gabinete da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá, em 06 de 
junho de 2011. 

. (A)Desembargador EDINARDO MARIA 
RODRIGUES DE SOUZA 

Ministerio Público Estadual ~ 

(Procuradoria Geral de Justiça ) 

lvana Lúcia Franco Cei 

Rt:SliLTADO FINAL DA LICil'.-\CÃO 

MODALIDADE: Pregão N° 00612011 ,MPAP 

TIPO. 
DATA DE ABERTURA: 
HORA: 

(Registro de Preços) 
MENOR PREÇO, por item. 
30105/2011 
10:00h 

OBJETO (resumido): Registro de Preço> par a 
fornecimento de MATERIAL 
I>F. CONSliMO (toner, cartucho 
t fita de nylon) ao Ministério 
Público du Estado do Amapá. 
conforme csperificaçõe. e 
quantidade; constantes no 
termo de referência e anexos do· 
Edital, independentes d.e 

, transcrição. 
PROCESSO: 300/U:i/2011-MPAP 

VENCEDOR 

L. S. ARAUJO JUNIOR no 
item 01. 
C. L. MAUES·EPP nos itens 
02,04 e06. 
MERCADO J. R. LTDA-ME 
nos itens 03 e 07. 
O. M. BARROS-ME nos itens 
05, 08, 09, 10, 11 e 12. 

VALOR TOTAL 
R$ 

31.250,00 

!io.1oo.oo I 
39.99o,oo 1 

I 

33.930,00 



Maca á, 10.06.2011 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Com fundamento no inciso IV do .Art. 3' r:Jc o 
inciso XX do Art. 4° ambos, da Lei n• 10.520, de 17. de 
julho de 2002, procedo a ·AOJUDICAÇAO do objeto às 
licitantes vencedoras do certame com o respectivo valor 
total acima mencionado conforme decisão registrada r~a 

ata da sessão do dia 0'1106/2011 
Macapá-AP, 09qt;t junho de 2011. .,..·--...._. . : 

)<"iíttníitserei~ã'ifa Cosia ~~id 
/ • . PreJIOeiro/MPEA 

TERMO DE HOMóLOGACÃO 
O Diretor-Geral do Ministério .Público do Estado 

do Amapá. usando · das atribuiçOes .qiJe lhes ·são 
conferidas por lei, considerando os critérios legais da 
legislação pertinente e observando os preceitos do Artigo 
43, Inciso VI da Lei 8.666/93. resolve HOMOLOGAR o 

· julgamento da licitação na modalidade Pregão PresenCial 
n'.OOS/2011, realizado pelo Pregoeiro AJJtOmo Pereira da 
Costa Netó na sessão do certame supra-ep1grafado, do 
dia 01/06/2011, às 10:00h, que declarou VENCEDORAS 
do objeto da presente licitação, conforme. es"pecifieado .no 
Resultado Final da Licitação. 

acapá-, P. 09 de junho de 2011. 

Homq/pgo.Jia, a da · 8. 666/93 e 

Lei f.0.'~2. e a era~ osteriores. 
\::::\ ' h • 

I • \\. 

O r. t/'~r 
~ .tor de ustiça 
Diretor-Geral PEA 

RESULTADO FIN!Q DA LICITACÃÓ 

MODALIDADE ·:·Pregao Presencial ri.0 01012011 

TIPO : Menór Preço, Global 

DATA DA ABERTURA : 02/D612011 
HORA' : 1 Ó:OO:OO 
PROCESSO No. : 300137612011 
OBJETO Conlrataç:Jo de empresa para a 

prestação de serviços de confecçao 
de capas de processos, conforme 
~caçOes constantes no Anexo 
I ao Edital. . , . 

VALOR GLOBAL : R$ 11,.~,00 

Vencedor; NERIS E COSTA L TDA-ME 

TERMO DE AQJUDICACÃQ 

Com fundamento no inciso IV·do Art.' 3° ele o inciso. 
XXI do Art. 4"; ambos da Lei n• 1 O.S20, de 17 de julho ~e 
2002. procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto· à licitante 
vencedora •. confo~me declsao registrada na Ata da última 
s e s s· a· o , d o d 1 a o 2 1 o 6 1 2 o 1 1 

Macapâ-AP;g,B Junho de 2011 
I~~ 

.J,t. ~-· . 1 
Helenize de Moraes j 

Pregoeira ICiaVMPEA ' 

TeRMO DE HOMOL00ACÃO 

o Diretor-Gerai do Ministério Pelbllco do Estado de 
Amapá, usando das atrlbuiçOes que Ines sao conferidas pot 
lei, considerando os critérios legais da legislação pertinente E 
observando os preceitos do Artigo 43, Inciso VI da Le 
8.666/93, resolve HOMOLOGAR o julgamento da licilaçao nE 
modalidade Pregao Presencial n.• 01012011, realiZado pel; 
Pregoeira Oficial Helenlze Corrêa de Moraes na últim; 
sessao do certame supra-epigrafado, conforme Ata do diE . 
02/06/2011, as 1.0:00:00, que AôJUOICOU o objeto di 
presente licitaçao à lic.itante vencedora, conforme 
especificado no Re'sultado Final da Licitação 

Maca~-AP, 08_ !!! .. ~ho de\~11 
(\"f~ogo, . lei 8 \ 1\a e · 
~. \ (\. ~- . (hA), 
~

I "' ~I 
. C ta C alcante : 

i 1/MPEA \ 

SPG MINERAÇÃO S.A. 
Compímtlia Fechada 

CNPJ/MF 07.663.125/0001-40 
NIRE 16300001138 ' 
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RESULTADo FINAL ÔA UCJTAÇÃO 

MOOALIDAOE : Pregao Presencial n.• 01112011 

TIPO : Menor Pmço, por Hem. 

DATA DA ABERTURA :0710612011 
HO~ . : 10:00:00 
PROCESSO No.. :300179312011 
OBJETO : Contratação de emprasa para 

fomecimerito de MA. TERIAL DE 
CONSUMO ao Miriistérto PQWco do 
Estado do Ama.P41. , êonforme 
espeeificaçlles constanles no Anexo í 
do Ed~al. 

VENCEDOR I ITENS I NÚMERO I VALOR -- . 
GANHOS, DOS ITENS · TOTAL 

CASADA 
INFÓRMÁTICALTDA- · 
ME 

· I 01. ' :· RS 4.l00,00 

C. L. MAuEs - EPP 02,03, 
04 c 05. 

JERMO DE AQJUDICACÃO 

R$9.957,00 

Com fundaménto no inciso IV do Art. 3• c/c o InCiso XX 
do Art. 4°, ambos da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002, 
procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto · às ·ftcilàntes 
vencedoras do ·~tens · relacionados, oonforme ~decisão 
registrada na Ala da 61tlma sessâo;'do dia 07~011 

O Diretor-Gera! do Ministério POiiilco do Estado do 
Amapá, usando das. atribuições .que lhes sAo IXlnferldas ·por 
lei, oônsiderando ·os crttérios ·legais da legislàçllo pertinente e · 
Observando os Preceitos do Artigo 43, Inciso VI da • lei 
8.666/93, resolve HOMOLOGAR ó julgamento da ·licitilçao ·na 
modafidacle PregAo .Presencial n.• 01112011, realizado pela 
Pregoeira Oficial Helenize Cor$! de -Moraes :na 6Rima sesslio 
do certame supllH!pigrafado, oônforme Ata~ do dia 0710612011, 
às 10:00:00, que ADJUDICOU o objeto da presente rocilaçao 
âs lidtantes venc:edol'ás, conforme especificado no. Resoltàdo 
Final da Licltaçâo. . · · ' · • 

. ca 

Pu~Jic~ções D~ver.sas 

ALUIZIO ALMEIDA PEREIRA • Torna público que 
requereu do IMAP, a ücença de Instalação (LI) para 
atividade de PISCICULTURA, no Sitio Morada do Sol 
localizada na Rodovia do Curlaú 3509 km 04 depol~ 
da ponta da casa · grande Macapá-AP •. Não foi 
dete.nninadoestudodeimoactoamblental. ' 

VALMOR MIOTIO 
Torna público que requereu a secretária de· · 
estado do meio ambiente (SEMA), a 
renovação de operação para. as seguintes 
atividades: .agricolas e pecuária, t,ais como 
plantio de culturas anuais, permanentes e 
criação de ariimals. Localizado Fazendo 
santo Antonio· 896164 há, ·Situada na 
margem direita do Igarapé do mata fome 
Município de ltaubai-AP, nao · foi 
~etenninado estudo~~ Impacto ai'T!bie~tal. 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 
Superintendência de. Regulação 

Despa'cho do Superintendente 

O SUPERINTENDENTE DE 
REGULAÇÃO DA • AG~CIANAClONAL DE 
ÁGUAS~ ANA; no uso de suas atribuiyões e 'tendo . 
em vista a delegação de competência que lhe 'foi 
atiibu(da pela Portaria n2 84, de 12 de dezembro de 
2002, e em conformidade com.a Resolução n2. 193, 
de 05 de maio de 2003, toma público que, no 
período de 2· a 3110~/2011, foi· ·requerida e 
eileontra-se em análise a seguinte solicitação de 
outorga de direito de uso de recursos hídricos de 
domínio da .União: · 
. ·Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEL, rio Jari, Município· de Laranja!' Amapá, 
alteração, aproveitamento hidroelétrico (UHE 
Santo Antônio do Jari Energia Elétrica S.A). · 

FRANCISCO LOPES ViANA 

CONSELIIO REGIOI\'AL DE Sr.R\'IÇO SOCIAI.-CII•~~S l~' 
. Rf.Çl;\0-AI'. 

1-:ditllll dt Culivoca\·ilo n•OOitlOII 

.4. ·Prtsidtnlr do Constlhu Rr~iunnl dr: ~tt\'iç.o Socinr iln 2-1~ 

Rr~ii\o, no uso dt su"S Jtl~ibuiçõt~ ·ltg~is .r rei:,imrntah: ru. 
~realizar sclcçi'\o dt randidalos ·p:tru, pn·fnt'himtnto · dt 

Ol(umah·a~A dr Prtsrador(n) ·de S('f\~içós .. \d\·ocuticio~ que sr 

drstint ao ntrmlimento de' .nth·id)hh~!- Juritliras do CRES$ N~ 

Região. ·com rarl:a horária dr IO(dn) Hor:.ts semnndis. com 

i-C'mUnfraç5o no \'OlOr. de U.S (tlllf.()() (~l'i.<ilf('IIIOS J'C'IIIi~). ,.\'\ 

instruções r~er.sc.An 1lc flràrdo t•om o qnC" t'lilabdccr c.lt•str 

Edilol 

!-Das ln~rrl~õe.s Pr-tliruinnre~: A Srh·('iio dt qnr 1rah1 rslt rdih1l 

-srrá tfaliuda em duas fnscs, ronfoa·me tsptcifirlldn.nr!'le cdihtl: 

a) .o\nálist d~ currículo; 

h} Eritl·t\•ÍSfH. 

hs d~;iltS fnsrs terl'co o· ncompnnhnmcntn dt miln fomh~ful 

cnmpn~fa dr {03) trÍ's Assistrntr~ Snt.:i:tili du C~r.SS 2f Hcgii\o. 

2- Da [nlrt~H de Currirulo: 

al :\ cnlrt""gn de Curt•iculo d.tu·-~t-1\ no pr.riodo Ut lJ a P dr jnnhn 

dt 20_11, no horHrio dr 08:00 its 1.-:00 hor;IS no CRESS~2..&d 

Rrgiilo, situ Run Si\o José n• 2070, !iinh• .J, alh,.\ dn l.uj~~; OpcMo :'. 

Onirrn r.cnlrn •. \latopa Ai> .Tclrro~r (096!3Ü3,606Ji32ll-688l. 

Drvcndu l'!iit ronter o n,• dr Rtgiscro nn OAB. 

3· DaA.nálise dr Cuniruln: 

3.1: Fasr:. Anl\lisl' d~ Curri~·ulo, dr .I~ tt 20 dtj~nho dt 2Ut I: 

3.2· .Fast: Entrt,·ist'n (Somcnir pnr8 os t.'llndidàlo~ cht\\iliradn;l, 

dt 21 • 22 d• junho clr201l. 

4· llns disposições flnois: 

4.2- Stra\ fiudo n~ quadro dr 1'\'Íiôo do Consrl.ho Ucgion:\1. de 

Sr~iço Socla! - CHf.SS i4• R~ÚtO·.-\p tW di.n 27 dt' junhu dl· 

2011 o resullado dtt ,;drçiln: 

4.2- V,tririrada. a Qnalqu~·r h:m1Jo, inu.alidllo de infHrm:•,·i\u, 

irrrgularid11des, idontidndc ou f11l1n ·dr dnt·umC'ntos r:d~iq·j, 

eliminar-~t·.M n canditl11to d11 sdrçiiu. 

4.3- o~ usos omi:u:os se ri\ o rr!"ol\·ido5 Prh_, Cu~nl.~dn_r~·~.rf_lll.":h 1'1 

ptln sdtçAo. 

,~tllpM,\P, 06 dt junho dt 201 I. 

. 
RO . \EROBSO S~YIOSUASil.\'A 

Presidente du \.Rr.~s dn 2-1~ ltrJ!iâo 

ORDEM DO DIA: a) Indicação do Conseiheir~ Presidente·. 
b) Eleição da Diretoria. 

c) Apro'vação da remuneração dos membros da Diretoria. 

DEUBERAÇ0ES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REAL)ZADA EM 10 DE MAIO DE 2011 
a) INDICAÇÃO 00 CONSELHEIRO PRESID~NTE. 0 Conselho de Administração indicou o 

Sr. Borls Granovsky, russo. solleiro. empresário. portador do passaporte russo n' 
64 0739912, residente e ·domiciliado na Michurinslly prospect, 6 bld 2. apto. e. 
Moscow, Rlíssia.'para as.sumír o cargo de Conselheiro Presidente da Companhia. 

DATA, HORA E LOCAL: 1 O de maio de 2011. ás 11:00 horas. na &ede da Companhia. 

localizada na A~enida Sergipe, n. 557- A. Bairro Pacoval, CEP 68908-310, na Cidade do 
Macapa, Amap~. 

CONVOCAÇÃO ·E PRESENÇA: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos 
me.mbros do Conselho de Administraçao. 

MESÀ: Pmsldonté: Deovandslli Sk!binskl 

Secretário: Pedro Gilberto Nascimento de Sousa. 

b) ELEIÇÃO DA DIRETORIA. Nos termos do inc. 11 do artigo 142 da Leí 6.404n6 e do 
artigo 19 do Es1a1uto SoCial, foram eleitos para compor a Diretoria. com mandalo 

de 1 (um) ano a contar desta data, o qual se estenderá. até a Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre ·as Oemonstraç6es Financeira~ relativas ao exercício 
·.social encerrado em l1 de dezembro de 2011, s~do permitida a reeleiçllo. o Sr. 
Paulo Penido Neio. brasileiro. casado. adminisirador de empresas. portador do 
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RG n• MG7369177 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n• 033.18.8.376-79, com 

endereço na cidade de Belo Horizonte, Estado de Mrnas Gerais, na Rua João 

A"tonio de Azeredo, 320, apto. 202, Belvedere. CEP 30320-610, para ocupar o 
cargo·de Diretor Presidente da Companhia, e o Sr. Cleverson do Carmo Ferreira .. 

Martel, brasileiro, so~eiro, empresário. portador da carteira oe identidade n• 

018153 SSP/AP e inscrito no CPF/MF sob n.• 226.184.492-15, residente e 
domiciliado na Rua Tiradentes n.• 308, apto .. H, Bairro Central, CEP 68.900-098, na 

cidade de Ma-capá, Estado do Amapá, para ocupar o cargo de Diretor sem 

designação especifica da Companhia. 

C) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS t.lEMBROS DA DIRETORIA. Os acionistas 

deliberaram que a verba total anual destinada à Diretoria será aprovada na próxima 
Reunião do Conselho de Administração. a qual será devrdamenta convocada. 

ASSINATURA DOS PRESENTES: Nada mais havendo a tratar. a presente ata foi aprovaoa e 
assinada por todos os conselheiros presentes: 

C~rtificamos Que' a presente é 7 fiel da o:iginal. lavrada em livro próprio. 

.---: /--· <7 I , - ' .. ·. ; . : 
• / .·Ã;W/.é':="-'"""'?7·;../ <~f!..\'~' 51!;1;\'-;...i !,;:. '"-~---..J.....o .t;k . ..\·<IJ-·1:."~·--. 

1::::::>" 7 
DECLARAÇÃO OE DESIMPEDII.lENTO. Os membros da Diretoria eleitos aceitaram o 

· cargo e declararam. cada um deles, sob as ·penas da U!i~p·ara fins do disposto nos 

parágrafos 1' a 4' do art. 1·47.da Lei 6.404, de 15.12.76. crentes de que. qualquer. 

declaraçãq falsa importa em ~esponsabilidadfl criminal, que {i) não estão ~idos 
por lei especial, ou condenados por crime fali!"e.ntar, de pr.evaricação, peita ou 
suborrlo, concussão. peculato. contra a economia popular. a fé pública ou a 

propriêdade, bu a pena criminal que vede, ainda que temporariamente. o acesso a 
cargos públicos; {ii) possuem reputação ilibada; {iii) não. ocupam cargo e'll 

sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia. e não têm, nem 

representam, interesse conflitante com o da Companr.ia, conforme Termo de 

Posse lavradó no Livro de Ata de Reuniões da Diretoria. 

, PRES~fe ' . SECRETARIO 

Prefeituras~ Câmaras 
e Órgãos Municipais 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCOilRENCIA PUBLICA N' 00412011-CPLCSOIPMW 

A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari-AP; através de 
sua ComissAo Permanente de Licitaça<> Obras c SC.Viços P(lblicos
CPLCSOIPMU, toma público, para conhecimento dos inter~ssados , 
cujo Fundamento Legal esta na lei Federal n• 8.666 dc21106193 e suas 
rtSpectivas alterações, que farão seguinte procedimento ticitatório: 

CONCORRENCIA PUBLICA N' 00412011-CPLCSO/ PMU 
OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS e 
INFRA-ESTRUTURA DA AREA NO BAIRRO CAJARI, 
CR 214.850-04/MVCAIXNPMU. 
Dia; 2210712011- Hora: IO:OO(dez). 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 007124111-CPLCSO/PMU . . 

A Ptefeitura Municipal de Lmnjal.do Jarl-AP, atravts de 
sua ComissJo Pcnnanentc de Licitaçlo Obras e Serviços Púbticos
CPLCSO/PMU, toma público, para conhecimento dos interessados , 
cujo Fundamento Legal esta na lei Federal n' 8.666 de 21/06/93 e suas 
n:spcctivas alterações. que fará o seguinte procedimento licitatório: 

TOMADA f)J:: PREÇOS N"00712011-CPLCSO/ PMU, , 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS 
OOMICILIARF.S-MSDs, EM LARANJAL DO JARI, CR 028212006-
f"UNASNPMU. . 
Dia: 0110712011- Hora: IO:OO(dcz). 

AViSO DE LlclTAÇÀO 
TOMADA DE PREÇOS N' 00812Bil-CPLCSOIPMW 

A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari-AP, atravts de 
sua Comissao Permanente de Licitaçlo Olmos c Serviços Públicos
CPLCSO/PMU, torna· público, para conhecimento dos interessados. 
cujo Fundamento Legal esta na lei Federal n• 8.666 de 21106193 e suas 
n:spectivas altcraçOes, que farto seguinte procedimento licitalório: 

TOMADA DE PREÇOS N"00&'201 i-CPLCSO/ PMU, 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO 
BAIRRO BURITIZAL EM LARANJAL 00 JARI, CR 0194317-
99/MC/CAIXAIPMU. 
Dia: 1210712011- Hora: JO:OO(dez). 

Sob o regime de emprtitada gtobal, tipo rncnór preço . Edital 
disponlvel:das 08:00 ãs 12:00 hs, na sala Comissao Permanente de 
Licit•çllo de Compras, Serviços c Obras- CPLCSOIPMU,situada na 
Av, Tancrcdo .Neves, n 2425, Bairro Agreste, Laranjal do Jari-AP. 
Abertura da ProPosta na sala de RcuniOcs. da Prefeitura Municipal. de 
Laranjal do Jai'i-AP.Mais informaçllcs na snla da CPLCSO nos dias e 
horãrio de expediente. · ' · · 
la{anjal doJart-AP, 06 de Junho de 2011 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 009/lO!l-CPL(.'SOIPMW 

A Prefeitura Municipal de laranjal do Jari-AP. atrnvts de 
~- sua ComissAo Pennanente de Licítaç!o Obras e Scrv1ços Púbhcos

CPLCSO/PMIJ, toma público, para ·~onheoimento dos h\tcn:ssados , 

JlEOV~NDSKI SKIBINSKI PEDRO GILBERTO NASCIMENTO DE SOUSA 

cujo Fund.>mento Legal esta na lei Federal n" 8.666 de 21106193 c suas 
n:spectivas alteraçOes, que fará o seguinte procedimento licitalório: _ 

TOMADA DE PREÇOS N'00912011-CPLCSO/ PMU,. 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO 
BAIRRO BURITIZAL EM LARANJAL 00 JARI, CR 233.243-
47/MC/CAIXAIPMU. .. 
Dia: IS/0712011- Hora: IO:OO{dcz). ' 

• AVISO DE LICITAÇÃO 
. CONCORRENCIA PUBLICA N' 00512011-CPLCSO/PMW 

A Prefeitura Munici(l111 de Laranjal do 1811-AP, através de 
sua ComissAo fcnnanente de Liciiaç110 Obms e Serviços P(lblicos
CPLCSO/PMU, toma p6blico, para conh01:imento dos intcmsados , 
cujo Fundamento Legal esta na lei Federal n' 8.666 de 21/06/93 c suai 
respectivas alter~. que farto seguinte proCedimento licitatório: 

CONCORRENCIA PUBLICA N' 00512011-CPLCSO/ PMU, 
OBJETO: CONCLUSÃO o.., CONSTf\UÇÃO DE UNIDADES 
HABITACIONAIS NO BAIRRO BURITIZAL EM LARANJAL 00 
JARI, CR 0198. 139-20/MC/CAIXAIPMU. 
Dia: 25/0712?11- Hora: IO:OO(dez). 

Sob o rtgirnc de emprtitada global, tipo menor prtço. : Edital 
disponlvcl:das 08:00 ils 12:00 hs, na sala ComissAo Pcnnanente de 
Lieitaçlo de Compras, Serviços e Obras - CPLCSOIPMU,situada_ na 
Av. Tancrcdo Neves, n 2425, Bairro Agreste, Laranjal do Jui-AP. 
Abertura da Proposta na sala de Reunilles da l'rcfcitvra Municipal de 
LaraJUal do Jari,AP.Mais infqrmaçllcs na sala da CPLCSO nO. dias c 
hrririó de expediente. • 
Laranjal doJart-AP, 06 de Junho de 2011 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL OOJARI 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N' 00412011-CPLCSO/PU 

A Prefeitura Municipdl de Laraitjal do Jari-AP, através de 
sua ComissiD Pcnnanente de J..icitaçao Obras e Serviços Públicos, 
toma público, para conhecimento dos in~os , que em 
cumprimento os conceitos contidos na lei federal n' 8.666 de 
21106193 e suas n:spectivas alteraçOes. que o proceSso licitatório 
acima citado, . declara como vencedora a empresa RIBEIRO & 
rLORENCIO SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 09.193.807/0001-67, 
pelo valor global de RS 656.539,5S{Seiscentos c cinqOenta e seis mil 
quinhentos e trinta c nove reais c cinqoenta e cinco centavos ). Objeto: 
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 00 MATADOURO 
MUNICIPAL EM LARANJAL DO JARI-AP. 
Laranjal do Jari-AP,03 de Junho de 2011 

RESULTADO DE JUI.GAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N" 00612011-CPLCSO/PlJ 

A Prefeitura Municipal de Laranjlil do Jari-AP. através de 
sua ComissAo Pcnnanente de LieitaçiiO Obms e Serviços Públicos, 
toma público, para conhecimento dos interessados , que em 
cumprimento os conceitos contidos na lei Federal n' 8.666 de 
21106193 c suas rtspcctivas altcraçOes, que o processo licitalório 
acima citado, declara como DESERTO. Objeto: CONSTRUÇÃO 
00 QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL EM LARANJAL 00 
JARI-AP. 
Laranjal do Jari-AP,03 de Junho de 201 I 

RESULTADO DE JULGAMENTO· 
CONCORRENCIA PUBLICA N' 00112011-CPLCSO/PU 

"A Prtfeitura Municipal de Laral\ial do Jari-AP. através de 
su.a ComissaO Permanente de LicitaçiiO Obras c Serviços Públicos, 
toma público, para conheoimonto dós int=do.• , que cin 
cumprimento os conceitos contidos na lei Federal .n" 8.666 de 
21/06/93 e suas respectivas alterações, que o processo licitatório 
acima citado, de<:lara como vencedora ·a cm~resa ABO 
CONSTRUÇ0ES LTDA, CNPJ 17.267.04810001-63, pelo valor 
global dé RS 27.242.154,61(Vinte e sete mUhões d=ntos c qll8t1:nta 
c dóis mil cento c cinqacnta e qualro reais e sessenta e um centavos ). 

'objeto: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTÊ SOBRE O 
RIOJARI. ' 
Laranjal do Jar1-AP,06 de Junho de 1011 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
CONCORRENCIA PUBLICA N' 00212011-CPLCSO/PU 

A Prefeitura Munitipal.de Laranjal do Jari-AP. através de 
sua Comissno Pcm1ancntc de _ücitaçao Obms e Serviços Públicos, 
toma público, rara conheoimento dos interessados , que em 
cumprimento os con~itos contidos na lei Fc~cral n' 8.666 de 
21106193 e suas n:spectivas alterações, que o processo licitatóriu 
acima citado, d.clara como vencedora a empn:sa ABO 
CONSTRUÇ0ES LIDA, CNPJ 17.267.04810001-63, pelo valor 
global de RS 5399.288,91(Cinco milhlles trezentos e noventa c nove 
mil dU7.entos e oitenta c oito reais c noventa e um centavós ):Objeto: 
URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL 00 
JARI-AP . 
Lonmjal do Jari-AP,06de Junho de2011 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
CONCORRENCIA PUBLICA N' 00312011-CPLCSO/PU 

A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari-AP, através de 
sua Comissao Pennancnte de Licitaçao. Obras -. Serviços Públicos. 
toma póblico, para conhecimento dos inttrcssados , que em 
cumprimento os conceitos contidos na lei Federal n' 8.666 de 
21/06/93 e suas respectivas alterações, que o processo licitatório 
acima citado, declara como vencedora a emprtsa VALE VERDE 
CONSTRUÇ0ES -COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
34.926.659/000·1-95, pelo valor· global· de RS U97.924,51{Hum 
miiMo quinhentos c ooventa c sete mil noveoo1tos e vinte e quatro 
reais e cinqOenta e um centavos). Objeto: CONSTRUÇÃO DA 
PRAÇA DA )UVEN1UDE EM LARANJAL 00 JARI-AP. 
laranjal do Jarl-AP,07 de Junho de2011 

PREFErTURA MUNICIPAL DE lARANJAL DQ JARI/AP 
CNPJ N. 23.066.905/0001-60 

Torna público que requereu ao IMAP a UCENÇA 
PRÉVIA (L.P.), destinada aos estudos para a 
Construçllo de um ·Ginásio Pollesportlvo a ser 
realizado n~ Município de laranjal do Jari. 

PREFErTURA MUNICIPAL DE lARANJAL DO JA.RI/ AP 

CNPJ/MF N. 23:066.905/0001;60 
Torna público que requereu ao IMAP a Renovação da 

LICENÇA DE INSTALAçÃo (L.I.), refe~ente a Construção· 

do Matadouro Público, no Loteamento Maria de· 

Nazaré Mineiro, no Munlclpio de Laranjal do Jari. 

PREFErTURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP 
CNPJ N. 23.066.905/0001-60 

Torna público que requereu ao IMAP a 
LICENÇA PRÉVIA (LP.), destinada aos estudos para 
a Construçlo e Estruturação de uma Fábrica de 
!lxtração de Óleo da eastanhã a ser realizado no 
Município de laranjal d~ri. 

PREFErTURAMUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP 
CNPJ N. 23.066.905/0001-60 

Torna público que recebeu do IMAP a 
LICENÇA PRNIA (L.P.); referente ao Processo IMAP 
n' 4001-086/2011, destinada aos estudos para a 
Construção, reforma e ampliação de 3200 m' de 
·passarelas no Município de laranjal do Jari. 

PREFErrURA MUNICIPAL DE lARANJAL DO JARI/ AP 
CNPJ N. 23.066,905/0001-60 

Torna púbilco que recebeu do IMAP a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO. (LI.), referente ao 
Processo IMAP n' 4003-484/2010, destinada a. 
lmplantaç~o das obras de Construção de· uma 
Creche no Bairro Sarney no Município de laranjal 
do)ari. 


	

