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DECRETO N° 3359 DE 29 DE AGOSTO DE 2012 

O GOVERNADOR [)0 ESTADO [)O AMAPÁ, usando das atribUtções
que lhe são conlcridas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituiç<io do EstHdo do 
Am<~pit, 

Considerando a necessidade de redinH:nsionar os proccdimemos 
de gerenciam<;nlo dos recursos públicos destinados a cobenura das despesas 
da Unidade Descentrali?.a,da de F-xeeução - UDE/Secretaria de Estado do 
Desporto e Lazer; 

Considerando que é relevante estabelecer a organização e 
racionalização de custo~. no sentido de atender a~ demandas prioritárias de 
seus conveniados; 

Considerando, ainda, a necessidade excepcional que essa Unidade 
n:Hli~c tlispêudios de forma planejada, coordenada com o ,1companhamento c 
controle de desembolso financeiro,-

RESOLVE: 

Art. 1° Constituir u Comissão de Intervenção que tem cu mo 
finalidade gerenciar por tempo determinado o funcionamemo da Unidade; 
promover inslrufrl"lllHS adlllii1ÍSl!"atÍVOS C de auditoria; estabelecer procedi
!llCJ1tOS de r~dimensionamento, raciona.lim\·ão e orgHni:w\:,io do gerenciamento 
r!o~ recursos !'ccebidos pela Unidade Descentralizada de Exccuçao -
UDEfSecrelaria de Estado tio Dcspono e LR,er, no que compete ao 
acompanhamento e o controle do fluxo de caixa, da culllrataçâo c cxccurão 
dos serviço~, pagamento de pessoal admini.strntil'o ate n efetiva instauração de 
tomada de contas, emitir pareceres c ao final <lprcsentar relmório. 

Paragrafo único. A Comissão udotará todos os procedi .nentos 
m:eessarios pHr<t que as atividades da Unid<1de não sofram solução de 
continuidade: realizar Jevaniamcnto de informaçocs; praticar .Ji.li:,~ncias 
quando nct:c:~~âria8 junto às tlemdis unidades administra\l,·as da ::'-•:cretari;;~ 
de Estado do Desporto e Lazer e nos <irg~oN ela administração direta r, indireta, 
por motivação dos trabalhos a serem realizados; apurar possiveis 
irrt:guhuidnd<~s administrativas; apurar c dar providencias de possiveis 
responsabilidades de agentes publicos nas t:sfcras administrativas, cível c 
penal, por meio de Processos Administrativos e. Judiciais. 

Art. 2° :-lomear, sob a Presidénda elo primeiro. os membros 
abaixo relacionados; para comport~m a refr.rida Comissão: 

Michela Quaresma de Almeida 

_ Bene~ito Ba[ieiro Ferreira 
Otni Mirando de Alencar Júnior 

Luiz Afonso Miro Picanço 

Art. 3° O prazo para execução dos trabalhos da Comissão de
Jmctilençào é de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, e se dará a 
partir das OOhOO do dia 30 de agosto até as 23h59 do dia 26 de novembro de 
2012. 

Art. 4" As despesas decorrentes da execução do presente 
Dccn,lo correrão à conta de verbas pruprias du orçamento vigente, que serão 
suplementadas, se necessàrio, para atender a tal finalidade. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 29 de agosto de 2012 

7
q ·/li 
AMILO ErsiBERIBE 

Gove nado .. 
' 

I 

* Republicada por haver saidJ com incorTeções no DOE n° 5299. de 29/08/12 

DECRETO N° 36'} 0 DE J.1 DE SETEMBRO DE 2012 

O GOVERNA.OOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o comido no Ofício n° 951/201Z-6A8/AMPREV, 

RESOLVE: 

Autorizar lilcio Jcsé de Souxa Ferreira, Diretor-Prc~idente da 
Amapã Previdência, para viajar da sede de suas atribuições, Macapcí-AP, até a 

cidade de Vitória-ES, a fim de particip!>.r da 7' Reunião Extraordinária do · 
Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social. 
CONAPREV, no período de 24 a 27 de outubro de 2012. 

Macapá, !}~ de setembro de 2012 

q. (;J.. o1/b 
C AMII.O 'És CA IBERIBE 

Gove nadar -
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinlflrias 

Secretaria Extraordinária em Brasil ia: Divanaide da Costa Ribeiro 
S~cretaria Extraordinária dos Povos lndigenas:Coaraci Macia I Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Politicas para Mulheres: lnailza Rosário Barratà Sil\'8 
Secretaria Extraord. de Politicas Afro-Descendentcs:Neucirene Almeida de Oliveira 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govemador:Délcio Ferreira de Magalhães 
Gabinete de Segurança Institucional: Ten. Cel. PM. Cláudio Adriano B. Balieiro 
Auditoria Geral: José Mauricio Coutinho Vianna 
Procuradoria Geral: Antônio Kleber de Souza dós Santos 
Defensoria Pública: Jvanci Magno de Oliveira 
Polícia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende 
Policia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Raimunilo A mérito Furtado de Miranda 
Polícia Técnico-Cientifica: Odaii' Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Geral: 

Secretários de Estado 

AdministraÇão: Maria Luiza Pires Picanço Cearense 
Desenvolvimento Rural: Paulo Roberto Nunes (interino) 
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo 
Comunicação: Bruno Jerônimo de Almeida (interino) 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e Lazer: Carlos Rogério Souza Salvador (interino) 
Educa~ão: Adalberto Carvalho Ribeiro 
Receita Estadual: Jucinete Carvalho de Alencar 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Pieanço 
Infraestrutura: Joel Banha Picanço 
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva 
Saúde: L.ineu da Silva F acundes 
Seguranç.a: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocquc 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Sandro Belo Barriga (interino) 
Mobilização Social: Eloiana Cambraia Soam 

Autarquias Estaduars e. Orgãos Vinculados 

Adap: lvana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Elcio José de Souza Ferreira 
SIAC- Super Fácii:Dário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Maria lzabel de Abulquerque Cambraia 
Japen:Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Francisco Sávio Alves Pinto 
Di agro: Marcos Aurélio Bezerra Araújo (interino) 
F cria: Dinete Regina Pantoja 
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Fernando Augusto Negrão Braga 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacén: lvanete Costa Amanajás (interina) 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José Alípio 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: Maria Lúcia Teixeira Borges 
FundaÇão Tumucumaque: Antônio Carlos Brito de Lima júnior (interino) 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres Fernandes 
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves 
CEA: José Ramalho de Oliveira 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque 
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DECRETO N° 36tl DE 2 ~ DE SETEMBRO DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, <.In Constitui\:Üo do 8stado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 951/2012-GAB/AMPREV, 

RESOLVE: 

Designar Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, Chefe da Divisão de 
Controle Aturial e !1.1crcado, para exercer, acumulativamente e em 
substituição, o cargo de Diretor-Presi<.lenle <.la Amapa Previdência, elurante o 
impedimento do titular, no periodo de i4 a 27 de outubro de 2012. 

. MacopÓ. .2 Lf de setembro de 2012 

DECRETO No 3 6 ~')_;; DE. Z Lt DE SETEMBRO ~E 2012 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, iúciso XV, da Constituição do Est.ndo 
do Amapú e o previsto no art. 18, da Lej n• 6.752, de 17 de de<!embro de 1979 
(Lei de Promoção de Oficiais da PMAP)r nos arts. 62, § 2"; 64, inciso I, da Lei 
Complementar u• 065, de 21 de setembro ele. 2010 (Estatuto dos Militares· do 
l!:stado do Amapá). e rendo em vista o teor elo Processo n° 28740,000478/12-

DP. 

RESOLVE: 

Promover ao Posto . de TEN CEL QOS, pelo critério de 
Merecimento, u MAJ QOS Pedro Augusto Fiel Cabral, pertencente ao Quadro 
de Oficiais da Saüclc (QOS), da Polícia Militar do Amapá, a çontar de 21 de 
abril de 20 J 2. 

Macapá, ,2~ de_ setembro de 2012 

!/-~·-· t:~·, ~/;;:)· ·~ 
CARLOS AMILO GÓ 5 'CAPIB R~ 

Gover dor 

DECRETO N° 3 6 '73 DE .24 DE SETEMBRO DE 2012 

" 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pdu art. 119, inciso XXII. dn Constituição do Estado do 
Am"Jl''· cjc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
D~creto n• 0567, de 01/03/12, 

RESOLVE: 

Exonerar Maria de Jesus Pinheiro Sanches do cargo em comissão 
de. Gerente do Projeto "Coordenadoria de Apoio aos Municípios", Código CDS-3, 
<.la Secretaria ele Estado elo Desporto e Lazer. 

Macapá, A:.'lt de setembro de 2012 

/ I 

tJ-- ··;12 (@ CAR~LO .E-:;71

BERIBE 
.os r~ov nad:r I 

. i 
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··DECRETO N",-16 •iy DE,}!_, DE SETEMBRO DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u';ando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inci"o XXll, da Constituição do Estado do 
Amnpá. cic o art. 46, da Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo cnm o 
Decreto n° 0567. de O 1/03/12. 

RESOLVE: 

Nomear Michela Quaresma de Almeida para cxct cer o cargo em 
comissão de Gct·ente do 1-'rni~tu "Coordenadoria de Apoio aos Municípios", 
Código CDS-3, da Secretaria de Estado do Desp~rto c Ln7.er. 

Macapá, ,2 't de setembro de 2012 ,. 

'/ ~ ~i} // / (} /'/ LL· v~· , • . · /, c~R~IL-;1 ó~s ,':tE ~E 
.os 1AMGov~ador :A/' 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usHtHio das <tlribluções 
qu" ihr. süo conferidas pelo al't. 119, inci•o XXII, da Cun:;Litukiio do Estado do 
Anwp;':. cic n Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e t~ndu em vista o contido 
no Ofício n° 410/12-GAB/RDM, 

··RESOLVE: . . 

Nomear Carlos Alberto de Meneies Corrêa Júnior para exercer n 
cargo e-m comhsão de Chefe da Unitlade de Orçamento e Finrulças/DAA; 
Código FGS-1, da Rádio lJifusom de Macapá, a contar do dia 20 tlt: ~etembro 
de 2012. 

Macapá, 2 lt de setembro de 2012 

DECRETO N° 3616' DE Zl.; DE SETEMBRO DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usru1do elas :mibui\:õe~ 
que lhe sáo confcridar. pelo art. 119, inciso XX!l, da Const.ituil:i1u do Estado do 
Amapil, cfc a i.ci n" 062'J, de OI de n~vcmbro de 2001, e tendo em vista o 

contido no Ofício n° 012098 - GAB/SETRAP, 

RESOLVE: 

E:xon<,.,rr Daniel Farias Siqueira da função· comissionada de 
Responsavel pnr Grupo de Ativ1dades 11/DEI'l (Controle de Prndu\:ão), Código 
CDI-2, da ~ecretaria de Est,tlu de Transpones, a contar de li de setembro de 
20i2. 

Macapá, 2 ~ de setembro de 2012 

DECRETO N° 3 { '/ '} DE 2 ~ DE SETEMBRO DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qlle lhe são conferidas pelo att. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
A mapa, e tendo em vista o contido no Ofício n° 745/2012 ·GAB/SDR, 

RESOLVE: 

Autoriwr Paulo Roberto Nunes, Secretúrio de Estado do 
lJesemulvirnenlu R~ral, p!rra viajar da sede de suas atribuições, Macopá-AP, 
ate a cidade de Brasflia-DF, a .fim de pru·ticipar de Seminário "Políticos de 
Inclusão Produtiva no Combate à Pobreza Rural", nos dias O 1 e 02 de outubro 
k. 2012, sem õrnts para o Estado. 

Macapá, (;. 't de setembro de 2012 

ij~/;~/}rt• /1,, 
éARLOS 

1
kAMU.O GJES C lw 

~ver/ador _ 

DECRETO N° 30 f fi DE .{ 4 DE SETEMBRO DE 2012 

O GOVERNADOR, DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã," l~ndo em vista o contido no Ofício n• 325/2012-GAB/SEPM, 

RESOLVE: -~ 

ESTADO DO AMAPA 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

Fábio da Silva Fonseca 
Diretor 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Cbete da Divisão Administraiiva 

Leila Lima de Almeida 
Chete da Divisão de Comercialização 
Raimundo Nnzaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Jndustriai 
Membro da ABIO- Associação Brasileira de 

Imprensa Oficiais 
Sedl': Av: Anrino Borges de Oliveira, 103 

Bairro São Lá1.aro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

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

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 
NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 
SEGUINTES MEDI.DAS: Bem DE 

LARGURA PARA TR~S 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 3MESES 6MESES 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 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

Exempl~r ................................................................ RS 5,00 
Exemplar Atrasado ............................................... RS 6,00 
Centim~tro Composto em Lauda PadrAo ............ RS 5,50 
Centlmetro para Compor ..................................... RS 8,00 
Página Exclusiva .... , ......................................... , R$ 430,00 
Proclacla de Casamento ..................................... R$ 50,00 

Ao DIO reserva-se o direito de recusar a 
publicação de maiérias 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 
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Autorizar Inoilzo Rosário Barato Silvo. s~uetário Extraordinária Macopá, .(!. ~ de setembro de 2012 
· de Politicas para as Mulheres, paro viajar ela sede de ·suas atribuiçócs. 

~~fJ& 
Mocopá-AP. até a cidade de BrosOio-DF, u fim de trntar de assnmos ele 
interesse da administração estadual junto a Sc~rctw:.o :'<ar.ional ciP. Politkns 
para as Mulherc~. no período de :lO/O'l a 02/ 10/12. 

Mocopá." 24 de setembro de 2012 LOS/AI~I~v1n~~=rt 

DECRETO N" J6'8o DE <!. 4 DE SETEMBRO DE 2012 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferida~ pelo art. 119. inciso XXII. da Conslituiçõo elo Estado do 
Amapa, e tendo em vista o coJllido no Processo - Protocolo Geral n• 
2012/29338, 

DECRETO N" 3 b 9 9 DE G ~ DE SETEMBRO DE 2012 

RESOLVE: 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribujçõcs 
que lhe são couf~ridas pelo art. 119, inciso XXV, da Const.il.uiçào do Estad~ do 
AmApil, c tendo em 'ista o contido 110 Ofício n• 325/2012-GAB/SEPM. 

Colocar à disposição da Prefeiturn MunicipaJ de Pedra Branca do 
Amapari, pelo período de 01 (um) ano, a contar de 10 de maio de 2012 a 
servidora Vonessa Monteiro Malcher, ocupante do cargo de Provimenl.o Efet:vo 
de Ageille Administrativo, ClaHHe 2'. Pndrão I, Cadastro 'n" 616567. integrante 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapã, lotada ua Secrclmio de 
I::stado da Administração. na ferina estabelecida no artigo 112, da Lei n• 0066, 
de 03 ele maio de 1993. 

RESOLVE: 

l.les1gnar Maria Alice Lobato Ribeiro Bentes, Coordenndora 
Técnica, para exercer, acuwulatll·amcnte e em suhstituiçlio, o cnq;o de 
::;ccrctário Extraunlin~rio "" Políticas para as Mulheres, durante o 
impedimento da titular, no período de 30/09 a 02/10! 12. 

Órgãos Estratégicos de Execução· 

(Polícia Militar 

Cel. PM. Pedro Paulo da Silva Rezende 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE 
INEXIGIBILIDADE LICIT ATÓRIA 

) 

INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA N° 00312012 • 
CPUDAIPMAP . 
PROCESSO N" 340101.2012.00433- DOF 
OBJETO: AQUISIÇAO DE ARMAMENTO 
(ESPINGARDA CALIBRE 12) PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO 
ESTADO DO AMAPA. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/0912012 
AMPARO LEGAL: Art. 25, "1", da Lel8.666/1993. 
CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE 
CARTUCHOS (CBC) • CNPJ: 57 A94.031/0010-54 
VALOR: R$ 48.371,96 (Quarenta e oito mil, 
trezentos e setenta 8 um reais e noventa 8 seis 
centavos). 

RESULTADO DETALHADO 
ESPECIFICACAO: Espingarda calibre 12- de 
repetição; com sistema de ação deslizante; 
Coronha: tipo standard em pollpropileno 
com soleira de borracha e empunhadura tipo 
Plstol Grip; Telha: tipo standard em 
polipropileno de · alta resistência; cano 
convencional de alma lisa com 19 polegadas 
de comprimento, capacidade de Tiros: 08 (7 = capacidade do depósito + 1 = camara); 
comprimento da câmara 3 polegadas; trava 
de segurança ambidestra; · mira: 
convencional; choke: clllndrico; guarda mato 
e receptáculo em aço; comprimento da anna: 

100 (cem) centímetros; 
- Annamento com gravaçllo do Brasão das 
Annas da República e da Policia Militar do 
Estado do Amapá com a sigla "PMAP" e 
número de série. • 

• Garantia mlnima de 01 (um) ano contra 
defeitos de matéria - prima e/ou fabricação, 
apresentados em todos os componentes do 
armamento, Imprescindíveis ou não ao pleno 
funcionamento do mesmo, englobando mola, 
gatilho, cão, dentre outros. 
UNO I QTD I VALOR UNITÁRIO ! VALOR TOTAL 

u I 28 I R$ 1.727,57 I R$ 48.371,96 

JOSÉ DOS 

(Defensoria Pública ) 
-;;;;;;.-=-=~~-=-;;:=-::;;::;4 

lvanci Magno de Oliveira 

POll'!i"ARlA 
N°.055/2~l2~FE~AP 

O OEFENSOR PÚBUCo-GERAL DO ESTADO. DO 
AMAPA. UAndo d;s atrlbulç6es que lhe são 
c:onfertdn pelo Artio>lo 119, Inciso m, chl Lei 
Complementar &tad!llll no. 0008, de 20.12.94, e 
pelo DeuetD no 1')21, de 03 de janeiro de 2011, e 
o contido nos OfldoR nos 75 e 262/2012, advindo 
da Promotoria de Justiça da Comarca de 
Mazaglo/ AP. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento doS servidores, JVANCJ 
MAGNO Df OUVEJRA. OAB/AP n° 1004, DefenSor 
P6bllco Geral, DPG, FERNANDO DIAS DE 
CARVALHO FILHO, OA8/AP no 1172, Gerente de 
Projeto "N6deo de Condll8çiow, CDS-2, CHARLES 
DIEGO PIRES DIAS, OAB/AP no 2000, Gerente ele 
Subgrupo do Projeto "Núdeo de Assistência 
lurldlea Agrária", CDS-2, MARIA DO SOCORRO 
CUNHA UMA, OAB/AP n" 138·8, Gerente do 
Projeto "Descentrallzaçlo da Defensoria Pública 
nas Zonas Norte e Sul de Macapil", CDS-2, IRHA 
TAVARES UMA DE ARAÚJO, OAB/AP n° 2062, 
Gerente de ProjetD Mutlr6o ele Penas Alternativas, 
~l. MAYRA DANIB.l.! SILVA CAMARÃO{ 

Gerente do Projeto wAtl!ndlmento Social", CDS-2, 
lOSÉ ALBERTO DE SOUZA SANTOS, Motlorista, 
lotados nesta Jnstltulçlo, pal'il se deslocarem da 
sede de suas lltiviclades - Macapâ/AP, até o 
Munidplo ele Mazaglo/AP, no periodo de 20 a 
21/09/2012, com a finalidade de partkfpaçio no 
MIJtirlo Processual e de Atendimento ao P6blk.o 
no referido munldpio. 

Dê-$ec:lênN, registre-se, publique-se e cumpra
se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBUCG-6ERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ,' EM 19 DE SETEMBRO DE 
2012. 

--
(Procuradoria Geral do Estado 
Antônio Kleber de Souza dos Santos 

' 
COMISSAO PERMANENTE IJE LIClTAÇ O I ! . ! 

Antonio 
Pro 

\ 
JUSTIFICATIVA N° 013/2012- CPUPGE 

PROCESSO NO. 2012128531·PGE 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XVII da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
OSJETO: Serviço de revisão do veiculo TOYOTA HILLUX, 
PLACA NEK 5513. . 
ADJUDICADO: BACABAVEICULOS LTDA. 
CNPJ: 07.220.448/0001-60. 
VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes 
desta contratação correram por conta do Programa de 
Trabalho: 03.122.0990.2102 Fonte do Recul'$o: 0101, 
Elemento de Despesa: 3390.39. 

Sen~or Procurador, 

·-



I 

Macapá, 24.09.2012 

Submeto a presente Justificativa à 
apreciação de Vossa Excelência, com. respaldo legal no 
Art. 24, XVII da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores, 
estando caracterizada a Inexigibilidade do processo 
licitatório 

Art. 24 E dispensável a licltaçao: 
1 ... ] 

XVII- para aquisição de componentes 
ou peças de origem nacional ou 
estrangeira, necessários à manutenção 
de equipamentos durante o periodo de 
garantia técnica, junto ao fornecedor 
original desses equipamentos, quanto 
tal condição de exclusividade for 
Indispensável para a vigência da 
garantia; 

E visando custear o serviço de revisão do veiculo 
TOYOTA HILLUX, PLACA NEK 5513, deu.se a presente 
dispensa em ra~ão do referido veiculo estar na garantia, 
em que a assistência técnica é prestada pela empresa 
adjudicada que é representante da montadora TOYOTA DO 
BRASIL L TOA fabricante, como comprova nas cópias da 
garantia do veiculo automotor juntado nos autos do 
processo. 

O serviço de revisão do veiculo acima 
mencionado é indispensável para conservá-lo em boa 
condição de uso, objetivando o bom desempenho d~s 
atividades desenvolvidas por esta Procuradoria, de acordo 
com cç\pia do livrete de garantia do veículo anexado nos 
autos as fls.08 a 12. 

Nessas circunstâncias, a condição mais 
vantajosa vincula a responsabilidade da fabricante, ou 
representante pelo correto funcionamento da máquina, 
principal Interesse da Administração, e nao somente, a 
oferta de menor preço, segundo entendimento do notável 
magistrado Jessé Torres Junior. 

Do exposto para salvaguardar os interesses da 
Administração Pública, submeto a presente justificativa à 
apreciação e competente ratificação do Excelentissimo 
Senhor Procurador Geral do Estado, para posterior 
publicação no Diário Oficial do Estado, assegurando a 
eflcãcta do presente ato administrativo, em cumprimento 
das exigências do Art 26 da Lei 8.65619~ e alteraçoes 
posteriores. 

Macapá-Ap, 31 de Agosto de 2012. 

TASSIA LUIZA COST.t.J.Y.z~ DE ALMEIDA 
Presidente $i7RoG 

@!!iliiete Civil 

Délcio Ferreira de Magalhães 

P O R TA R I A N• 08W012·GABI 

) 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegação, que lhe é conferida pelo Inciso li, do art:. 
123, da Constttul~o Estadual, Lei n• 0664, de 08.04.02 e tendo em vista 
o teor do Me mo n°74/12·CER/GAS, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores 
WALCYMEIRE PENAFORT PEREIRA, Coordenadora de r.erlmonial e 
Relaçt;es Públicas, Código COS·3, :JAQENE MARIA DA SILVA 
TEL~ao, Gerente de Núdeo de Produç!o e Organlzaç~o de 
EventoS/CCRP, Código CDS·2, ELANE DA COSTA MACIEL, Chefe de · 
Unidade de Atendimento/CCRP, Códtgo CDS·l, RAFAELA MATOS 
SOUZA, Chefe de Unidade de Eventos/CCRP, Código CDS·I, 
REGINALDO NASCIMENTO BARBOSA e JORGE GONÇALVES 
BARBOSA, Motoristas da Coordenadoria de Cerimonial e Relações 
Públicas, Códigos CD!·2, lotados neste ~blnete do Govemador, que 
viajaram da sede de suas atr•buições Maa>pá·AP, até o município de 
Laranjal do Jari, onde organizaram os eventos: Entrega de notebaoks, 
assinatura de convênio entre GENAPI>f e Inauguração de Redes de 
Distribuição de Energia Elétrica no Bairro Malvirn:s, nos dias 10 e 
11.09.12. 

Secretarias de Estado 

(Educação 

Adalberto Carvalho Ribeiro 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N" 1.082/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferid.as pelo Decreto n' 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012. com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008. que organiza a Secretaria de 
Educação. 

Resolve: 
Art. 1' · Alterar a Portaria n• 826/2012 

GAB/SEED, Publicada no DOE n• 5.227. de 
16/05/2012. 

ONDE SE LÉ; 
' Art. 1• • Designar os servidores abaixo sob 

a coordenação da primeira. para compor a Equipe do 
PROLE R- AP 

C~rla Patricia Ribeiro Nobre· 
Professora 
Angela Brito Ferreira· Professora . 
Helen Costa Coelho · Professora 
Mara Valdene Silva Lobo· Professora 

LEIA-SE: 
Art. 1' · Designar os se;vidores abaixo sob 

a coordenação da primeira, para compor a Equipe do 
PROLE R- AP. 

Carla Patricia Ribe1 r o Nobre •· 
Professora 
Angela Brito Ferreira · Professora 
Helen Costa Coelho • Professora 
Mara Valdene Silva Lobo- Professora 
Gir·Ley Dias Santana· Professor 

Art.2' . Esta Portaria entrara em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário. em Macapa-AP, 

05/09/2012. rjfj . 
Pr2f. Dr .. A<lf,l Carvalho Ribeiro 
Secretario de do da Educação 

Decreto n• 0494!2012 

PORTARIA N' 1083/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO. usandc das atribuições que lhe sào 
conferidas pelo Decreto n• 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n' 1.230 
de Z9 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1• . Designar a servidora Joelma de 

Souza -Gosta Mendes, a se deslocar da sede de suas 
atribuições em Macapá • AP, até Salvador • BA, no 
período de 10 à 13109/2012, para participar do 2' 
Encontro Nacional da Rede de Ancoragem TRILHAS 
2012. 

Art.2° • Esta Portaria entrara em vigor r,a 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário. em Macapâ·AP. 

05/09/2012. 

r {'i 1
,. 

Prof. Dr. A~lb Carvalho Ribeiro 
Secretário ~ ado da Educação 

Decreto n• 0494/2012 

PORTARIA N' 1.084/20t 2- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1' · liomologar o deslocamento dos 

servidores Claudio Roberto Paiva da Silva, Francisco 
· cte Assis Souza Silva,. Floripes da Silva Amaral 
Américo, Lenilda Pereira de Santana, Micheleno 
Oliveira de Santana e Paula de Fàtima da Silva 
Ferreira. da sede de suas atribuições em Macapá, ate 
o municipio' de Mazagão. ·no periodo de 31105 a 
02/06/2012, para realizar entrega de materiais 
Permanentes Diversos na E. E. Pioneira e Piquiazal. 

Art.:ZO • Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê-se ciência. publique-se ~umpra·se. 

-Pâg. 05. 

Gabinete do Secretario em Macapá·AP, 
10/0912012. ,r:-., 1. . ... 

Prol. Dr: AdàÍÍJ~hh:rvalho Ribeiro 
Secretário Qe ~ado da Educação 

Decreto/o' 049412012 

PORTAR IA N' 1.085/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃ.O, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n' 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1' . Homologar o deslocamento do 

servidor Dimitrc Alli Mahmud, da sede de suas 
atribuições em Macapa, até o .município de Laranjal 
do Jari. sem ônus, no dia 12109/2012, para participar 
da Oficina de Robótica realizada na E. E. Mineko 
Hayashida. 

Art.2' · Esta Portaria entrara em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê·se ciência. publique·se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário, em Macapá·AP. 

17/09/2012. 

Prof. Dr. Adçb~~~~::•lh• rubOro 
Secretário de .Stado da Educação 

Decreto r.' 049412012 

PORTA RIA N' 1.08612012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n' 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008. que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1' · Homologar o deslocamento do 

ser1idor Odeni!do Coelho de Araújo, da sede de suas 
atribuições em Macapa, até a localidade de São 
Joaquim do Pacui: nos dias 05 e 06/09/2012, para 
suporte na entrega de notebooks do Programa 
Professor Conectado. 

Art.2' · Esta Portaria entrara em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário, em Macapá-AP, 

1710912012. 

j l"' 
Pro!. Dr. Adaltle ~-rvalho Ribeiro 
Secretário de E o 'da Educação 

Decreto n' 049412012 

PORTARIA N" 1.087120t2- SEED 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n' 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1' • Homologar o deslocamento do 

servidor Odenildo Coelho de Araújo, da sede de suas 
atribuições em Macapá, até a localidade de Laranjal 
do Jari, no período de 07 à 11/09/2012, para suporte 
n2 entrega de notebooks do Programa Professor 
Conectado. 

Art.2' · Esta Portaria entrará em vigor na 
da!n de sua ~ssinatura e publicação. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário, em Macapá·AP, 

17/09/2012. 

I 
.. 

r l'r 

Prof. Dr. Ada~e tarvalho Ribeiro 
Secretário d~ do da Educação 

Decreto n• 049412012 

PORTARIA N° 1.088nQ12- SEED 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 

'. 



Macapá, 24.09.2012 

EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1• · Designar os servidores João 

Valdinei Correa Lopes e lvone Nunes Guidão, a se 
deslocarem da sede de suas atribuições em Macapá 
• AP, até o municlpio de Oiapoque nas aldeias 
Manga, Kumarumã e Santa lzabel, no peitado de 24 à 
2810912012. para verificação "in loco" da implantação 
de Ensino Fundamental - s• e 8' séries regular nas 
Escolas Indígenas Jorge tapara. Camilo Narciso e 
Manoel Primo dos Santos. 

Art.2' • Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê-se ciência, publique-se c cumpra·sc. 
Gabinete do Secretário, em Macapá·AP, 

17109/2012. 

~r ~
,i 

Prol. Dr. Adaíb o Carvalho Ribeiro 
Secretário de ado da Educação 

' Decreto·n• 049412012 

PORTARIA N° 1.08912012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, CQm fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1' - Homologar o deslocamento da 

servidora Claudete da Silva Dias - Gerente do 
NUTEICAED, da sede de · suas atribuições em 
Macapá, até a cidade de Curitiba • PR, no período de 
16 à 2210912012, para participar do terceiro modulo 
do Curso de Especialização para Gestores dos 
Sistemas Estaduais de Ensino Pelo Instituto Federal 
do Estado do Paraná. 

Art.2• • Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretârio, em Macapá·AP 

17/09/2012. ' 

,., .. ''· .. ~.~~;:,,., ""''" 
Secretário de E~tMo da Educação 

Decreto n• 0494/2012 · 

PORTARIA N° 1.09012012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Docreto n' 0494/12. de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008. que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1• • Homologar o deslocamento dos 

servidores Jcandra Nadia Silva e Silva e Tomaz dos 
Santos Fonseca, da sede de suas atribuições em 
Macapá, a1é o município de Pedra Branca do 
Amapari, no período de 02 á 05105/2011, para realizar 
a formação no Modulo 11 - Alfabetização e 
Letramento para formar professores que trabalham 
com classes multisseriadas nas escolas do campo 
do municlpio. 

Art.2• • Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. · 

Dê-se ciência, publique· se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretario, em Macapa-AP, 

17109/2012. 

Prof. Dr. Adar6e·~l'i~alho Ribeiro 
Secretario d'e ~mo da Educação 

. Decreto 09' 049412012 

PORTAR IA N' 1.09112012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCACÀO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0494f12. de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 

(DIÁRIO OFICIAL) 

de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1' • Homologar o deslocamento da 

servidora Shirlene da Silva Correia, da sede de suas 
atribuições em Maca pá, até Brasllia · DF, no período 
de 13 à 15109/2012. s'em ônus, para participar da 
Reunião com o INEP/MEC, sobre o Exame Nacional 
de Competências e Habilidades da EJA·ENCCEJA -
Prisional e do ENEM- Prisional. 

Art.2' · Esta !Portaria entrará em vigor na 
c! ata de sua assinatura 'e publicação. 

Dê-se ciência,: publique·se e cumpra-se. 
, Gabinete do' Secretário. em Macapá-AP, 

'17/0912012 . J 
r / 

I " . r P' 
Prol. Or. ~dálb 'Carvalho Ribeiro 
Secretário a e Estódo da Educação 

Decreto.ri' 0494/2012 

PORTA RIA N° 1.092/2012- SEED 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando 'das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008. que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1' ·Prorrogar ~te 30/0912012, o prazo da 

vigência da Portaria nó 02712012 - SEED de 
2410112011, que trata da transferência dos recursos 
do Programa Dinheiro Direto na Escola Estadual -
PDDEE, financiado com recursos do Governo do 
Estado. ·através da Secretaria de Estado da 
Educação. tendo como beneficiarias as escolas 
püblicas estaduais. · 

Art. 2° - Esta portaria mantém a 
obrigatoriedade da prestação de contas parcial pelos 
caixas escolares dos recursos repassados entes 
desta prorrogação. 

Art. 3• - Os efeitos advindos deste ato 
retroagem até 30/04/2012. 

Art. 4" - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Oé-se ciéncia, publique· se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário, em Ma'capá-AP, 

17/0912012. 

r~-1/·. 
Prol. Dr. Ádal. Carvalho Ribeiro 
Secretár~ d ado da Educaçã·o 

DM n• 049412012 

PORTAR IA N° 1.09312012 - SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Der.reto no 0494/12, de 27 de 
feve•e!ro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de mc:io de 2008. que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. 1' · Reduzir a carga horária de 40 

{quarenta) para 20 (vinte) horas emanais, da 
servidora LENILSA DOS SANTOS TRINDADE, 
ocupante do cargo de Professora dt- 1' a 4' séries, 
Classe "A", Padrão 08, Grupo do magistério, 
Cadastro n• 522362, integrante do Quadro de pessoal 
civil do Estado do Amapa, lotada na E. E. Joaquim 
Nabuco. 

Art. 2° - Esta Portaria entrara em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário. em Macapà-AP, 

18109/2012. ~ 
I \f·.' 

, r \' 
Prof. Dr. Adalb~rt arvalho Ribeiro 

Secretário 'de stado da Educação 
Decreto n• 0494/2012 

PORTARIA N" 1.094/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n' 1.230 

Pág. 06 

de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. 1• • Reduzir a carga fiorária de 40 

{quarenta) para 20 (vinte) horas emanais. da 
servidora GERDEANA SANTOS SILVEIRA, ocupante 
dó cargo de Professora, Classe "D", Padrão 11. 
Grupo do magistério. Cadastro n• '132814. Integrante 
do Quadro de pessoal civil do Estado do Amapá, 
lotada na E. E. Joaquim Nabuco. 

Art. 2• - Esta Portarià cntrarà em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê-se ciência, publique·se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário. em Macapá-AP, 

18/0912012. G\ 
rj'tl 

Prol. Dr. Adalbe ·arvalho Ribeiro 
Secretári~d Estado da Educação 

Dec~eio n• 0494/2012 

PORTARIA N' 1.09512012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008. que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 

Art.1' · Homologar o deslocamento dos 
servidores Douglas Ramon Uchoa Maciel. Rosangela 
Pariz Bitencourt, Marcelo Samir Nunes Vale, da sede 

·de suas atribuições em Macapá. até a localidade de 
São JO"aquim de Pacui. nos dias 05 e 0610912012, para 
suporte na entrega de notebooks do Programa 
Professor Conectado. 

Art. 2• - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e oublicacão. 

Dé·se _ciência, oublique·se e cumpra-se. 

Gabineie do Secretário, em Macapá·AP, 

1810912012.. l\fl· . 
( (' 

Prol. Dr. Adalb'ert Jarvalho Ribeiro 
Secretário de Estado da Educação 

Decreto n• 0494/20t2 

(Setrap 

·Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque 

) 

I'UIIT.-\111.'\ :'\" 162!12 • SrTRAPI.~I' 

O SI::CI!ET.~IUO DE ESTADO DE 
TR·\''~!'ORTES 1>0 ESTA~ DO .\.\1.\r.~. nt> uso rln; 
<ltnhtu~·\lcs que Ih"" s:iv ~onl\:nd3.; Jl~lt~ fkcrcw n:' W~é. d,· 
hi'Ol/2011. 

I! ES O I.,. f.: 
.\rt. I" • (\»l(~th:r r\(anlllomcnto ~~~~ noml.' 

uo Servidc>r JOSÉ PICA:\ÇO ~10\HIIW. Rcsp. pda Atividade c 
Controle de Manutcuçilu- DIVCQ!DOV. CtlltiC>nn' n Leo n • 0624. de 
31 de omuhro dt 2001 ( [kcre:o n .. 3~47. de I~ de novembro de 
21Hil. no \'nlor de RS-4.000,00 iQL\l'RO )llt. RF.:~tS). 
~k.;:rmndos a cu~rear de~pesus tntmhh d~· pronto pagamento com· 
\1;11~1181 <k (."\.IOSllnlU . r~u:l St!crewrin d"· [Stildll de fHIIIS~Ort~s -

St:rR,\P 
.·\ri. 2" . n achnnrnm~nlll .. ~lnltcdido 

d~\·~n) 't'r aplicndo nu praw lllit'\illliJ cJt' JIJ iTnnt~l dias a ~ontnr dn 
tinta ..:o ll'l'Chlm,nto t' tlrt':ilêldn c,1nJa'\ ntt: 10 tlkzJ rJias npó:; o 
r:th:c:rr;IIHCilhl da \·ig~11cin 

.-\rt. J• • A ~~fcud:~. t1espcsa dcwril ~n 
.:mpcnh;td.:t 1111 l>rogrnma 26.122.0480.146-1 - Gt'f(lltialllento 
Admm.slmlt\0, m1. l-'onlc ~oh: R'curiios RTll- 0101. no Elemento dr 
Dl·!lp.:sn 3390·30 • Matcrtal de Consumo. o 'alnr dr nS-tOOO.OO 
tQuau,l Mil Reais). 

(Segurança ~ ) 
Marcos Roberto Marques da Silva 



Macapá, 24.09.2012 

EXTRATO DO CONTRATO N' 25/2012-SEJUSP 

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, por 
inlermé<lio da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBUCA e a empresa BERKANA 
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA L TOA, como 
CONTRATADA. 

FUNDAMENTO UGAL: 
- Lei n' 1 0.52012002; Decreto n• 3 555100 e aHerações; Decreto n• 
5.450105 e alterações: Lei n' 8.666193 e suas anerações: Preaão 
Eletrômco n' 0412o12 e seus anexos e o disposto rios autos. do 
Procedimento Administrativo n• 28580.090/2012-SEJUSP. 

oo OBJETO: O presente contrato tem por objeto aquisiçao de· 01 
(um) Detector de junções não lineares, modelo Orion- NJE-4000. 
fabricação REI - Researct1 Eletronics lnternationat, conforme 
especificações técnicas contidas no Anexo I do Termo · de 
Referência do Edital do Pregão Eletrônico n• 0412012 e na 
Proposta da Con\rlllada, partes integrantes deste Instrumento. 

DA FIN~: O presente Contraio tem por finalidade 
reaparelhar as Unidades das POlicias Civis. Milrtares e de Perícias 
dos Municlpios de Oiapoque e Laranjal do Jari, consideradas 
estratégicas pelo Estado, buscando fortalecer o controle e a 
represS<lo dos crimes tiptcos da regnio de fronteira. através da 
implantaçao do GGI-Fronteira. dos Núcleos Integrados de 
lnte/igencis de Segurança Pú/:tlic8, por meio do Convênio 
76156312011-E NAFRON. 

QQ...e!!KQ: O preço para a consecuçao do objeto deste 
CONTRA TO serà no valor global de R$ 65.000.00 (Sessenta e 
cinco mil reaiS). fiXos e lrreajustáveis 

DA VIG[NOA: O presente CONTRATO vigorará por um periodo de 
12 (doze) meses. tendo Inicio na data da assinatura. 

DA DOTAçj\0 ORCAMENTAI!!A: As despesas com a execução 
deste CONTRATO estão orçadas no valor global de RS 65.000,00 
(Sessenta e cinco mil reais) e correrão à conta do· Programa de 
Trabalho: OS. i 22.0055.2166 - Gestão Integrada na Justiça e 
Segurança Publica, Natureza da. Oespe"oa: 449052 -
Equipamentos e Maieríal Permanente - Fonte 103 -

·Transferência de Convên sob a Nolll de Empenho n• 
2012NE00531. 

Marcos Ro 
Secretário de Est 

(RéWta Estadual 

Jucinete Carvalho de Alencar 

CONSELHO ESTADUAL DE ~ECURSOS FISCAIS 

ACÓRDÃO N' 05212012 
RECURSO DE OFICIO E VOLUNTÁRIO N' 00112012 
PROCESSOS N'S: 28730.02348812005: 28730.00586712007; 
28730.0028931201 o 
PROCED~NC~:MACAPNAP 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 32612005 
RECORRENTES: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SONY 
MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL IND. E COM. L IDA. 
CADnCMS: N• 03.021.154-9 
CNPJIMF: 43.203.52010001-04 
RECORRIDA: FI'.ZENDA PúBLICA ESTADUAL 
RELATORA: CONSELHEIRA REGINA DO SOCORRO 
ZAGALO MONTEIRO FERREIRA 
DATA DO JULGAMENTO: 19106i2012 

EMENTA: ICMS - AUTO OE INFRAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. 1) FORMALIDADES PROCESSUAIS. 
NULIDADE 00 AUTO DE INFRAÇÃO NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. 2) RESPONSABILIDADE DE 
RETENÇÃO E RECOUUMENTO DO ICMS-ST DO 
REMETENTE. 3) PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL. 
COMPROVAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. 4) ANULAÇÃO 
DO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNC~. PRINCIPIO 
DA.AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. 4) RECURSOS DE 
OFICIO E VOLUNTÁRIO CONHECIDOS. PROVIMENTO 
NEGADO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO "A QUO" 

1) O auto de lnfraçao que descreve corretamente a conduta 
infracional do contribuinte e enquadre-o na forma definida no 
art. 182 e incisos da Lei n' 0400197 - Código Tributário do 
Amapá não enseja nulidade. 
2) O temeten!e de mercadorias sujattaa ao regime de 
substituição tributária, n~ condlçac; de sujeHo passivo por 
substituição, é o responS<lvel pelo lançamento e recolhimento 
do ICMS. devendo fazer e retenção do imposto devido na 
operação ou operações a ser realizadas pelos adquirentes, na 
forma do an. 143, inciso I da lei n• 0400197- Código Tributário 
do Amapa e do Convênio ICMS 81193. 
3) A Junta de Julgamento de Processo Administrativo Fisc.,i, 
após diligência e comprovaçao dos valores a serem abatidos 
do crédito tributário julgou de acordo com o principio da 
verdade material. Decisao ratificada pelo CERFIAP. 
4) No exercício do poder db autotutela a Administraçao Pública 
guarda para si a possibilidade de rever seus próprios etos, de 
acordo com as Súmulas n's 346 e 473 do Supremo Tribunal 
Federal, sendo assim, o CERFIAP decidiu anular o julgamento 
de segunda instflnci& administrativa. realizado no dia 
09.02.2010, bem como o respectivo Acórdêo n° 00512010, 
considerando que o Recurso Voluntário, interposto 
tempestiVamente, foi jur.tado aos autos. a posteriori, peta 
administração. 
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4) Recurso de Oficio e Voluntàrio conhecidos. porém cóm 
provimento negado, .Mantida a Dec1sêo de Primeira Instância 
Administrativa por unsnimidade de votos. · 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho 
Estadual de Recursos Fiscais-CERF/AP, da Secretaria da 
Receita Estadual, por unanimidade de votos dos seus 
membros decidiu conhecer dos Recursos de Oficio e 
Voluntário, negando-lhes provimento. mantendo integralmente 
a Decisao n• 01612006-JUPAF que julgou parcialmente 
precedente a ação fiscal. 

(Ciência e Tecnologia 

Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 

l'üRTARI:\ 
( P) :\'04012012-St::rt;CIAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, no uso das atribuiçOes qoe lhe são é:onferidas 
pelo Decreto n' 0030 de 03 de Janeiro de 2011, 

RESOLVE; 

Art. 1'· Designar os servidores abaixo 

relacionados a conduzirem a gestão dos processos lic~atórios 

da Secretaria com o propósrto de d1nam1zar a sistemática de 

aquisiçao, onde cada servidor terá inieira responsabilidade 

sobre o processo de sua conduçao. informando, 

acompanhando e priorizando cada etapa de execuçao e 
atentando aos prazos e requisrtos necessériOs que a 

administração reauerer. no período de 1910912012 a 
3111212012. 

Maria Cristina Saboia dos Santos Administradora 

Leao 

Maria do Socorro Nascimento de Agente Administrativo 

Castro 

Kleber Nazareno da Silva Fanas Agente Administrativo 

Edem June Melo de Souza Auxiliar Administrativo 

Lucas Borges de Uma Agente Administrativo 

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

EXTRA TO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E 
COMPROMISSO. 

Partes; SECRETARIA DE ESTADO ·oA cn:NCIA E 
TECNOLOGIA - SETEC, e a FUNDAÇÃO DE 
AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ· 
FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE. Resolvem celebrar o 
Tenno de Responsabilidade e Compromisso, 
assumem que os processos de n• 35.000.121/2012-
SETEC; 35.000.05812012-SETEC A 35.000.06612012· 
SETEC. referente ao CUSTEIO TESE encaminhado a 
Fundação _ Tumucumaque, devido a justificativa 
arresentada nos autos, para sua execução. Devido a 
i!ilo houve o Destaque no valor de R$139.900,00 
(cento e trinta e nove mil e novecentos reais. (Edital 
0312011). referente ao Programa de Apoio Financeiro 
a projetos de pós-graduação stricto sensu-CUSTEIO 
TESE. destinado a alunos de cursos de pós
graduação stric~o sensu {mestrado e doutorado) e 
estágios pós-doutorais sediados no Brasil, cujos 
projetos de pesquisas sejam realizados no Estado do 
Amapá · 

A FUNDAÇÃO TUMUCUMQUE, deverà obedecer as 
seguintes recomendações: 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Vi. 
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Examinar e assinar o presente Termo de 
Compromisso e Responsabilidade, para 
certificar-se de seus direitos deveres e 
obrigações de acordo com as normas 
constantes no Edttal n• 0312011-SETEC, e seu 
regulamento anexo. 

Colaborar com a SETEC/AP em assuntos de 
sua especialidade sempre que solicttado; 

Solicitar a SETEC/AP autorização · 
acompanhada de justificativa. para quaisquer 
modificações no Plano de Atividades e 
Cronograma de Execução aprovado; 

Responsabilizar-se oelo cumprimento das 
atividades de pesquisa estabelecidas no 
Plano de Atividades e Cronograma de 
Execução: 

Apresentar a SETECIAP. relatórios de 
acompanhamento do Plano de Trabalho .. 
revistos e çomen!ados pelo coordenador do 
Projeto. em formulârio especiftco; 

Integram o Presente Termo, para todos os 
efeitos legais as instruções constantes no 
Editai n° 03/2011-SETEC, e seu regulamento 
anexo, prestação de contas , e no que couber. · 
as normas internas dás demais instituições. 

Assinatura; 05/09/2012. 

Macapá- AP. 20 de Setembro de 2012. 

..--.4> 
c, .. ;~~..., 

Ediien~.,~~ Borges 
Chefe da Unidade de Contratos e Convênios/SETEC 
_._... . . - -------------

(Írabalho e Empreendedorismo ) 

Sivaldo da Silva Brito 

PORTARIA N'103/2012/SETE 

' O SECRET-',RtO DE ESTADO DO TRABAL.HO E 
EMPREENDEOORISMO, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas. nos termos do Artigo 123, Inciso 11 da 
Constituição de Estado do Amapa e considerando o contido 
no m&morando n• 09112012-CEtSETE: de 21 de maio de 
2012. 

RESOlVE: 

An 1 • Substituir membros da Comissão de Pregào 
Presencial da Secretaria de Estado do Trabalho e 
Emprl'endedcrismo-SETE para contrataçao de empresa 
especializada visando executar as ações do Curso de 
Formação Empreendedora, 11 Workshop para Juventude e 
encerramento do 11 Concurso Estadual de Melhor Plano de 
Negócio para Estudantes. cujo detalhamento constara no 
Edital a ser divulgado: 

PREGOEIRO: ANTONIO MARIA FERRfRA MENDES 

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO: 
1. MARCEL.O GURJÂO FARIAS 
2. RAIMUNOA BARBOSA OA SILVA 
3. MARIA IVAN ETE MONTEIRO CHERMONT 

Gabonete da Secretana de Estado do Trabalho e 
Empreendedorismo. em 17 de setembro de 2012. 

---~ PAN A F!lHÇ) . 
Secretãno de Eslado do Traba ' e Empreendedonsmo 

Ern Exercio 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

A Secretaria de Estado do Trabalho e 
EmpreendedorismoiSETE e este Pregoeiro, 
designado peta Portaria n°. 068/2012-SETE, de 
31/0t:./2012, tornam publico para conhecimento dos 
inteí6SSados o CANCELAMENTO do aviso de 
licitação do Pregão Presencial N• 00512012-SETE. 
publi<:ado no diário oficial do Estado n° 5308 de 12 
de S0tembro de 2012. 

ANTONK~~~FS~~.~MEBNDES 

2 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

·~ 

A Secretaria de Estado do Trabalho e 
.Empreendedorismo/SETE e este. Pregoeiro, 
_slestgnaoo pela Portana n•. 08112012-SETE. de 

f!· ""---------------------------------------- ., .. ,. ,~,~' ... 
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2610612012. tornam publico para conhecimento dos 
mteressados o CANCELAMENTO do avise de 
licitação do Pregão Presencial N• 00612012-SETE, 
publicado no diário oficial do Estado n• 5308 de 12 
de Setembro de 2012. 

.··~ 

(Mobilização Social 

Elolana Cambraia Soares 

Ccruei!"oNac:lt1'.al<t • 
lt<p.....,.IJ......,,e 
N:Ju<i<N 

RESOLliÇÃO N' 00212012- CONSEAIAP: 

) 

DISPOE SOBRE A 
APROVAÇÃO DO TERMO DE 
ADESÃO N' 1112012 AO 
PROGRAMA DE AQliiSIÇÁO 
DE ALIMENTOS - PAAIAP 
REQUERIDO PELO ESTADO 
DO AMAPÁ COM A 
PARTICIPAÇ..\0 DO Rt:RAP. 

A Presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar 
Nutricional do Amapá, no uso das atribuições conferidas pelo seu 
Regimento Interno, bem como pelo decreto n' 124512012, e em 
atendimento ao Decreto n' 7.775 de 04 de Julho de 2012, art. 29 ~ J', 
inciso I, 11 e IV e art. 44 § 2". 

F'AÇO SABt:R a todos, que o Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Amapá, em reuniDo extraordinãria 
realizada no dia OJ de agosto de 2012 ap1ovou c cu promulgo a 
seguinte RHOiuçAo: 

Art. I' • Após análise e· deliberação o Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar c Nutricional do Amapâ • CONSEA AMAPÁ 
Aprovou o Tenno de Adesi!o n' l 112012 do Amapa ao Programa de 
Aquisição de Alimentos - Compra Dirc!a Local da Agricultura 
Familiar - PAA, encaminhado pelo Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Amapá · RÍJRAPIAP atral'és do oficio n' 59612012· 
JJIPREIRURAP. 

ArL 2' - Ressalvando que o Consca Amapá pnra rcprcscntilf a 
instância no Controle Social, deverá participar da sckçilo de 
potenciais bencficiãrios fornecedores e cadastramento de entidades 
aptas a receber alimentos do Programo PAAjuntamcnte com o Comitê 
Gestor - GGP AA. 

Art. 3'- Esta R<SOiuç!o enua em vigor na data de sua public>!Çãu. 

..\rt. 46 Revogam-se as di~posiçôes em contrário. 
Conselho Estadual de Segur•nça Alimentar e Nutricional. Mªcapi.· 

AP. OI de agosto de 2012. 

.. ..: ~:.~,. 
Ko\ TIA CILENE Dt: MENDONÇA A L:\! f. lO A 

Presidente do Conselho Estadual dt Stguruça Alim<ntar • 
Nutridonal 

Decreto n' 124512012 

(Cultura 
José Mi{luel de Souza Cyrilo 

PORTARIA N° 106/2012- SECULT 

) 

O Secretário de Estado da Cultura do 
AmapáiSECULT, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei n°. 1073 
em seu artigo 9°, inciso XVIII, seção 11, anexos IX, 
X e Decreto n°. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da servidora 
Cleide Martins dos Santos - Coordenadora 
CPPH /SECULT da sede de suas atribuições 
Maca pá - AP até a cidade de Salvador-BA, com_!. 
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finalidade de participar da V Conferência 
Nacional de Arquivologia, no perlodo de 01 a 05 
de outubro de 2012. · 

Dê-se ciênci , 
Macap 

da Cultura 

PORTARIA N° 11212012. SECULT 

O Secretário de Estado da Cultura do 
Amapá>SECUL T, no uso de suas atribuições 
legais que lhe sao· conferidas pela Lei n°. 1073 
em seu artigo 9•, inciso XVIII, seção 11, anexos IX, 
X e Decreto n°. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da servidora 

CLEUDE SALETE ROJANSKI ARAÚJO/Gerente 

da Biblioteca Publica Estadual Elcy 

Lacerda/CADC/ SECULT, da se de suas 

atrib.uições Macapá -AP até a cidade do Rio de 

Janeiro- RJ, com a finalidade de participar do 18 
0 Encontro Nacional do Sistema de Bibliotecas 
Públicas, no período de 24 a 28 de setembro de 

2012. 

(Saúde 

Lineu da Silva Facundes 

CYRILLO 
Cultura 

PORTARIA N° 397/12-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE ·ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n• 3580 de 07.07.2011 e; considerando 
o que consta do Prol. Geral n• 2012138103; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor 
EDSON SILVA DE SOUZA - Chefe da Unidade 
de Serviços Gerais - CDS-1, da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, aié os Municípios e 
períodos abaixo especificados, objetivando 
realizar a &ntrega de medicamentos e 
abastecimento . de geradores nos diversos 
municípios: 

. OIAPOQUE: 06 a 08.03.2012 
-FERREIRA GOIVIES: 24 a 27.03.2012 
- Olf\POQUE: 30.03 a 01.04.2012 
. MAZAG.~O: '13.04.2012 
• TARTARUGALliNHO, AMAPÁ E CALÇOENE: 

19 e 20.04.2012 
-FERREIRA GDMES: 23.04.2012 
-PEDRA BRANCA: 26 e 27.04.2012 

GABINET A DO SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap. 18 de julho de 2012. 

M~ 
Secretária de Saudc- Adjunta 
Área de Gestão em Saúde 

PORTA RIA N° 550/12-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prot. Geral n° 2012/66354; 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora MARY ANNE JOCILENE 
DA SILVA SEABRA- Gerente de Planeiamento 
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e Articulação Institucional - CDS-2/GETES, a 
se deslocar da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até a Cidade de São Paulo - SP, 
com objetivo de participar da Capacitação de 
Profissionais Multiplicadores em Teste Rápido 
para HIV, Sífilis e Aconselhamento no Âmbito 
da Rede Cegonha, no período de 24 a 
28.09.2012. com ônus limitado (vencimento 
integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 17 de setembro de 2012, 

MARIA~· 
Secretária de Saúde- Adjunta 
Área de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 551/12-SESA 

' 
A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo · 
Decreto .n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prol. Geral n• 2012/31003; 

RESOLVE: 

Homologar a indicação do servidor PATRICIO 
DA SILVA ALMEIDA - Chefe da Divisão de 
Epidemiologia - CDS-2, que em substituição e 

·acumulativamente, ·exerceu a função de 
Coordenador de Vigilância em Saúde - CDS-3, 
durante o impedimento da titular, no período 
de 20 a 23.05.2012. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 17 de setembro de 2012. 

MARIA~UNDA M. DOS s}($.~s 
Se.cretáría de Saúde -.Adjunta 
Area de Gestão em Saúde 

PORTAR IA N° 552/12-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prol. Geral n• 2012161535; 

RF.SOLVE: 

Designar a servidora MARIA ALCIDÉIA NUNES 
CASTELO - Técnico em Enfermagem, a se 
oeslocar da sede de suas atividades- Macapá
Ap, até a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com 
objetivo de participar do Curso de Atualização 
de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio para Registradores de Cãncer, no 
período de 23.09 a 05.10.2012 . 

GABINETE DA ~ECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 17 de setembro de 2012. 

MARIA~ 
Secretária d·e Saúde- Adjunta 
Área <!_e Gestã9 em Saúd.!L. 

PORTARIA N° 553/12-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prol. ~eral n° 2012/66291; 

RESOLVE: 

Homologar o · deslocamento do servidor 
VALDICIO DE SOUZA NASCIMENTO· Agente 
de Saúde,' da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até os Municlpios de. Swrá·. do 
Navio e Pedra Branca do Amapari, objetivando 
realizar 'acompanhamento da entréga ··de 
medicamentos e correlatos ás unidades}nista 
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de saúde, no período de 28 e 29.08.2012. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 18 de setembro de 2012. 

MARIA ~~N01i1~-:l:mS" SJÚit;s~ 
Secretária de Saúde - Adjunta 
Área de Gestão em Saúde 

~---

PORTARIA N° 554/12-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SA(JDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n" 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prol. Geral n° 2012/65962; 

RESOLVE: 

Designar as servidoras MARIA BALBINA 
CLAUDINA PICANÇO - Gerentq de Apoio ao 
Desenvolvimento das Políticas lntegrativas -
CDS-2-GRAB e ELICELI MOREIRA SANTANNA 
- Coordenadora de Saúde Materno Infantil -
CDI-3, a se deslocarem da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, até a Cidade de 
Brasília - DF, com objetivo de participarem da 
Oficina Macroregional para Formação de 
Facilítadores da Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil, no período de 21 a 27.10.2012. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 18 de setembro de 2012. 

MARIA~~N!Th ~:-oosSAN$5 
Seçretãria do Saúde- Adjunta 
Área de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 555/12-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA f ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e consÍóerando 
o que consta do Prot. Geral n° 2012/65832; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da servidora 
MARIA DAS GRAÇAS BARATA CHAGAS -
Chefe da Unidade Mista de Saúde de Calc;oene 
.. CDS-2, da sede de suas atividades -
Calc;oene-Ap, até Macapá-Ap, objetivando 
resolver assuntos administrativos da Unidade· 
de Saúde do referido Município, no peri'Odo de 
31.07 il 02.08.2012. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 18 de setembro de 2012. 

~ 

MARI~''tooM'uNÕAM:DõS·s~--
Secretária de Saúde- Adjunta 
Área de Gestão em Saúde 

PORTAR IA N" 556/12-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 

_ atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prol. Geral no 2012166553; 

RESOLVE: 

Designar a servidora ILZA HELENA DE PONTE 
MACHADO Gerente de Atividades 
Operacionais- CDS-1, para em substituição e 
acumulativamente, exercer a função de 
Gerente Geral do Projeto " Centro de 
Raferência em Saúde do Trabalhador"- CDS-3, 
durante o impedimento da titular, no período 
de 18 a 28.09.201:!. 

GABINETE DA SECREl ÁRIAJSESA: em 
Macapâ-Ap, 18 de setembro de 2012. _. __ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

MARIA ~~Uíilci'A M. DO~~TOS 
Secretária de Saúde- Adjunta 
Área de Gestão em Saúde 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO N' 05612012 • CPUSESA 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de Display 
Dispensador de preservativo em Acrílico, de acordo com as 
caractenstiCas descr1tas no anexo l -Termo de Referêncta: 
Acolhimento das Propostas: no endereço eletrõmco 
!l!.!Pi.~omprasofi.!lQ',LÇI. a partir das oa·OO hs do d•a ~ 
de agosto de 2012. ate as 17.30mio. Termino do prazo de 
recebimento das propostas. 08 de setembro de 2012, 
Abertura da Sessijo Para Lances: as 08h30min. do dia 09 ~ 
outubro de 2012, horário de Brasllia 

Macapa-AP, 2A d"Agosto .ie 2012 

',· .l "' ) l 
Moni(a Fjriscil& l:.fm~ Pires 

Pregoeta oa CPL'SESA 

C0Mr5SÁO PERMANENl'E DE LlCI lAÇAO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO ELETRÓNICO N' 06012012. CPUSESA 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de 
equipamentos, para estruturar e fortalecer as comissões 
intergestoras B•part•tc e Regionais (CIB e CIR), garantindo 
a operacionalização conforme o Decreto n' 7508, de 28 de 
junho de 2011 que regulamenta a Lei n' 8.080190. de acordo 
cor1 as caracteriSIICas min1mas descrrtas no anexo l -Termo de 
Referenc1a. 
Acolhimento . das Propostas: no endereço eletróniCO 

11P:<.;J,!~Y.~~C:Q.mpra~.:ê.l 9Q'v.:J'i de 24 de setembro ao dia 8 
de outubro de 2012 ----------

Abertura da Sessão Para Lances: ilS 09hOOmin do dta 09 do 
outubro de 2012, horario de Brasília. ' --

~:::~ 2t ae Setembro de ?012 

l:l )-
Giancarl!l.BartS'osa M~ro 
Pregoe:ro da CPL•SESA 

Autarquias Estaduais 

~mprev ) 

Elcio José de Souza Ferreira 

PORTARIA N°. 140/2012- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das al[ibuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n°. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e 
cons•derando o memorando n°. 159/2012 · 
GAB/AMPREV: 

RESOLVE: 

PORTARIA N". 141/2012- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n°. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e 
considerando o OfíCIO n°. 051/2012. TRE: 

RESOLVE: 
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Designar a cessão dos se111idores João 
Batista Coutinho Filho. Motorista, e Joselito 
Hildo de Lima Santos. Motorista da Amapá 
Previdênc•a - AMPREV, para atenderem a 
situações previstas em leis especificas junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá · TREIAP, a 
part•r do ~eriodo de 2410912Ô12, de acordo com a 
solic;tação fe1ta através do Oficio 9112012· 
TRE/AP, _em cumprimento a Lei n• 6.091/74. O 
·período de afastamento correspondente à cessao 
é ~o~stderadc para todos os efeitos legais, 

1ncl..:s1ve para promoção e progressão fu~c1ona 
~ ' 

Macapá 18 e setembro á 012 

I ' n . 
J ~tl~~ [ I -

o r Ws:dante da AM 

PORTARIA N°. 143/2012- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n°. 0076. de 03 de janeiro de 2011 e 
considerando o memorando n°. 161/2012 . 
GABiAMPREV; 

RESOLVE: 

Désignar a seíVidora Karen Tatiane 
Bonifácio Pereira. Assessor de Diretoria , da 
Amapá Previdência - AMPREV, para responder 
em sub5tituição pela Diretoria Financeira e Atuarial 
- DIFAT/AMPREV, durante o impedimento da 
Titular Francicieide Marinho Lima da Silva, no 
periodo óe 24 a 26/09/2012. 

PORTARIA N°. 14412012- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n' 0076. de 03 de janeiro de 2011 e 
considerando o memorando n°. 161/2012 · 
GAB/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar as seíVidoras Francicleide Marinho 
Lima da Silva , Diretora Financeira e Atuarial e 
Aline Trajano de Oliveira. Assistente Técnico 
Administrativo para viajarem da sede de suas 
atribuições MacapáiAP, até a cidade de São 
Paulo/SP, no período de 24 à 26/09/2012. Com 
objetivo de participarem da Palestra Estratégias de 
Investimento em Renda Variavel: BTG Pactuai 
Institucional FIA e BTG Pactuai Dividendos FIA. 

ÚPEM 

Fer.'lando Augusto Negrão Braga 

PORTARIA N•. 03912012/GAB 

O DIHETOR PRF:SIOF.NTE 00 
INSTITUTO DI::·PESOS E MEDIDAS 00 ESTADO 
DO AMA PA, no uso de suas atribuições, consoante 
delegação de podere~ do Governador do Esrado do 
Amapá. nos termos do [)ecreto n• 2874 tk 27 de julho de 
2012 e Portaria do IN METRO n• 408 de 02 de Agosto de 
2012. -

RESOLVE: 

Art J' Oesi~nar a servidum KELLY ANNE AfAUJO 

SILVA- Coordenadora Administrativa Financeira deste 
IPF.M/1\P. para ~xercer o encargo de Ordenadora de 

Despesas SlJ BSTITliT A, a ser~m financiados com 



Macapá, 24.09.2012 

r~curso> repassados pelo IN\·1ETRO. po\l~ndo 

autoridad'' delegada. no ~wrcil·iu do rnúnu,. ora 
otunrgada. prmicar todos os atos d~ g~sl:iu \>rçameutoiri~ 
~ limmc~ira;. ac.lmitidus pelas norm~~ d1• direito púlllicu 

cfull podere~. devere'~ responsabilidades incrcnt<·~. 

Art ~·' Publiquc-~c. registre-se e Cl)lllpra-se. 

Maca pá (APl. 30 de Agosto lk 2012. 

F·~:J'rt:1Tl.df'J ,.i\J'~u~trí NcgT~o ~r.tg;.~ 
D1n·t-~~.r;esidentc ~~,, lpcmiAl> 

PORTARIA N°. 041/2012/GAB. 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições, 
consoante delegação de poderes do 
Governador do Estado do Amapá, nos 
termos do Decreto n• 2874 de 27 de Agosto 
e Portaria do INMETRO n' 408 de Agosto 
2012. 

RESOLVE: 
Art. 1 • - Designar os servido,rcs abaixo 
relacionados pelo periodo de 01 (um) ano 
de mandato, a contar de 30 de Agosto de 
2012, para exercei.· a função de 1 • e 2• 
Pregoeiro e Equipe de Apoio deste IPEM
AP, nos termos do Art. a•, inciso IV, da Lei 
Federal n• 10.520: 

LeonUdo da Silva Per e ira- 1° 
Pregoeiro (Titular). 

Celson Inajosa Barreto 2° 
Pregoeiro (Suplente) 
• Eliane Magno de Araujo - Equipe de 
Apolo. 

Fernando Ramos Cabral - Equipe de 
Apoio. 

Fabrício Cardoso Leitão • Equipe de 
Apolo. 

Art. 2° • Na ausência do 1° Pregoeiro 
assumirá o Suplente (2° Pregoeiro), este 
poderá nos demais casos, exercer a função 
de Equipe de Apoio. 

Dê ciência, registre-se c cumpra-se. 

Macapá (AP), 30 de Agosto de 2012. 

F~"nando ~~~us~ Negrão BragP. 
Diretor Pt:~s.idente do Jpem/ AP 

(IEPA ) 
Augusto de Oliveira Junior 

PORTARÚ(N',~; ;: .114/2012~/t-=PA 
O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 

Pesquisas Científicas e T ecnotóglcas do Estado do Amapá
IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei. no 0338, de 16 de abril de 1997, alterada peta Lei n 
o 0699, de 28 de junho de 2002, Decreto no 0013, de 03 
de Janeiro de 2011 e tendo em vista o teor do memo n° 
019/12-IEPA de 17 de setembro de 2012. 

RESOLVE: • 
Art.1o • Designar o seNidor, JOSE DACIMAR 

CORDEIRO DIAS, Responsável pelas Atividades de 
Protocolo, C6digO FGI-2, para exercer 
acumulativamente e em substituição o cargo de Chefe da 
Unidade de Material e Patrimônio, Código FGs-1, 
duránte o impedimento da titular RAUCILA LEAL 
PINTO, que se afastará para usufruto de férias 
regulamentares no período de 24/09 a 01/10/12. 

Art.2o • Dê - se Ciênáa. Publique-se e Cumpra-
se. 

Macapá, 18 de ~embro de 2012. . ., ' . 

AUGUSTO DE ~uyEIRA JÚNIOR 
Diretor,- Presidente 

. P ORlA~ I A N/ ,• $7$'/2012-:GAW/IEPA: 

O DIRETO~P.RESIDENTE do Instituto de 

(DIÀRIO OFICIAL) 

Pesquisas Oentífrcas e tecnológicas do Estado do Amapá
IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei. n° 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei n 
0 0699, de 28 de junho:de 2002, Decreto n° 0013, de 03 
de Janeiro de 2011 e tendo em vista o teor do Memo. no 
35/2012 de !O de setembro 2012. 

RESOLVE: 
Art.1 o - Homologar o deslocamento das 

seiVidoras, VALDENIRA FERREIRA DOS SANTOS, 
Chefe da Divisão de G~rendamen~o da Informação/CPGZ, 
Código FGS-2 e KERL Y ARAUJO JARDIM, Bolsista 
para viajarem da sede 9e suas atribuições em Macapá, até 
a Região dos Lagos e ;Foz do Rio Araguarl, com objetivo 
de Coletar dados hodçodinãmicos, análise dos processos 
de erosãO e sedimentação, coleta de testemunhos e 
levantamentos de dadbs de LIDAR na região no período 
de 13 a 27/09/2012. Sem ônus para a instituição 

Art.2o - Dê ! se Ciênda. Publique-se e Cumpra-
s~ 1 i 

Macapá, 1~~s~~mbro de 2012. 

AUGUSTOlD OLI~IRA JÚNIOR 
Diretor Presidente 

·-- ·---
.. P O R T ~R 1 A;N·.o '··: ! ·t,76/2012"GÀJllli!P~'''•;; 

O DIRETOR~PRESIDENTE do Instituto de 
Pesquisas Científicas e; Tecnológicas do Estado do Amapá
IEPA, no uso das atriliuições que lhe são conferidas pela 
Lei. no 0338, de !6 de abril de 1997, a~erada pela Lei n 
o 0699, de 28 de junho de 2002, Decreto no 0013, de 03 
de Janeiro de 2011 é tendo em vista o teor do memo no 
54/CPZG/IEPA de 18 de setembro de 2012. 

RESOLVE: 
Art.1o · Designar o seNidor, JUOVAOO DIAS. 

LIMA, Chefe da Divisão de Zoologia, Código FGS-2, 
para exercer acumulaiivamente e em substituição o cargo 
de Chefe do Centro de Pesquisas Zoobotânicas e 
Geológicas, Código FGS-3, durante o impedimento do 
titular JOSÉ MADSON DE FREITAS GAMA, que viajará 
da sede de suas atribuições em Macapá até a cidade de 
Curitiba/PR com objetivo de participar do XXIV Congresso 
Brasileiro de Entomo]ogia no período· de 19 a 21/09/12. 

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

Macapá, 19 de~'ef!lbro de 2012. 

\ . . 
AUGUSTO DE OLJVEJRA JUNIOR 

PORTA R ::?,:;::::2-int•• ' 
O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 

Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá
IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei. no 0338, de 16 ~de abril de 1997, alterada pela Lei n 
o 0699, de 28 de junho de 2002, Decreto no 0013, de 03 

'de Janeiro de 2011 e tendo em vista o teor doMemo. no 
34/2012 de 11 de setembro 2012. 

RESOLVE: 

Art.lo- Homologar. o deslocamento da seNidom MARTA 
VIEIRA DA SILVA, Chefe da Unidade de 
Geoprocessamento e Cartografia, Código FGS - 1, para 
viajar da sede de suas atribuições em ~1acapá, até a Rio 
Araguari, Região do cabo Norte, com objetivo de Coleta 
de pontos de controle por DGPS, no período de 12 a 
17/09/2012. Sem ônus para a Instituição 

Art.2° · Dê • se Ciência. Publique-se e 
f\ 

' i 
Cumpra-se. ' 

Macapá, 11 de se~e~bro de 2012. 
•., \ 

AUGUSTO DE o~$A JÚNIOR 
_ Diretor· Pl·esidente 

P.O R'T A~l:AN ~ ,. :l,78/2012.:W/1EPÁ. 

O DIRETOR·PRESIOENTE do lnstiMo de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá
lEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei. no 0338, de 16 de abril de 1997, alterada peta Lei n 
o 0699, de 28 de junho de 2002, Decreto no 0013, de 03 
de Janeiro de 2011 e tendo em vista o teor do memo n° 
014/2012·DIDOC.de 17 de setembro de 2012. 

RESOLVE: 
Art.1o • Designar' o servidor, RAIMUNDO 

PAULO DOS SANTOS, Auxiliar Admi.nistrativo, para 
exercer ac:umutatlvamente e em substituição o cargo de 
Chefe da Unidade de Biblioteca, Código FG5-1, durante 
o Impedimento da titular JOSÉ AUGUSTO SOSINHO 
SOUZA, que se afastará para usufruto de férias 
regulamentares no período de OI a 30/10/12. 

Art.2o · Dê · se Ciência. Publique-se e Cumpra· 
se. 

Macapá, 19 de.~embro de 2012. 

... \ 
AUGUSTO OE oi..xV'EIRA JÚNIOR 

Diretor - Presidente 
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· .. ;~PQRT~ R.lAJ(!'. ,·,179/2012~~/ia:PA .• 

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 
. Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá

IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei. n° 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei n 
0 0699, de 28 de junho de 2002, Decreto n° 0013, de 03 
de Janeiro de 2011 e tendo em vista o teor do memo no 
085/20!2-USG/IEPA de 20 de setembro de 2012. 

RESOLVE: 
Art.1 o - Designar a seNidora, MARIA DO 

SOCORRO PICANÇO FLEXA, Responsável pelas 
Atividades de Secretaria Campus Fazendinha, Códjgo 
FGI-2, para exercer acumulativamente e em substituição 
o cargo de Gerente do Projeto "Gerência Operacional 
campus Fazendlnha", Código C05-1, durante o 
impedimento da titular LUIZ GUTEMBERG DAS NEVES 
ROSA GOMES, que se afastará para usufruto de férias 
regulamentares no período de 24/09 a 24/10/12. 

se. 
Art.2° - Dê • se Ciência. Publique-se e Cumpra· .-
Maca pá, 20 ~ ~embro de 2012. 

.... \ 

'\ 
AUGUSTO DE OLIVEI'RA JÚNIOR 

Diretor i- Presidente 

O DIRETOR-PRESIDENTE. do Instituto de 
Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá -
IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei. n° 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei n 
o 0699, de 28 de junho de 2002, Decreto n° 0013, de 03 
de Janeiro de 2011 e tendo em vista o teor da solicitação 
de viagem n° 120/12·Arqueologia de 28 de agosto 2012. 

RESOLVE: 
Art.1 ° • Designar o deslocamento da seNidora, 

MARIANA PETRY CABRAL, Gerente Geral do Projeto . 
Pesquisa Arqueologia, . Código FGs-3 e ROBERTO 
CARDOSO DA SILVA, Motorista Oftcial, Código FGI -
2para viajar da sede de suas atribuições em Macapá, até 
os municlpios de Pedra Branca do Amapari, com objetivo 
de realizar informações com pesquisadores Wajãpl em 
arqueologia e partidpar de oficina de cerâmica no período 
22/09 a 05/11/2012. 

se. 
Art.2°- Dê • se Oêpelil. Publique·se e Cumpra-

Macapá, 20 de ·~~mbro de 2012. 
~ . 

AUGU~~~~LnkiRAJÚNIOR 
DI/ Presidente 

P O R T Mt':l" N;~;!i ').} _t(1/20U~ABi,UP,~\.Ii· . 
O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 

Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá -
IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei. no 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei n 
0 0699, de 28 de junho de 2002, Decreto n° 0013, de 03 
dt Janeiro de 2011 e tendo em vista o teor da solicitação 
n~ 28[2012- CPZG de 30 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 
Art.lo , - Homologar o deslocamento dos 

servidores, JANAINA REIS FERREIRA UMA, Gerente 
do Projeto Anfíbios do Amapá, Código CDS·21 CLÁUDIA 
REGINA DA SILVA, Gerente Projeto "Mamíferos do 
Amapá'', Código FG5-2, JNACIA MARIA VIEIRA 
Pesquisadora, UÉDIO ROBDS LEITE DA SILVA, 
Coordenador do Gerenciamenta-costelro, Código FG5-2 
e" ÉRICA ANTUNES JIMENEZ, Chefe da Unidade de 
Dinâmica Abiótica, Código FGS-01, que viajaram da sede 
de suas atribuições em Macapá, até o Município de 
Calçoene com objetivo de caracterização da Fauna e Flora 
e possíveis impactos que ocorrem na área destas referidas 
usinas para elaboração o RAS e PBA, no período de 19 a 
30/09/12. 

Art.2° - Dê - se C:xêncla blique·se e Cumpra
se. 

Macapá, 20 de rode 2012. 

AUGUSTO DE O~I'~~ÚNIOR 
Diretor· Pre'sldente 

EXTRATO 

ERRATA AO CONTRATO N • 02112012 -IEPA 
Si!rviços de Manutençao PrevenUva o Corretiva nos 

Veiculas Terrestres o Voadeiras do tEPA. 

01· INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
ERRATA AO CONTRATO N' 021/201 2-tEPA: 

02· PARTES DO INSTRUMENTO PRINCIPÀL: 
a)CONTRATANTE 1' 

lnst>tuto oe PesqUisas Cienttf>cas e Tecnológicas do Amapá, 
CNPJ, 34,927.285/0001-22 
Signatário: AUGUSTO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
CPF: 169.267 572·91 



,,, 

Macapá, 24.09.2012 

!!I CONTRATADO 
f;LFA & 0MEGASER'v1ÇOS E COMÉRCIO L TDfi-ME 
•:t'<PJ: 08,367.126/0001-00 
~ig~at_ario _?.,~YiL:NE HELE.NA LEÃO ~1ARTJNS 
.._.Pr. !23.u3.30<.-82 

03 · Com a allerfoção conl•nuam a vrgorar todas as r~daçôes 
rnan!IOas e conf1rrnadas lodas as clausulas aqui n;lo refcrJdas 
c. po1ianto neste ato e ncas1ào totalmente ralltiCéldas. oara 
toda:; af. o::2siões de d1re1to 

04- Justili!;a-se o ato de retificação do paragrafo terce:ro. da 
CIC!usu\2 OtZ. concernente ao pagamento no que se refere as 
obngações que devem cumpndas pela CONTRATADA para 
receb•mecto :tos valores dev•dos do objeto do citado contrato 
contorme exigências do Decreto Esladual n• 1278 de 17 do 
fe:vere~ro de 2011. · ' 

05- CLÁUSULA DEZ- DO PAGAMENTO: 
PARAGRAFO TERCEIRO- A CONTRATADA frca obrig~da e 
a~r'=sentar. mensalmente. a No!a Fiscai/Fa1ura dos sef\·iços 
d!sponlbilrzads Nl execução dos serviços contratados. t1o 
respeclivo môs bem somo a ~presen1ação da~ segui!11F:s 
cr.r1.1dócs negaf11as. Cerhdão de Regu!andade p0ran~c o H"lTS 

. fCRFl. Ce~1ldão Negaliva da Receita Fê·rteral c 

PG~="t'o~(ccnjuntal. Cenidâc t~egativfi da Pl-'3\.fi':lênr..ia 
Soc,aii:NSS. Ccrtidiio Negativa da Prefeitura Municipai(ISSQt-l) 
do domrctl!O ou sede do cstabeiecimento. relativas ao rr.ês da 
ú!tima con ... pelónc'a venetda. CevidRmente qwtadas. conrorme 
cxrgênc1as do Decreto Estadual n° 1278. de 17 de felicre:rn de 
2011. O pagamento se:á efetuado· pelo Depart~meolo 
Fmrmcen .. do !EPAIAP 

06- DATA DA ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL· 
"· 

Macapa- AP. 17V09 12012 

'· -

INSTITUTO DE PESQUISAS\IENTiFICAS E 
TECNOLÓGICAS DO E~'ADO DO AMPÁ-IEPA 

AUGUSTO DE OI !VEIRA JUNIOR 
Diretor P esrdenle 

1 ~tJ(io,~ }6üe:-;r:~ t!,~:~V~rffh:; 
· \.dt~NE HELENA LEAO MAR.TINS 

Sóc:él~Adminif.tradora " 
• ALFA & OMEGA SERVICOS E COMÉRCIO L TOA-ME 

CtlPJ n"Oll.3óí.l26/0001-00 
CON1RATAI;J.O _________ _ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N" 00512012-iEPMAP 

C Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, juntamente 
com este pregoeir'O, designado através da 
Portaria n• Oi712C11-GABIIIEPA de 29/05/2012, 
levam ao conhecimento dos interessados, que 
estarà realizando a licitação da modalidaoe 
Pregão Presencial n° 005/2012/IEPA, referente 
ac Processo n• 12.27712012-IEPA, do tipo 
MENOR PREÇO DO LOTE, objetivando 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO, conforme Termo de 
Referência- ANEXO I do editaL 

Dia da Abertura: 02/10'2012 

Hora: i 1 :OOh 
Local: Sala de Sessões da CPL • no Instituto de 
Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do 
Estado do Amapá, sito à Av. Foliciano Coelho, 
1509, Trem, Macapá-Amapá, CEP 68.901-025, 

Os interessados poderão adquirir, 
gratuitamente, o Edital completo no endereço 
acima, no horário 8:30h às 12:00h e da:> 15:00 
às -17:30h, mediante apresontaçilo de "pen
driver", ou ainda solicitar através do e-mail: 
cpf.iepa@gmail.com. 

Macapá, 19 dt\ setembro de 2012. 

r.' 
·,·~- _,-) 

Pedro Ivan Siil"ra dp.s Santos Junior 
Pre_goeiro/IEPAiAP. 

= 
Ana Margarida Castro Euler 

Assessoria Juridica 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666_193, em: 

@R10 OFICIAL) 

Justificativa n" 3912012 -IEF/AP 

Prot:esso n°: 230.205.149/2012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, 11, § 1" e 13, I da 
Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores 
Favorecido: ALINE 8/I.TISTA UNS 

Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estoocs, na íunçãc de Pesquisador I -
.Avifana. visando a Caracterização Biológica da 
Floresta Estadual do Amapá. 
Valor: R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos 
reais) 
Recurso: Ação 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos D1retamente A;recadados Elemento 
de despesa 3390.35 

Senhora Diretora. 

Justifica-se a presente despesa ern favor de ALINE. 
8;\TISTA UNS, no valor global dt.: R$9.900,00 (No•1e 
mil e novecen\os reais), referente é contratacão d<c 
passoa física especializada para ptestaçêo de 
serviços de apoio na execuçáo de estudos. na funçã.o 
de PesqJisc;dor ! Avifauna, visando a 
Caractenzaçao Biológica da Floresta Estadual' cio 
Afl"apa conforme Convênio n°. 001120í 1 SEMf.IJ!EF. 
A necessidade foi declarada no Memo N° Ci4 -
C_ARFi!EF (fls. 02) 

Embora o art. 37, inciso.XXI. cia Constituição Federal 
estabeleça a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitatório para contratações feitas pelo 
Poder Público, o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceções à regra ao 
efetuar a ressalva dos casos especificados na 
legislação. admitln.do a ex1stênc1a de casos em que o 
Jl.dminislrador poderá .se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso, a modalidade de contratação direta é a 
inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, 
inciso 11, da Lei n". 8..666193, que dispõe: 
Art. 25. É inexigível a licltaç.l!o quando houver 
inviabiiidade de competição, em especial: 
(. .. ) 
ll - para contrataç(lo de serviços técnicos 
em.:merados no art 13 desta Lei, de nature7.a 
singular, cc.rn profissionais ou empresas de notória 
e$pecializaçao, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgaçã~. (grifes nosso) 
Verifica-se a subsunção da previsllo legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela, uma vez 
que o IE;F procedeu à seleção de candidatos por 
processo ~~. credenciamento, n~ termos do Edital 

N° 001/2012, publicado no DOE N• 5235, de 28 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez, logrou êxito no processo seletivo, bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
1tens 4.1, 5 e 12 do reíerido edital. 
Const<~ nos autos a informação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do ~avorecido (Fls. 103) emitida pela 
ADINS/IEF. 
O interesse público está evidenciado, uma vez que 
com a contrataçac, o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execuçao de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do · 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei de Licitaçpes e suas alterações. 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência, para fins de homologação e posterior 
publicação. 

Macaoá!AP, 1 
ÇZ. 

Sandra Christi a Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF 
OAB/AP N° 15?§. 

Assessoria Jurídica 

Hor:·!ologc, na roma d3 Lei n• 8.666193, em:. 

a M rga stro. Euler 
!IDra·Presiáente elo IEF ( AP 

Justificativa n• 40/2012 -IEF/AP 

Processo n•: 
Assunto: 

230.205.149/2012 
Inexigibilidade de licitaçao 
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Fundamento: Art. ·25,·11, § 1°.e_ 13. I da 
Lei no 8.565/93 e al!eraçÕ€s posteriores. 
Favorecido: SORAIA DIAS LIMA 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução d~ Estudos, na função de Auxiliar de 
Pesquisa - i'lerpetofauna, visando a Caracterização 
Biológ1ca da Floresta Estadual do Amapá. 
Valor: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos 
rea1s) 
Recurso: Ação ~ 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 ' 

Senhora Diretora. 

Justifica-se a presente despesa em favor de SORAIA 
DIAS LIMA no valor global de R$4.500.00 (Quatro 
mil e quinhentos reais), referente à contratação de 
pessoa física especializada para prestação de 
serviços de apoio r.e execuç.ãc de estudos, na função 
de Auxiliar de Pesquisa - Herpetofauna, visando a 
Caracterização F!i;)!6gica da Flo'esta Estadual do 
Amapá, conforme Convênio n•. 00112011 SEMNIEF. 
A necessidade foi declarada no Memo N° 64 -
CARF/IEF {fts 02). 
Embora o art 37, inciso XXI, {.la Cor:stitUiçao Federal 
estabeleça a obligatoriedade de realização de 
proced:mer::o lici:atório para contratações feitas pe:o 
Poder Púb!!co, u próprio dispositivo constitucional 
recont"!ece a existência de exceções à regra ao 
efetua'r a ressalva dos casos especificados na 
legislação, admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderá se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso, a modalidade de contratação direta é a 
inexigibilidade de licitação, com base no art. 25. 
inciso 11. da Lei n°. 8.666/93, que dispõe: 
Art. 25. É inexigivel a licitação quando houver 
inviabilidade de r,ornpetição, em especial: 
( ... ) . 

11 - par~ contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, <te natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de ~ubli_<:_i~~de e divulgação. (grifes _noss~[ v-: 
Verifica-se a subsunção éa previsão legi':il acima 
transcrita ao o:~bjeto da contratação em tela, uma vez 
que o IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de credenciamento, nos termos do Edital · 
N° C01/2012, publicado no DOE N' 5235, de 28 de 
maio de 2012. O favorecido d; presente justificativa, 
por sua vez, logrou êxito no prCY'...esso seletivo, bem 
como apresentou toda a documentaÇão exigida nos· 
itens 4.1, 5 e 12 do referido edital. 
Consta nos autos a mformação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 1 03) emitida pela 
ADINS/IEF. 
O interesse público está evidenciado, uma vez que 
com a contratação, o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboraçãO do Plane de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o t 
art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações. 
submetemos. a presente justificativa a Vossa 
Excelência, para fins de homologação e posterior 
publicação .. 

Macap~~~osto de 2012. 

Sandra Christi Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF 
OABIAP N" 1526 

Assessoria ,i uridka 

Homologo, na forma da Lei n• 8.655193, em: 

Justificativa n• 4112012 ·IEFIAP 

Processo n•: 230.205.14912012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, 11, § 1° e 13, 1 da 
Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores. 
Favorecido: . EDVAN DE SOUZA 
GALVÃO ."' 
Objeto: Prestaçao de Serviços de Apolo na 
Execução de Estudos, na função de ·Auxiliar de 
Pesquisa - Herpetofauna, visa~do a. CaracteriZélçâO 
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Biológica da Floresta Estadual do Amapá. 
Valor: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos 
reais) 
Recurso: Açao 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 -.Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

Senhora Diretora, 

Justifica-se a presente despesa em favor de EDVAN 
DE SOUZA GALVÃO, no valor glóbal de R$4.500,00 
(Quatro mil e quinhentos reais), referente à 
contratação dé pessoa fisica especializada para 
p"restaçao de serviços de apoio na execução de 
estudos, na função de Auxiliar de Pesquisa -
Herpetofauna. visando a Caracterização Biológica da 
Floresta Estadual do Amapá. conforme Convênio n•. 
001/2011 SEMNIEF. A necessidade foi declarada no 
Memo N" 64- CARFIIEF (fls. 02). 
Embora o art. 37, inciso XXI. da Constituição Federal 
estabeleça · a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitatório para contratações feitas pelo 
Poder Público, o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceções à regra ao 
efetuar a ressalva dos casos especificados na 
legislação. admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderá se valer de dispensa {art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso. a modalidade de contratação direta é a 
inexigibilidade de liCitação, com base no art. 25. 
inciso 11, da lei n•. 8.666193, que dispõe: 
Art. 25. É inexiglvel a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
( ... ) 
11 - para contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular. com profissionais ou empresas de notória 
especialização. vedada a inexigibilidade' para 
serviços de publicidade e divulgação. (grilos nosso) 
Verifica-se a subsunção da previsão legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela, uma vez 
que o IEF prpcedeu à seleçao de candidatos por 
processo de credenciamento, nos termos do Edital 
N° 001/2012, publicado no DOE N" 5235, de 28 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez, logrou êxito no processo seletivo. bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
itens 4.1, 5 e 12 do referido edital. 
Consta nos autos a informação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 1 03) emitida pela 
ADINS/IEF. 
O interesse público está evidenciado. uma vez que 
com a contrataçao. o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
caracterizaÇão biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações. 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência. para fins de homologação e posterior 
publicaçao. 

os to de 2012. 

Sandra Christi a Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF 
OAB/AP N° 1526 

Assessoria Jurldica 

Homologo, na forma da Lei n° 6.666/93. em: 

Justificativa n• 42/2012 • IEF/AP 

Processo n•: 230.205.149/2012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25. 11. § 1° e 13, t da 
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
Favorecido: BENEDITO DE 
MORAES LIMA 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos, na função de Piloto (no 
município de Mazagão), visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá. 
Valor: R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) 
Recurso: Açao 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Senhora Diretora, 

Justifica-se a presente despesa em favor de 
BENEDITO DE MORAES LIMA no valor global de 
R$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), referente á 
contrataçao de pessoa flsica especializada para 
prestação de serviços de apoio na execução de 
estudos. na função de Piloto (no municlpio de 
Mazagão). visando a Caracterizaçao Biológica da 
Floresta Estadual do Amapá, conforme Convênio n°. 
001/2011 SEMNIEF. A necessidade foi declarada no 
.~emo N• 64- CARFIIEF (fls. 02L 

EmbOra o art. 37, inciso XXI, da Constituiçao Federal 
estabeleÇa a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitatório para contratações feitas pelo 
Poder Público, o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceções à regra ao 
efetuar a ressalva dos casos espeCificados na 
legislação, admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderá se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso, a modalidade de contrataçao direta é a 
inexigibilidade de licitaçao. com base no art. 25, 
inciso 11, da Lei n•. 8.666/93, que dispõe: · 
Art. 25. É inexiglvel a licitaçao quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
( ... ) 
11 - para contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei. de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especializaçao, vedada a inexigibilidade para 
serviços cfe publicidade e divulgaçao. (grifas nosso) 
Verifica-se a subsunçao da previsêo legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela, uma vez 
que o IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de credenciamento. nos termos do Edital 
N° 00112012, publicado no DOE N° 5235, de 28 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez, logrou êxito no processo seletivo, bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 

· itens 4.1. 5 e 12 do referido editál. 
Consta nos -autos a informação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 103) emitida pela 
ADINS IIEF. 
O interesse público está evidenciado, uma vez que 
com a contratação. o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
caracterizaçao biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma. dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações. 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência, para fins de homologação e posterior 
publicação. 

' de ygosto de 2012. 
( _,______..,.......... 

Sandra Christ1ria Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF 
OAB/AP N° 1526 

! 

Assessoria .lurldica 

Hcmologt•, na forma :!a L 'li n° 8.666/93, em: 

7::- Y"'l 
H cgf·, 

1f ~'"~ retm·Presldente do !EF/A~ 
Justificativa n° 4312012 -IEF/AP 

Processo n•: 230.205.149/2012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, 11, § 1• e 13, I da 
Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores. 
Favorecido: DOMINGOS RAMOS DA 
COSTAVIDAL 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos. na funçao de Auxiliar de 
Campo Serviços Gerais, visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá. 
Valor: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) 
Recurso: Ação 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

Senhora Diretora, 

Justifica-se a presente despesa em favor de 
DOMINGOS RAMOS DA COSTA VIDAL no valor 
global de R$1.600,00 (Hum mil e oitocentos reais), 
referente à contrataçao de pessoa fisi~a 
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especializada para prestação de serviços de apolo na 
execução de estudos, na função de Auxiliar de 
Campo Serviços Gerais, visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá, conforme 
Convênio n•. 00112011 SEMAIIEF. A necessidade foi 
declarada no Memo N" 64- CARFIIEF (fls. 02). 
Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
estabeleça a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitatório para contratações feitas pelo 
Poder Público, o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceções à regra ao 
efetuar a ressalva dos casos especificados na 
legislação, admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderâ se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso. a modalidade de contrataçao direta é a 
inexigibilidade de licitação. com base no art. 25. 
inciso 11, da Lei n•. 8.666/93, que dispOe: 
Art. 25. É inexiglvel a licitaçao quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
( ... ) 
11 - ·para contrataçao de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publi~idade e divulgaçao. (grifas nosso) :,}
Verifica-se a subsunção da previsão legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela, uma vez 
que o IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de credenciamento, nos termos do Edital 
N• 001/2012. publicado no DOE N° 5235, de 26 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez. logrou êxito no processo seletivo, bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
itens 4.1, 5 e 12 do referido edital. 
Consta nos autos a informação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 1 03) emitida pela 
ADINS /IEF. 
O interesse público está evidenciado, uma vez que 
com a contratação, o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execuçao de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art .. 26 da Lei de Licitações e suas alterações. 
submetemos a presente justificauva a Vossa 
Excelência, para fins de homologação e posterior 
publicação. 

Sandra Christin Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF 

. OAB/AP N° 1526.. 

Assessoria Jurldica 

Honiologo, na forma da Lei n• 8.666193. em: 

la ar · a ' stro EUler 
etora-Presidente do IEF I~' 
Justificativa n• 49/2012 -IEF/AP 

Processo n•: 230.205.149/2012 
Assunto: l~xigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, 11, § 1° e 13, 1 da 
Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores. · 
Favorecido: WELLINGTON DA 
SILVA APRIGIO 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos. na função de Auxiliar de 
Campo Serviços Gerais, visando a Caracterlzaçao 
Biológica da Floresta Estadual <lo Amapá. 
Valor: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) 
Recurso: Ação 16.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

~ Senhora Diretora, 

Justifica-se a presente despesa em favor de 
WELLINGTON DA SILVA APRIGIO no valor global 
de R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), referente 
â contratação. de pessoa flsica especializada para 
prestação de serviços de apoio na execução de 
estudos, na função de Auxiliar de Campo Serviços 
Gerais, visando a Caracterização Biológfca da 
Floresta Estadual do Amapá, conforme Convênio n•. 
00112011 SEMAIIEF. A necessidade foi declarada no 
Memo N° 64- CARF/IEF (fls. 02). 
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Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
estabeleça a obrigatoriedade de realizaçao de 
procedimento licitatório para contrataçoes feitas pelo 
Poder Público, o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceçOes à regra ao 
efetuar a ressalva dos casos especificados na 
legislaçao, admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderá se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25} de licitação. 
No caso. a modalidade de contratação direta é a 
inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, 
inciso 11, da Lei n•. 8.666193, que dispOe: 
Art. 25. É inexiglvel a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
( ... } 
11 - para contratação de serviços técnicos 
enumerados nci art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notóri<J 
especialização. vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação. (grifos nosso) 
Verifica-se a subsunção da previsão legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela. uma vez 
que o IEF procedeu à seleç!!o de candidatos por 
processo de credenciamento, nos termos do Edital 
N" 00112012. publicado no DOE N" 5235. de 28 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez, logrou êxito no processo seletivo, bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
itens 4.1. 5 e 12 do referido edital. 
Consta nos autos a informação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 1 03} emitida pela 
ADINS/IEF. 
O interesse público está evidenciado, uma vez que 
com a contratação. o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboraçao do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma. dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei de LicitaçOes e suas alteraçoes. 
submetemos a presente JUStificativa a Vossa 
Excelência, para fins de homologaçilo e posterior 
publicaçao. 

Macçt-(;_2 ~agosto de 2012. 

Sandra Christiha Rocha de Souza 
ASSEJUR I IEF 
OABIAP N" 1526 

Assessoria Juridicll 

Homologo. na forma da Lei n• 8.666193. em: 

Processo n•: 230.205.149/2012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, H,§ 1° e 13, I da 
Lei n• 8.666/93 e alteraçOes posteriores. 
Favorecido: JORGE PEREIRA 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos, na função de Auxiliar de 
Campo Cozinhiero. visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá. · 
Valor: R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos 
reais) 
Recurso: Ação 18.541.0490 2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

Senhora Diretora, 

Justifica-se a presente despesa em favor de JORGE 
PEREIRA no valor global de R$4.400,00 (Quatro mil 
e quatrocentos reais), referente à contratação de 
pessoa flsica especializada para prestação de 
serviços de apoio na execução de estudos. na função 
de Auxiliar de Campci Cozinheiro, visando a 
Caracterização Biológica da Floresta Estadual do 
Amapa, conforme Convênio n•. 00112011 SEMAIIEF. 
A necessidade foi declarada no Memo N• 64 ·
CARF/IEF (fls. 02). 
Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituiçao Federal 
estabeleça a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitatório para contratações feitas pelo 
Poder Público. o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceções à regra ao 
efetuar a ressalva dos casos especificados na 
legislàção. admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderá se valer ~e-díS~J]~a (art. 241 
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ou de inexigibilidade (art. 25) de licitaçao. 
No caso, a modalidade de contratação direta é a 
inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, 
inciso 11. da Lei n•. 8.666193, que dispõe: 
Art. 25. É, inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição. em espec1al: 
( ... ) 

11 - para contrataçilo de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação. (grifes nosso) 
Verifica-se a subsunção da previsão legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela, uma vez 
qüeâ IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de credenciamento. nos termos do Editai 
N" 001/2012. publicado no DOE N• 5235, de 28 de 
ma1o de 2012 O favorecido da presente justificativa. 
por sua vez. logrou êxito no processo seletivo, bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
itens 4.1. 5 e 12 do referido edital. 
Consta nos autos a informação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 1 03} emitida pela 
ADINS I IEF. 
O interesse público está evidenciado. uma vez que 
com a contratação. o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiara a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma. dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência. para fins de homologação e posterior 
publicação. 

.. ..,_ 
d_:}gosto de 2012. 

Sandra Christin Rocha de Souza 
ASSEJUR /I EF 
OAB/AP N"15~6 

Assessoria Jurídiça 

Homologo, na forma da Lei n•.8.666/93, em: 

na M Euier 
IFIAP 

Justificativa n• 5112012 ·IEF/AP 

Processo n•: 230.205.14912012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, 11, § 1" e 13, I da 
Lei n• 8.666193 e alterações posteriores. 
Favorecido: TONIVEL TON 
MOREIRA PAULINO 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos, na função de Auxiliar de 
Campo Serviços Gerais, visando a Caracterizaç!io 
Biológica da Floresta Estadual do Amapà. 
Valor: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) 
Recurso: Ação 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recu~os Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

Sentlora Diretora, 

Justifica-se . a presente despesa em favor de 
TONIVELTON MOREIRA PAULINO no valor global 
de R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), 
referente à contratação de pessoa fisica 
especializada para prestação de serviços de apoio na 
execuçao de estudos, na funçao de Auxiliar de 
Campo - Serviços Gerais, visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá, conforme 
Convênio n•. 00112011 SEMAilEF. A necessidade foi 
declarada no Memo N" 64 - CARF/IEF (fls. 02). 
Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
estabeleça a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitat6rio para contratações feitas pelo 
Poder Público, o próprio dispositivo constitucional 
re-::or.hece a existência de exceções à regra ao 
efetuar e ressalva dos casos especificados na 
legislação. admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderé se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso. a modalidade de contrataçao direta é a 
inexigibilidade de licitação. com base no art. 25. 
inciso" li. da Lei n•. 8.666193, que dispOe: 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
( ... ) 
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11 - para contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com. profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e d1vul!lação. (grifos nosso)(',t. 

Verifica-se a·. subsunção da previsão legal acima 
transcrita aofbjeto da contratação em tela, uma vez 
que o IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de credenciamento, nos termos do Edital 
N" 00112012, publicado no DOE N° 5235. de 28 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por .sua vez, logrou _êxito no processo seletivo, bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
itens 4.1, 5 e 12 do referido edital: 
Consta nos autos a informação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 1 03) emitida pela 
ADINS i IEF. 
o interesse público está evidenciado, uma vez que 
com a contrataçilo. o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservaçao. 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei de LicitaçOes e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência, para fins de hon'lologação e posterior 
publicação. 

Macapá/AP. 3 de-sgosto de 2012. 
ç<._,__ . 

Sandra Christina Rocha de Souza 
ASSEJUR I IEF 
OAB/AP N° 1526 

Assessoria Jurídica 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666/93, em: 

~~~tro·:culer 
nte o IEF/AP 
tlva n• 6212012 • IEFIAP 

Processo n•: 230.205.149/2012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25. 11, § 1" e 13, I da 
Lei n• 8.666193 e alteraçOes posteriores. 
Favorecido: RAFAEL CABRAL DOS 
SANTOS 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos, na função de Pesquisador I -
Herpetofauna, visàndo a Caracterização Biológica da 
Floresta Estadual do Amapá. 
Valor: R$ 9.900.00 (Nove mil e novecentos 
reais) · 
Recurso: Ação 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.35 

Senhora Diretora. 

Justifica-se a presente despesa em favor de RAFAEL 
CABRAL DOS SANTOS, no valor global de 
R$9.900,00 (Nove mil e novecentos reais), referente 
à contratação de pessoa flsica especializada para 
prestação de serviços de apoio na execução de 
estudos, na funçao de Pesquisador I - Herpetofauna, 
visando a Caracterizaçao Biológica da Floresta 
Estadual do Amapá, ·conforme Convênio n•. 
001/2011 SEMAIIEF. A necessidade foi declarada no 
Memo N° 64- CARF11EF (fls. 02). 
Embora o art. 37, inciso XXI. da Constituição Federal 
estabeleça a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitat6rio para contratações feitas pelo 
Poder Público, o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceçOes à regra ao 
efetuar • a ressalva dos casos especificados na 
legislação, admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderá se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso, a modalidade de contrataçao direta é a 
inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, 
inciso 11, da Lei n•. 8.666/93, que dispõe: 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competiçao, em especial: 
( ... ) 
11 - para contratação de . serviços técnicos 

.enumerados no art. '13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade pará 
serviços r!e publicidade e divulgaçao. (grifes nosso) ..:;
Verifica-se a subsunçêo da previsão legal acima 
transcr1ta a~ o_bje~o da c:Ontrataçao em tela. uma vez 



Macapá, 24.09.2012 

que o IEF procedeu é seleção de candidatos por 
processo de credenciamento, nos termos do Edital 
N° 001/2012, publicado no DOE N" 5235, de 28 de 

. maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez. logrou êxito no processo seletivo. bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
itens 4 .1, 5 e 12 do referido edital. 
Consta nos autos a informaÇão acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 1 03) emitida pela 
ADINS/IEF. 
O interesse público esta evidenciado, uma vez que 
com a contratação, o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispOe o 
art. 26 da Lei de Licitações e suas alteraçOes. 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência. para fins de homologação e posterior 
publicação. . 

• Maca~~t~sto de 2012. 

Sandra Christina Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF 
OAB/AP N° 1526 

Assessoria Jurídica 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666193, em: 

ua , 1a iaa 1tr0 Euler 
retora-Preside e do IEF I AP 
Justificativa n° 53/2012 -IEF/AP 

Processo n•: 230.205.149/2012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25. 11. § 1° e 13, 1 da 
Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores. 
Favorecido: JÊSSICA SOUZA DOS 
REIS 
Objeto; Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos, na função de Técnico de 
Pesquisa - Taxidermista, visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá. 
Valor: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos 
reais) 
Recurso: Ação 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

Senhora Diretora, 

Justifica-se a presente despesa em favor de 
JÉSSICA SOUZA DOS· REIS no valor global de 
R$4.500,00 ( Quatro mil e quinhentr:;s reais). 
referente à contratação de pessoa física 
especializada para prestação de serviços de apoio na 
execução de estudos, na função Técnico de 
Pesquisa - Taxidermista, visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá, conforme 
Convênio n•. 00112011 SEMA/IEF. A necessidade foi 
declarada no Memo N° 64- CARF/IEF (fls. 02). 
Embora o art. 37. inciso XXI, da Constituição Federal 
estabeleça a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitatório para contrataçOes feitas pelo 
Poder Público, o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceções à regra ao 
efetuar a ressalva dos casos especificados na 
legislação, admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderá se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso, a modalidade de contratação direta é a 
inexigibilidade de licitação. com base no art. 25. 
inciso 11, da Lei n?. 8.666/93. que dispoe: 
Art. 25. É inexiglvel a licitação qua~do houver 
inviabilidade de competiÇão, em especial: 
( ... ) 
11 - para contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza\ 
singular, com profissionais ou empresàs de notória 
especialização. vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação. (grilos nosso) 
Verifica-se a subsunção da previsilo legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela, uma vez 
que o IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de credenciamento. nos termos do Edital 
N• 001/2012, publicado no DOE N° 5235, de 28 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa. 
por sua vez. logrou êxito no processo seletivo.' bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
itens·4.1, 5 e 12 do referido edital . .; . 
Consta nos autos a Informação acerca da existência 
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de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 1 03) emitida pela 
ADINS/IEF . 
O interesse público está evidenciado. uma vez que 
com a contratação, ó favorecido integrará a equipe 
de apoio na exe~oção de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidi~rá a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidad,e de Conservação. 
Desta forma, dando-~e cumprimento ao que dispoe o 
art. 26 da Lei de !Licitações e suas alterações, 
submetemos a p~esente justificativa a Vossa 

· Excelência, para firis de homologação e posterior 
publicaçã.o. 

Sandra Christi a Roéha de Souza 
ASSEJUR /IEF , 
OAB/AP N° 1526 

Assessoria .Jurfdica 

HÕmologo, na forma da Lei n• 8.666193, em: 

Justificativa n• 5412012 -IEF/AP 

Processo n°: 230.205.149/2012 
Assunto: .Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, 11, § 1° e 13. I da 
Lei n• 8.666/93 e alteraçoes posteriores. 
Favorecido: MARLÚCIO MARINHO 
DE OL1VEIRA 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos. na função de Assistente de 
Campo- Mateiro,: visando a Caracterização Biológica 
da Floresta Esta~ual do Amapá. 
Valor: . R$ 1.800.90 (Hum mil e oitocentos reais) 
Recurso: Ação 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos 'Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

Senhora Diretora, 

· Justifica-se a presente despesa em favor de 
MARLÚCIO MARINHO DE OLIVEIRA no valor global 
de R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais). 
referente à ;contratação de pessoa flsica 
especializada para prestação de serviços de apoio na 
execução de estudos, na função Assistente de 
Campo - Mateiro. visando a Caracterização Biológica 
da Floresta Estadual do Amapá, conforme Convênio 
n•. 00112011 S6MNIEF. A ntJcessidade foi declarada 
no Memo N° 64- CARF/IEF (fls. 02). 
Embora o art. 37. inciso XXI, da Constituição Federal 
-estabeleça a obrigatoriedade de realizaçao de 
procedimento licitatório para contratações feitas pelo 
Poder Público .. o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a f!Xistência de exceções à regra ao 
efetuar a ressal1·a d1)5 __ casos esp9i:ificados na \ 
legislaçã?, Admitindo a ·1xistência de casos em que o 
Administrador poderá se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilldadP. (art. 25) de licitação. 
No caso, a modalidade cie contratação direta é a 
inexigibilideda . de licitação, com base no art. 25, 
inciso 11, da Lei n'. 8.666193. que dispOe: 
Art. 25. É inexigivel a licitaçtlo quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
( ... ) 
11 - para contratação de serviços técnicos 

. enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização. vedada a inexigibilidade para 
sérviços de publicidade e divulgação. (grilos nosso) 
Verifica-se a subsunção da previsão legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela, uma vez 
que o IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de icredenciamento, nos termos do Edital 
N• 001/2012, publicado no DOE N° 5235, de 28 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez, logrou êxito no processo seletivo, bem 

. como aprese'htou toda a documentação exigida nos . 
itens 4 .1, 5 er 12 do referido edital. 
Consta nos áutos a informação acerca da existência 
de disponibÓidade orçamentária suficiente para a 
contratação :do favorecido (Fls. 103) emitida pela 
ADINS/IEF.' 
O interesse público está evidenciado, uma vez que 
com a contrataçao. o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
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caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que sub.sidiará a elaboração do Plano de 
ManeJo desta Umdade de Conservaçao. · 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei .de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência, para fins de homologação e posterior 
publicação. 

Assessoria Jurídica 

Homologo; na forma da Léi n• 8.666193, em: 

Processo n•: 230.205.149/2012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, 11, § 1• e 13, I da 
Lei n• .8.666/93 e alterações posteriores. 
Favorecido: JURACI SILVA DE 
AZEVEDO 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execuçao de Estudos, na função de Piloto (no 
município de Mazagão), visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapà. 
Valor: R$ 1.200.00 (Hum mil e duzentos reais) 
Recurso: Ação 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

Senhora Diretora, 

Justifica-se a presente despesa em favor de JURACI 
SILVA DE AZEVEDO no valor global de R$1.200,00 
(Hum mil e duzentos reais), referente à contratação 
de ·pessoa flsica especializada para prestação de 
serviços de apoio na execução de estudos. na função · 
de Piloto (no município de Mazagão), visando a 
Caracterização Biológica da Floresta Estadual do 
Amapá, conforme Convênio n°. 001/2011 SEMAIIEF. 
A necessidade foi declarada no Memo N• 64 -
CARF/IEF (fls. 02). 
Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
estabeleça a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitatório para contratações feitas pelo 
Poder Público. o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceçOes é regra ao 
efetuar a ressalva dos casos especificados na 
legislação. admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderà se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso; a modalidade de contratação direta é a 
inexigibilidade de licitação. com base no art. 25, 
inciso 11, da Lei n•. 8.666/93, que dispõe: 
Art. 25. t: inexiglvel a licitação quando houver 
inviabilidade de competição. em especial: 
( ... ) 
11 - para contratação de serviços técnicos 
enumerados rio art. 13 desta Lei, de natureza 
singula~. com profissioneis ou empre~.Jl_e .D.Q!Pri.!l_ 
especialização. vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação. (grilos nosso) 
Verifica-se a subsunção da previsao legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela. uma vez 
que o IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de credenciamento, nos termos do Edital 
N• 001/2012, publicado no DOE N• 5235, de 28 de 
maio de 201i O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez, logrou êxito .no procasso seletivo, bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
itens 4.1 , 5 e 12 do referido edital. 
Consta nos autos a informação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 103) emitida pela 
ADINS/IEF. 
O interesse público estã evidenciado, tUma vez que 
com a contratação, o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei de Licitações e suas a~rações. 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência, para fins de homologação e . posterior 
P.ublicação. 
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Sandra Christin Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF . 
OAB/AP N° 1526 

Assessoria Jurídica 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666193, em: 

5(1, o ,, 
--I 

Processo n•: 230.205.14912012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25. 11, § 1° e 13, 1 da 
Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores. 
Favorecido: JOSECÉLIA DA SILVA 
ALELUIA 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos, na função de Auxilia'r de 
Pesquisa - Mastofauna , visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá. 
Valor: R$ 4.500,00 (Quatro mil me quinhHntos 
reais) 
Recurso: Ação 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento 
de despesa 3390.36 

Senhora Diretora. 

Justifica:se a presente despesa em favor de 
JOSECELIA DA SILVA ALEULUIA, no valor global de 
R$4.500,00 ( Quatro mil e quinhentos reais). 
referente à contratação de pessoa física· 
especializada para prestação de serviços C:e apoio na 
execução de estudos. na função de Auxiliar de 
Pesquisa - Mastofauna, visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá, conforme 
Convênio n•. 001/2011 SEMAIIEF. A necessidade foi 
declarada no Memo N° 64- CARFIIEF (fls. 02). 
Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituiçao Federal 

i estabeleça a . obrigatoriedade de realização de 
proced1m~nto IJCJtatóno para contratações feitas pelo 
Poder Publico, o próprio dispositivo constitUCional 
reconhece a existência de exceções à regra ao 
efetuar a ressalva dos casos especificados na 
legislação, admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderá se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso, a modalidade de contratação direta é a 
inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, 
inciso 11, da Lei n•. 8.666/93, que dispõe: 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: · 
( ... ) 
11 - para contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei. de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notoria 
especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação. (grilos nosso) 
Venfica-se a subsunção da previsão legal acima 
transcrita ao objeto da contratação em tela, uma vez 
que o IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de credenciamento. nos termos do Edital 
N• 001/2012, publicado no DOE N' 5235, de 28 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez. logrou êxito no processo seletivo, bem 
como apresentou toda a documentação exigida nos 
Itens 4.1, 5 e 12 do referido edital. 
Consta nos autos a informação acerca da existência 
de disponibilidéide orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 103) emitida pela 
ADINS/IEF. 
O interesse público está evidenciado, uma vez que 

-com a contratação, o favorecido integrará a equipe 
de apOIO na execuçao de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência. para fins de homologação e posterior 
publicação. 

Macapá/AP, 3 de )gosto de 2012 - s z_,.____ - : . 
Sandra Christina Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF 
OAB/AP N" 1526 

Assessoria Jurídica 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666/93, em: 

.3.!._, 0'1!1-M-: 

Justificativa n° 57/2012 -IEF/AP 

Processo n•: 230.205.149/2012 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, 11, § 1° e 13, 1 da 
Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores. 
Favorecido: JOSÉ ROBERTO DE 
CASTRO' 
Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos, na função de Piloto (no 
município de Mazagão), visando a Caracterizaçao 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá. 
Valor: R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) 
Recurso: Ação 18.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 - Recursos Diretamente Arrecadados Elemento · 
de despesa 3390 36 
Senhora Diretora, 
Justifica-se a pr,esente despesa em favor de JOSÉ 
ROBERTO DE CASTRO no valor global de 
R$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais). referente à 
contratação de pessoa física especializada para 
prestação de serviços de apoio na execuçao de 
estudos, na função de Piloto (no municlpio de 
Mazagão), visando a Caracterização Biológica da 
Floresta Estadual do Amapá, conforme Convênio n•. 
001/2011 SEMAIIEF. A necessidade foi declarada no 
Memo N° 64- CARFIIEF (fls. 02). 
Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
estabeleça a obrigatoriedade de realização de 
procedimento licitatório para contratações feitas pelo 
Poder Público, o próprio dispositivo constitucional 
reconhece a existência de exceções à regra ao 
efetuar a ressalva dos casos especificados na 
legislação, admitindo a existência de casos em que o 
Administrador poderá se valer de dispensa (art. 24) 
ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
No caso, a modalidade de contratação direta é a 
inexigibilidade de licitação. com base no art. 25, 
inciso 11, da Lei n•. 8.666/93. que dispõe: 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição. em especial: 
( ... ) 
11 - para contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular. com profissionais ou empresas de notória . 
especialização, vedada a inexigibilidade para 
~erviços de publicidade e divulgação~!ifos nosso)~ 
Venfica-se a subsunção da previsão legal acima 
transcrita ao 9bjeto da contratação em tela, uma vez 
que o IEF procedeu à seleção de candidatos por 
processo de credenciamento, nos termos do Edital 
N• 001/2012, publicado no DOE N° 5235, de 28 de 
maio de 2012. O favorecido da presente justificativa, 
por sua vez, logrou êxito no processo seletivo, bem 
como_apresentou toda a documentaçao exigida nos 
itens 4.1, 5 e 12 do referido edital. 
Consta nos autos a informação acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária suficiente para a 
contratação do favorecido (Fls. 103) emitida pela 
ADINS/IEF. 
O interesse público está evidenciado, uma vez que 
com a contratação, o favorecido integrará a equipe 
de apoio na execução de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa 
Excelência. para fins de homologação e posterior 
publicação. 

Sandra Christin Rocha de Souza 
ASSEJUR /I EF 
OA!:)/AP N" 1526 

Adjudico, na forma 
da Lei n" 8.666193, 
em:~ I 0'1' 1.1<- . 

Processo n": 230205.178112 
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. Assunto: Dispensa dt lldtaçao 
Fundamento: Art.. 24, inciso V da Lei n• 8.666193 
e alteraç6es posteriores. 

Favorecido 1: \EMPt.ASUL EMBALAGENS 
PLÁSTICAS llDA IIE 
valor: R$ 191.00 (setecentos e mwenta e um 
reais). 
Favcncido 2: AvtCAP - Avicultura do AmapA 
indústria e Com. Uda 
valor. R$ 15.417,80 (quinze mil, quatrocentos e 
dezeaset& reais). 
Favorecido 3! MONTE e Cia. Ltda 
valor: R$143,74(c:ento e quarenta e três rHis e 
setenta e quatro centavos). 
Favorecido 4: D. Santos SiiYa- ME 
valor: R$ 4'.410,00 (quatro mil, quatrocentos e 
dez reais). 

Objeto: Aquisição de material de consumo 
destinado ao Plano de Manejo da Flota. baseado 
no convênio oO 00112011- SEMA X IEF/AP. 
Valor Total: R$ 20.761,74 (vinte mH, setecentos e 
sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) 
Recurso: Ação 16.541.0490.2252.160030 Fonte 
240 Elemento de despesa 33.90.30 

Exma. Diretora-Presidente, 
Justifica..se a presente despesa em favor das 

finnas acima identificadas, nos valores 
correlacionado&, totalilando R$ 20.'{61,74 (vinte 
mil, setec:entos e ~e um rnts e setenta 
e quatro centaYos). referente a aquisição de 
materiais de consumo diversos objetivando 
instrumentalizar os técnicos que realizarao 
expedições para elaboraçAo do Plano de Manejo 
da Flota, nos termos do Convênio n" 001/2011 
SEMA x IEFIAP, tudo conforme Memorando n• · 
.07012012-CARFnEF e seus anexos. 

A Lei de fteitaçlles e Contratos Administrativos 
. traz hipóteses em que os rigores de um 

procedimento licitatório não são cabíveis em 
decorrência das características do objeto em jogo. 

Quando não acudirem interessados à licitaçao 
anterior e esta justificadamente, não puder ser 
repetida . sem--· Pfeiuiza-para a adriiinisiraçao 
ocorrerá hipótese de contratação por meio de 
dispensa. No entanto, a administração, confonne 
constam dos autos, sofreu com a ocorrência de 
licitação deserta por 02 (duas) ocasiões como 
podemos inferir dos nesultados expostos nas fls. 
100 e 140. 

Alt. 24. É dispensável a licitação: 
( ... } 
V quando nio acudirem 
inlenasados à lk:itaçio anterior e 
esta, justificadameate, não puder ser 
repetida sem prejufzo para a 
Admlnl&tnlçlo, marrtldas, neste 
caso, todas - as condiç6es 
preestabelecidas: 

São requisitos legitimadores dessa hipótese de 
contratação: 1. Licitaçao anteriormente realizada; 
2. Ausência de interessados; 3. Risco de Pre.tuizos 
para a administração, se o processo licitat6rio vier 
a ser repetido e; 4. ManutençAo das condiçOes 
ofertadas no ato convocatório anterior. 

O preço está compatível com o de mercado. 
sendo mais vantajoso para a administraçao, após 

• criteriosa pesquisa, encontrando amparo legal no 
art. 24, inciso V da Lei n• 8.688193 e alteraçt\es 
posteriores. Resultamos, ainda, que as finus 
mantiver.m os preços propostos na fase 
lnten'la da licitlçlo deserta e sua ntpetlçlo. 

As firmas favorecidas possuem atividades 
econômicas diretamente relacionadas com os 
itens que pretendem fornecer, situação confirmada 
após consulta do CNPJ jurrto à Receita Federal. 
As demais proponentes, apesar de apresentarem 
preços mais vantajosos não possuem habilitação 
jurldica adequada. 

Desta fonna, dando-se cumprimento ao qoo 
dispOe o art. 26 da lei de LiciU!çõos a suas 
alterações, submetemos a presente justificcltiw a 
Vossa Excelência, para fins de horrn>!ogaçâo e 
posterior publ~/j / 

Maa(Pâ/AP, #;setembro de 2012 
I ) (,_ '~' 
• (WA "' "-' 

Jean Everson Coêlho da Silva 
Asses$ll' Juridico • IEF/AP 



Macapá, 24.09.2012 

Homologo, na fonma da Lei 
n• 8.666/93, em: 

c~ti. 
Justificativa n• 59/2012 -IEF/AP 

Processo n•: 230.205.149/2012 
Assunto: 

liCitação 
Inexigibilidade de 

Fundamento: ' Art. 25, 11, § 1° e 13, 
I da Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores. 

Favorecido: JOSÉ OTÁVIO 
PACHECO 

Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execução de Estudos, na função de Piloto (no 
municipio de Amapá), visando a caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá. 

Valor: R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos 
reais) 

. Recurso: Ação 
18.541.0490.2252.160030 Fonte 240 - Recursos 
Diretamente Arrecadados Elemento de despesa 
3390.36 

Senhora Diretora, 

Justifica-se a presente despesa em favor de 
JOSÉ OTÁVIO PACHECO no valor global de 
R$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais). referente à 
contrataçao de pessoa física especializada para 
prestação de serviços de apoio na execução de 
estudos, na função de Piloto (no município de 
Amapá), visando a Caracterização Biológica da 
Floresta Estadual do Amapá, conforme Convênio n• 
001/2011 SEMNIEF. A necessidade foi declarada no 
Memo N" 64- CARFIIEF (fls. 02). 

Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal estabeleça a obrigatoriedade de realização 
de procedimento licitatório para contratações feitas 
pelo . Poder Público, o próprio dispositivo 
consUtUCIOnal (etonhece a existência de exceções à 
regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados 
na legislação, admitindo a existência de casos em 
que o Administrador poderá se valer de dispensa (art. 
24) ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 

No caso. a modalidade de contratação direta 
é a inexigibilidade de licitação. com base no art. 25. 
inciso 11, da Lei n•. 8.666/93. que dispõe: 

Art. 25. É inexigível a !ic1taç~o quando 
houver inviabilidade de competição. em especial: 

( ... ) 
11 - para contrataçao de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especializaçao, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação. (gritos nosso) 

Verifica-se a subsunção da previsão legal 
acima transcrita ao objeto da contratação em tela( 
uma vez que o IEF procedeu à seleção de candidatos 
por processo de credenciamento, nos termos do 
Edital N° 001/2012, publicado no DOE N° 5235 de 
28 de maio de 2012. O favor~cido da presente 
JUSIIficeuva, por sua vez, logrou êxito no processo 
seletiva. bem como apresentou toda a documentação 
exigida nos itens 4.1, 5 e 12 do referido edital. 

Consta nos autos a informação acerca da 
existemcia de disponibilidade orçamentéria suficiente 
para a contratação do favorecido emitida pela ADINS 
/IEF. 

O interesse público estâ evidenciado, uma 
vez que com a contratação, o favorecido integrarâ a 
equipe de apoio na execução de estudos visando. a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapà que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 
. Desta fonma, dando-se cumprimento ao que 

diSpõe o art .. 2.6 da Lei de Licitações e suas 
alterações. submetemos a presente justificativa a 
Vossa Excelência, para fins de homologação e 
posterior publica.ç!io. 

Macapá/AP, C5 de setembro de 2012 
i-~.., • \. ·""" :......~· .~1.-m 'f:.Un..,... . \;.. ·J...~: ... ~ ('. . 
Sandra Christina Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF . 
OAB/AP N"1526 

liomologo, na forma da Lei 
n• 8.666193. em: 

Qi,v~1, ~,)..... 
,lf-'4r, 

llh;.., ' 
J r-~ 

Jlt$flfÍUtlva n• &012012. -IEFIAP 
-~. . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Processo n•: 
Assunto: 

licitação 

230.205.149/2012 
Inexigibilidade de 

. ~undamento: Art. 25, 11, § 1° e 13, 
I da Le1 n 8.666/93 e alterações posteriores. 

Favorecido: ADMILSON SILVA 
DOS SANTOS 

Objeto: Prestação de Serviços de Apoio na 
Execu_ç~o de Estudos. na funçao de Piloto (no 
mumc1p1o de Mazagao). visando a Caracterizaçao 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá. 

Valor: R$ 4.400,00 (Quatro mil e 
~atrocentos reais) 

Recurso: Açao 
18.541.0490.2252.160030 Fonte 240 - Recursos 
Diretamente Arrecadados Elemento de despesa 
3390.36 

Senhora Diretora. 

Justifica-se a presente despesa ern favor de 
ADMILSON SILVA DOS SANTOS no valor global de 
R$4.400,00 Quatro mil e quatrocentos reais), 
referente à contratação de pessoa ff sica 
especializada para prestação de serviços de apoio na 
execu~ão de estudos, na função de Piloto (no 
mun1c1p1o de Mazagao), visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapà, conforme 
Convênio n•. 001/2011 SEMNIEF. A necessidade foi 
declarada n9 M~I!lO N° 64- CARF/IEF (fls. 02). 

Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal estabeleça a obrtgatoriedade de realização 
de procedimento hcitatório para contratações feitas 
pelo Poder Público, o próprto dispositiVO 
constitucional reconhece a existência de exceções á 
regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados 
na legislação, admitindo a existência de casos em 
que o Administrador poderá se valer de dispensa (art. 
24) ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 

No caso, a mt11:lalidade de contratação direta 
é a inexigibilidade de licitação. com base no art. "25, 
inciso 11, da Le1 n•. 8.666/93, que dispõe: 

Art. 25. é: inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de compet!ç:lo. em especial: 

( ... ) 
11 - para contratação de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular. com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulg<::ção. (grilos nosso) 

Verifica-se a subsunçáo da previsão legal 
acima transcrita ao. objeto da contratação em tela, 
uma vez que o IEF procedeu à seleção de candidatos 
por processo de credenciamento, nos termos do 
Edital N• 001/2012, publicado no DOE N• 5235 de 
~8 de !"aio de 2012. O favorecido da pres~nte 
JUSIIficaliva, por sua vez; logrou êxito no processo 
seletivo, be~ como apresentou toda a documentação 
ex1g1áa nos 1tens 4.1, 5 e 12 do referido edital. 

. Consta nos autos a informação acérca da 
existência de disponibilidade orçamentária suficiente 
para a contratação do favorecido emitida pela ADI NS 
/IEF. 

O interesse público está evidenciado, uma 
vez. que com a contratação, o favorecido integrará a 
equ1pe de apolo na execução de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadi.Jal do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano dé 
Manejo desta Unidade de Conservaçao. 

Desta fonma, dando-se cumprimento ·ao cue 
dispOe o art. 26 da Lei de Licitações e s~as 
alterações. submetemos a presente justificativa a 
Vossa Excelência, para fins de homologaçao e 
posterior publicação. 

Macapà/AP, 05 de setembro de 2012. 
f;(~.,_,;{~ \:J.....:.i.,,-q_ fu~• .... ,..... '.X•··~·"- . 
Sandra Chrtstina Rocha de Souza 
ASSEJUR /IEF 
OAB/AP N° 1526 

Favorecido: 
· PAULINO LIMA 

ANTONIO 

Pág. 16 

Objeto: Prestaçao de Serviços ·de Apoio na 
Execuçao de Estudos, na função de Auxiliar de 
Campo • Cozinheiro, visando a Caracterização 
B1ol6g1ca da Floresta Estadual do Amapá. 

Valor: R$ 4.400,00 (Quatro mil e 
quatrocentos reais) 

Recursó: Açao 
1~.541.0490.2252.160030 Fonte 240 - Recursos 
D1retamente Arrecadados Elemento de ·despesa 
3390.36 

Senhora Diretora. 

Justifica-se a presente despesa em favor de 
ANTÓNIO PAULINO LIMA no valor global de 
R$4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), 
referente à contratação de pessoa física 
especializada para prestaçao de serviços de apoio na 
execução de estudos. na função de Assistente de 
Campo · Cozinheiro. Nisando a Caracterizaçao 
B1ológ1c_a d~ Floresta Estadual do Amapà, confonme 
Convêmo n . 001/2011 SEMNIEF. A necessidade foi 
declarada no Memo N° 64- CARFIIEF (fls. 02). 

, Embora o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal estabeleça a obrigatoriedade de realização 
de procedimento licitatório para contratações feitas 
pelo . Poder Público, o próprio dispositivo 
const1tuc1onal reconhece a existênéia de exceções à 
regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados 
na legislação, admitindo a existência de casos em 
que o />.dministrador poderá se valer de dispensa· (art. 
24) ou de inexigibilidade (art. 25) de licitação. 
. . ~? ~so, a modalidade de contratação direta 
e a ínex1g1b11idade de licitação, com base no art. 25 
inciso 11, da Lei n•. 8.666/93, que dispõe: · 

Art. -~5. É inexigível a licitaçao. quando 
houver InVIabilidade de competição, em especial: 

( ... ) 
11 - para ccn!rataçao de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
smgu!ar. com profissionais ou empresas de notória 
especialização. vedada a inexigibilidade para 
serv1ços de publicidade e divulgação. (grifos nosso) 

. Vertfi~a-se a subsunçêo da previsão legal 
ac1ma transcnta ao objeto da contrataçao em tela, 
uma vez que o IEF procedeu à seleção de candidatos 
por processo de credenciamento, nos termos do· 
Edital W 001/2012, publicado no DOE N° 5235, de 
28 de maio de 2012. O favorecido da presente 
justificativa, por sua vez, logrou êxito no processo 
se~etivo, be~ como apresentou toda a documentação 
exigida nos 1tens 4.1, 5 e 12 do referido edital. 

Consta nos autos a informaçao acerca. da 
existência de disponibilidade orçamentárta suficiente 
para a contratação do favorecido emitida pela ADINS 
/IEF. 

O interesse público està evidenciado, uma 
vez que com a contr&tação, o favorecido integrarà a 
equipe de apoio na execuçao de estudos visando a 
caracterização biológica da Floresta Estadual do 
Amapá que subsidiará a elaboração do Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. 

Desta forma, dando-se cumprimento ao que 
dispOe o art. 26 da Lei de Licitações e suas 
alteraçOes, submetemos a presente justificativa a 
Vossa Excelência, para fins de homologaçao e 
posterior publicação. • 

Macapà/AP, 05 de setembro de 2012. 
~...&.o.U~r..rl. /),.<;~"'-, í,<:. Jot.u~"" · 
Sandra Ctlristina Rocha de Souza 
ASSEJUR IIEF 
OAB/AP N" 1526 

Homologo, na fonma da Lei 
n• 8.666193, em: 

~ Homologo. na fonma da Lei 
n• 8.666193, em: · .i . Justificativa n• 062/2012- IEF/AP 

o~~dl
-· JL~ ---~~ 
JTr)\' 

Justificativa n• 61/2012- tEF/AP 

Processo n•: 
Assunto: 

licitação 

230.205.149/2012 
Inexigibilidade de 

Fundamento: Art 25 li § 1° e 13 
1 da Lei n• 8.666/93 e altera~es ~steri~m. . ' 

Processo n•: 230.205.309/12 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, inciso l da Lei n• 8.666/93 · 
e alteraçOes posteriores. 
Favorecido: AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS 
LTDA 
Objeto:Fornecimento de serviços de revisão 
programada e manutenção veicular dentro do 
prazo dG garantia , 
Valor: R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reaiS) 
Recurso: Açao 1854206901175160030 
fonte 101 ElementCL~e despesa 33.9.0.39 

~ 
~l 
.) 



Macapá, 24 09 2012 

Valor: R$ 1.075.79 (hum mil e setenta e cinco 
reais e setenta e nove centavos) 
Recurso: Açao 1854206901175160030 
Fonte 101 Elemento de despesa 33.90.30 

Senhora Diretora. 
Justifica-se a presente despesa em favor 

da firma AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTDA. 
no valor total de R$ 2.095,79 (dois mil e noventa 
e cinco reais e setenta e nove centavos). 
referente à contratação de empresa especializada 
no fOrnecimento de serviços de revisão 
programada e manutenção veicular no automóvel 
modelo L-200 triton pertencente a este IEF/AP que 
é usado, dentre outras situações. para o transporte 
nas atividades operacionais deste Instituto. A 
necessidade foi identificada no Memo n° 034/2012 
- UNADICAFIIEF. 

A Lei de licitações e Contratos 
Administrativos traz hipóteses em que os rigores 
de um procedimento licitatório não são cablveis 
em decorrência das caracterlsticas do objeto em 
jogo. 

Na contratação de serviços em que é 
configurando inviabilidade de competição a 
licitação é inexigível. 

Lei n° 8.666/93 

Art. 25. t: inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de 
competição. em especial: 

I - para aquisição de materiais, 
equipamentos. ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca. 
devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão de 
registro do comércio do local em 
que se realizada a licitação ou a 
obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação 
Patronal, ou. ainda, pelas 
entidades equivalentes; 

A contratação direta é necessária em 
decorrência do veiculo que será alvo dos serviços 
ter sido adquirido na empresa AMAUTO AMAPA 
AUTOMÓVEIS L TOA e estar em período de 
cobertura da garantia de fábrica, QL!e poderia em 
hipótese de vício na prestação do objeto da 
despesa sofrer perda da referida garantia e, além 
disso, a referida empresa interessada é a única 
concessionária na Cidade de Macapá autorizada a 
prestar serviços de assistência técnica, garantia, 
comercializar acessórios e peças originais de 
reposição, conforme Declaração da MMC 
AUTOMOTORES DO BRASIL L TDA. distribUidora 
dos produtos MITSUBISHI MOTORS no Brasil 
(documentos anexos ás fls. 07/09). 

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

Macapá/AP, 06 de setembro de 2012. 
-~~ ·= • 

'·m{-:r: t , :J_~-
Hàdamil"ton Salomão Almeida 
Assistente Juridico- IEF/AP 
Advogado OAB/AP n° 1655 

Homologo, na forma da Lei 
n° 8.666/93, em: 

.E_! f:JJJ4.·, 
~ •'-" 1--;.-

/ r 
Justificativa n° 63/2012 ~ IEFIAP 

Processo no: 230.205.149/2012 
Inexigibilidade de Assunto: 

licitação 
Fundamento: Art. 25, 11, § 1° e 

• 13, 1 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
Favorecido: DINAEL SOARES 

OLIVEIRA 
Objeto:Prestação de Serviços de Apoio 

(DIÁRIO OFICIAL) 

na Execução de Estudos, na função de Auxiliar de 
Campo Serviços Gerais. visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá 

Valor: RS 1.800,00 (Hum mil e oitocentos 
reais) 

Recurso: Ação 
18.541.0490.2252.160030 Fonte 240 - Recursos 
Diretamente Arrecadados Elemento de despesa 
3390 36 

Senhora Diretora, 

Justifica-se a presente despesa em favor 
de DINAEL SOARES OLIVEIRA no valor global de 
R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), 
referente à contratação de pessoa fisica 
especializada para prestação de serviços de apoio 
na execução de estudos, na função de Piloto (no 
município de Mazagão), visando a Caracterização 
Biológica da Floresta Estadual do Amapá, 
conforme Convênio n•. 001/2011 SEMNIEF. A 
necessidade foi declarada no Memo N° 64 -
CARF/IEF (fls. 02). 

Embora o art. 37, 1nc1so XXI, da 
Constituição Federal estabeleça a obrigatoriedade 
de realização de procedimento licitatório para 
contratações feitas pelo Poder Público, o próprio 
dispositivo constitucional reconhece a existência 
de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos 
casos especificados na legislação. admitindo a 
existência de casos em que o Administrador 
poderá se valer de dispensa (art. 24) ou de 
inexigibilidade (art. 25) de licitação. 

No caso, a modalidade de contratação 
direta é a inexigibilidade de licitação. com base no 
art. 25, inciso 11, da Lei n°. 8.666/93, que dispõe: 

Art. 25. É inexigivel a licitação quando 
houver inviabilidade de competição, em especial: 

( ... ) 
11 - para contratação de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei. de natureza 
singular. com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para_ 
serviços de publicidade e divulgação. (grifes 
nosso) 

Verifica-se a subsunção da previsão legal 
aêima transcrita ao objeto da contrataçao em tela, 
uma vez que o IEF procedeu à seleção de 
candidatos por processo de credenciamento, nos 
termos do Edital N° 001/2012, publicado no DOE 
N° 5235, de 28 de maio de 2012. O favorecido da 
presente justificativa, por sua vez, logrou êxito no 
processo seletivo. bem como apresentou toda a 
documentação exigida nos itens 4.1. 5 e 12 do 
referido edital. 

Co"sta nos autos a informação acerca da 
existência de disponibilidade orçamentária 
suficiente para a contratação do favorecido 
emitida pela ADINS /IEF. 

O interesse público está evidenciado. uma 
vez que co'm a contratação, o favorecido integrará 
a equipe de apoio na execução de estudos 
visando a caracterização biológica da Floresta 
Estadual do Amapá que subsidiará a elaboração 
do Plano de Manejo desta Unidade de 
Conservaçãp. 

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

Macapá/AP. 10 de setembro de 2012. 
<]c_.(\--<.._. 1.),~•-ÁJ.v.Q r~<~"-· ,~; \t..·~:N 
Sandra Christina Rocha de Souza 
ASSEJUR /I EF 
OAB/AP N" 1526 

Homologo, na forma da Lei 
n• 8.666193, em: 

Jc."_t_E'j_tJ.::.i,f_' 
q-
jiY' ' 

I l/ 

Justificativa n• 06412012- IEF/AP 

Processo n•: 230.205.240/12 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento: Art. 25, caput da Lei n• 8.666193 e 
alterações posteriores. 
FavorecidO: GLOBALSTAR DO BRASIL S/A 
_Q.,._to: AQuisição de Servi~ de 

Pãg. 17 

Telecomunicação móvel por satélite denominado 
Serviço Móvel Global por Satélites Nao
Geoestacionários. 

.Valor: R$ 1.188,00 (hum mil, cento e oitenta e 
oito reais) 
Recurso: Ação 2345 Fonte 101 Elemento de 
despesa 33.90.39 

Exma. Diretora-Presidente, 
Justifica-se a presente despesa em favor 

da firma GLOBALST AR DO BRASIL SI A. no valor 
total de R$ 1.188,00 (hum mil, cento e oitenta e 
oito reais). referente à contnrtaçAo de 02 (dois) 
planos básicos pré-pagOs para Serviço Móvel 
Global por Satélites Nlo-Geoestacionárlos, para 
uso nos 02 (dois) aparelhos de propriedade deste 
Instituto e que possuem compatibilidade com o 
serviço ofertado. A necessidade foi identificada no 
Memo n°01612012 -ATMAPIUNADICAF/IEF. 

A lei de 6citações e Contratos 
Administrativos traz hipóteses em que os rigores 
de um procedimento licitatório não são cabfvels 
em decorrência das características do objeto em 
jogo. 

Na comrataçao de serviços em que é 
configurando inviabiüdade da competiçllo a 
licitaçAo é inexigível. 

Art. 25, caput da lel n• 8.666193. 
.;: inexiglvel a licitaçllo quando 
houver inviabilidade de 
competiçao, em especial: 

A ciontratação direta é necessária em 
decorrência de não acudirem interessados 
·especializados no tomecimento de ServiÇO .Móvel 
Global por Satélites NAo-Geoestacionérios 
compatlvel com os aparelhos jé existentes neste 
Instituto apesar da realização. pelo setorial 
competente, de pesquisas junto ao mercado 
objetivando localização de evertuais fornecedores. 
sendo que estas pesquisas restaram infrutlferas, 
conforme podemos inferir dos documentos de fls.: 
19 e 30135 dos autos. 

Desta forma, dando-se cumprimento ao 
que dispõe o art. 26 da lei de LicitaçõeS e' suas 
alteraçOes. submetemos a presente justificativa a 
Vosse Excelência, para Iins de homologação e 
posterior publicação. 

Macapá/AP, 10 d@Setembro de 2012. 

\_, ~ )~ 
Jean Everson CoêlhO oa Silva 

Assessor Jurldico- IEF/AP 
Advogado OAB/AP n• 912 

(Lacen 
lvanete Costa Amanajás (interina) 

PORTARIA N" 080/2012-LACEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA, 
no uso da~ prerrogativas que lhe confere a lei n.• 0338, 
de 16.04.97, regulamentada pelo Decreto n.• 5528, artigo 
47, inciso XX, de 09.12.1997 e o Decreto n.0 3366, de 
31.08.2012, considerando o que consta no oficio n° 
038120 12-DÍV!SNCVS/SESA. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR a servidora Patricia 
Albuquerque Brazilo Creilo - Enfermeira, para se 
deslocar da sede de suas atividades Macapá·AP, até a 
cidade de Brasflia/DJ;, no perlodo de 24 a 28 de 
setembro do ano em curso, a fim de participar da 
"Capadtaçi\o em Controle de Qualidade em 
Mamografia", sem ônus para o Lacen. 

Macapá, 21 de setembro de 2012. 

~~e..~~ 
- I vanete CoS?a dm_anajás 

Diretora Presidente 
Interina 



Macapá, 24.09.2012 

(Rurap __ ) 
~ax Atal!!:m Ferre:ra Pires 

PORTARIA N.0 369/2009- UP/COAFI·RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.0 1377 de 02 de Abril de 
2007, e ·lendo em vista o teor do Memo n.• 
237!2009- PAA-CATER/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) DESIGNAR o deslocamento do servidor 
OSVALDO HÉLIO DANTAS SOARES. 
Coordenador de Assistência Técnica e Extenséic 
Rura:, que viajará da sede de suas atnbuições 
Maca!'é. até os Municípios de Perto Grande, 
Pedra Branca e V1lória do Jari. com a finalidade 
de Organizar a implantação das cenlra1s de 
dislribuiçéio do Programa PAA/Convênlo 
026512008-SESANIMDS, no período de 16 à 20 
de Dezembro de 2009. 
Art. 2°) Dê-se Ciência,Publiq 

PORTARIA N.0 37012009· UPICOAFI -RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE. 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atnbuições 
conferidas pelo Decreto n? 1377 de 02 de Abril de 
2007, e tendo em vista o teor do Memo. n.O 
237/2009- PAA-CATER/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1") DESIGNAR o deslocamento da serJidora 
ANA ALICE QUEIROZ PONTES, Gerente de 
Núc!eo Segurança Alimentar e Nutricionista. que 
viajará da sede de suas atribuições Macapá, até 
os Municípios de Porto Grande. Pedra Branca e 
Vitória do Jari. com a finalidade de Organizar a 
implantação das centrais . de distribuiçéio do 
Programa PAA/Corwênio 0265/2008-
SESANIMDS, no. peri·odo de 16 à 20 de 
Dezembro de 2009. 
Art. 2") Dê-se Ciência,Publi 

PORTAR.IA N.• 37112009· UPICOAFI -RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE. 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP. no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n • 1377 de 02 de Abril de 
/.007. e tendo em \•ista o teor do Memo. n.0 

237/2009-PAA/CATERíRURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) DESIGNAR o deslocamento do servidor 
Hermínlo Mora!es Sandiford, Gerente de 
Núcleo-CARTI!SIMS, lotado na Secretaria de 
E-stado da Inclusão e Mobilizaçao-SIMS. que 
v;ajara da sede de suas atribuições Macapá, ate 
os Municlpios de Porto Grande, Pedra Bronca e 
Vilória do Jari. com a finalidade de Organizar a 
implantação das centrais de distribuição do 
Programa PAA/Convônio 026512008-
SESANIMI)S, no perlodo de 16 à 20 de 
Dezembro de 2009. 
Art. 2") D?-se Ciência.Publique-se e Cumpra-se. 

(DIÁRIO OFICIAL) 
I 

' PORTA RIA N.0 37212009- UPICOAFI -RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLViMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atnbuiçõas 
conferidas pelO Decreto n.0 1377 de 02 de Abril de 
2007. e tendo em vista o teor do Me mo n• 
23il2009- PAA-CATER/RURAP 

RESOLVE: 

Art.1") DESIGNAR o deslocamento da servtdora 
JENICE s.'oARES DA SILVA, /1gente 
Administrativo, que v1ajará da sede de suas 
atribui~es Nlacapá, oté os Municípios de Porto 
Grande, Pedra Branca e Vitória do Jari, com a 
finalidade de Organizar a implantaçao oas 
centra1s d~ distribuiçéio do Progr<1ma 
PAAIConvêpio 0265/2008-SESAN/MDS. no 
perlodo de 1J3 a 20 de Dezembro de 200Çj. 
Art. 2") Dê-~e Ctênc1a.Publiqtie-se e Cumpra-se. 

I 
11 oe O z ~ele 20~9 

(SIAC/S:uper·Fácil . J 
Oário Na~clmento de Souza 

PbRT A RIA N" 061/2012-SIAC 

O Diretor: Geral do Sistema Integrado de 
Atendimento ao CidadãoiSIAC, no uso das 
atribuiçõ~s que lhe .foram conferidas pelo 
Decreto ri" 00412011, de 01 de janeiro de 
2011, tené!o em vista o teor do Me mo. n• 
00512012 .~ ASSEJURISIAC. 

RESOLVE: 

Art. 1° -rHomologar, o deslocamento dos 
sorvldcires Aroldo Brasil da Silva 
Assesspr Jurídico, José AdaiHson de 
Araújo_;. Responsável por Atividade Nivel 
!, que se deslocarão de MacapáiAP, sede 

de sua~ atribuições até o estado de Goiás 
onde participarão do XI Congresso Goiano 
de Direito Administrativo, no periodo 15 a 

20109/2012. 

Art. 2•·- Revogam-se as disposições em 
contrãrio. · 

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

Gabinete do Diretor Geral do Sistema 
Integrado de Atendimento ao Cidadão. 

Macapá-Ap, 20 de setembro de 2012. 

Dárlo ct~:-~::za 
Dtr~t~tGera!IS,U\C- SuP.~.tFácll 

EXTRATO 
INSTRUMENTO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO (;. 
INTE~ET E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE 
MULT•IMÍDIA 
Processo 40.000.09012012/CLISIAC- Dispensa 
de Licitação. 
PAR'l;'ES: Governo do Estado do Amapá, por 
inten;nédio do Sistema Integrado de Atendi
mento ao Cidadão • SlAC/SUPERFÁCIL e a 
empr,esa PRONTO NET LTDA • EPP, para flns 
nele ~eclarados. 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO 
tem respaldo legal no Art. 24 da Lei 8.6S6/!l3. 
DO OBJETO: Constitui objeto do presente con
trató a prestação de serviços de provimento de 
acesso à internet e serviços de comunicaÇão 

· de rllulttmídla na Unidade SUPERFÁCIL Beiral. 
OOIVALOR CONTRATUAL: Pelo objeto do pre

sente instrumento o Contratante pagará ·o valor 
de 'R$7.980,00 (sete mil nove~:mtos e oitenta 
reais). 
DA VIGÊNCIA: O presente CONTAAíO terá 

Pag. 1s 

vigência de seis (06) meses a contar da data de 
assinatura, em 18 de setembro de 20~2 a 17 de 
março de 2013. 
SIGNATÁRIOS: DARIO DE JESUS NASCIMEN
TO DE SOUZA-SUPERFÁCIL e RUY MÁRTYRES 
DE OLIVEIRA. - pela empresa PRONTO NET 
LT')A-EPP. 

Macap~~012. 

~r~n~de~:u 
Diretor Geral- SIAC 

(ünivers~dade Estadual do AmaRá) 

Maria Lúci:.1 Teixeira Borges · 

PORT I< RIA N° 01 0~12012 - UEAP 

A Reitera da UniYersidade do Estado do Amapá, 
r.o uc' C.:As atribuoçôes .legais que lhe sao conferidas oelo 
Decr! co Estaaual n• 0?70 de 06 de janei•o de 2011, bem ~omo 
pelo ~"tatuto da Universidade do Estado do .A.mapâ, 

Considorando o W.emorando N" 0212012 - Fórum 
das Engenhari3s. de 05 de setembro de 2012, 

RESOLVE: 

Art. 1• · Altera!' o Art. 1° da Portari2 n'. 057 de 23 de 
maio de 2012 publicada no Oiârio Ofioal do Estado n•. 523S 
de O~ óe 1un~o de 2012. para rnodifiéa: a compoõição da 
com•ssão •esptJnsáv&l pela etaooai;Ao r execução do Projeto 
de lnstai~Çilo do Fórum das Engenharias e Tecnologia d~ 
UE.IIP, em raz~o de dcstitu•ç~o diJ Luzimar Reb•llo Azevedo . 
e designaçAo de P.afaet Souz.a Matos. 

Art. 2' · Permanecem inallarados os demais artigos 

da Portana n•. 05712012. 
Art. 3'-· Esta Penaria entra em vigor na data de sua 

expedição. • ,. :'< 

Dê-se ciência. publiQue-se~ cumpra-se. 

Gabinete ds Reitona. em Macapá-AP. 17 de 
setembro de 2012. 

!'ORTARIA H". 0~0012012-UEAP 

A Reitera da Uni\•crsldad'l do Estado do Arnapl:, 
no uso das atriouições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual r.•. 0270 de 06 de Janeiro de 2011. bem 
come pelo Estatuto da Universidade do Estado do Am2pá. 

RESOLVE: 

Art.1' • Autorizar o servidor Femando Galvão 
Rabelo, Chefe da Oivisào de Pós-Graduaç!io, para viajar da 
sede de suas atribulyOes Macapá-AP, att a cidade de Belém -
PA, para participar de reuniões técnicas do projeto Estrutura e 
Dinâmica de Ambientes Esi\Jarinos na Foz do Rio Amazonas e 
participar do E'ncontrc Nacional da Associaç!io Nacional de 
Pós-Graduação - ANPPAS em Pesquisa e Sociedade, r.o 
período de 18 a 21 de S9tembro de 2012, sem ônus para a 
Universidade do Estado do Amapâ. 

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

Gabinete da Rettorla, em Macapá-AP. 11 de setembro de 2012 

\í,-~-Profa. Om. Mar!~ Lódlá' rgcg· 
Refto _ 

PORTARIA N° 0107/2012 • UEAP 

À Reltora da Universidade dO Estado. do Amaptl, 
no uso de suas atribuiÇões legais que lhe são conferidãs pelo 
Decreto Estadual n.". 0270 de 06 .de janeiro de 2011. bem 
como pelo Estatuto da Universidaae do Estado do Amapa, 

Considerando o Memorando N' 016512012 
PROPESPIUEAP, de 04 de setembro de 2012. 

RESOLVE: 

Art. ·1• - Instituir a Comissão responsável pelo 
planejamento e organização da programação a ser 
apresentada no stand da UEAP, por ocasilio do evento ~a 
I'.MAWNTECH, que ocorrerá no período de 13 a17 de 
novembro de 2012, no Complexo Meio do Mundo. sob a 
pres1~~ncia do primeiro· 

Mereos Oanílo Costa de Almeida 
Fernando Galvao RabeÍo 
Kteber Bittencourt Oliveira 
Margarld~ Rosa de Oliveira Bq.erra 
Sltvana Maria ~t;rques Tourinho Lobato 
Tan(lbta Neuu de Ol!velra Barbosa 
Welll~~a.~llt~ln de Souza Ssvenno 



'Macapá, 24.09.2012 

Art. 2' • Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição. · 

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

Gabinete da Reitoria, em Macapà-AP, 18 de 
setembro de 2012. 

\:-~~-1 
Profa Ora. Maria yúcia · · Borges 

· •. , ~ij' 

PORTARIA N'. 01 08/2012·UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do Amapá, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual n•. 0270 de 06 de Janeiro de 2011, bem 
como pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Art.1' • Autor~ar o deslocamento da servidora, 
Professora Ellzandra de Matos Cardoso, para viajar da sede 
de suas atribuições Macapá-AP, ·até o município de 
Calçoene/AP, para representar a Universidade do Estado do 
Amapá na XII Reunião do Conselho Consultivo do Parque 
Nacional do Cabo Orange, no período de 20 a 21109/2012 

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP. 18 de 
setembro de 2012. 

~
·,·, 

~
~pv.:; 

Prata. Ora. Maria • r Borges 

'-.,.__ t ---

PORTARIA N'. 0109/2012-UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do Amapá, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual n'. 0270 de 06 de Janeiro de 2011, bem 
como pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Autorizar os servidores Fernando da Costa Ribeiro. 
Pró-Rettor de Extensão, e Sandoval Cruz da Silva, Chefe da 
Divisão de Ações Comur.itárias e Assuntos Estudantis, para 
VIajarem da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o 
Arquipélago do Bailique/AP, para realizar o primeiro encontro 
comunitário, objetivando a Implantação do Centro de Aplicação 
da UEAP, no período de 19 a 23/09/2012. 

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 18 de 
setembro de 2012. 

. \yy_:v,Y._ 
Profa. Ora. Maria L~c~~~ Borges 

, Rej1W./ 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA NV 032/2012-CPL/UEAP 

JUSTIFICATIVA N• 032/2012-CPL/UEAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N•: 46.000.359/2012·UEAP 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇ~O 

ADJUDICADA: ACRIPLACAS COMERCIO i SERVIÇOS LTDA • EPP. 
OBJETO: Confecção de placa :>ara homenagem. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso 11, da Lei n9 8.666/93 e 

alterações. 
VALOR: R$ 165,00 (Cento e sessenta e cinco reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Fonte: 0107- U.G: 250202 • A~o: 1142 

-Natureza de despesa: 33.90.39. 

Magnífica Reitora, 

Pretende est. Uriversidade pactuar com a empresa 

ACRIPLACAS CO~ÉRCIO E SERVIÇOS LTDA • EPP, CNPJ no 

OS.120.639/0001·24, visando â contratação de empresa 

espedalizad~ nos serviços de confecção de piQca para homenagem 

honrosa, no valor de R$165,00 (Cento e sessenta e dnco reais). 
.. Justifie.a-se a presente contratação, considerando o 

Memorando n• 060/2012·PROEXT/UEAP, datado da dia 18.07.2012, 

que solicita a contratação de empresa para a confecção de Ol(uma) 

placa em aço inox, med,ndo 20x!Scm, na cor preta personalizada, 
com estojo, rf>ferente o Projeto do concurso do Brasão da UEAP. 

A douta Procuradoria Jurídica manifestou-se favorável â 
contrataç~o direta nos termos do ar~.l~· inciso 11, da lei de licit~~~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

e Contratos Administrativos (Lei Federal n' 8.666/93 e alterações), o 

qual estabelece: 

Art. 14. l oispensável a licitação: 
. .. omissís 
11 - para outros serviços e compras de valor 
até 10% (dez par cento} do limite previsto na 
ollnta "o" do inciso Jl do artigo anterior e poro 
ollenaçljeJJ nos casos previstos nesta Lei, 
desde qu~ não st r~iram a parcelas de um 
mesmo serviço, compro ou alienação dt maior 
'lU/to que possa ser realizado de uma só \lez: 
(Redação dado pela Lei n' 9.648/98 - O.O.U. 
28.05.1998.} 

A escolha da adJUClcaca se pauta no critério da empresa 
ser a úni~a Que atendE! 25 e'ipecific.ações solicitadas pelo setor 

requisitante, considerando q1...e foram apresentadas 03 ltrês) 

propostas, sendo que a empres3 supramencionada apresentou a 

proposta mais vantajosa, av~liando qualidade e garantia dos serviços, 

de maneira que esta veio a ser a que melhor atende ao interesse 

público. 
Pelo e)(posto, para salvaguardar os interess~s da 

Administração desta Univers1dace, e demonstrada à hipótese 

incicente deste Ato Admini~trativo, submetemos a presente 

justificatiVa para apreciação e homologação de Vossa Magnificência, 

bem co.no a sua publicaç~o no Dl.írio Oficial do Estado, para 

cumprimento do disposto no Artigo 26 da Lei n9 8.666/93 e 
alterações. 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N• 033/2012-CPL/UEAP 

Homolog9,nos termos da Lei: 

Em}'() /~ (\ /2012 

~
··~· 

Prof! Or~. Maria f.úc ..... o~ges 
·-...~1( 

JUSTIFICATIVA N• 033/2012-CPL/UEAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N•: 46.000,358/2012-UEAP 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ADJUDICADA: SYSTEM INFORMÁTICA LTDA- EPP. 

OBJETO: Aquisição de Notebook. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso 11, da Lei n9 8.666/93 e 
alterações. 
VALOR: R$ 1.908,00 (Um mil, novecentos e oito reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: fonte: 0107- U.G: 250202 ·Ação: 2440 

- Nature1a de despesa: A4.90.52 . 

Magnífica Reitera, 

Pretende esta Universidade pactuar com a empresa 

SYSTEM INFORMÁTICA LTDA • EPP, CNPJ n! 01.342.902/0001·79, 
Vi!.ando à aquisição de 01 (um} Notebook. no valor de R$ 1.908,00 

(Um mil, novecentos e oito reais). 

Justifica·se a presente contrataç3o, considerando o 
Memorando n• 060/2012-PP.OEXT/UEAP, que solicita a aquisiçao de 

01ium) Notebook ltautec, Intel Core 15, para premiação do concurso 
do Bras~o da UEAP, conforme Projeto apresentado pela Pró-Reitoria 

de EKtensão. · 
A douta Procuradona Jurídica manifestou-se favorável à 

contratação direta nos termos do art. 24, inciso 11, da Lei de licitações 
e Contratos Administrativos (Lei Federal n' 8.666/93 e alterações), o 

qual estabelece: 
Art. 24. l dispensável a /lcltoçiio: 
...omlssls 
1t - p4ro outros serviços e compras de valo! 
até 10% (dez por cento} da limite previsto na 
ollnta "a" do inciso 11 do artigo anterior e poro 
alienaçdes, nos casos p1evlstos nesta Lei, 
desde que niio se refiram o parcelas de um 
mesmo serviço, compro ou alienação de maior 
vulto que possa str realizado lk uma só vez: 
(Redaçiio dada pela Lti n• 9.648/98 - O.O.U. 
28.05.1998.} 

A escolha da adjudicada se pauta no critério da empresa 

oferecer equipamento com qualidade superior das especnicaçlles 

solicitadas pelo setor requisitante, considerando que foram 

apresentadas 03 (três) prooostas, sendo que a empresa 

supramencionada apresentou a proposta mais vantajosa, avaliando 

qualidade e garantia do equipamento, de maneira que esta veio a ser 

a que melhor atende ao interess~ público. 

Pelo e»eposto, para salvaguardar os interesses da 

Administração desta Unive<sidade, e demonstrada â hipótese 

incidente deste Ato Administrativo, submetemos a prese!1te 

justificativa para apreciação e homologação de Vossa Magnificência, 

bem como a sua publicação no Di!rio Oficial do Estado, para 
cumprimento do disposto no Artigo 26 da Lei n• 8.666/93 e 

alterações. 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N• 034/2012-CPL/UEAP 

Homologo nos termos da Lei: 

Em: n ~ /Q(\ /2012 

ProfiDra.M~orges 
-......._____; Reltora 

JUSTIFICATIVA N' 034/2012-CPL/UEAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N•: 46.00Ó.361/2012·UEAP 

ASSUNTO: DISPENSA DE LIÇITAÇ.~O 
ADJUDICADA: D V M DISTRIBUIDORA LTOA · EPP. 
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OBJETO: Remoção e Instalação de 40 quadros branco. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso 11, da Lei n' 8.666/93 e 
alterações. 

VALOR: R$ 880,00 (Oitocentol e oitenta reais). 
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: Fonte: 0107- U.G: 250202 ·Ação: 2440 

-Natureza de despesa: 33.90.39. 

Magnífica Reitera, 

Pretende esta Universidade pactuar com a empresa D V M 

DISTRIBUIDORA LTDA • EPP, CNPJ n! 07.607:107/0001-41, visando â 
c.ontratação da empresa para realizar os serviços de remoção· e 
instalação de 40 (quarenta! quadros brancos (lousas) nas salas de 

aula dos Campi e Núcleo Tecnológico desta IES, no valor de R$ 880,00 

(Oitocentos e oitenta reais), considerando as informações contidas 

no Memorando n• 0019/2012-Mat. E Patr./USG/PROPLAD/UEAP, 

datado da dia 16.08.2012, conforme Processo Administrativo n• 

46.000.361/2012. 
A douta Procuradoria Juridica manifestou-se favorável â 

contratação direta nos te< mos do art. 24, inciso 11, da Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos 'Lei Federal n• 8.666/93 e alterações), o 

cu ai estabelece: 

Art. 14. t dispensóvel o licitação: 
... omlssis 
!I - para outros serviços e compras de volor 
otri JO" (dez por cento} do limite pfevisto no 
allneo "a" do inciso fi do artigo anterior e poro 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, 
deslk que não se refiram o porcefgs de um 
mesmo serviço, compra ou allenoç~o de maior 
vulto que posso ser realizado de uma s6 vez: 
(Redtlçõo dodtl pela Lei n' 9.648/98- O.O.U. 
18.05.1998.} 

A escolha da adjud1cada se pauta no critério menor preço, 

considerando que foram apresentadas 04 (quatro) propostas, sendo 

que a empresa supramencior.ada apresentou a proposta mais 

vantajosa, avaliando preço, qualidade e garantia dos serviços, de 

maneira que esta veio a ser a que melhor atende ao interesse 

público. 
Pelo exposto, para salvaguardar os interesses da 

Admini!tração desta Universidade, e demonstrada â hipótese 
incidente deste Ato Admini~trativo, submetemos a presente 

justificativa para apreciação e homologaç~o de Vossa Magnificência, 
bem como a sua publicação no Diário Oficial do Estado, para 

cumprimento do disposto na Artigo 26 da Lei n2 8.666/93 e 
alterações. 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA NV 03S/2012-CPL/UEAP 

Homologo nos termos da Lei: 

Em:Je /CS/2012 

Proft 

JUSTIFICATIVA NV 03S/201Z.CPL/UEAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N•: 46.000.360/201Z·UEAP 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADJUDICADA: EURINICE V. PERE:RA- ME. 

OBJETO: Aluguel de Vestes Talares. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso 11, da Lei o? 8.666/93 e 
alterações. 
VALOR: R$ 360,00 (Trezentas e sessenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fdnte: 0107- U.G: 250202 • Aç:lo: i440 

- Nature•• de despe~: 33.90.39. 



· .. 

Macapá, 24.09.2012 

Magnffoca Reitora, 

Pretende esta UrivC!rsidade pactuar com a empresa 

EURIN!CE V. PEREIRA ·ME, CNPJ n• 05.424.914/0001-01, visa•>do o 
contratação da empresa em al;guei ce vestes talares para serem 

utilizadas na cerimônia de outorga de grau dos formandos do 

segoodo semestre de 2011 cesta IES, no valor de R$ 360,00 

fTrez~ntos e ~essenta reais}.' ccmiderando· as informações contidas 
no Memorando n~ 031 e 034/2012-ASCOM/UEAP, conforme 

Processo Administrativo n• 46.000.360/2012. 

A 11out<J Procuradoria Juddica marifcstou-sc favorável à 
CO!'ltratação direta nos termos do c=~rt. 24, :nciso ti, datei de licitações 
e Contratos Administrativos (lei feoeral n• 8.666/93 e alterações), o 

qual estabelece: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. 14. t dispensável a licitação: 
... omfssfs 

11 - poro outros s~rvlços e compras de 
valor até lO% (dez por cento) do limite 
previs:o no alínea "a" do inciso 1t do 
artigo anterior e para alienações. nos 
casos previstos nesta tei1 desde que não 
se refiram a parcelas de um mesmo 
ser11iço, ccmpra ou alienação de maior 
vulto que posso se:r realizada de uma só 
vez: (P.ecloção cladc pela Lei n' 9.548/98-
D.O.U. 28.05.1998.) 

A escolha da adjvdicada se pauta no critério menor preço, 
consioerando que foram apresentadas 03 (três} propostas. sendo que 

a emprf'o;-. sunramencionada aores~~~ a~po~ta mais, vantajosa, · 

DIVISÃO DE PROCESSO SELETIVO 
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

EDITAL N• 028/2012 

CONVOCA TÓRIA 003 
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avai1a,1do preço e garant(a dos serviçns, de maneira que esta veio 

ser a que melhor atende ao :nreresse pUblko. 

Pelo exposto, para salvaguardar os hteressps d 

Administração ".testa Universidade. e demonstrada à hlpótes 

inch:lt;-r.te deste Ato M_!jminiHrativo, submetemos a preosent 

justificativa para apreciação e homolog2ção de Vossa Magnifi{êncla, 

bem como a sua pubiJcação no Oiârlú Oficial do Estado, para 

cumprimento do disposto no Artrgo 26 da Lei n• 8.666/93 e 
alterações. 

A Comrssão do Processo Seletivo Simplificado · Docente da UEAP CONVOCA o 

candidato CLASSIFICADO para que em 48 horas (dias Úleis da Semana) apresente-se na 

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, do Campus I da UEAP, localizado na fwenida 

Presidente Vargas. n•. 650, Centro, Macapa-AP; para Tratar de assuntos Relacionados a sua 

Classificação no Processo Seletivo (Edital n• 028/12) O NÃO COMPARECIMENTO no Pr.~zo 

determrnado (48horas) IMPLICARÁ EM DESIST~NCIA de atuação nesta lnstrtuição de Er;sino 

Superior, podendo ser chamado o próximo candidato classifrcado. 

RELAÇÃO DE DOCENTES CONVOCADOS 

CÓOIG~ ' I I 
v~~~INSCRIÇÃO I CANDIDATA (O) _t_ASSIFICAÇÃO, SITUAÇÃO _j 
LFL-01 I 043 I PAULO ROBERTO MORAES I 20 LUGAR J CLASSIFICADA I 

_ _! OE MENDONÇA ' - 10) I 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N~ 002/ZOlZ-UEAP 

A Univer~idade do Estado do Amapá, através de sua 

Pregoeira, designada.através da Portaria n2 080/2012-UEAP, 

levam ao conhecimento aos interessados que, na forma da 

lei n9 10.520/2002, Decreto n2 3.931/2001, Decreto n9 

3.555/00, Decreto 5.450/05, Decreto Estadual 2648/07, Lei. 

Completar n9 123/2006, l.ei Complementar Estadual nQ 

0044/2007, com aplicação subsidiária da tei Federal n? 

8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais exigências 

aplicavE'is, fará realizar licitaç5o na modalidade PREGÃO, na 

forma EltTRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, que tem 

por objeto REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MATERIAL 

PERMANENTE, com entrega centralizada, para atender as 

demandas da Universidade do Estado do Amapá, conforme 

especificações constantes do Edital e seus Anexos. 

INICIO ACOLHIMENTO PROPOSTAS: às 08:00 horas, do dia 16 

de setembro de 2012, horário de Brasília. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas, do dia 08 de 

outubro de 2012, horário de Brasilia. 

MERTURA DA SESSÃO PARA LANCES: às 14:30 horas, do dia 

08 de outubro de 2012, horário de Brasflia. 

Obtenç3o do Edito!: no endereço eletrônico www.licitacoç>· 

e.corn.br. 

N~ DA LICITAÇÃO: 448955 

Informações: pelo telefone (96) 2101·0504 das 07:30 às 12:00 

e das 14:30 às 18:00 h e email: ~l@ueap:edu.br 

Macapá-AP, 21 de setembro de 2012. 

.kvv<::\1, ,---~· · tAl~-
Mp. nlca Jackellne dJ S Furtado' 

: r~e 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

' AVISO OE liCITAÇÃO 

PREG~O EtfTRÔNICO N~ OOS/2011-UEA! 

11 1 I .
1 

tJ.;~· i 

capa/AP. os de setembro de 2012. 

~xan · ~ 

Preside . ~~~;~i .. ~ _ 

A Universidade do Estado do Amapá, através de sua 
J 

Pregoeira, designada atraves da Portaria n• 080/2012-UEAP, 

levam ao conhecimento aos interessados que, ~a forma _da 
Lei no 10.520/2002, Decreto n• 3.555/00, Decreto 5.450/05, 

Decreto Estadual 2648/07. Lei Completar n• 123/2006, lei 

Complementar Estadual n• 0044/2007, com aplicação 

subsidiária da lei Federal 'n• 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, e demais exigências aplicáveis, fará realizar 

licitação 11a modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, óo 

tipo Menor Preço Global, que tem por objeto a aquisição e 
instalação de Sistema de Controle de Acesso, incluindo 

instalação, prestação de serviços de manutenção e 

assistência ~técnica on site, com reposição de peças. 

compone!'tes e acessórios. conforme ~specificações 

constantes do Edital e seus Anexos. 

' 
INICIO ACOLHIMENTO PROPOSTAS: às 08:00 horas, do dia 25 

de setembro de io12. horário de Brasília. 

ABER'l'URA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas, do dia 05 de 

outubro he 2012, horàrro de Brasília. 

ABERTURA DA SESSÃO PARA lANCES: as 14:30 horas, do dia 

OS de outubro de 2012, horário de Brasília. 

Obtenção do Edital: no endereço eletrônico www.licjtacoes·. 

~-

Nl OA liCITAÇÃO: 441302 

Informações: pelo telefone (96) 2101·0504 das 07:30 às 12:011 

~e das 14:30 às 18:00 h e email: ~[@.yg~u.br 

Ma~cp"·Af, 2~e setembro de 2012. 

'J\liJ..JJt~\ .. t 
nica Jackeline d . F~ 

, _!reg~.~ f~P. __ 

Sodedade~ de Economia M~ta 

(CEA 
José Ramalho de Oliveira 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS N'. 002111-CUPRE/CEA 
PROCESSO N'. 036612011-CUPREICEf, 
PREGÃO PRESENCIAL N". 006i2011·CUPRE/CEA 
VALIDADf:: i2 (Doze) Meses 

A Ccmoanh1a de Eletrrcidade do Amaoá - CEA. em 
cumprimento ao disposto no Art.1 ~ da Lei 8.666/93 e suas 
aKerações. Decreto n' 3.93112001. Pregão Presenctal n•. 
00612011-CI.. !orna publico o Primeiro Termo Aditrvo da Ata 
de Regrstro de Preços n'002/2011, celebrado er.tre a 
Companhra de Eietncrdade. do Amapá e a Empresa 
Transformadores Tupã L TOA. do objeto abarxo rc1ac1onado 
conlorrne especrficações valores·e fornecedor. 

• TRÃNSFORMÃDó'Resnii>ü fõA "'.:'épp. -- - l 
Ll3Xi.fiJ]§oõ·1:@:_.=_-~-=~-~ --~ .:=.:_ =- .=._ .:J 
! BANCO ITAU- AGENCIA ·1643/CONTA: 08860-0 

r li" :"ô!f iT ~Espeeiriêãçiõ TiiãrC.j-P.-Ünit ~ 
;,_ ! ... · j nd_; ·rransfó.rinãd'oi- i· _ .. -,- j 

1

1 

de distriburção · 
Mono{ásico. 

I 
com relorno pela 
I erra. poténcia 

I de 25 kVA. 
11~ 03 : Pç lensão nomrnal TTL 

I à e 1? kV 60 Hz. : 
I lensao pnmana 

de 7.960 V. sele I 
1 · taps". tensão 
1 secundâna de 1 

1 - · · ···· ·1·· -+~:f~~~;~~ctor" .l .. ·· ··1 
i ·' · de distribuição. \. 

I Monofàs;co. 
! com retomo pela I 
! terra. pclêncta i. 
1 de 10 kVA. \ 

tr~ 01 p I lensão nomrnal TTL 
ç de 34.5 kV. 60 : 

: Hz. tem:ào 1 
pnmâria de ! 

I 19.919 V, sele I 
1 'laps'. ter.são 

- ! --~ .. ~~Q~1~;~ -~e .. l 
i I Transformador · , 

\ de distnbuição ! 

116 ! 01 

! t>~~0!10fáSICO. 
1 

com retorno pela 
. torra. potêncra 
! de 15 kVA. 1 

Pç I tensão nom1nal 
1 

; ~~ 34 5 ~:.~s~~ 
1 pnmar~a de 
· 19.919 V. sete 
I ·taps". tensêo 1 
. secundána ·de 

..... 1_]_3011!?. v I 

I 
I 

'I 
TTL I 

. I 

2.420,00 

.. --! 

2.127,00 

2.444,00 
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o· 01 

--··- L 

IJX 02 

· ·· Transforrr.ador ·-r---
1 de dis\nbuiçáo. ' ! Monofásico. i 
: com retorno pela 1 

· terra potênc1a I 
, de 25 KVA. I 
I tensão nom:•.al TTL 

Pç de 34 o kV 50 
H< tensão 
onmana de 
19.919 v sete · 
'taps·· tensão 

! secundana de 
1230i115::! 

-r· 

1 

Trarsformador --------· 

de distribu1çào : 
tnfàsicc. ' 

I
' ootênc1a de 45 

<VA tensão 

I nom;nat de 
15KV. 60 Hz. 

I 
tensão primana 
de 
13.8113,2112.611 I 
2,0111,4110,8110, 

1 2 kV, tensão 1 

Pç I secvndillla de . TTL 
I 220i127 V. : 

ligação 
trtângl.nO-
est·eta 
nstalaçâo 
externa ftxação 
em poste. 

j resfnam~ento por ; 
1 c11cu1açao I 
\ nâtural C1asse 

3.455.00 

4.680,00 

i de tsolarnenlç 
' 15K kV 

·-~- Tran-siormãdO.··· ·f-· 
1 de distribuição 
· :rifãstco 

ootênc1a de i!> 
KVA \er~sào I no<n1oal de 

· 15KV. 60 Hz. 
tersão pomar'a 
de 
13,8113,2112,611 ' 
2,0111,4110,8110, 'I 
2 kV. tensão i 

u~ 07 Pç 1 secunoana de TTL 5.950,00 

! - ~-

111 11 

tI I 15 

i -

I 

. 220n27 V. 
i llgaçáo 
• tnãr.gulo

cstrela 
11sta.açáo I 
externa f•xação ~ 

I 
em poste I 
resfriamento por 

· c.rculação ·~ I natural. classe 
J de isolamento . 

15K kV 
.. Transtormador···

de distribuição. i 

tnfasrco. 
, potência de 

112.5 kVA. 
• ter.são nomrnal 
, de 15KV. 60Hz 

tensão primana 
' de 
113,8113,2112,611 

1

2,0111,4110,8110, 
2 kV ;ensào 

I 
I 

----1 

·Pç ' secundaria ce TTL 
220:12"1 v 
l1gação 

! tnãngulo
: estrela. 
! rnstalação 1 

externa. foxação 1 
em poste. 
resfr~amento por 
circulação 

; natural classe 
Í de ISOlamento 

. . t5K kV. I 

7 100,00 

· ~-~- Transformadõf_ 1 .. ~~L ... 

1 ç •. t!.~ ... ~•stri_buoel!... 8 _8 ~~1°0 i 
I i trifãSiCO. 1 

\ potência de 150 \ 
i kVA. tensão 
· nominal de 1 

, 15KV. 60 Hz. 

I tensêo pumana 
de 

I 13,at13,2/t 2.s11 I 
2,0111,4110,8110, \ 
2 kV tensão 

I
. secundána de 

2201127 v 
l1gação 
triângulo-

i estrela, 
: •r.stalação . 
! externa. f1xação ' 
i em pos~e. 

•esfnamento po• 
CIICulação 1 

j ~aturai classe ti 

ce tsolamen:o 

~-·j··-·-· [_1_5.15~Y ·-- L . L. 
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Data da Ass1natura: 28 de Agosto de 20t2 
S1gnatânos JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA (CEA), 
AZOLFO GEMAQUE DOS SANTOS (CEA), HILTON 
ROGERIO MAIA CARDOSO(CEA) e a .Eplpresa Registrada 
DUARTE & DUARTE L TOA. / 

I 

Macaca-Ao m/ro oe 7012 
I 

/ 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE f«:GISTRO DE PREÇOS N'. 005112-CL/PREICEA 

PROCESSO N'. 06512012-CLIPREICEA 

PREGÃO ELETRÔNICO N'. 00712012-CUPREICEA 

VALIDADE: 12(Doze) Meses 

A Companhia de Eletricidade do Amapã - CEA. em 
cumpr~mento ao disposto no Art.15 da Le1 8.666193 e suas 
alterações. Decreto n' 3 93112001. Pregão EfetróniCO n' 
00712012-CL.torna público o extraio da Ata de Reg1stro de 
Preços do objeto abaoxo relac•cnado. conforme espec1f1cações 
valores e fornecedor 

LOTE 1 

~A REGISTRADA: ELETROTERRIVEL LT~ 
-REPRESENTANTE: PATRICIA DE MORÁE·s·- ----= 
~

NPi 61.467.52810001-60 .... ------- I 

--ENDER. EÇO: Rua ZILDA, 834 ~ éÁSA VERDE ALTA -l 
SÃO PAULO CEP 02545.001 fone 11 395968·75 
BANCÓ:BRASIL - AGENCIA: . ó4~CONTA 

, CORRENTE: 01931·3 

j Item Descrição do ~ I Und !'auat \ Unit. 

Ot~;~pa:~~du~-- . ~·~~::IJ~~ -~-~~~ -i-1:$~~ 

~ 
Fluorescente de 40w_ __ x . -----·--------·! .. 
Reator Eletrónoco . 

2 ~artida r!Jptda para ECP I Pç I 80 i 13.43 i 
tampada fluorescente ! I · · · · · I 
de40W. 

1 

'i J' __j · 
03

'
1 
Lâmpada ---· "õurol .-·Pç --;SQt 

4 08 
-~~uorescenle de 20 W. -~--+- . . _:.1__~ 
I I Reator Eletrônico i 1 "1 

I 04 partida rápida para I ECP Pç 120 t 1_90 ! 
_j 

lâmpada fluorescente i • 1 I 
i_ de20W. · ~ I ! · Lampada "iiuõffiscente----~-- · · ---- · 

05
. compacta de 46 Em pai 1' Pç 20 24 04 
Wlt27 V. com reator i ux 

:--r:::::~:~:~~ .. l~----~ -i· -i 
06 

compacta de 36 Empal Pç 20 18.52 
I W/127 V, com reator ux 

eletrônico integrado. :r. . ·--f---
. Lampada fiuorescenle . l · 1 

07 ~~~~~~ :oe;;eator I ECP Pç 
1 

t5 I 8.84 

1

1

.. eletrónoco onte rad~, I· _____ ; ..... ...: ______ L___ i 
. Soquete com porta 1 ! \ 

08
1. starter para lâmpada . lngem Pç · 130 1 4g [ 

1 . fluorescente com 2 ag 

1 

I 1 

~ 
091 

~~~0:er para lâmpada ! Start •

1 

p~- --,00- 0_47.: 

fluorescente d~~ . 1 .... 0· 4~1
. 

. 101 Slarter para lâmpada_ 1 Start ' Pç 1 100 
t._ fluorescente de 4()_~------
Da\a da AsSinatura 02 de abril de 20t2 

S•gnatános JOSE RAMALHO DE OUVEIRAlCEA), AZOLFO 

GEMAQUE DOS SANTOS(CEA), JUCIC PiR FRANCISCO 

DA S. CASTRO(CEA) e a Empre Registrada ELETRO 

TERRÍVEL L TOA. 

Macap?·Ap. m5fo de 2012 

EXTRATO DA AtA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 006112-CUPREICEA 

PROCESSO N'. 06512012-CUPREICEA 

PRE~ÃO ELETRÔNICO N'. 00712012-CLIPREICEA 

VALIDADE: 12 (Doze) Meses 

A Companhia de EletriCidade do Amapá - CEA. em 
cumprimento ao disposto no Art 15 da Lei a.666i93 e suas 
alterações, Decreto n'. 3.931/2001. Pregão EletrôniCO n' 
007120t2-CL.torna publico o extraio da Ata de Reg1stro de 
Preços do objeto abi'IXO relacionado. conforme especificações. 
va,ores e fornecedor 
LOTE J 

EMPRESA- REGISTRADA: PHO --COMERCIO E-

• UCITAÇàES L TOA EPP. ··-· . ·J 
[REPRESENTANTE: GABRIEL GUS!AVO LIM~9-......... . 

CNPJ: 10.828.28610001·51 

m
NDEREÇO: Rua DONÁ .. ÃNTONIA, 691-~ GC,-POUVA

ARULHOS-SP CEP 07021-000 fone 11 2464-5050. 
NCO:BRASIL -·AGÉNCIÃ~24.3"~ CONTA I 
R RENTE: 23930·5 

Pá . 21 

I ' I Preço I 
Item Descrição do Und I Qual . Unil. 

__ ----~ro~~~--- \'larca ~ f (R$) . 

D1sjuntor I 

l' Ot Termomagnét1co JNG P 5 I 6.0S i 
• Monopolar 10 A _ -r·· -~-~~- ..... 

1 
.. ___ . I i Disjunto> i . 

1 02 Tcrmomagnélico JNG I Pç 3C : 6,051 
f-. Monopolar 15 A 1 . .. 

1
1 

· 03 ~~~~~~agnético . JNG .I Pç . 2. O [..30J: 
:Monopolar20A ---~--~ .

1 

.. __ _ _ 
O•sjuntor 

' ~~~ ~~~~~~:~~uco _ i JNG -~~~-~ __ :__ 18 2~_: 

! 15
1

;~~~;5g~é1:~o--t~"t'J_:__ ,.,1 
t 06 ~~s~~~ragnét;co ' JNG Pç 

1

. 10 18.20 I 
1 · DiSJUntor i J 

1 Bipolar 40 A. ----~-_ _ __ 

07! Termomagnético I JNG Pç , t5 32 55 1 

. __ _ , ~ar 20 ~--- I --~--L . · 
Dis1untor , 

08 Termomagnético JNG Pç JtO 32,55; 

r 
.. 09 ~~s'~~~~::IICO JNG ----;Ç- . t~--:-~~~: 1 

Tri o lar 30 A. 

DiSJUntor ····r·· 
_ ~o -~~~~:.'!6~tico 

1 
JNG _ ~ç t~- -~~~~ 

, LOTE~ 

i, Item I_ D~scriçã; ~:i---. Und r~~:t I p~~~t~ i 
produ~o ______ J Marca · : (R$) ' 

01 : Calha para lâmpada MB I Pc 30 i 13.50 I 
i I fluorescente de 40 W ~ ! 1 

_

1

i ~2 ~ :~~;;;~3dupla para ] _-,:L_ 2.ç~ -~ -~; 
Remada sobrepor · 1 , I 

i 03 un1versal com I PERL Pç ,

1

. 20 ' 6.30 

I 
.. alerramento. -f~--- .. _ .. L-~ 

04 
Tomada simples para ' PERL Pç : 40 9_51 

1 alvenana. EX 1 ' 

__ os i canal:ta~-~~~i~o ___ Lr_e~~l~~J~ 4oT 10:10 

_lli 
x 15 mm' com· 

I mpa e furos para 
i_ o~~ão de·f,os . 

f 
. I Canaleta PVC rigido 

20 x 20 mm' com 
06 1tampa e furos para 

. condução de fios. . 
Fila Isolante t 9 
(dezenove) metros. _ 

Data da Assinatura: 02 de abril de 20t2 

S•gnatanos: JOSE RAMALHO DE OUVEIRAICEA), AZOLFO 

GEMAQUE DOS SANTOS(CEA), JUCICLEBER FRANCISCO 

DA S. CASTRO(CEA) e a Empresa Rc:pistrada 

COMERCIO E LICITAÇCES L TOA EPP'/< / 

/ / 
' I 

Macapâ-AP. 19 de seJ.fc br de 2012 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PHD 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 010112-CL/PREICEA 

PROCESSO N'. 065/2012-CLIPREICEA 

PREGÃO ELETRÔNICO N". 007/2012-CLIPREICEA 

VALIDADE: 12 (Doze) Meses 

A Companhia de Eletricidade do Amapa - CEA. e~ 
cumprimento ao disposto no Art.15 da Lei 8 666193 e suas 
alterações. Decreto n'. 3 9311200t. Pregão Eletrônico n' 
007120t2-Cl.torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços do objeto aba1xo relacionado. conforme espec1f1cações. 
valores e fornecedor: 
LOTE 2 

.. .EMPRESA REGISTRADA: .MAVESÓ COMERCIÃL LTDÀ-1 

ME. I 
: REPRESENTANfi::MariaVelasco de.Souza·· ----. 

J: 02.181.67610001-54 ............ ---1 
EREÇO: Av. JOSE ALVES NENOO, B2-:MAR1NGA--!~ 

CEP 87055·000 fone 44 3222 2373 
, BANCO:BRASIL ~ --AGENêTA: 0352·2--:--cc·.n;; 

Oescnção do ! j ~Çü ] 
Item L d 1 fi! 1 Und Quat Ull!l. I 

I CORRENTE: 95122·6 

pro u o i arca . · 1 (f:$; i 
· - Cabo Eletnco 1solado -]· - •· -----·-r·-·1 
011 cobre 2.5 mm' cor . Pç . 2C} i 51 5~! 

~- . J azul_ - .. . 'Perf~l--~ _1 __ 2! 
1 Cabo Elétrico isolado , I i 

021 cobre 2.5 mm' cor Perfil j Fç 1 20Q I 5' .50 

·---..1~- ..:...:..,.:::___j-~ _ _L. _ _,___. j ---· I 
~--------------------------------------------------------------~~ 



Maca á 24.09.2012 

Data da Ass:natura C2 de maio de 2012 

S1gnatários: JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA(CEA), AZOLFO 

GEMAQUE DOS SANTOS(CEA) e a Empresa Registrada 

PHD COMÉRCIO E UCITAÇ0ES LTDA EPP. 

Macaca-Ao 
/ 

19de ~-~rooe 20•7 

;· .-
1 . 

; 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 011112-CUPREICEA 

PROCESSO N'. 16412012-CUPRE/CEA\. 

PREGÃO PRESENCIAL N'. 04112012-CUPRE/CEA 

VALIDADE: 12(Doze) Meses 

A Companh1a de Eletrocidade do Amapá - CEA em 
eumprrmento ao disposto no Ar! 15 da Lei 8.656193 e suas 
alterações. Decreto n• 3 93112001 Pregão Presenc1al n" 
04112012-CL torna oúb!i~o o extrato da Ata de Rcg1s1~c de 
Preços do objeto aba1x0 relacionado. conforme espec1ricações. 
valores e fornecedor· 

"iicm i DéscriÇào I 'Marc. i'uoid""i Qi'ii'j P. uni -

I
; · 1 

Âcool ccmümjsõ'L-!· Fr tl-432 ---. -·~· 
. 1 frasco oe 503 ·· Í 2 45 

!··· I A~ua saÍÍIÍir;ã·vÉNO_Y, .. r r . 'nó-; . -·i 
· 2 j \·g~o,_· __ :~ ___ ~- I . _:_ 1 ·o __ : 

Cera loQUida • VENDY Fr I 432 . 
pertumada • _ 
~~colo; 'rasco , : ~A~ : 

; IS.fofc:T'.zaiite "oE5oL j u~ 72a-l· ----; 
1 4 : san.,irio I AR . I I 00 

:.~;:i~l:-i~fi ÍNOAR . i=r-;· 'iio 
SPRAY - 400 I ,. i ml(t<po Bom' 4.GO 

.Ar) · 

I 
..... --1 

i 
r· --~Desinle~ante- :-sOMB -~ ·-Fi-- : 432 
1 1 germ~:da (tipo I RIL 1 

.I 6 
1' bico oe pato) ' . 
frase~ de 500 1 i 

· ml Mar~a I 

3.20 i 

..1 ~~~;~~iãõúi ·· ·'ecoN · F·,-+575 
oactcric-oa OMICO 2.80 

. f·asco de 1L . 
· oeiêf9éõte·- -·: · ii-N1er ... · --yr 

li(!u•do com ! O 

9'1cerina co.-. 1. 
frasco . . 1 

.... ~qQ!!)L. ------ j _____ :_ 
; Escova · . COND 'I Und • 5 

9 , plast1ca 1\•PO I OR 

·-· J~-!~.'.!~l, .. - ··-·----. 
Esponja I 3M Und , 30 

1 O grande (para · : ! 
1---··"~~!~) . ---~'-·-
' 

1 1 
I Ftane:a de 50 : COPAL : Und 720 

. ·crn>30C"' · IMPA · , 

~- 10 

2 20 i 

4.ao 1 

-·t 
1 95 I 

: · i bset1cidà--- :FoR f-- ·,:r J 'i'ir 
: 12 'Spray frasco· 4.30 i 
· .... --+E~va mcle lât) ETEEL!-Pãf I 452 -'-· -~ 

1 
forrad~ PRO ! · l 

3 (tamanho P • 3.
4

0 

i-~41aar . -h>RATI_!_ "Fi' :854 1--
instantáneo .1 CE 

14 mull1.so I 1.90 
. !rasco CO"fl i 
I50Gml: · j Lustra i-r1oval · "'ii:>~.. Fi 432 

• -:-:--~~~:0 c~-~~~~-~-GOPAL-~Und 1735· ~- ~~-~o .. j 
~----· !i~za,. ___ · ... : .. !~t.: .. .. ~: .. ., 3.9C 

! alve1ado. t.po 1 1 
I saco 100% : · 
1 algodão. ! 

... ----:·~~~- de: MUÚf·~-ü~l.-576 ·I 
1 
i • Lo:npeza teve I CLE.'\N 1 0 ?O i 

1 ae 50 em x 33 . · 
1 i ~odo-·i:·;I-NARA ~Und~Ô-j-· --. 

! ; bo:rac~a I '1 
duptr - base 1 . 

i t> 1 metáH:a • 
1 " rted•ndo 42 · 

I 3.60 

I I
. em, cabo de , 1 

· madeira de i 
. 12Q_ç!!!:. _____ 

1 
___ .. 1 .. __ _) ____ .. , ... _ .. 

Saco plástiCO ! VF.NDY 1 Pct 1 I OCO 
>eforçado de • 

19 lixo 30 n .. ' ! 
· pacote com Hll 
. untdildes cada 

i 1 54 
I 

(DIÁRIO OFICIAL) 

--, 
1

- - ; saõãõ' --ãni "1coN ·: -urid''! 2~· 
I barra para . OMICO I 

1 20 Í limoeza ' 3 40 I 
'pesada 

__ ... i...!.QqOg___ ·+----
1 Sabão em PO· • TIXAN 
: 21 

1 
caixa com 

; 500 . . ' 
-22- 1sa'f!nete.9Õg 1:-iP·r· 1 

1--- .. sõda causticãl-ui\.IP'o · 

1 -~~;:~co .. ::t_N__\ 
Vassoura de NARA ! 

1 limpeza - 200 . j 
2' mm x 30 mm I 

1oom cabo de • 
_ · ~~~dejra 

c·,---~· 9sa:· .. 
1 • 1.ao 

·-- -- i ... 
u~~-' ~~o -1-- o BO 
Fr ' 40 ·I 

I . 7.6o 

urili'"Í 432 -r· -...,.~ 
I I 3 ~5 

.I. 

Data da .A.ss1natura 07 ae agosto ce 2012 . 

S•gnatanos JOSÉ RAMALHO DE OUV~IRA(CEA), AZOLFO . 

GEMAQUE OOS SANTOS(CEA). lf{:joN ROGÉRIO MAIA 

CARDOSOtCEA) c a Empresa R , i~ada A. R. GOiS- ME. 

Macaoà-Ap 7.0 de tembro oe 2012 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA OE REGISTRO DE PREÇOS N'.·018112-CLIPREICEA 
A 

PROCESSO N'. 16412012-CLIPRE/CEA 

PREGÃO PRESENCIAL N'. 04112012-CL/PRE/CEA 

VALIDADE: 12 (Doze) Meses 

A .Companooa de Elelric1dade do Amapã - CEA. em 
cumprimento ac d1sposto no An 15 da Leo 8.656193 e suas 
alterações Decreto n•. 3 93112001. ·PregAo Presencral n•. 
0~112012-CL. torna puOI:co o extrato da Ata de Reg1stro de 
Preços do.objeto abaixo ret&cionado. conforme especificações 
valOres e fornecedor 

nleiil--·----oescroçãÕ"--rM"ãrca I Und anq 'i': I 
1
- ~ 1--- , __ - 1-d Umt. j 
. 1 Copo desca~ável 1 F C <51200 1 : 

i 180 ml. ca1xa . 1 44.20 
COM 2 ~03 ura , j 

1 

1 . 
-- -·cõriõdésêãrtã7ei'5o I r c-- Cx 2o' ·--1 

ml, carxa com 5 000 44.0G 

.. ~~~ ... . ·- -· . ~---- I.----

l
Papel toalha ~ Ecunoc . Pct 1 150 

1 nter1olhado lean I 25 j 
1 branco 22 x 21 I 1 .oo , 
L.L x~Q.Q_- 1 i 
Data da Ass1natura 07 de agosto de 2012 

S1gnata11os JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA(CEA). AZOLFO 

GEMAOUE OOS SANTOSICEA), Hll ~ÓN ROGÉRIO MAIA 

CAROOSO(CEA) e a Empresa /Registrada C.M. DE 

OLIVEIRA & CIA L TOA. .· 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 019/12-CUPRE/CEA 

PROCESSO N'. 164/2012-CL/PRE/CEA 

PREGÃO PRESENCIAl N'. 041/2012-CLIPRE/CEA 

VALIDADE: 121Dozel Meses 

A Cor11P8nhoa de Eletric1dade do Amapa - C!::A. em 
cumprimento ao d•sposto no An.15 da Ler 6.666193 e suas 
altera~es Decret9 n•. 3.931/2001. Preg!io Presencial n•. 
041/2012-CL. torna publico o extrato da A\a de Rog1stro de 
Preço~ do obJeto abaixo reoac1onado. c.onforme eopecificaçóes. 
valores e fornecedor: 

c:m~l .D:scriça:~:::arcã=r~~- ~ -~u•:_l~i~;)•t -~ 

I
. 01 I Agua m1neral: Cr•stal · Pct 116.313 I 8.10 

pacote cl6 i oa I \ 1 

· ganafa de 1 Serra . ! 
____ i _ ___1.,_s~ __ -· i .. L .... i ..... 

Data da Assinatura 07 de agosto de 2012 

Sognatarios JOSÉ RAMALHO OE OUVqRA(CEA), AZOLFO 

GEMAQUE OOS SANTOS(CEJI). ~ON ROG!'::RIO MAIA' 

CARDOSO(CEA) e a Empresa R~slrada SIMPLEX- L TOA . 

Macapa-Atl, 20 d · l~bro de 2012 

Pá . 22 

EXTRATO DA ATA DE REGI.STRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 2112012-CLIPRE/CEA 
PROCESSO N'. 006/2012-CLIPRE/CEA 
PREGÃO PRESENCIAL N'. 00112012~CLJPRE/CEA 
VALIDADE: 12 (Doze) Meses 

A Companh1a de Eletnc•daoe do Amapa - CEA em 
cumpnmento ao disposto no Art 1 S da L c· 8 665193 e suas 
alterações. Decreto n' 3 93112001 Pregão P1esenc1al n". 
00112012-CL; torna público o e<trato da Ata de Regis~ro de 
Preços do obtc!o abai•o relacronaoo. conforme 
cspecif;caç5es valores e fornecedor 

j"E.MPRESA --- ... ov.MóiSTRIBUIDORA-

1 I L TOA ...::·E'-'-P:,..P __ 
·cNPJ-- ·--t-o7.so7.107tooo1-41 . ___ J\ 

fitem\ ciii'l-]'Unêt:-rn_ oesz- j'MarcãTV.. 

I 
. · I w - I u~ 

· ói" -j-31.000 ,·

1 

Litros I OleÕ ---~lncot:-'1' ---~ 
1 Lubrifica lub , 10, 

i : nte i 50 · 
1 __ :. ___ . L ... ·--1_5W40 . -~-- .. _ .. __ ' 

Oal~ da Assona:ura 04 de Junho de 201/ 

S1gn<taroos JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA (CEA), 
AZOLFO GEMAQUE DOS SANTOS (CEA), HILTON 
ROGERIO MAlA CAROOSO(CEAI e a Empresa Reg1strada 
DUARTE & DUARTE L TOA. 11 

Macapa-Ap 19 de Se, ~o de 2C12 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N" 063/2012 -CLICEA. 

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 
através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria . 
n° 141. de 22 de maio de 2012. comunica às 
ltrmas interessadas. que estará realtzando 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. 
iipo Menor preço por item, no horário e forma a 
seguor relacionados, com base no que dispõe a 
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002. pelo Decreto n' 
5.450/05 de 26 de março de 2.007, do .Decreto n• 
3.555. de 08 de agosto de ·2.000, Lei 
Complemeniar 123/2006 e. subsidi~uiamente. pela 
Lei n° 8.666/93. e alterações: Registro de Preço 
para Eventual Aquisição de Açúcar Refinado e 
Café Moido para uso da Companhia de 
·Eletricidade do Amapá 

Abertura: og/10/2012 
Hora: 09h00min 
Local:. Sa'a da Comissão de Licitação · CL da 
CEA a Av Padre Júlio Maria Lombaerd. 1900 -
Santa Rita - Macapã-AP. 

OBS: Edital completo poderé ser obtido no site 
gratuitamente na sala da Comissão. no endereço 
acima· citado, em arquivo digital. cuja midia 
devera ser fornecida pelo interessado ou no Site 
www.cea.ap.gov.br. 

Macapá 20 de Setembro de 2012. 

Nara Rita Carmo de Sousa 
PR~GOEIRO CEA 

PORTARIA N° 141/12-PRE/CEA 

(PoDER LEGISLATIV-D 

(Tribunal de Contas do Estado :=J 
Cons. Marta Elfzabeth Cavalcante A. Plcanço 

RESOLUÇÃO EXECUTIVA NO O<W2012-TCEJAP 
• 

Estabelece p:-<...Wimvntos para 
11 tramltaçllo de proçeSI!OB do 
eontrolft ~t:t.!fflo no êmbito do 



Macapá, 24.09.2012 

Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá. 

O TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO 00 AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso XVIII do artigo 112 da Constituiç!!o do Estado do 
Amapá. combinado com inciso XX do artigo 26 da Lei 
CompiP.ITlentar n ° 0010/95-LP.i Org:\nlc.a do Trihunal de 
Contas do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 1• Adotar as normas do procedimentos sobro a 
tramitação dos processos de Prestação e de Tomada de 
Contas, dos Atos sujeitos a registros e outros correlatos, 
no sentido de assegurar a eficácia do controle externo, 
agilizar a instrução processual, bem como a apreciação 
c julgamento. 
Art. 2" A tramitação processual a que se refere o artigo 
anterior, será realizada com observância do 
estabelecido abaixo e de fluxograma do Anexo I, que 
integra esta Resolução. 
I - PROTOCOLO GERAL (PRIMEIRO MOMENTO) -
Recebe os documentos referentes aos processos de 
controle e os encaminha ao Cartório para os 
procedimentos de sua alçada; 
11 - CARTÓRIO - Autua os documentos de acordo com 
o n~t'Jrczo do assunte c encaminhe ao Gabinete do 
Conselheiro Relator; 
111- CONSELHEIRO RELATOR- Determina a remessa 
dos autos â Inspetoria competente para as providências 
pertinentes ou outras que julgar necessárias; 
IV ... INSPETORIA - Executa os procedimentos 
determinados pelo Relator. retornando os autos ao 
Gabinete correspondente; · 
V - GABINETE DO RELATOR - Estando os 
procedimentos concluldos, o Relator abre o prazo 
regimental paro o cxercfcio do direito de defe:;a pelo 
jurisdicionado e determina o seu encaminhamento à 
SEGER para as providéncias devidas; 
VI - SEGER - Cumpre as determinações do Relator e 
retorna o processo ao Gabinete correspondente; 
VIl - PROTOCOLO GERAL (SEGUNDO MOMENTO) -
Recebe e protocola os documentos apresentados pelos 
jurisdicionados relativos a razões de justificativa ou 
defesa e os encaminha ao Gabinete do Relator, 
VIII - GABINETE DE RELATOR - Recebe os 
documentos faz juntada ao processo original e, por 
determinação do Relator, remete-os à Inspetoria 
competente para análise e instrução. 
IX - INSPETORIA • Executa as determinações do 
Relator e retorna os autos ao Gabinete correspondente; 
X- GABINETE DO RELATOR -Conclusos os autos o 
Relator determina seu encaminhamento ao Ministério 
Público de Contas junto ao Tribunal, para sua 
manifestação; 
XI - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - Manifesta
se nos autos e os devolve ao Gabinete do Relator 
correspondente; 
XII -GABINETE DO RELATOR- Conclusos os autos 
com o Parecer:~inisterial, o Relato!. elabora o ~~latório 
e Voto, obedecendo aos prazos constitucionais e 
infraconstitucionais estabelecidos para a apreciação e 
julgamento do:; contü: :J que $C referem o~ art. 1 ~2.. 
incisos I e 11, da Constituição Estadual, 26, incisos I e 11 
da Lei Complementar n• 010/95 e 68 e 82. do 
RITCEJAP, e determina o encaminhamento do processo 
para a SEGER, a fim de sua inclusão na Pauta da 
c ... ,. .. .=. .... 
'"''"'""~uv, 

XIII - SEGER - Recebe o processo relatado e toma as 
providências necessárias a fim de Que seja submetido à 
deliberação do Plenário, como também para a 
realização dos demais atos com fins de concluir os 
píoccdimcntos processu~is; 
XIV - PLENÁRIO - Delibera sobre as matérias que lhes 
forem submetidas dentro da competência atribuída Pela 
ordem legal e regimental do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá. 
Art4 3° - O Con5dhciro Rc!otor dctcrmín~ró prazo:; poro 
que a instrução dos processos de Prestação e Tomada 
de Contas dos Chefes dos Poderes Executivos Estadual 
e Municipais seja conclulda no tempo necessário para o 
cumprimento do estabelecido no inciso XII, do art. 'Z', 
dccto Rcsoluçõo. 
Art. 4• -. Compete à Corregedoria do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá fiscalizar o cumprimento 
dos procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 
Art. 5° - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
suo publicaç!lo, revogados as disposições em contrário. 

Plenário Conselheiro José Verissimo Tavares. em 4 de 
setembro de 2012. 

Cons. M 

Cons.Su 

"\ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ANEXO I DA RESOLUÇÃO EXECUTIVA N" 04412012-
, TCEIAP 

1 -PROTOCOLO GERAL 
Recebe a documentacao. 
analisa e distnbui para: 

,/ 
I I 

~~ Para sua deliberação 

I ~..---1 --=----:;:::::::::> 

~- !~!SDET~ r..A.8 DO RELATOR 
OMPETENTE ecebe o Relatório 
xecução das ompetente e abre o 
eterminações do rireito de defesa 

RP.I~tor _ 
=-' 

~"~~,.., ... l.A.,.,..," 

Fu~~r~'-" as ~oc~;~,;;~ 'r~fere~~" a I 
\d'etermmações do orocesso do analise 
!Relator e retoma os ~ara JUntada aos autos. I 
~utos ao GAB \ 
~·,nmnATP.nTP • ~ 

~ 

INSPETORIA F· GAB RELATOR 
OMPETENTE 
ara analisar e instruir ~utos conclusos ao 

.. " I !GAB 
Fproc .. ss.. ~L--==------' 

....---
fot1]NIST~RIOPQBUCQ h o RELATOR 

H Conclusos 
Para manifestação. Relatório voto. 

~---~7 .----
h2_ PLEN.Á.R!O 

APRECIAÇÃO 
JULGAMENTO 

I 
para I 

I 

I 

I 
~ .. 1 

RESOLUÇÃO EXECUTIVA N.• 045/2012-TCEIAP 

Estabelece procedimentos 
Internos a serem adotados pelo 
Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, visando regularizar os 
estoques de processos 
existentes nesta Corte de 
Contas compreendendo os 
exercícios de 1999 a 2006. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 00 AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso XVIII do artigo 112 da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com inciso XX do artigo 26 da Lei 
Complementar n.• 0010195-Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, e 

Considerando o eleVado número de processos em 
estoque nas Inspetorias de Controle Externo, referentes 
a balancetes mensais de verificação, a cadastros de 
convênios e termos análogos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (RN 105/2001/TCEJAP); 

Considerando o quantitativo de processos referentes ás 
Prestações de Contas/Tomadas de Contas/Tomadas de 
Contas Especiais de órgãos/Entidades e de convênios 
celebrados pela administração pública estadual e 
municipal, que estão aguardando providências desta 
Corte de Contas desde 1999 até 2006; 

Considerando os diversos processos que se encontram 
em diligência nas unidades de controle externo deste 
Tribunal de Contas, com fins de saneamento, 
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RESOLVE: 
CAPÍTULO I 

DOS PROCESSOS REFERENTES AO CONTROLE E 
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 

BALANCETE DE vERIFICAÇÃO 

Art. 1° Determinar que todos os processos referentes a 
balancetes de verificação, estocados nas Inspetorias de 
Controle Externo deverão ser arquivados por 

. determmação dos Conselheiros Relatores, obedecidos 
os· seguintes termos: 
1 - Processos cujas contas correspondentes já tenham 
sido apreciadas/julgadas pelo Pleno do Tribunal de 
Contas; 
11 - Processos em que a Auditoria/Tornada de 
Contas/Tornada de Contas Especial jã tenha os 
relatórios concJuldos e estejam aguardando análise de 
justificativa/instrução conclusiva, serao mantidos apenas 
oe balancetes consolidados em 31/12 de cada exercloio 
inerente as contas; 
111 Processos em que não foi realizada 
Audrtoria/Tomada de Contas/Tomada de Conta Especial 
nos órgãos/Entidades até o exerclcio de 2006 deverão 
ser juntados aos processos referentes ãs contas de 
Governo/Contas de Gestão para subsidiar o 
procedimento de análise simplili~ a ser realizada 
pela lnsoetoria competente. • · 

CAPÍTULO li 
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 

CADASTRO 
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSIVE 

CONTRATOS . 

Art. 2" Os processos referentes a atos administrativos. 
inclusive contratos de que trata este capitulo, deverãc 
ser arquivados, obedecidos os seguintes critérios: 
I • Aqueles em que as contas já tenham sidc 
apreciadas/julgadas pelo Tribunal de Contas; 
11 - Os atos administrativos cuja vigência tenhe 
ultrapassado 60 (sessenta) meses serão relacionados e 
caso ainda não tenha sido feita auditoria nc 
Órgão/Entidade até 2006, deverão ser arquivados apól 

·concluído o procedimento simplificado de auditoria; 
111 - Será ferta relação dos processos que tratam de atos 
administrativos com vigência a partir do exercido de 
2006, para análise conjunta com o auditoria a ser 
realizada no órgão/Entidade, concluldo relatório serão 
arquivados. 

CAPÍTULO li! 
· DOS PROCESSOS DA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO 

FISCAL 
RELATÓRIOS E OBRIGAÇÕES INERENTES À RN n• 

105/:.!001-TCF/AP 

Art. 3° Os processos que tratam da fiscalização da _ 
Gestão Fiscal, encaminhados ao Tribunal de Contas, 
em atendimento a RN 10512001-TCEIAP, serão 
arquivados/anexados obedecidos oc seguintes critérios: 

I - Os que tratam do PPA, LDO e LOA, serão 
analisados durante o procedimento de fiscalização 
simplificado e arquivados após coletadas as 
informações neccl>sârias para elaboração do relatório 
de auditoria; 
li - Os processos referentes ao Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão 
Fiscal (RGF) serão analisados durante o procedimento 
de fiscalização simplificado e anexados aos proC06SO!l 
originários de Prestação de Contasrr ornadas de 
Contas/Tomada de Conta Especial. 

CAPiTULO IV 
DO PROCEDIMENTO SIMPUFICADO DE 

FISCALIZAÇÃO 

Art. 4° - () prncedimf'!nto da fiscalizaçi!o simplifi~do a 
ser realizado pelas Unidades de Controle Externo do 
Tribunal de Contas, com a finalidade de dar celeridade à 
apreciação/julgamento dos processos inerentes à 
Prestação de Contas/Tornada de Contas/Tornada de 
Contas Especial paralisados nas unidades de controle 
externo do Tribunal até o exerclcio de 2006, obedecerão 
ao seguinte rito: 
Parágrafo Úníço - O procedimento de fiscalização 
simplificado autorizado pelo Pleno será realizado 
independentemente de programação, baseado nos 
elementos constantes da prestação de contas do 
órgão/Entidade e demais atos administrativos inerentes 
às contas e os resuHados serão consolidados através de 
relatório técnico, que conterá as seguintes informações: 
1 - ldentllicação e qualificaçao do(s) responsáve~eis) 
pela gestão dos recursos; 
11 - Considerações sobre os aspectos formaifà~ do 
processo de pr.êl\taçã~~e contas anuais;. /'!oi\ ·-

111 - Observância às normas constitucionais, legais e 
regulamentares na execução dos orçamentos públicos 
Estoduol c Municipais; 
IV - A origem e aplicação dos recursos executados no 
exercfcio; 
V - Informação inerente a atos aj:lministrativos 
relevantes á execução da receita e da despesa; 
VI - Apresentação da ressalws relotivas às 
desconformidades com as lei e normas aplicáveis ao 
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exame dos demonstrativos contábeis. 
VIl • Venficada a necessidade de Informações 
consideradas relevantes para conclusão do 
procedimento :;:rr:?lif:codo de fi~coli~oçáo, o Con:;clheiro 
Relator poderá solicHar a realização de inspeção nas 
unidades fiscalizadas. 
VIII • Ressalvas e recomendações que se entenderem 
cabíveis e oportunas 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. s• . O relatório técnico seré concluído no prazo 30 
(trinta) dias. após autorizado o procedimento de 
fiscalização simplificada par:l cada período de gestão. 
compreendidos os exerclclos de 199~- a 2006, 
obedecida a ordem cronolá!:lica das contas. devendo ser 
encaminhados ao Conselheiro Relator após sua 
conclusão. 
Art. s• . No~ processos de julgamento de contos ~c 
obedecerá aos trâmHes previstos no Reg1mento Interno 
do Tribunal de Contas constantes dos artigos 15 a 24 
Art. 7' . O r~o processual do procedimento de 
fiscalização simplificado inerente às contas de Governo 
Munic:?oi:; deverá obedecer às dispc:;içOc:; dos ortigos 
82 a 94, da RN n" 11512003 (Regimento Interno Tribunal 
de Conta~) 
Art. 8' . Os casos omissos serão resolvidos pelo Pleno 
do Tribunal de Contas do Estado do Amapá 
Art. 9° • Esta Resolução Executivo cntm em vigor no 
data de sua publicação. 

Plenário Conselheiro José Verlssimo Tavares, em 4 
de setembro de 201 • •· 

Cons. MA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA N.• 14612012-TCE-AP 

Dispõe sobre a fiscalização de 
contratos, convênios, acordos, 
;ju::tc:: o:: outro:: :::::trumcntos 
jurldlcos análogos, flnnados no 
âmbito da administração pública 
estadual e municipal. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 00 AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe sao conferidas pelo 
Inciso XVIII do artigo 112 da Constituiçaó do Estado do. 
Amapá, combinado com inciso XX do artigo 26 da Lei 
~Ornj\l~m'!'1tar '1° Qn1(1!95-L~!i Orgf!nirA (i(l Tril)unal ri" 

Contas de Estado do Amapâ, e 

Considerando a competência deste Tribunal em 
fiscalizar os contratos, convênios, acordos, ajustes ou 
cutro::; ·lnstnm'lc.r,tcs jurfdicoz. 'cr.âlogcs, fi~moéos no 
ambito da administração pública estadual e municipal: 

Con:;iderando a necessidade de operleiçoar as 
atividades do controle externo, quanto à fiscalização dos 
con1ratos. convênios. acordos. ajustes ou outros 
in~trumentos jurldicos anélogos, firmados no âmbito da 
administração pública estadual e municipal. 

RESOLVE: 

Art. 1• • A tlscaiiZllç30 dos contratos. convêmos, 
acordO$, ajustes ou outros instrumentos análogos, 
firmados no âmbito da administraçã~ publica estadual o 
municipal serão fe~as pelo Tribunal por meio de 
inspeções e aud~orias, bem como por ocasiêo do 
exame dos processos de prestação, tomada de contas 
ou tomada de contas espec1al na unidade administrativa 
c;uc expediu o in:;lrumcntc. 

Parágrafo llnlco - A Comi5sâo designada pelo 
Presidente do Tribunal de Contas para fiscalização dos 
instrumentos ·referidos neste artigo deveré observar, 
dentre outros aspectos, o cumprimento dos objetivos 
acordados. das normas legais e regulamentares 
pertinentct c a& cláusulas pactuad~~· 
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Art. 2• • O Tribuna! de Contas realizará o controle e 
acompanhamento dos contratos, convémos. acordos, 
ájustes ou outros instrumento análogos firmados no 
âmbito da administração pública estadual e municipal, 
por me.U( do Diário Oficial do Estado - DOE e S~a 
de ~J\lmcnto Governemcnt~l·_ SJ~0~1Y-

Art. 3°- Esta Resolução Normativa entrará em Vigor· na 
data de sua publicação revogada a Resolução 
Ncr~~t:·.'u n° ': 40/~Cce TC~!AP. 

Plenário Conselheiro José Verfpi,imo Tavares. em 4 de 
setembro de 2012. 1 ) ... 

1 
. • 

. .. - -:-. - r.·" ~ ,-

COns. Subst ANTONIO WAN 

RESOL:UÇÃO NORMATIVA N°14712012-TCE-AP 

Altera o inciso 11, do art. 10, da 
Resolução Nonnativa n• 13312005 -
TCEIAP, que estabelece normas 
sobre a prestação de contas dos 
poderes executivo e legislativo 
municipais. 

"' O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 00 AMAPÁ, 
no uso das atribu1ç6es que lhe são conferidas pelo 
inciso XVIII do artigo 112 da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com inciso XX do' artigo 26 da Lei 
Complementar n° 0010/95-Lei Organica do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, e 

Considerando a necessidade de estabelecer adequação 
entre a Lei Orgânica do TCEJAP e as Resoluções 
Normetivas Deste; 

Considerando a divergência existente entre o § 3° do 
art. 69 da Le1 Complementar Estadual n• 010195 e o 
inciso 11, do art 10, da Resolução Normativa n• 
13312005-TCE-AP, na forma de apresentação e do 
prazo para remessa dos balancetes dos poderes 
executivo e legislativo dos municípios do Estado do 
Amapá. · 

RESOLVE: 

Art. 1°. O inciso fi do art. 10, da Resolução Normativa n• 
13312005-TCE-AP passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 10 - Os Prefeitos e Presidentes de 
Câmaras Municipais, no que couber. 
deverao encaminhar ao Tribunal de 
Contas. nos prazos a seguir 
estabelecidos: 

11- Mensalmente, até o dia qUinze do mês 
subsequente: 

Art. 2". Està Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3°. Dê-se ciência. registre-se e publiqu&-se. 

Plenário Conselheiro José Verlssimo Tavares, em 4 de 
setembro de 2012. 
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RESOLUÇÃO NORMATIVA N.148/2012-TCE-AP 

Estabelece procedimento de acesso 
a informações e a aplicação da Lei 
f<Mieral n. 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, nó âmbito do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso XVIII do artigo 112 da ConstitUição do EStl!do do 
Amapá, combinado com inciso XX do artigo 26 da Lei 
Complementar n° 0010195-Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, e · 

Considerando o disposto na Lei Federal n. 12.527, de 
18 de novembro de 2011. que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art 5°, no 
m-:iso 11 do § 3° do art 37 e no § 2° do art. 216 da · 
Constituição Federal; 

Considerando a necessidade do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá de viabilizar a transparênCia de suas 
decisões e seus atos de gestão, em linguagEm clara e 
aceSsl~el, na forma prevista pela Lei Federal n. 12.527, 
de 2011: 

Consberando a necessidade de laci!ttar o acesso d~ 
sociedade aos serviços prestados pelo Tribunal de 
Contas do Estado e aprimorar o atondimenlo oferecido 
aos c~dadãos; 

Considernndo a necessidade de definição. no ãmb~o do 
Tribunal de Contas do Estado, dos procedimentos 
afetos à implantação da sistemática de acesso à 
informação prevista na Lei Federal n. 12.527. de 2011; 

Cons;idorando o rolal6rio produzido pela Comi•são 
especialmente constHuida para desenvolver estudos 
técnicos referentes à Le1 Federal n. 12.527, de 2011, e 
propor medidas que disciplinem a sua aplicação nas 
esferas administrativa e jurisdicional do Tribunal da · 
Contas do Estado; 

RESOLVE: 

Art. 1•. A presente Resoluç3o estabelece regras gerais 
acerca do acesso a informações de que trata a Lei 
Federal n. 12.527. de 16 de novembro de 2011, no 
êmbito do Tribunel de Contas do Estado do Amapá. 

Art. 2". O acesso a infonnaçôes públicas produzidas ou 
custodiadas pelo Tribunal de Contas do Estado seré 
viabilizado med:ante: 

I -.divulgaçao na rede mundial de computadoras, para 
acesso público, de informações de interesse coletivo ou 
geral; .. 

11 - atendimento de pedido de acesso a informações; 

111 - disponibilização, na sede do Tribunal de Contas do 
Estado de equipamentos para o próprio interessado 
consultar informações de interesse coletivo ou geral, 
oem como~Serviço de Informações ao Cidadêo -~G;/ 
IV - disponibflizaçao de outros meios para o próprio 
interessado pesquisar a informação solicitada nos 
sistemas informatizados do Tribunal de Contas do 
Estado; e 

v - outras formas de divulgaçlio indicadas em ato do 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo tlnlco. A divulgação de que trata o InCiso I 
deste arti!jo observará, no que couber, o disposto no art. 
8° da Lei Federal n. 12.527, de 2011, e se dará 
diretamente em área de conteúdo do Portal do Tribunal 
de Contas do Estado ou mediante indicação de acesso 
a outro sftio govamamental que promova a 
transparênci11 na Administração Pública ou o acesso a 
informações, nos termos da Lei Federal n. 12.527, de 
2011. 

Art. 3°. Qualquer interessado poderé apresentar pedido 
de acesso a informações ao Tribunal de Contas do 
Estado. 

§ 1 • O pedido de que trata o caput deve observar os 
seguintes requisitos: 

I - ser dirigido ao Secretario-Geral do Tribunal de 
Contas do Estado; 

11 - 'conter a identificação do requerente, seus dados 
para contato, especialmente o endereço de correio 
eletrônico, bem como a especificação da informação 
requerida; e 

til :. ser efetuado prelerencialmenle por m~o do 
preenchimento de form\llário disponibftizado no Porta! 
do Tribunal de Contas do Estado: ou 

IV - a~emativamente so in.ciso superior, ser efetuado 
por meio eletrônico. 

• § 2' O interessado poderá acompanhar, pelo Portal do 
. T ribunsl de Contos do Eslltdo, e tremito,ç6o de ~eu 

pedido. · 
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§ 3° Quando houver necessidade de reprodução de 
documentos, será cobrado, no ato da solicrtação, o valor 
equivalente a 20% (vinte por cento) do custo estimado 
dos serviços e materiais a serem empregados no seu 
atendimento. sendo que a diferença fa~ante para 
integralizar o valor total efetivo deverá ser paga no ato 
da retirada, salvo se houver isenção nos termos do art. 
12, parágrafo único, da Lei Federal n. 12.527, de 2011. 

§ 4° Os valores arrecadados por força do disposto no § 
3° deste artigo reverterão para o Fundo de 
Modernização do Tribunal de Contas do Estado -
FMTCE, criado pela Lei Estadual n. go5. de 20 de julho 
de 2005. 

§ 5° O endereço ·de correio eletróntco mdicado na forma 
do inciso 11 do § 1° deste artigo será considerado como 
meio oficial de comunicação entre o Tribunal de Contas 
do Estado e o requerente, ressalvada a possibilidade de 
utilização de outros meios inequívocos de cientificação. 

Art. 4°. Quando as informações solicitadas já estiverem 
disponfveis no Portal do Tribunal de Contas do Estado 
ou em outro sítio governamental, o requerente será 
orientado a respeito de como a!\'=~ L--
Art. s•. O fornecimento de documentos relativos à 
atividade-fim do Tribunal de Contas do Estado só 
poderá se dar após encerrada a fase instrutória no juizo 
origimirio, com a emissão do parecer ministerial. 

§ 1" No caso de processos ainda não levados a 
julgamento, serão sempre entregues, conjuntamente, os 
informes técnicos, esclarecimentos, razões e pareceres 
constantes dos autos. 

§ 2" Na hipótese do parágrafo anterior, além de se 
' observar o disposto no art. 7° desta Resolução, lar-se-á 

constar. em todas as peças, independente do meio ou 
formato da entrega, expressa referência à situação 
'não-julgado" do respectivo processo. 

Art. 6°. Caberá ao Secretário-Geral apreciar os pedidos 
a que se refere o art. 3° da presente Resolução. 

Parágrafo único. Quando o exame do pedido envolver 
matéria de a~ complexidade ou que suscrte dúvida 
considerável. poderá o Secretário-Geral, antes de se 
posicionar a respeito, submeter a questão a Consu~oria 
Geral - CONGER, que se manifestará formalmente 
acerca do assunto. 

Art. 7". No caso de deferimento do pedido de acesso a 
informações. o Secretário-Geral encaminhará a 
demanda ao setor competente para atender a 
soliC1tação." 

§ 1° O setor competente preparará a documentação a 
ser encaminhada ao solicrtante, tarjando es informações 
sigilosas e pessoais, conforme definição estabelecida no 
art. 4°. incisos 111 e IV, da Lei Federal n. 12.527. de 
2011 

§ 2" Compete à cllefia do respectivo setor, antes de 
restrtuir o pedido e a documentação correspondente ao 
Secretário-Geral, atestar o efetivo atendimento do 
disposto no§ 1° deste artigo. 

Art. s•. As informações cujo acesso tenha sido deferido 
na forma desta Resolução serão entregues aos 
respectivos interessados ou seus procuradores, pela 
Secretaria Geral, em meio físico ou em formato digitei, 
observadas as possibilidades e especificidades do caso 
concreto. 

§ 1• A disponibilização de que trata o capul deste artigo, 
quando possível, será realizada imediatamente. 

§ 20 No caso de impossibilidade de disponibilização 
imediata das informações solicitadas, o Tribunal de 
Cor\tae do Estado atenderá a demanda na forma e nos 
prazos previstos nos §§ 1°, e incisos, e 2° do art. 11 da 
Lei Federal n. 12.527, de 2011. 

§ 3° A entrega da documentação solicitada, a ser 
efetivada após o pagamento dos respectivos custos, na 
forma do art. 3°, § 3°, desta Rei;Oiução, poderá se dar 
por meio eletrõnico, pessoalmente, caso em que o 
solicitante deverá apresentar documento de 
identificação com foto, ou por procurador. 

§ 4° Quando a retirada das informações se der por 
procurador, este deverá apresentar procuração com 
poderes específicos para tal finalidade. 

§ 5° O solicitante ou seu procurador dará recebim.ent})'. 
das informações que lhes forem disponibilizadas. • ( ... 

Art. 9°. No ca~o de indeferimento do pedido de acesso 
a informações ou às razões de sua negativa, o 
mtcrc!;sado poderá apresentar recurso ao Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado no prazo de 10 (dez) dias, 
a contar da sua ciência, na forma do art. 15 da Lei 
Federal n. 12.527, de 2011. 

§ 1 • A comunicação de que trata o caput deste artigo 
podera ocorrer por meio de correspondênC1a eletrônica, 
consoante previsto no § 5° do art. 3° desta Resolução, 
hipótese em que o prazo recursal começará a fluir da 
data do recebimento da mensagem. 

§ 2• Não havendo confirmação do recebimento, a 
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comunicação poderá ocorrer por qualquer outro meiO 
inequívoco de cientificação. 

§ 3° Quando houver dúVIda quanto à ef~tiva 
cientificação, poderá o Secretário-Geral determmar a 
renovação da cientificaçao e a devolução do prazo 
recursal ao interessado. 

§ 4° Quando hower dúvida quanto à data da 
cientificação, o prazo recursal começará a fluir daquela 
que for mais benéfica ao interessado. 

§ 5° O solicrtante ou seu procurador, quando 
comparecer pessoalmente, dará recebimento do 
indeferimento do pedido de acesso a informações ou às 

·razOes de sua negativa 

Art. 10. C~bera ao Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado aprecrar, dir11tamente ou por delegação, no 
prazo de 05 (cmco) dias. os recursos interpostos em 
face do indeferimento de pedido de acesso a 
informações ou às razões de sua negativa, na forma do 
art. 15, parágrafo unico, da Lei Federal n. 12.527, de 
2011 

Art. 11. Todos os pedidos de informações 
fundamentados na lei Federal n. 12.527, de 2011, e 
processados na forma desta Resolução. 
independentemente de terem ou não sido deferidos, 
serão publicados no Portal do Tribunal de Contas do 
Estado na rede mundial de computadores com a 
identificação dos respectivos solicitantes 

Arl 12. Entregues as informações solicitadas ou, no 
caso de indeferimento, transcorrido o prazo legal sem 
que tenha havido interposição de recurso, o Secretário
Geral determinará o arquivamento do pedido e da 
documentação correspondente. 

Parágrafo único Na hipótese de indeferimento do 
recurso interposto, o Presidente determinará o 
arquivamento do pedido e da documentação 
correspondente. 

Art. 13. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
poderá editar Instrução Normativa e orientações 
destinadas a viabilizar o cumprimento do disposto na Lei 
Federal n. 12.527, de 2011, e nesta Resolução. 

Art. 14. O disposto nesta Resolução deverá ser 
observado, como diretrizes gerais, no que couber. pelas 
unidades técnicas do Tribunal de Contas do Estado, no 
exercício do controle externo 

Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor rw data de sua 
publica~o. . H ,- \ 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 

/ ·~(-:.··: 

Cons. Subsl L~iAL~ 
RESOLUÇÃO NORMATIVA N"14912012-TCE-AP 

Altera o caput do art. s•, da 
Resolução Normativa n• 12712005 ·
TCE/AP, que estabelece normas 
sobre a prestação e tomada de 
contas das autarquias e fundaçõe&. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso XVIII do artigo 112 da Constituiçao do Estado do 
Amapá, combinado com inciso XX do artigo 26 da Lei 
Complementar n ° 0010/95-Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, e 
Considerando a necessidade de estabelecer adequação 
entre a Lei Orgânica do TCE/AP e as Resoluções 
Normativas Deste; 

Considerando a divergência existente entre o § 3" do 
art. 69 da Lei Complementar Estadual n• 010195 e o 
caput do art. 6", da Rei;Oiuçêo Normativa n• 12712006-
TCE-AP, na forma de apresentação e do prazo para 
remessa dos balancetes das autarquias e fundações. 

Pág.25 

RESOLVE: 

Art. 1•. O art. 6", da Resolução Normativa n° 12712006-
TCE-AP passa a vigorar com a seguinte redação: 

· Art_. s•. Serão enviados mensalmente, 
até o dia 15 do mês subseqüente, ao 
Tribunal de Contas, pelos 
administradores referidos no caput do 
art. 1° desta Resolução: 

Art. 2". Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3°. Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
Plenário Conselh9iro José V9rlssimo Tavares, em 4 de 
.setembro de 2012. / 

1 -~ ,.,:~;--·-.... 

Cons. MARIA E 

st. LUCIVAL 
.~1 Relator 

.--:--. , . r") . 

· .. \~ns.· R~~õhoA!Jf P~RE~~ DE s~u~·' 
' ,2" Vice-Presidente 

Ministério Público Estadual. 

(Procuradoria Geral de Justiça=-] 

llvana Lúcia Franco Cei 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N• 06/2012 

A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 
f AMAPÁ. no uso de -suas atribuições legais e tendo em vista o 

que consta no Edital no 01/2012 de Abertura de 
Inscrições, para o cargo de PROMOTOR DE JUSTIÇA 
SUBSTITUTO, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá no 5.233, com circulação em 25/05/2012, 
RESOLVE: 

INFORMAR que os recursos Interpostos quanto à aplicação 
das provas, dlvulgaçao das questões e dos gabaritos 
preliminares foram analisados e julgados improcedentes. 

11. INFORMAR que as decisões dos recursos serão dadas a 
conhecer aos candidatos por meio do site da fundação canos 
Chagas lwww.concursosfcc.com.br) e flcar3o disponíveis pelo 
prazo de 7 !sete) dias a contar da data de publicação deste 
Edital. 

111. TORNAR PÚBLICA a relaçao dos candidatos: 

a) que obtiveram nota padronizada maior ou igual a 60 
(sessenta!, conforme capítulo VIII - item &, em ordem de 
classificação (Resultado da Prova Objetivai; 

b) com deficiência que obtiveram nota padronizada maior ou 
igual a 60 (sessenta), conforme capitulo VIII- item 6, em 
ordem de class~icaç:Jo (Resultado da Prova Objetiva); 

IV. INFORMAR que todos os candidatos que realizaram as Provas 
poderão visualizar as suas notas e conferir os seus 
desempenhos Individuais por Intermédio do site Fundação 
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 

V. mABELECER que os recursos referentes aos resultados das 
Provas Objetívas deverilo ser Interpostos no prazo de 2 (dois) 
dias úteis subsequentes à publicaçllo de~te Edital, 
exclusivamente por meio do site da Fundaç3o carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as Instruções 
constantes da p~gina do Concurso Público. 

.. 



Macapá, 24.09.2012, 

MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Promotor de Justiça Substituto 
DATA DE EMISSÃO: 17/09/2012 
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CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA QUE OBTIVERAM NOTA PADRONIZADA MAIOR OU IGUAL A 60 (SESSENTA)", CONFORME 
CAPÍTULO VIII - ITEM 6 EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA PROVA OBJETIVA) 

Cargo: PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

NÚMERO NOME 
000382h FABIANO DA SILVEIRA .CASTANHO 
000630a JOSUE PEREIRA DOS SANTOS 
0003:6f EDUARDO DOS SANTOS Bl'.TISTA 

3 Candidato(s) nesta opção 

DOCUMENTO 
OOOOOOOt·lG711 ~ 804 
0000000')0/.2 62 4 o 1 
OC3514740821494R 

PONTOS CLASS CL.DEF 
62.94 81 1 
62.94 21 1 
6J.64 :30 3 

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE OBTIVERAM NOTA PADRONIZADA MAIOR OU lCliAI. A 60 (SESSENT/11, CONFORME CAPÍTULO VIII - ITEM 6 EM 

ORDEM DE CLASSIFICAçÃO (RESULTADO DA PROVA OBJETIVA) 

Cargo: PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

NÚMERO NOME 
OOOlOOe JI.NDRE LUIZ NOVA SILVA 
001076f SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO 
000010d ADIANE JAQUELINE NEVES DA SILVA 
000071b A."'IANDA SILVEIRA UCHOA 
000170d BRUNO NAYRO D!: ANDRADE MIRANDA 
000252f t':YNTH!A GRAZIELA DA SILVA CORDEIRO 
000403a 'ELIPE SANTORO CA SILVA 
000961b RAPHAEL LEITE GUEDES 
000022k ADR!ANC PEREIRA DE RESENDE 
000744e MANOEL EDf DE AGUIAR JUN:OR 
COOB2ii MA!ULIA P.UGUSTO DE OLIVEIRA P:./I.ZJI. 
00099H RO;)RlGO CEI,ESTINO PINHEIRO ;-1ENEZES 
00l.071g SIRLEI CAROLlNE ALVES SM!TOS 
OOOOClc ABRi\l\C TIAGO \.OS?A E ~!ELO 
000!75<: CAIO VILAS BOAS DA COSTA Pi1CEECO 
000317h EDUARDO FREDERICO A PIOVESAN DOS R2IS DOUR!IDO 
00058ób JORGE l'llJ..LIAM FR~:DI 
O:'J0762g i",ARCELO GOES DE: 'lliSCONCEI.OS 
000039f ALDO EXPEDITO ·PACHECO PA$503 F:iLli<J 
000085b ANA SOBREIRJ\ BOTELHO 
OOC132g ARLEi'\ SILVA BRITO 
000215k CHRISTIE DAW\SCENO G!RJI.O 
OOO?.?()h DANILO CARDOSO LII"JI. 
0004 92d HELIO PAULO SA~lTOS FURTADO 
000698b LTVI11 CRISTINA PON'~ES DOS PRJI.ZERE:S 
000928d PEDRO I<LEIBER DE BEZERRH l3EJ,TRAO JUNIOR 
C00935a PRISCILA PINHEIRO PEREIRA 
000133i ARLINDO GONCALVES DOS SANTOS NETO 
000279::1 DAVID DIAS DE CASTRO MACHAI.lO 
000515a IRAN FERREIRA SA!-lPAIO 
00054lb JAIRO JOSE DE ALENCAR SANTOS 
000616g JOSE RIBA.~R DIAS JUNIOR 
OOOB42e MATEUS AVILA ANDRADE DE AZE:VEDO 
00099Bc RODRIGO FERREIRA LAVOR RODRIGUES DA CRUZ 
001129a VALLERIA LINS FALCAO DE CARVALHO 
000251d CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS 
000525d ITALO LOPES GONDIM 
000310a ~IARTHA DAYANNE ALMEIDA DE MORAIS 
000033e ALAN MOITINHO FERRAZ 
00017lf BRUNO RAFAEL ORSI 
000454g GERSON ALBERTO DE FRANCA 
000~70e GUILE~~E GOUVEA FAJARDO 
000996j RODRIGO DE CASTRO FERREIRA 
000040b ALESSANDRA AKEMI OYAMAGUCHI 
000055d ALI ASSAAD HAMADE DE OLIVEIRA 
000095e ANDRE ANGELO DE ALMEICA 
00028Ck DAVID ZERBINI DE FARIA SOARES 
OOCB91r. PABLO )E_OLIVEIRA.SAN~OS 
000995r. RODRIGO CESAR VIANA ASSIS 
001004c RODRIGO SILVA VASCONCELOS 
00li51e VITOR SOARES ·DE OLIVEIRA FRAGA 

.000137f ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE A~BUQUERQUE 
000737h L'JIZlANA TELF.S FEITOSA ANJI.CLETO 
00084íc MASATO KOJI~~ 
000664d ~ILVANJA DE FA.U:J;.. BRITTO SANTIAGO 
000926k ?EDRO DE OLIVEIRA ~~.GALHAES 
0•>09é0e RENATO NAGALHAES DE ME:LO 
001026b SAMILE smOES ALCO!.Ui~BRE DE BRITO 
001l42d VICENTE ANASThCIO ~1ARTINS BEZERRA DE SOtJSA 
000102i ANDRE MONTEIRO GO~IES 
0002?2~ CLARISSA DANTAS BASTOS 
0Qú223j CLARISSF. LH!DhNOR ALCANTJ\RA 
00027~g CARKSON MOREIRA ALRUQJE~QUE 
000400f rELIPF. CARVA~HO DE AGUIAP, 
Ou:i63Sk .TULIANA DE AZEVEDO NF:RI 
OOQS;.7f JJJARIA ,jULIANA PEREIRJI. FARIA 
'j0082~c ~JI.Rii\NA SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO' 

DOCUMENTO 
0000000909502595 
0000000081847843 
0~0000094400:300 
0000000003875228 

·0002003002126198 
000000000351127.8 
0000000118717628 
0000000001707937 
OOC000000332S,40 
0000000000166370 
0000000215616996 
0000000000098329 
O:iOOOOO'l91:l12341 
~000000001694';67 

0000000001189190 
00000000214670~4 

00000004201~351X 

0000000001989897 
0000097002246760 
0002Q00002125081 
0000001005070504 
0002005002116539 
000000088500'6917 
0000000003186657 
0000000004666632 
0000000001802479 
0000000004388169 
0000000012545015 
0000093002088916 
0000000003080434 
0000000005587685 
0000198572620020 
0000000013419013 
0000000002424979 
0000000002799212 
00001155060SSPDF 
0000000002819651 
0000000738423971 
0000000835026531 
00000804902SSPRO 
0000000002450081 
0000000012634359 
0000000003515324 
0000000053728464 
0000000299838730' 
0000"00001825979 
üuúuüG~~i"2450g3 
·)0000000032 997 S·l 
0000000872346293 
0000000251478956 
0000000036181056 
0000000003429775 
0000000000596041 
0000000090062549 
0000020C75021042 
00000~0002324368 
0000098002372682 
0000000000275903 
0002000002102766 
0000000003283606 
OOOOC0097 t.7 31382 
0000000000209953 
0000000001165442 
0000000004862519 
00~2003002106286 
0000000077675094 
0000000005447857 

PONTOS CLASS 
73.68 1 
72.91 2 
72.15• 3 
71.38 
71.38 
71.38 
'11. 38 
71. 38 4 
70. 61 9 
7 o. 61 9 
i0.61 9 
70.61 9 
70.61 9 
69.85 1<: 
69.85 14 
69.85 J4 
69.85 14 
69.85 14 
69.08 19 
69.08 í9 
69.08 19 
69.05 19 
:69.06 19 
69.06 19 
69.08 19 
69.08 19 
69.0~ 19 
68.31 28 
68.31 28 
68.31 28 
68.31 28 
68. 31 28 
68.31 28 
68 . 31 28 
68.31 28 
67.55 36 
61.55 36 
67.55 36 
66.78 39 
66.78 39 
66.78 39 
66.78 39 
66.78 39 
6:5.01 44 
66.01 44 
66.01 44 
66.01 44 
66.01 44 
66.01 44 
66.01 44 
66.01 44' 
65.25 52 
65.25 52 
65.25 ·52 
65.25 52 
65. 25 52 
65.25 52 
65.25 52 
65.25 52 
64 . 4 8 60 
64.48 60 
64.48 60 
64.48 60 
154.48 60 
64.1a8 60 
64.4íl 60 
64 . 4 e 60 

CLASSIFICAÇÃO DOS CA.>miD/ITOS Q\JÉ OBTIVERAM NOTA PADRONIZ ... D ... MAIOR OU IGUAl, A 60 (SESSENTA), CONFORME CAPÍTULO VI li - n'EM 6~'EM 
ORDE!ol DE .CLASSrFtCAÇÃO, {_I!ESt1LTADO DA PROVA OBJETIVA) 

C;:~.rqo: PROM:>TOR DE JUSTIÇA SUBS'rlroTO 



Macapá, 24.09.2012 

NÚMERO NOME 
000987i ROBERTO BOTELHO COELHO 
000103k ANDRE RICARDO RODRIGUES DOS ANJOS 
000236h.CLSDINALDO MENEZES ORICO 
000488b HEL3ER LUIZ BATISTA 
000642h JULIA~O ANTONIO GIL PISTORELLO 
0007 55j t-'..ARCELA DIOGENES ~10REIRA 
000757c 11ARCELIO GONES TEIXEIRA 
000860g tHGUEL BELMONTE NETO 
001006g RODRIGO ZOUAIN DA SILVA 
C01042k SAULLO PATRICIO ANDR.l\DE 
001091b TATIANI\ AFJJJOA tolACHADO 
0011COj TH/\DEU DE MELO ALVES 
:JOll~Sb WALMIRii\ GERALDA :)OS SANTOS DE Oi,.IVETR?, 
000005k ADA:.,BERTO MENDES DE OLIVEIRA NETO 
00004ld i\l.ESSANDRA GOMES LORETO 
000096g ANDRE BRAGA CAPJ.N DE mRi\NDA 
000129g AiUEL ,JOSE GUH-11\R;ES NASCIMENTO 
000154f BERNARDO VIEIRA SOAR~;s DA NOBREG?. 
000172h BRUNO SAPUCA:A SCHINELLI 
000211c CEZAR FIDEL VOLPI 
000232k CLAUDIO ROBERTO FLEXA PEREIRi1 
000248d CRISTIANE ~lATIAS DE SIQUEIRA 
000294k DIEGO RICARDO l'lE!..O DE ALMEIDA 
000306c EDISNEI CARDOSO CARNEIRO 
0003llg EDUJ\RDO ANTONIO FERREIRA ZAQUE 
000346d ELIAS SILVA ROflRIG!JES 
000360i 8NRIQUE FOGACA DE ALMEIDA 
000382h FABIANO DA SILVEIRA C.l\STANHO'' 
000433j FRANCISCO HELIO PORTO CARVALF.O 
000620i JOSE WELTON MEDEIROS FERREIRA 
000630a JOSUE PEREIRA DOS SANTOS• 
000672f LAIS LIANE RESENDE 
000834f MARIO CESAR NABANTINO ARRAIS BRAUNF>. 
000888g NILO DA ROCHA MARINHO NETO 
OOlOOOf RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO 
00112lg TONNY CARVALHO ARAUJO LUZ 

000212e CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA 
000319a EDUARDO ~ELSON FERNANDES DE PINHO 
000450j GEORGE ZAROUR CEZAR 
000579e COAO VERDE FRANCA PEREIRA 
000593j vOSE ARTUR DEL TOSO JUNIOR 
C00693c LIA ~IARA SOBRAL BRITO 
00087la MORGANA LIGIA BATISTA.CARVALHO 
000913b PAULO CESAR PIRES 
000978h RICARDO GUIMARAES l•lARTINS 
000998k ROBERTO MONTEIRO CARVALHO 
001044d SAU!..O MARQUES RAMOS 
001072i SOLANGE DANTAS ALEXANDRE 
001~27h VALDIR LOPES SOBRINO FIL~O 
000065g ALISTELMAN NENDES DIAS FIL:-10 
000109a A~lDREI'I 1'-liCHEL FERNANDES FREIRE 
OOC127c ll.RCELINO LOBATO R:BEIRO FILHO 
000152b BENJPJ1IN i..A..'< 
000197b CARLOS GEOVANNI GONCP..LVES SOARES 
0002~2b CAROL REGINA XAVIER ROCHA 
0004l3d FUWIO LUIZ JUCA PlJGET 
OIJO!J37g FRANCISCO THIAGO DA STLVA PJ18ELO 
000549g JANETE KAI HELDWEIN 
000637d JULIANA GOTARJO HEINZEN 
000766d 1>'.ARCEW PATRICIO DE FTGUE:IRE:CO 
0009o!lg RAFAEL f'é;LIPE DE SOUZA LEITE 
001108d TBAYSA .1\.SSUM DE MORAES 
000083i .1\J:'A ?R!SCJJ.A IJA CRUZ 
000110h r,r.;GE:Li\ t-11\RIJ\ i)f, SIJ.i/;.. 
000:.6~k BRUNO CESAR SHJGULANI FRP.Ní'!\ 
00020"1 a CASSIO PARJ,ENSE: BORGES 
00029le DIEGO ANDRE COQUEIRO BARROS 
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DOCUMENTO 
OOOOOOMG10489843 
0000000000563458 
0000000030177979 
OOOOOOOOM7199159 
0000000092265030 
OOC2576317SSSPPB 
0000000004822529 
OOOOCCOC68423376 
OOOOOCOHG6380735 
0000097031094212 
0000000001496226 
0000000779750973 
OOC0000!'-1G4 915032 
0000000001423269 
0002000010462067 
0000000001722321 
00000000301096:2 
COOOOOOC02645796 
00000006 9167 6007 
0000000000842632 
OOOOD000064670AP 
0000000000289681 
OOQ0000001410593 
0000000000219348 
0000000013877593 
0000000002371377 
0000000004302350 
COOOOOOMG7114804 
0000416141620119 
C000000002278476 
0000000002262401 
0000000014138 611 
0000000000012980 
0000000002276641 
0000097001015012 
0Cf'000006254 25960 

OC00000005160862 
0000000002663954 
0000000011601183 
C000000302443988 
0000160635820008 
0000001028969242 
00000560253SSPRO 
00000491093SSPAP 
0000000173294492 
0000000528310950 
00000000025:7805 
0000097002340570 
0000000284683449 
0000000964505983 
0000000000324897 
0000000003936021 
0000000099783001 
OOCOO<J9010359884 
00000000~4868658 

000009ó002076858 
000200200~085426 
OOOOOOOOC0008451 
OC0000093058i3~8 

OOC0000091465419 
OOOOOUMG13048434 
0000000121254510 
000000007 5 68'1?. H 
0000000000501847 
0000000000845436 
0000000000341946 
OCO C028 4 4080.'\BSP 

PONTOS 
64.48 
63.71 
63.71 
63.71 
63.71 
f:-'3.7l 
63.7: 
63.71 
63.71 
63.71 
63.71 
63.71 
63.71 
62.94 
62.94 
62. 91, 
62. 9~ 
62.94 
62.94 
62.94 
62.94 
62. 94 
62.94 
62.94 
62. 94 
6,2. 9•l 
62. 94 
62.94 

. 62.94 
62.94 
62.94 
62.94 
62.94 
62.94 
62.94 
62.94 

62.18 
62.18 
62·.18 
62.18 
62.18 
62.18 
62.18 
62.18 
62.18 
62.18 
62 .1a 
62.16 
62.18 
61.U 
61.41 
61.41 
61. 41 
61.41 
61.41 
61. 4l 
61.41 
61.41 
61.41 
61.41 
61.41 
61.41 
60.64 
60.64 
60. 64 
60.64 
60.64 

CLASS 
60 
69 
69 
69 
69 
69 
59 
69 
69 
69 
fi() 

69 
6S 
Al 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
Bl 
s:'. 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 

104 
10~ 

104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
117 
1l.'l 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
1.17 
UO 
l30 
130 
130 
130 

Pág.27 

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE OBTIVERAM NOTA PADRONIZADA MAIOR OU IGUAl, A 60(SESSENTA), CONFORME CAPÍTULO VIII 
ORDEM DE CI.ASSIFICACÀO !RESULTADO DA PROVA OBJETIVA) - ITEM 6 EM 

Cargo: PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

NÚMERO NOME 
C00316f EDUARDO DOS SANTOS BATISTA• 
000318j EDUARDO GODIKHO 
00034le ELIAQUI}( POSSI!:JONIO Ll:S Ll\CERDA JUNIOR 
000370a ETELV~NO GUERRA DA SILVA FILHO 
000385c FAB=O 1\RAU.JO DE OLIVEIRA 
000444d GABRIEL SILVI'. FORTES DP.. CUNHA 
000466c GLAUCO PRATA PEREIRA DA SlLV.'\ 
000472i Gl'ILHER~1E GOULART SOl\RES 
O:J0473k Gl;ILH::RME LUIZ CAI,lPELO DOS SANTOS 
000542d J~lES DA SILVA E SILVA 
000561h JESS~ MINEIRO DE ABREU 
000664g KELLY CRISTINA OT!, S1NZATO 
000700g LIVIO SOARES l1RAUJO 
000754h MARCEL FELIPF: PROCOPIO DE MOURA 
000969g RENATO MANENTE BARBOZA 
001019e RLJBI~F,LDO SILVA DE ALENCAR 
001 079a STEPf!A~i\S TUGLIO VIS<)CKAS 

151 Candidato(s) nesta opção 
·•· CI\NDIDl1TOS COt-1 DE F: r. IÊNCIA, 

DOCUMENTO 
0035147408214948 
0000000340649100 
0000000004179430 
0000000000067358 
OOOOOOC304827186 
0000000514997966 
0000000809197979 
0000000012436006 
0000000750846976 
0000000000239515 
0000080001?514:7 
0000000941566242 
OOCC000002092628 
000000000) 363 92 t. 
0000000085390422 
00000004 7169R 954 
OOO:J000442229410 

PONTOS CLASS 
60.64 130 
60.64 130 
60. 64 130 
60.64 ~30 

60.64 130 
60.64 130 
60.64 130 
60. 64 130 
60.64 130 
60.64 130 
60.64 130 
60.64 130 
60.64 130 
60.64 130 
60.64 130 
60.64 13:) 
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Macapá, 24.09.2012 

DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO 
/ 

EXTRATO AO CONTRATO N' 013/2012-MPEA 

OBJETO DO CONTRA TO: Prestação de serviços de 
emassamento e pintura de prédios que compõem Ministério 
Públ•co do Estado do Amapá. 

MODALIDADE: Pregão .n3:12 ·Ata 019112-MPAP 

N" DO PROCESSO: 3004465/2012-MPEA 

CONTRATANTE. Ministério Publico do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: A. R. & Oliveira Lida· ME. 

NOTA DE.EMPENHO· 0396/2012 e 0397/2012-MPEA 

VALOR DO CONTRATO: R$395.520,49 (trezentos e noventa e 
cmco m1l quinhentos e v1nte reais e quarenta e neve centavos). 

VIG~NCtA· 04 (quatro) meses, com in1e1~ em 21/0812012 

ASSINATURA· 21108/2012 

ASSINATURA Assinam pelo Contratante: Dr'. Etdete Silva 
Aguiar. Promotora de Justiça e D1retora-Gerat do MPEA e. peta 
Contratada: Sr. Arnaldo Rocha de Souza, representante legal 

Republicado por haver incorreções. 
I . 

T 'es DA SIL 
Gestor Ad · trat1vo dos Contratos do MPEA 

Porta na n'. 923/2009-DGIMPEA 

DE?ARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO· 

· F.XTRATQ AO CONTRATO N' 015/2012-MPEA 

OBJETO· i"restaçac de serviços gráficos e S<:rigráficos. 
•eferer.!~ <.~ CJrvénio n• 7487510010-MJ - Promotoria de 
Justiça da M;:;w,; a~ Sar.tana. 

N• DO FRVCESSO. ::0,:r; 32/2011-MPEA. 

fi.ODALIOAOE: Pregfc t.::won•co n·· 006t2012-MPIAP 

CONTRATANTE: Ministério P.;btico do Esta de d? Amapá. 

CONTRATADA: Gr&iica e Edrtora Grat.ca Sete Lida. 

NOTA DE EMPENHO: 041612012-MPEA 

VAWR DO C01117RATO: RS 13.456.i0 (treze mil quatrocentos 
e dnqLt=r.~a e s~G ~eais e noventa oentcwos) 

V!G~NCIA Aostrot3 ac Ex~;rcicoo <:012. con: iniCio a partir 
OS/C9:2J12. 

ASSINAõiJR.~: 05i091Z012. 

ASSINATURA: assoroam ce;o COntr~ta~Íe: Dr'. Eldete Silva 
Ag••iar, Promotora d;, Justiça e Diretora-Geral do MPEA e: peta 
Co.1tra;aaa: S:. Fraociscc Rodrigues óa Silva, representante 
legal. 

I DEL 
Gesior Administrativo dos Contratos d MPEA 

Portaria n• 923/2009·00--IM_P __ EA ____ _ 

PREGO/::JJ/0 PORTARJA 10012012-GAB 

r·······R-e·A·v·isõ .. õe .. t:.lé.irÃÇÃ·o·········] 
1 I. 

o ~i-iN1s'rE"iü'õ ..... iii'iãiicõ····oo·····E"s1··A:oo·' no 
Al\f.UÁ, ATRAV~S DE SEl' PRt:GOF:IRO E· 
EQlllPI:: DE APOIO, AVISA QUE ESTARÁ 
PROMOVENDO LICITAÇÃO, · CONFOR.\fl:: 
ARAIXO ESPE..flFIÇAD<!: 
Processo n•: 3004607/l012-:\fPAP 
:\1odalldade: Pr~Do Presendal n• 04112012-MPAP 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. . 
Data da Abertura: 1111012012 (quinta-feira) 
I! ora dalicitaçAo: 10:00 Horas 
LOCAL: SALA DE REL'NIOES DA CPL NA 
PROCLllADORlA-GERAL DE JUSTIÇAMP-AP, 
UX:ALIZADA NA AV. FAB, N". 064 - CEI\TRO, 
MACAPÁ-AP. 

OBJETO: ConlratllçAo de Serviços cspecialiudos em 
confccçio, montagrm e in1talaçio dr mobili6rio para o 
Mini1tirin Público do E1tl!do do AmapA, conforme 
espetlficaçllc! c quantidades cocstanln no termo dr 
rder~ncia e anetns do Edital, lndepcndentrs de 
trnnscriç!o. 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAvES DO 
SITE: www.mp.ap.gov.br. O PREGOEIRO E SUA 
EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE A OISPOSIÇÂQ 
DOS INTERESSADOS, PARA ESCLARECER 
QUAISQUER INFORMAÇOES. OU DÚVIDAS SOBRE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O CERTAME EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL 
DE EXPEDIENTE, DAS 08:00 ÀS 14:00 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, TELEFONE: (96) 3198-
1652 OU PELO E-MA! L cpl@mp.ap.gov,br. 

Pl/E(]OEIRO- PORTARIA 101/2012-GABIPGJ 

L~:::.·.·:.:·~--~·~:~.?.·.·.-~:~:.·.~.-~-·~_'i_!.'~.?.'.~·.?.·:.··.·······_·:.: 
O MINlSTtRIO P(IBLICO 00 ESTADO DO 
AMAPÁ, ATRAVÉS DE SEIJ PREGOEIRO E 

·EQUIPE DE APOIO, AVISA QtiE ESTARÁ 
PRO:\tOVE\'00 LICITAÇ . .\0, CONFOR\fE 
ARAIXO I'.'>PtCIFICADO: 
Processo n•: 30Õ24741201 2-MP.Ú 
Modalidade: PregAo Presencial n"047fl012-MPAP 

Registro de Prrços 
Tipo: MEI'I'OR PREÇO, por Item. 
Data da Abrrtura: I 1/1012012 (quinta-feira) 
Hora da licit1ç§o: 11:00 Horas 
LOCAl,: SALA DE REUNIÕES DA CPL NO PRtDIO . 
DA PROCl'RADORIA GERAL DE JUSTIÇA-MPAP, 
LOCALIZADA NA AV. FAB, N', 064 - CEI\TRO, 
l\o1ACAPA·AP •. 

OBJETO(Resumo): Registro de preços para 
AQUlSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA (Impressora, scnooer, projetor 

. multimídia, microfone, mesa de som, 
microcomputador, monitor e no-break) para o 
MPAP, conforme especificações mlnimas e 
·quantidades co~stllntes no termo de n:ferêocia e 
anéxos do Edital. 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO . 
ENDEREÇO ACIMA 'CITADO, OU ATRAVÉS 00 

. SITE: www.mp.ap.qov.br a partir do dia 01110/2012 
.ou após a publicaçao deste aviso em todos os meios 
da divulgaçao exigidos em lei. O PREGOEIRO E SUA 
EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE A DISPOSIÇÃO 
DOS INTERESSADOS, PARA ESCLARECER 
QUAISQUER INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE 
O CERTAME EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL 
DE EXPEDIENTE, DAS 08:00 AS 14:00 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, PELO E-MAIL 
cpl@mp.ap.gov.br ou pelo TELEFONE: (96) 3196-
1652. 

MACAPÁ-AP, 24 de setembro de 2012. 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO. N• 016/2012 

O Ministério Público do Estado do Amapá através do 
seu Pregoeiro, comunica aos interessados a realização 
do Pregao Eletrônico n° 016/2012 que tem por 
objeto: Aquisição de Material de Consumo (livros), 
t:Onfonnc quantitativos e especificações· constantes no 
Tcnno de Referência e anexos do Edital. Referente ao 
processo n• 3005263/201 1-MPAP, Convênio MJ n• 
748751 12010 (S1CONV). O editai" poderá ser obtido a 
partir da publicaçao deste aviso no D.O.U. no seguinte 
endereço: www.licitacoes-e.com.br. Total de lotes 
licitados: 23. Edital: a partir de 02/l 012012 de 8:00h às 
14:00h. Endereço: Av. ,fAB, 64. sala da CPL, Centro, 
Macapâ-AP, Fone-Fax: (96) 3198-1652 (e-mail: 
cpl@mp~ap.gov.br). Entrega das propostas: a partir de 
02/10/2012 às 8:00h no site www.licitacoes-e.com.br. 
Abertura das propostas: 15/1012012 às 09:00h no site 
www.llcitlleoes·e.com.br . 

Macapá-AP, 24/0912012. 

~~E~A~ST~TO 
PregodrofMPAP · 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 

PUBLICAÇÃO DA ERRATA DA 
HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE 

JUSnFICATiVA No 04212012/MP-AP 
PR_QCESSO No 3003!1_581~12 · 

ONDE SE L~: 

Jus~ fica-se a presente despesa em favor da empresa L 

Pág: 28 

P OLIVEIRA ME, no valor de R$ 4.257,00 (quatro 
mil du7.entos e cinqüenta e sete reais). 

LEIA .SE: 

. Justifica-se a p.resente despesa em favor da cmpres~ L 
? OLIVEIRA ME. no .valor de R$ 5.257,00 (cinco 
mil duzel)tos e cinqUenta c sete reais). 

Macapá, 24 de setembro do 2012. 

' .... 
. ~- ~, ... " 

SALIM SANTIAGO LEITE 
Presidente da CPUMP-AP 

Publicações Diversas 
f ~ ·. •, . . .; .~ . 

C. F. COSTA-CNPJ: 05.278.292/0001-42 
Torna público que requereu junto ao IMAP, a 
Renovação da Licença de Operação para atividade de 
Comércio Varejista de Combustíveis, loca!iu:do na 
Rua Joaquim Caetano da Silva 971 Bairro Cantral 
municfpio de Oiapoque-AP. 

MAf'RAN SERVIÇOS L TOA -CNPJ: 04.812.02210001-07 
Toma público que REQUEREU ao. IMAP a Lieença 
Ambiental de Operação para Fabricação, Manutenção 
e Reparação de Tanques .Metálicos, Metalúrgica e 
Manutenção Etetr.omecânica Industrial localizàdo na 
Rod. Duca Serra, n• 2390, Dlst Industrial Santana-AP. 
Não foi detenninado estudo d!_l_~a_c~ ambiental. 

MADEIREIRA SERRADO L TDA-EPP 
Toma público que recebeu do IMAP, a Ucença de 

· Operação lf 00508/2012, pelo prazo de 03 Ano, 
para atividade de serraria com desdoti'ramento de 
madeira, situada no ramal da lixeira pública n° 729, 
Zona Rural, Ferreira Gomes/ AP. Não foi 
determinado estud~_:de imoacto ambiental. 

L FARIAS MIRA-ME 

CNPJ n': OG.v9L905/0001·99 

Torna público que recebeu do IMÀP • UCENÇA DE 

OPERAçAO (LO.) n' 082/10, para de~nvolver 

atividade (le comercialização de combustivel (Gasolina 

e Óleo Diesel), localizado na margem do rio Araguari~ 

s/n, Beiro Rio, Cutlas-AP. 

fk«4 
EDn'AL DE IN'nMAÇÁ(l 

f!EGISlJO m; PROTESTO D! XIIJJLOS 

\ 

O I • Tabcli&o de Notas e rllflis cargos anexos da coman:a de Macapá. 
Eslado do Amapá_ a Rua Timdentcs, 6l>l - &irro Centllll, por 
nomeaçao legal, etc... FAZ SABER que encontram-se pam protesto 
os titules abaixo rehu:ionadoo de responsabilidade. Protocolo: 
941.946: N QuaRSIIla Rodriprs ME. Protocolo: 941.~: Ratd 
da SliVI Raliclo. Protocolo: 941.741: halo Reulto Silva Costa. 
Protocolo: 941.830: GetliHo dt SIIVI Cernlho. Protocolo: 
941.877: J~ Augusto Morqaes de Ftrlss. Protocolo: 941.948: N 
Quaranoa Rodrlguet ML Protoeolo: 941.956: TM Lobo e 
Tel1dra LTDA ME. Protocolo: 941.958: J Anl811! dt Cosll ME. 
Protoeolo: 941.969: R M S Ralol e Cu. Protocolo: 941.975: 
Frenck Ndsoa Ptrrl,. Corddro. Protoc:olo: 941.989: lreoo da 
Silva Soaza. Protocolo: 941.563: N Quaresma Rodrlgats ME. 
Protocclo: 941.561: Rend da SiM Rabtlo. Protooolo: 94l.011: 
DJo&o C.ormo SanlanL Protocolo: 942.014: KatlaDt Nadmeeto 
Ltmos. Protu;:olo: 942.017: Socorro de Marli Alva Cosa 
Protocolo: 942.038: Waldlae Geralda Coma Rud. Protocolo: 
942.521: N Qwlremut Rod~a Me. Prototolo: 942.457: R M S 
Ralolr Cil. Protoeolo: 94U41: EM Vu ME. Protocolo: 94UOJ: 
N Qutruma Rodrlpa ME. Protocolo: 941.201: Rt11cl dt Silva 
Rabelo. Protocolo: 942.173: Geyse Waodcy Dias Cor11!1. 
PI'Gtoeolo: 942.141: Collçalva e Crlsplm LTDA EPP. Protocolo: 
942.098: S G A EwocdlstL Protocolo: 941.3l1: Heloisa Mttl5sa 
Mira Ma .. ado Favacbo. Protocolo: 941.304: C G Arnjo ME. 
Protocolo: 942.249: lpaclreot Soeom> Slrliva dt FOIIUICL· ' 
Protorolo: 942.019: MltbtUt Jesslta Rocha Ntri5. Protocolo: 
942.631: Remir S.bloo da SIM. Protocolo: 941.611: Ralza da 
Sllvt Souza. ProtO>COio: 942.56l: lrroo dt Silva SoiiD. Protocolo: 
942.5«: SltO'Ir dá CoiiSinlçlkl LTDA ME. Protoeolo: 94l..c87: J 
Goma da COIII JlfE. Protocolo: 942.416: Luiz da Slloe MOUI. 
ProtocolO: 941.682: Projetas Arte Da!p LTDA. Protocolo: 
942.028: Geuy de Jesm dos Saotes. Protocolo: 942.418: Terra 
Coo1tnlçl!es LTIJA. PrototOio: 941.327: Forte Atacadista LTDA 
ME. Protocolo: 942.238: Carla dos S..atos Moatelro. Protocoln:· 
942.110: lgrrja do Ev Quadrangular PR Wtliatoa. Protocolo: 
942.183: Erloa Cosia de OI!Ytlra. Protocolo: 942.041: Jost Wilson 
Silva. PI'Otocolo: 942.025: Mlpel Mariano Gob Filbo. Para que 
nlo se alegue ignortncia. IN11MA-OS a Jl88M ou darem as razOes 
porque nlo o fazem. sendo o presente editlll publicatlo através da 
imprensa oficial e ali em I ex-vi do 
artigo 15, parégrafo . M ,._ AP. 24 de 
Setembro ~ Pl! Roberto 
Seno de Almetda) Ta . Dou f~. 
assino em publico e raso ... 


	

