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Estado d_o Amapá 

P-ODER EXECUTIVO 

Órgãos ·Estratégicos de Execução 

' (Defensoria Pública 

PORTARIA 
N°.063/2012~EFENAP 

) 

O DEFENSOR P,ÚBUco-GERAL po .ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119, lndso Ill, da lei Complementar 
Estadual no. 0008, de 20.12.94, e pelo DeCreto no 022, 
de 03 de janeiro de 2011. · 

~.E _50 L V E: 

Tomar sem efeito. a ,Portaria n• .059/2012· 
DEFENAP, de 11/10/?012, publicada no D.O.E n• 5331 
de 18/10/2.012. 

,Oê-SI!C:iênda, ~istre-.se, publique-se e cumpra-se. 

~ABINETE DO DEFENSOR . PÍIBUCO-GEAAL DO 
E5T~· DO AMAP~ EM 25 DÉ OUTuBRO DE 2012. 

., 

<~· ~ .. ~. 1-''l-• '-· / ... .. --· ..,..· 

IVAN(I ,MAG.NO DE OLIVElltA 
Defensor Públjco-Geral 

t'ORTARIA 
NO, 064/2012-DEFENAP 

O DEFENSOR P,ÚBUCO-GERAL DO .ESTADO DO 
AMAPÁ, usando ·das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119, Inciso IH, .da Lei ,Complementar 
Estadual no. 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto no 022, 
de 03 de janeiro de 2011, e confOrme a realizaçao do 
Mutirão atrav~o · Projeto "Defi!nsoria Perto de 
yo,cê: ,Promovendo a Clcla<lan.'a". 

:! 

Homoiogar o deslocamento elos servidores, JOS~ 
HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, Chefe de Defensoria 
Pública Criminal, COP, ,IRNA TAVARES LIMA DE 
ARAÚJO, Gerente de ProJeto Mutirão de Penas 
Alternativas, CDS-2, SHIRLENA LAMARlO DA 
SILVA, Gerente de Subgrupo ProJeto "Balcão de 
Direitos•, CDS-2, lotaclos nesta Instituição, que . 
deslocaram-se da sede de suas atividades -
Macapá/AP, até o Munldplo de Plapoque/AP, no 
perlodo de 16 .a 19/10/2012, com a finalidade de 
partldpação no Mutirão Processual e de-Atendimento ao 
Público no referido município. 

Dê-seciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO DE~sOR PÚBUco-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 25 DE OUTUBRO DE 2012. 

~ .. --:..,/' ..... ~·,..,· 
,/- (; 'j,/1""(..- .~--. ~ 

~NCl MAGNO D~.0LtvEIRA 
/ Defensor Público-G~I___ . 

PORTARIA 
NO, 065/2012~EftNAP 

O DEFENSOR PÚBUCO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119,. Inciso 111, · da Lei Complementar 
Estadual no. 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto no 
022,de ~3 de janeiro de 2011, e considerando o contido 

·no Memo. no 009/2012-DEDIMI. · 

R E 50 L V E: 

. Designar a Advogada éUDA MARIA .ALMEIDA 
.UMA,Chefe de Defensoria PÕbllca de Direitos Difusos e 
Minorias, CDP, OAB n° 541/AP, lotada nesta 
Instituição, para viajar da sede de suas atividades -
Macapá/AP, até" a Cidade de Brasllia/DF, no 
perlodo de 06 a 08/11/2012, a fim de partldpar do 
Fórum Nacional de Gestores e Gestores LGBT 
FONGES, na referida ddade. 

Dê-secléncla, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÍIBUCO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 25 ,DE OUTUBRO DE 2012. 

/ 

~~ ;?l'-., 

IVANCI MAGNO DE OUVEIRA 
Defensor PúblicO-Geral 

(Polícia Civil ) 
Tito Guimarães Neto . 

PORTARIA N°. 590/2012-0GPC 

O OELEGADO·GE.RAl ,DE POLÍ~IA CIVIl, 
usando das atribuiçõés que lhe são conferidas pelo art. 
17, Xl, da Lei n°. 0883, de 23 .de marÇo de 2005, 
combinado com o parágrafo únicO do art. 168 da lei no. 
0066/93, e tendo em vista os motivos apresentados 
pelo Presidente ·da Ccmi~são de Processo 
Administrativo Oisdplinar n°. 014i2012-DGI'C nc Olí.cio : + 
n°, 935/2012-CPA que justificam plena~~rentr. a 
necessidade de p;or;vyo;;.i~ ao v;u.; fi'aCiv e:n iei paia : ·· 

· a conclusão dos respeltivos trallalhos. · S ; 

P~.(!~P.OG.t.R, :n:- 60 ti!.1:t, ·) r.rz.'!.\l 
para conclusã':' ~"!i !:-lbi1fhos t~a· ~.,mi;sãc c?~r.t!tl!irl;, 
pelei POrtilrÍ(l ~o !"1?5/.~iwDG?C. 

PORTAR lA 11°. 591/2012-DGPC 

.O OELEGADÓ·GERAL DE POLÍCIA -CIVIl 
usando das atribuições q·ue lhe são conferidas pelo art:·. 
17, ~I, da lei n°. 0_883, de .23 de marçõ. de 2005, 

· combinado com o paragrafo únl~o do art. 168 da Lei no. . 
0066/93, e . tendo em viSta os motivos apresenb!dos , . 
·pelo PreSidente da ·Comissão de .Processo ; · 

. .Admln.fsttalivo .Disciplina.r n°: 017./2011 no Ofício ·no. 
960/2012-CPAD que. justificám plenamente a 
necessida~e de prorrog~$âc. do prazo li~ad~ em lei para i : 
a conclusao d_os respectivos trabalhOs. 

il: 
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órgãos Estratégicos de Execução 
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Auditoria Geral: José Mauricio Coutinho Vianna 
Procuradona Geral: Antônio Kleber de Souza dos Santos 
Defensoria Pública: lvanci Magpo de Oliveira 
Policia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende 
Policia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Raimundo Américo Furtado de Miranda 
Policia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Gcml: Raimundo Lima da Silva 

Secretários de Estado 

Administração: Maria Luiza Pires Picanço Cearense 
Desenvolvimento Rural: Paulo Roberto Nunes (interino) 
Cultura: ,losé Miguel de Souza Cyrilo 
Q>muniçaç~o: !Jruno Jerônimo de Almeida (interino) 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de CarValho 
Desporto e Lazer: Carlos Rogério Souza Salvador (interino) 
Educação: Adalberto Cnn•alho Ribeiro 
Receita Estadual: Jucinete Carvalho de Alencar 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço 
lnti·aestrutura: Joel Banha Picanço 
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo 
Planejamento. Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castifo Silva 
Saúde: Lineu da Silva Facundes 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Sandro Belo Barriga (interino) 
Mobilização Social: Eloiana Cambraia Soares 

Au~arquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: lvana Maria Antunes Moreira 
Amprev: 
SIAC- Super F:ícil:Dário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Maria lzabel de Abulquerque Cambraia 
lapcn:Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Francisco Sávio Alves Pinto 

· Diagro: Marcos Aurélio Bezerra Araújo (interino} 
Feria: Dinete Regina Pantoja 
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amaoajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Fernan.do Augusto Negrão Braga 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: lvanete Costa Amanajás (interina) 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nifza Amaral de Araújo 
Procjap: José Alípio Diniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho Alexopulos 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
IMAP: Mauricio Oliveira de Souza 
ARSAP: 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucumaquc: Antônio Carlos Brito de Lima júnior (interino) 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sãvio José Peres Fernandes 
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves 
CEA: José Ramalho de Oliveira 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque 

es Neto 
de Potí::<a (:ivil 

PORTARIA N°. 592/2012-0Gr>C 

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuiÇões que lhe são conferidas pelo art. 
17, XI, da Lei n°. 0883, de 23 de março de 2005, 
combinado com o·parágrafci 'único do art. 161 da Lei no. 
0066/93, e tendo em vista os motivos apresentados 
pelo Presidente d? Co.mlssi'io de Sindicância 
Administrativa Disciplinar n". 044/201.2 no Ofkio no. 
974/12-CSA, que justifickor-1 plenamente « r.ecessida\'1e 
de prorr-ogação do pra2.u tÍkadv e11t: ;~\ pa!·;. (", :·:·'HlCtt..tsfF:

dos respectivos tr·abalhc;;. 

r>RO!'!.ROGAR, per· ;nal' .':0(trin':a) 
dias, o prazo para Cl)rot:tt~<;âo dos ~·ab?l!hos rl<: ':c:missi:o 
constituída oela Portaria n". 502/~.Q-12-:>GPC. 

PORTARIA N°. 593/2012-DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA ClVIL, 
usando das atribuições que lhe são confer<das pelo art. 
17, XI, da Lei n°. 0883, de .z:; de março de 2005, 
combinado com·o par.ágra1o único d•:> art. l.68 da Lei n<•. 
0066/93, e tendo er.-, vista os motivos c;pr~,;E:ntilC!t)S 
pela Presidente ela Comissão de Proce.sso 
Adminlstf·<>tivo Disciplinar no. 030/201:7.-DGPC no Oficio 
n". 0924/2012 que justificam plenamente a 
necessidade de p•·ur.·.:.g;;o;ãc. do p;;,:~..:. fi.(a(l<- "'''' lei para 
a conclusão dos respectrvos trabalhes. 

;"?Cl"P .. :::rg;_t\R, :~··J:· ()J cl'.::;_. ·~ !:·r;··' 
para l:Oncl:..1~5·:- .:1~'5 t."3l'ilr~;(lS C:ã f:~o,rni3Sã;;. 
pela Pori.:ni:, ,~ !1325!::.012-I:'Ç 

PORTARIA N°. 594/2012-DGPC 

Pág. 02 

D DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVll, . 
usando das atribuições que lhe são conferidas peic art. 
17, XI, da Lei n°. 0883, de 23 de março de 2005, 
combinado com o parágrafo único do art. 168 da Lei n". 
0066/93,_ e tendo em vista os motivos apresentados 
pelo Presidente da Comissao de Processo 
Administrativo Disciplinar no. 02:1/2012 no ..Oficio no. 
975/12-CPA que justificam plenamente a necessidade 
de prorrogação do prazo rixado em iei para a .::onctusão · 
dos respectivos tr3balhos. 

llf.SOl..V';;: 

PRO~ROGAR, r'Or 
para conclus-ão elos t.~"balhos 
pela Portari<> no 0142/12-DG 

(D ães Neto 
I de Polícia Civil 



Macapá, 31.10.2012 

O OELEGADO:GEI<.AL DE POdCl.>. CIVIl., 
usando éa; atril:luiçóes que lhe são cor. feridas pelo ;;r•. 
17, XI, da Lei no. 0883, de 23 de março de 2005, 
combinado com o paragrafo único do art. 158 da Lei n". 
0066/93, e tendo em vista os n1otivos apresentaaos 
pelo Preside11te da COflllssâo de Processo 
Administrativo Disdpiinar n·;, 020í2012 ne: =Jticic.. r:'-. 
976/12~CPA que JUSt.iricam plEnamente a "z~~·o::·.sidad .. ~ 
de prorrogacãc úv iJrt.,o .ixadc.. e"' id pari'. ct :=Jnd=Jsii:) 
dos respectiv!'t~ tr-ah~!ho:-, · 

rr.to~~eG.~.R .. :;~·· fiO ,~·::i_ .J ,:•·.t !_.> 
pl:ira concli.Js.ic .. ~~~s i;:tt'n~h~ls r.a C·1fTii5sâ·:·· : .. ~~t:~:·lr:-:. 
pela Portiln:, "" 0 0141; ~ 2-o-:;pe, 

O V2U:GAi;·,:' .. -GE:HAI. Ct: POi ic:.i. CT1Jl:., 
usando das atrii.:~>Jit;3es q,.1e ihe sãtJ C•?rfer;~l~1~ :'l(!~( f-r;. 

17. XI da U!i -~~. I1Bfn 1 ,Je 23 <!c rr.Jn;\· •:r: ~~·:u~, 

combinaôu l..Uf•i ,, p~i:3l!Jraio ·~ni.:o jo Jtt. :;..-::.! ~:;} L.:i n · 
Q(l66fÇ·3. ;: :..f:i1:.1!. f~;r, .... -~~t:t; os rnot:'tus ~;,; • ·~;;.·,·.tJc-::.s 
pelo Pr~s;jen:e (!a <.:omissãCl :1•· P""<. t:~!.t:-0 
Administrativo i.>isci;.>Hnar r.~. O:i.S/201.2 :;.: .. ~i.:!-: !'.-;, 

977/12-CP:\ qu{: jus~.fi:.;.:m ~ler:tH1'1t:mte ~ -.e .. ;:·;sidaci2 
de prorrogncão drJ ;.rç,.!V i1Aadc, t.!t :éi ~a.~~ i.'! -:011t.:ltJsão 
dcs respedivos t:-.,t,alh!"IS 

;. ·::···~"_{'(·~;·,\F.. ~·J" r>} l' . , '. i: · ~ · . .1 

pi:n :·tt;c:~·.·::·;- :.-.-;: r--.:hr;;•;:;s r~.: :..ni'ili-;s,i· ·t -~ ; . .,. 
ptl-19~.r· ,·,. ·.·· •·tJfi·"J.:,·;~~ ... 

~ORT~RlP. h'' 591/2.012·~GPC 

O OELEGADO·GERAL DE POLÍUA CTV!L, 
usando <las atribuições que lhe são conferidas p~lo art. 
17, XI, da lei no. 0883, de 23 de março de 2005, 
combinado com o parãgrafo único do art. 161 da Lei n". 
0066(93, e tendo em vista os motivos apresentados 
pelo Presidente da Comissão de S<ndicància 
Administrativa Di~ciplir.ar n·'. OlS(21ll2 no Oficio :1°. 
978/12-CSA, qut: justifit.:ar,; plenamente c :"e-:-·~~sidade 
de prorrogação~~ ptc.lt; .h.~JG er.1 ;d ua.-~.~ u .:ündusiH'"J 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

Fábio da Silva Fonseca 
Diretor 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Chete da Divisão Administrativa 

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

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO. Associação Brasileira de 

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

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

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

(DIÁRIO OFICIAL) 

dos respectivos trabalho> 

P!'l.O?.ROGfo\R, pc-r .,a··:.. V~{tr:ntc) 

dias, o prazo p:~t-3 c~r-r.lu!1âo dos t::-ab~!:-tos dfi ~,-;r,hdio 
constituída iJ~.Io l'ort<:lia n°. 40.'12·CGPC. 

PORTARIA N". 598/2012·CGPr. 

O OELEGADO·GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe siio conferidas pelo art. 
17, XI, da Lei no. 0883, de 23 'de març~ de 2005, 
combinado com o parágrafo único do art. 16i da Lei no. 
0066/93, e tendo em vista os motivos· apresentados 
pelo Presidente de Comissão de Sin.:licân:iil 
Administrativa Discipli!lar no. 001/2011 no f;ficio n". 
988(2012-CSA, <;~e justificam olenõmente ~ 
necessidade de p;oi,'..lga_,;ão do p;ãzl".. fi.(ao~. t:-1: tei ~c:.ra 
a conclusão dos respectivos trabalhos. 

P~(\:~?.OGe.R:, r.L~f" :na· -::"·:t.r;n-::::) 
dias, o praLo pa:·.:-. c:.-:~:IL•:;.1~. de; t:ab?~!los :1:-: ":•. :·.~i.;:í:.'J 
constitui>:~~ 6.:!::: Port:;rra nr:. 00:;~"::7ol;-·D{~F: 

- -: . ·-v~ ,.,_.;~:j::.'"ll }:; H O• •· ... 
usar:.so das Ju::,. . .-,;·.: . .:-·., ~-~·l.· :···~si~ c ·f,_.ri[!as v.-:.'... !:-'. >:~ .. 
da Le: n.c .~n:s: .. :.:: ~:, ·.~:. .rú ·-' G·! :::x.::. un ... :. ::-.· o,;,-q :s 
élrts. 159. ~ l:-1 ~ , ~ ~- ~é L\:: :· ,- (:tib ·~\ e 

n.o 831/12 ....... . 
Pres~rientr ~· ' 
DiS<:iplir.ar:,c '' ... , .. 
006;'7012/ i.-,,,.·_· 
de Pol~·m: (. .;,q ,r .·.· ·. 

!,· .. -j, ... j; 't 3:,1'."! 

.. :; ···e-.. ;i.·.·1) -:c. u 
-•. [.'.li . ' 

'.' .'·l il·~ J';~ .:·c i''l p.·~: f.; .l.; ~Br :1 
desigpa·;?.0 :~·:·· ~.c:·~ · · ... 1. 

Af\lOiUó 0~2· ,,,.\ 
REGI~~·!' :;;:. .. .:. 
e AL '=.)"Jo'· :.'·r:i. 

,I[L\ 
:i'') :i: l J.it .. 

f.;l ·;,h' 
.::!../', 

:!;:··:· 
::J'c. 

REMESSA DE .MATÉRIA 
AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 
NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 
SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE 

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS, 
12cm DE LARGURA PARA DUAS 

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

E QUADROS. FONTE ARIAL 1 O. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

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

. 02 RAC/REMES R$ 225,00 R$ 450,00 R$ 900,00 
SA POSTAL 

mah:-~J'a ·1 , 

Prf~IOf;!ltf:· ,- \!. 

Ccm:ss?.o õ.!c':e: --, 

PORTARIA N° 600/2012·DGPC 
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·-:] '· ")-·) 
·l.(;!: •I 

O DELEGADO-GERAL DE POÚOA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n. o 0883, de 23 de março de 2005, combinado com os 
arts. 159, 164 e 165 da Lei n.0 0066/93, e 

CONSIDERANDO os motivos expostos no Ofido 
n.o 831/12-CPAD, de 24 de Agosto de 2012, subscrito pela 
Presidente de Comissões de Procedimentos AdministrativOs 
Disciplinares (Sindicãnda Administrativa Disciplinar n.o 
020/2012) e de acordo com o Despa(ho do Corregedor Geral 
de Policia Ovil(verso), os. quais justificam providêndas para 
designação de nova Comissão. 

' RESOLVE: 

D~gnar, a servidora RAILANA BERENICE 
AMORAS OUVEIRA Ofidala de Polida, matricula n. o 30 
REGIANE SOUZA CRUZ Agente de Polida, matrícula n.0 917338 
e ALEXANDRE VERÇOSA DE SOUZA Agente de Polida, 
matrícula n.0 914630 para compor a nova Comissão como 
Presidente e Membros, respectivamente, em substituição a 
Comissão anterior da referida s· ·cãncia. 

PORTARIA N° 601/2012·DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POÚCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n.0 0883, de 23 de março de 2005, combinado com os 
arts. 159, 164 e 165 da Lei n.o 0066/93, e 

CONSIDERANDO os motivos expostos no Ofído 
n.0 831/12.CPAD, de 24 de Agosto de 2012, subscrito pela 
Presidente de Comissões de Procecimentos Administrativos 
Disciplinares - (Sindicãnda Administrativa Disciplinar n.o 
021/2012) e de acordo com o Despacho do Corregedor Geral 
de Polícia Civil(verso), os quais justificam providêndas para 
designação de nova Comissão. 

RÉSOLVE: 

Designar, a servidora RAILANA BERENICE . 
AMORAS OUVEIRA Ofidala de Polícia, matricula n.o ~08110,_ 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

Exemplar ................................. - ............. : .............. RS 5,00 
Exemplar Atra~ado ............................................... RS 6,00 
Centímetro Composto em Lauda Padrão ............ R$ 5,50 
Centfmetro para Compor .......... ; .......................... RS 8,00 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... RS 50,00 

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

desacordo com suas normas. 

Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 
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REGIANE SOUZA CRUZ Agente de Polida, matrícula n. o 917338 
e ALEXANDRE VERÇOSA DE SOUZA Agente de Polida, 
matricula n.0 914630 para compor a nova Comissilo como 
Presidente e Membros, respectivamente, em substituição a 
Comissilo anterior da referida Sindtc3nda. 

PORTARIA NO 602/2012-DGPC 

O DELEGADO·GERAL DE POLÍCIA OVIL, 
usando das atribuições que lhe silo conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n.o 0883, de 23 de março de 2005, combinado com os 
arts. 159, 164 e 165 da Lei n.o 0066/93, e 

CONSIDERANDO. os motivos expostos no Ofído 
n.o 831/1 2-(PAD, de 24 de Agosto de 2012, subscrito pela 
Presidente de Comissões de Procedimentos Administrativos 
Disc•phnares (Sindicanda Administrativa Disdplinar n.o 
022/2012) e de acordo com o Despacho do Corregedor Geral 
de Polícia Civil(verso), os quais juStificam providéndas para 
design~ção de nova Comissão. 

RESOLVE: 

Designar, a servidora RAILANA BERENICE 
AMORAS OLIVEIRA Ofidala de Polida, matrícula n.o 308110, 
REGIANE SOUZA CRUZ Agente de Polida, matrírula n. o 9 I 7338 
e ALEXANDRE VERÇOSA DE SOUZA Agente de Polida, 
matrirula n.0 914630 para compor a nova Comissão como 
Presidente e Membros, re.~vamente, tuiçâo a 
Comissilo anterior da referipa Sim ·canda. 

/ 

Dê-se dênda. 
Publl~ire-se. 

PORTARIA NO 603/2012-DGPC 

O DELEGADo-GERAL DE POÚC!A CIVIL, 
usando das atribuições que lhe silo conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n. o 0883, de 23 de março de 2005, combinado com os 
arts. 159, 164 e 165 da Lei n.0 0066/93, e 

CONSIDERANDO os motivos expostos no 
Ofido n.o 831/12-cPAD, de 24 de Agosto de 2012, subscrito 
pela Presidente de Comissões de ProCedimentos 
Administrativos Disciplinares (Sindic3nda Administrativa 
Disciplinar n.o 023/2012) e de acordo com o Despacho do 
Corregedor Geral de Policia Civil(verso), os quais justificam 
providêndas para deSignação de nova Comissão. 

RESOLVE: 

Designar, a servidora RAILANA . BERENICE 
AMORAS OLIVEIRA Ofidala de Polícia, matricula n.0 308110, 
REGIANE SOUZA CRUZ Agente de Polida, matrícula n.0 917338 
e ALEXANDRE VERÇOSA DE SOUZA Agente de Polida, 
matrícula n.o 914630 para compor a nova Comissilo como 
Presidente e Membros, respectivamente, em substituição a 
Comissão anterior da referida Sindic3ncia. 

PORTARIA NO 604/2012-DGPC. 

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atnbutções que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Let n.0 0883, de 23 de março de 2005, combinado com os 
arts. 159, 164 e 165 da Lei n.o 0066/93, e • 
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CONSIDERANDO os motivos expostos no Oficio 
n.0 831/12-CPAO, de 24 de Agosto de 2012, subscrito pela. 
Presidente de Comissões de Procedimentos Administrativos 
Dlsciplinijf'e!! (Sindic3ncia ·Administrativa Disciplinar. n. 0 

029/2012) ·e de acofdo com o DeSjlacho do Corregedor Geral 
de Polida Civil(verso), os quais Justificam providências para 
designação de nova Comissilo. 

RESOLVE: 

. Designar, a servidora RAILANA BERENICE 
AMORAS OUVEJRA Oficiata de Polícia, matríruia n.o 308110, 
REGIANE ~UZA CRUZ Agente de Polida, matrícula ·n.o 917338 
e ALEXANDRE VERÇOSA DE SOUZA Agente de Polícia, 
matricule n.0 914630 para compor a nm Comtssilo como 
Presidente e Membros, respectivamente, em bstituição a 
Comissilo anterior da referida Sindicanda. 

Outubro de 2012. 

PORTARIA N° 605/2012-DGPC 

O DELEGADo-GERAL DE PóLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n. 0 0883, de 23 de março de 2005, combin~do com os 
arts. 159, 164 e 165 da Lei n.0 0066/91, e 

CONSIDERANDO os motivos expostos no Ofido 
n.0 831/12-(PAD, de 24 de Agosto de 2012, subscrito pela 
Presidente de Comissões de Procedimentos Administrativos 
Disdplinares (Sindic3ncia Administrativa Disdpllnar n.o 
030/2012) e de acordo com o Despacho do Corregedor Geral 
de Polida Ovil(verso), os quais justifiCam providências para 
designação de nova Comissão. 

RESOLVE: 

Designar, a servidora RAILANA BERENICE 
AMORAS OUVEIRA Ofidala de Potiia, matrícula n. 0 30811 O, 

. REGIANE SOUZA CRUZ Agente de Polida, matrícula n.o 917338 
e ALEXANDRE VERÇOSA DE SOUZA Agente de Polida,. 
matrícula n.0 914630 para compor a nova Comissão como 
Presidente e Membros, respectivamente, em substituição a 
Comissão anterior da referida Sl~dic3nda. 

PORTARIA N° 606/2012-DGPC 

. O DELEGADo-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe silo conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n.0 0883, de 23 de março de 2005, combinado com os 
arts. 159, 164 e 165 da Lei n. o 0066/93, e 

CONSIDERANDO os motivos expostos no Ofício 
n.o 831/12-CPAD, de 24 de Agosto de 2012, subscrito pela 
Presidente de Comissões de Procedimentos Administrativos 
Disdplinares (Sindicancia Administrativa Disciplinar n.o 
036/2012) e de acordo tom o Despacho do Corregedor Geral 
de Polícia Civil(verso), os quais justificam providências para 
designação de nova Comissão. 

RESOLVE: 

Designar, a servidora RAILANA BERENICE 
AMORAS OLIVEIRA Oficia la de Polícia, matrícula n. o 
308110,REGIANE SOUZA CRUZ Agente de Polícia, matricula n.0 

917338 e ALEXANDRE VERÇOSA DE SOUZA Agente de Policia, 
matricula n.o 914630 para compor a nova Comissilo como 
"resrdente e Membros, respectivamente, em sÚbstituição a 
·:omissão anterior da refenda Sindic3nda. 
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PORTARIA No 607/2012-DGPC 

. O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe' são conferidas pelo· art. 17, XI, 
da Ler n. 0 0883, de 23 de março de 2005, combinado com os 
arts. 159, !64 e 165 dalei n.o 0066/93, e 

CONSIDERANDO os motivos expostos no Ofido 
n.0 831/12·CPAD, de 24 de Agosto de 2012, subscrito pela 
Presidente de Comissões de Proceaimentos Administrativos 
Disciplinares (Sindicância Administrativa Disdplinar n.o 
037 /20.12) e de acondo com o Despacho do Corregedor Geral 
de Pohcra Clvll(verso), os quais justificam providêndas para 
designação de nova Comissão. 

RESOLVE:· 

Designar; a servidora RAILANA BERENICE 
AMORAS OLIVEIRA Ofidala de Policia, matricula n.o 308110, 
REGJANE SOUZA CRUZ Agente de Polida, matrícula n.o 917338 
e A~EXANDRE VERÇDSA DE SOUZA Agente de Polícia, 
matncula n. 0 914630 para compor a nova Comissão como 
Presidente e Membros, respectivamente, em substituição a 
Comlssilo anterior da referida Sindicanda. 

PORTARIA N°. 615/201-l·DSPC 

O C(\r:(.:\!:{)·\:.t:;(,t..L íJE POt!CIA CIV~i.: t..Sôn~::) 

das atribuiçC:=r :iu·-=· !i':í' -::~" ::-: .. /f'n.~~~ ~:o ar~. P, 'iJ ca Ld 
no. 0883, ç,e :.:::.. :.!~; fir~·(.c (:~ 2~;~.-~5. ~orn:-:~-,-1:.~(. · :·~:.1 ._. 
part.gra'c ...:~:1r:; úv :~•~ ... 6: \li.~ t.e: 1:.:. 00:)6/9:. ·: ~: :~··1 ::· l 
vi~ta os rnCt:i·.'CS apr~ser:tt:ocs r.~l" f'n·skt;me d,~ C:-::1; ;S<to J"to 
Sinc!ic~f:c~a .3-.dm,r.i;r;;~t;·._~:"J C;~:::ç·•;t.a:- :-:•·. 0~2'20~2 ,·.:;;.')Feio=''' 
98Y/2012·CSI\, ou~;: _i"-~~tif.c~r:1 p!enari;C:'ltC a rr:f~~:·vc=.c~ •.:..: 
Redt!Signaç~o c.h~ ~a?.::. :•.o(c.ô~= ~:r. :~:. unr.:: c :0n:. ::i:.::k clty;,;; 
respectivo;; tr2.:-Jrd-,c'=c. 

RE50!.'!E: 

P.:=r.'~·.::··~r:·",: ... ~. ·:( :·.:;~·.: .~t .. ~nr~ ·2 :.: :·!i::O:.r•:: ... 
<:: ':.i.' 73 

I' O K I A K lA, N~ 0616/2012 • DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POÚOA OVIL DO AMAPÁ, no uso 
das alribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 004/2000 • 
SEJUSP e, tendo em vista o documento, Memorando n° 198/12 -
DPl. 

RESOLVE: 

. 1 · HOMOLOGAR o deslocamento do Servidor, RAIMUNDO 
FAQJNDES DOS SANTOS ( Diretor do DPC ), que viajou da sede de 
suas atividades Macapá·AP, até a cidade de Belo Horizonte/MG no 
período de 23 a 27/10/2012, para-pa iópar do Congresso Brasileiro 
de Direito c Polítrca de Segurança ubl' . 

(Polícia Técnic·o-Científica 

Odair Pereira Monteiro 

PORTAR I,\ 
N". 10012012/POLITI:C ~ 

O DIRETOK PKI:SIIl!::>rn UA I'OLÍr.tA TtC~'ICO 
CIE:-óTÍFIC.\. no uso das ombuições que lhe confere o An 23 da 
Lt• Estoduol n' OJJS de 16 de abril de 1997, e Decreto n• 085 de 03 de 
joneiro de 2011, tendo ~viSia o Memo. n•09Qt201l·DCIPOLITEC 
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Habilidade de manter suas atividades em bOm-nível, quando--I!ESOL\'L ·' 
Res~têneia a Fr~stração Elevada 

privado da satisfação de uma necessidade oessoal.em uma dada 
ART. 1°. HO~fOI.OGAR o d~~sloc:mll''lto do situação profissional ou pessoal. 

Sl'!r\'ldor .lO V-\ 'I nos SA\TOS. Perito Criminul, 1..!11~ VIaJOU da Grau de inteligência global dentro da fa~a média, aliado a 
~ede de ':'Uil'i r.tJv1daclês Mn.cnp~. atC o Distrito <.lo BaJliq~lt'IAP. na ' Inteligência Adequada 
comunidade C!i' Freguesr:l, no r~riodo de 16 u 2-l-il0/2012. com i capacdade de _inoorporar novos oonhecimentos e reestruturar 

:ir.a!1dade de reai17Jr Pericra de nano:> Mmcrrats I ooncenos jà estabelecidos. . ' lfiemória Elevada Capacidade para memorizar sons e imagens principalmente 
AI!T .. 2". REVOGAM-SE as diSpusi,ile. em i I fiSionomias. tomandC>-as dispóniveiS para a lembrança imediata. 

comrano. r Agressividade 
I i Levemente Energia que d~põe o individuo a.enfrentar situações adversas. 

I direc1onando-a de forma que seja benéfica para si e para a 

~);·r~~"'"~'J~:LJUJ 
Elevada sociedade mostrando-se uma pessoa oombatiVa. 

Adaptabilidade Elevada Capacidade de o tndivíduo adaptar seu oomportamenlo às mais . t'li. ~w;i;T '. diversas situações 
Diretor Prrsidrntci'POUTF.f 

Flexibmdade Elevada I Capacidade de o individuo agir com desenvolturas nas mais 
Çiversas situações elou rdéias. 

Maturidade Adequada Desenvolvimento fisréo e psicológico de acareio com a idade 

f.__ 
cronobgica 

Secretarias de Estado I · Responsabilidade Elevada 1 Capacidade co irdividuo em tomar deç~ões. assumif1do suas 
oonseqüências. 

Dinamismo Elevado Capacidaoe de desenvolver atividades intensas. 

lnrciatNa Elevada Capacidade em empreender e propor novas atitudes elou idéias. 

(Administra~ão ) Fluência Verbal Elevada Capacidade em comuntcar-se de forma comoreensivel e 
agradável. 

Maria Luiza Pires Picanço Cearense SoctabiÍidade Elevada Capacidade em conviver em grJpos de :arma a proporcionar a 

~ possiolliqade de trocas afetivas. 
Capacidade de Elevada Capacdade cie gerenCiar gi\Jpos em todos os seus aspectos. 

I 

EDITAL N° 040/2012 -IAPEN t Fobias Ausentes Medo i"acional ou patológioo de situaçO<s especficas como: 
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA animais, artura. água, sangue, fogo, etc., que levam a individuo a 

l desenvolver Vltação, cr~es de pãnico ou crenças infundadas 

[ -Ho~est.lade 1 Elevada --~· Respeito aos limites alh&ios com probidade e decoro. 
! 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO; no uso de 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PARA O GRUPO PENITENCIÁRIO suas atribuições, e conforme d;sposto no Decreto n"- 2334 de 14 de junho 

de 2010. publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n°. 4758, datado 2.4 O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório. 
de 14 de junho de 2010; 

2.5 O candidato poderá obter um dos seguintes resultados: -
Considerando o oficio n° 1122/2012 - GAB IAPEN, de 06 de 

2.5.11ndicado: significando qu·e o candidato apresentou, no concurso 

setembro de 2012, que solicita o preenchimento de três vagas para médico público para o Curso de Formação do Grupo Penitenciário, perfil 
clinico geral: 

psicológico compatível com o perfil exigidó. 

RESOLVE: 2.5.2 Contra-indicado: significando que o candidato nao ·apresentou. 

Convocar os cándidatos aprovados na 1" Fase- Prova Objetiva, no concurso público para o Curso de Formação do Grupo 
para realiz<tção da 3° Fase- Avaliação Psicológica, cargos de Educador Penitenciário. perfil psicológico compatível com o perfil exigido, 
Social Penitenciário - Médico (Clinico geral) do Concurso Público para o 
Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá -IAPEN. sendo eliminado do certame. 

I - DA CONVOCAÇÃO 
2.5.3 Ausente: significando que ó candidato não compareceu ao 

Exame Psicológico, sendo eliminado do certame. 
1.1 A Avaliação Psicológica será realizada na cidade de Macapá/AP. 

2.6 Os candidatos contra-indicados não serão submetidos a novos exames 1.2 Os candidatos deverão comparecer no dia 09/11/2012, para realização 
do 10· Estágio (Teste de Personalidade. Inteligência e Habilidades no presente concurso. 
EspecifiGas) e do 20 Estágio (Entrevista Individual), na Divisão 

2.7 Os candidatos contra-indicados na avaliação psicológica obterão tais Psicossocial da Polícia Militar do Amapá - Quartel do Comando Geral, 
munidos de documento de identidade, conforme cronograma de resultados através da entrevista devolutiva com o psicóloao no orazo de 48 
atendimento e demais Informações descritas abaixo. --.-. -

(quarenta e oito) horas, a contar da divulgação do resultado pela comissão 

11- DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA do concurso. 

2.1 Somente serão convocados para a avaliação psicológica os candidatos 
que foram considerados aptos na fase anterior. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO 
2.2 A Avaliação psicológica tem por objetivo analisar as condições 

. 
psicológicas do candidato, suas características e aptidões para freqüentar o AVALIA!;fÃO PSICOLÓGICA 
Curso de Formação para o Grupo penitenciário, de acordo com o perfil 

1" e 2° Estágio - Teste de Personalidade, Inteligência e Habilidades exigido para essa função profissional. A avaliação psicológica possuirá 02 
(dois) estágios distintos. porém integrados. A composição da avaliação será Eseecíficas e Entrevista Individual. 
constituída de testes que devem ser de conhecimento do Conselho Federal 

Local: Divisão Psicossocial da Polícia Militar do Amapá -Quartel do de Psicologia, e serão aplicados somente por· Psicólogos, através dos 
seguintes instrumentos: Comando Geral 

2.2.1 Entrevista individual; Dia: 09111/2012' (sexta-feira) ' 
2.2.2 Testes de personalidade, testes de inteligência e testes de 

habilidades especificas. Endereço: Av. Caramuru s/n 
2.3 O Candidato, para ser classificado, deve preencher as características Horário: 08:00 h. 
inerentes aos cargos, que estão especificadas no quadro a seguir: 

O candidato deverá comparecer com 30 minutos de antecedência, o 
' : ···. não comparecimento implicará na sua eliminação: 

CARACTERISTICA ': 1· PARÂMeTRO ·: DESCRIÇÃO 
., 

Conuole Emocional Elevado 
Habilidade de reoonheoor as próprias emoções diante de um CARGO: EDUCADOR SOCIAL PENITENCIÁRIO- MÉDICO (CLÍNICO GERAL) 
estimulo, con~olando-as de forma que não interfiram em seu 
comportamento. CLAS NOME I 

Ansiedade Diminuída 
Preocupaçao antecipada com aceleraçaa óas funções orgânicas, 

- I 
que pode afetar sua capacidade de rea\'lo diante de situações de 

ALDO MARCELO SOARES COSTA estresse. 

&r 
04 

·- -·--
Incapacidade de CÕntrolar as emoções e tendência a reagir de Impulsividade Diminuída 
forma bi\Jsca e intensa, diante de um estimulo interno ou externo. 

FERNANDA LIMA MELO 05 
Domínio ps1comotor Adequado Habilidade sinestésica para movimentar o corpo com equilíbrio, 

; atendendo às soliçitações psiqu1cas e/ou emocionais. r---
r ~ 

' l Atitude de autodomínio, presença de esplrito e confiança nos NATALIA MENDES GONÇALVES MONTEIRO Autoconfiança Adequada próprios recursos. estabelecendo oontatos de forma resoluta e 06 
. . . ~ -~ .. decidida, acreditando em si mesma . . .... 
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Macapá-AP. 30 de outubro de 2012 

r~f, 
\j·J..J'-'~ 

IRES PICANÇO CEARENSE 

Secretaria de Estado da Administração_ 

PORTARIA N•4'ff 8'12012 -SEAD 

A Sccrelária de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe· foram 
conferidas pelos Decretos n•s 1.497. 16 de outubro de 
1992. 0148, de 23 de janeiro de 1998, 2642, de 18 de 
JUnho de 2007. e tendo em vista o contido no Processo 
-Protocolo Geral n• 65514/2012. 

RESOLVE: 

Prorrogar por mais 45 (quarenta e cinco) dias, os 
termos da Portaria n• 179/2012· SEAD. de t7 de 
julho de 2012, que designou Sandro Simey Torr.inha 
da Silva. para responder pelo cargo de Delegado da 
Delegacia de Policia do Municlpio de 
TartarugalzinhO:OGPC, Código CD$·2. 

Macapá·AP. emJ(I detlvf112M de 2012. ,,...., 

MARIA LUIZ~EARENSE 
Secretária de Eslado da Administração 

PORTARIA No,)~l0·2012·DRH/SEAD. 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe ~o 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral no 
62249/2012, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença Especial 
Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo 101 da Lei no 
0066, de 03 de maio de 1993, ao servidor Jânio Tolosa 
Madlado, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Auxiliar Administrativo, Cadastro no 333557, pertencente 
ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado na 
SIM5, nos períodos de 01/11/2012 a 30/01/2013, 
referente ao quinquênio ~ 24/06/~4 a 22/07/1999 

P~RTARIA N•S1.~10·2012·DRH/SEAD. 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
38111/2012, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença Espedal 
Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo 101 da Lei n° 
0066, de 03 de maio de 1993, ao servidor Mário Gilberto 
Coimbra dos Santos, ocupante do Cargo de PrOVImento 
Efetivo de Fisioterapeuta, Cadastro n° 623415, pertencente 
ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado na 
SESA, nos periodos de 01 a 30/11/2012, 01 a 30/04 e 01 
a 30/10/2013, referente ao quinquênio de 25/06/2005_ a 
23/06/2010. 

.{0d~"1,q-o de 2012. 

·wu~. AMDE UVEIRA 
ret~ra d~ _O H/SEAD 

PORTARIA No!?14!io·2012·DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA OE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n• 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
67645/2012, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença Especial 
Prêmio por ASSiduidade, na forma do artigo 101 da Lei n° 
0066, de 03 de maio de 1993, à servidora Jomara Kathie de 
Melo Silva, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de 
Nutricionista, Cadastro no 851400, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Ovil. do Estado do Amapá, lotada na FCRIA, nos 
períodos de 23/11/2012 a 22/02/2013, referente ao 
quinquênio de 10/03/2006 a 08/~11. 
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PORTARIA N•5.2SI10·2012 -DRHISEAD: 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO. usando das atribuições que lhe são 
conleridas pela Portaria n• 103198· SEAD, de 
06/03198 e, tendo em vista o contido no Processo -
Protocolo Geral n• 405871.2012. resolve. 

Conc~der 03 (três) meses de Licença· Especial 
Prêmio por Assiduidade. na forma do artigo 101, da 
Lei n• 0066. de 03 de maio de 1993, ao servidor 
Jonatas Tenor! o Ramos, ocupante do Cargo de . 
Provimento Elehvo de Técmco om Enfermagem, 
Cadastro n• 898970, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapa. lotado na SESA. no período 
de 01 a 30/11/2012. 01103 a 30/04/2013, referenle ao 
quinquênio 23103/2007 a 20!03 12. 

130de t20 de 2012. 

PORTARIA NO 526/10·2012- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS OA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atlibuiÇões que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral no 
68897/2012, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Ucença-Espedal Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Ana Paula Silva de 
Oliveira, ocupante do Cargo de ProVimento Efetivo de 
Educador Social, Cadastro n° 836427, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na FCRIA, nos 
períodos de 01/11 a 31/12/2012 e 01 a 28/02/2013,. 
referente ao quinquênio 16/12/2005 a 12/06/2011. 

Macap~AP, em 30 • 

~· 
{
J('N KZAM DE OLIVEIRA 
biretora do O H/SEAD 

PORTARIA NOS~ /12-2012- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atlibuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
68897/2012, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Ana Paula Silva de 
Oliveira, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Educador Social, cadastro n° 836427, pertencente ao·Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na FCRIA, nos 
períodos de 01/11 a 31/12/2012 e 01 a 28/02/2013, 
referente ao qulnquênio 16/12/2005 a 12/06/2011. 

Ma~pá·AP~· '30 de~ , r-41 de 2012. 

JÀI Y ZAMD 
lo retora do D 

52't 
PORTARIA No /10·2012-DRH/SEAD. 

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

Conceder 03 (três) meses .de Licença-Especial 
Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 
0066/93, aos servidores abaixo reladonados, integrantes do 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SRE: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

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

PROCESSO 

Anatal de Jesus Pires de Oliveira 
Auditor da Receita Estadual 
271926 
02/0512003 a 29/04/2008 
19/11 a 18/12/2012, 17/06 a 16/07 
e 15/09 a 14/10/2013 
Protocolo Geral no 72634/2012 

Elonita Moraes Vogado 
• ' Fiscal da Receita Estadual 

266388 
01/06/2003 a 29/05/2008 
01/11 a 31/12/2012 e 03/12/2013 
a 02/01/2014 
~otocofo Geral n~ 69431/2012 
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PORTARIA NoS2 8/10·2012- ORH/SEAD, 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe ~o 
conferidas pela Portaria n• 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
65379/2012, resolve. · 

Conceder 03 (três) meses de Lloença·Espedal Prêmio 
por Assiduidáde, na forma do artigo 101, da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Carmita Sousa Siqueira, 
ocupante do Cargo ·de Provimento Efetivo de Professor, 
Cadastro n° 500518, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, lotada na SEED, no período de 
01/11/2012 a 31/01/2013, referente ao quinquênio 
02/05/2003 a 29/04/2008. 

E R R A T A 

Nà Portaria n• 180/04·2012-DRH/SEAD. de 16 de 
abril de 2012, referente à LicenÇa-Especial Prêmio 
por Assiduidade, concedida a servidora Cristiane 
Maria Atafde Monteiro: 

ONDE SE L~: Perlodo(s): 01 a 31!05, 01 a 31/10 e 01 
a 31112/20 t 1 

LEIA-SE: Perlodo(s): 01 a 31105, 01 a 31/10 e 01 a 
. 3t/12/2012. 

ERRATA 

Na Portaria n• 476/09· 2012· DRH!SEAO, de 20 de 
setembro de 2012. relerente à Licença· Especial 
Prêmio por Assiduidade, concedida a servidora 
Cristina Marta Ferreira Gradella: 

ONDE SE LÊ: OUINOUÉNIO: 01/10/2006 a 29109í2011 

LEIA· SE: QUINOUÉNIO: 30/09!2001 a 28!0912006. 

(Receita Estadual 

Jucinete Carvalho de Aiencar 

ATO DECLARATÓRIO N° 003/2012 • GAB/SRE* 

Prorroga a vigência ~g Ato Declaratório n.• 

016/2010 - COTRI/NUEST/SRE que autoriza 

Regime Especial a empresa ANGLO FERROUS 

LOGISTICA. AMAPÁ LTDA, referente a adoção 

de procediment~s fiscais. 

A Secretária da Receita Estadual, no uso das 

atribuições conferidas por Lei e de acordo com a 

autorização prevista no. Art. 244. da Lei n.0 

0400/97 - CTE c/c com os artigos 415 ·e 505 do 

Decreto n° 2.269198 · R ICMS;' 

Considerando, que a prorrogação do Regime 

Especial postulado não prejudicará a segurança e. 

a garantia do interesse da Administraçã') podendo 

ser cessado ou alterado a qualquer tempo, 

estando ~sguardado o atendimento aos princípios 



Macapá, 31.10.2012 

de maior simplicidade, racionalidade e adequação 

em face da natureza das operações realizadas 

pelo contribuinte; 

Considerando, ainda, o contido no Processo n° 

28730.026389/2011 e o despacho às folhas 25, da 

Coordenadoria de Arrecadação, 

DECLARA: 

Clâusula Primeira Autorizada a prorrogação do 

Ato Declaratório n.0 016/201 O 

COTRI/NUEST/SRE que autoriza Regime Especial 

a empresa ANGLO FERROUS LOGISTICA 

AMAPÁ L TOA, CNPJ n° 07.854.155/0001-34 e 

Inscrição Estadual n° 03.029.411-B, referente a 

adoção de procedimentos- fiscais nas suas 

operações de compras de materiais de 

uso/consumo ou ativo fixo desembaraçadas na 

fronteira do Estado. 

Cláusula Segunda O presente Ato não exonera _o 

cumprimento das demais obrigações previstas em 

Lei e no Regulamento do ICMS .. 

Cláusula Terceira O Regime Especial outorgado 

poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da 

autoridade concedente, .ser revogado ou alterado, 

mediante' prévia comunicação à empresa 

autorizada, na ocorrência de: 

I -superveniência de norma legal conflitante; 

11 - situação em que este Regime Especial vier a 

tornar-se prejudicial à Fazenda Pública Estadual; 

/11 - inobservância de qualquer de suas cláusulas 

e condições; 

v- ação fiscal proveniente de: 

a) omissão de documento fiscal ou utilização de 

documento fiscal'falso ou inidôneo; 

b) calçamento de documentos fiscais; 

c) falta de recolhimento do ICMS. 

Cláusula Quarta Ficam convalidados os 

procedimentos fiscais executados .pela empresa 

no período de 01 de janeiro de 2012 até a data de 

publicação deste Ato Declaratório. 

Cláusula Quinta Este Ato Declaratório ora 

aprovado terá a duração de 3 (três) anos, contado 

da publicação e sua prorrogação fica condicionada 

a apresentação, pelo interessado, de novo pedido, 

com entrada na repartição fiscal de sua jurisdição 

até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de 

vigência deste instrumento 

Macapá, 09 de fevereiro de 2012. 

-litv.-\. \..'-' 1 
J~Carvalho de Alencar 

Secretária da Receita Estadual 

R e publicado por haver saído com incorreções no 
Diário Oficial do Amapá n° 5194 de 27.03.2012 

ATO DECLARATÓRIO N° 004/2012- GAB/SRE* 

Prorroga a vigência do Ato Declaratório n.0 

017/201 O - COTRIINUEST/SRE que autoriza 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Regime Especial a empresa ANGLO FERROUS 

AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA, referente a adoção 

de procedimentos fiscais. 

A Secretária da Receita Estadual, no uso das 

atribuições conferidas por Lei e de acordo com a 

autorização prevista no Art. 244, da Lei n.0 

0400/97 - CTE c/c com os artigos 415 e 505 do 

Decreto n° 2.269/98- R ICMS; 

Con$iderando que a prorrogação do Regime 

Especial postulado não prejudicará a segurança e 

a garantia do interesse da Administração podendo 

ser cessado ou alterado a qualquer tempo, 

estando resguardado o atendimento aos princípios 

de maior simplicidade, racionalidade e adequação 

em face da natureza das operações realizadas 

pelo contribuinte; 

Considerando, ainda, o contido no Processo n° 

28730.026397/2011 e o despacho às folhas 30, da 

Coordenadoria de Arrecadação, 

DECLARA: 

Cláusula . Primeira Autorizada a prorrogação do 

Ato Declaratório n.0 017/2010 

COTRI/NUEST/SRE que autoriza Regime Especial 

a empresa ANGLO FERROUS AMAPÁ 

MINERAÇÃO LTDA. CNPJ N° 06.030.747./0002-

50 e CAD/ICMS n° 03.028.762-6, referente a 

adoção de procedirl)entos fiscais nas suas 

operações de compras de materiais de 

uso/consumo ou ativo fixo desembaraçadas na 

fronteira do Estado. 

Cláusula Segunda O presente Ato não exonera o 

cumprimento das demais obrigações previstas em 

Lei e no Regulamento do ICMS. 

Cláusula Terceira O Regime Especial outorgado 

poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da 

autoridade concedente, ser revogado ou alterado, 

~ mediante prévia comunicação à empresa 

autorizada, na ocorrência de: 

. I -superveniência de norma legal conflitante; 

11 - situação em que este Regime Especial vier a 

tornar-se prejudicial à Fazenda Pública Estadual; 

111 - inobservância de qualquer de suas cláusulas 

e condições; 

IV- ação fiscal proveniente de: 

a) omissão de documento fiscal ou utilização de 

documento fiscal falso ou inidôneo; 

b) calçamento de documentos fiscais; 

c) falta de recolhimento do ICMS. 

Cláusula Quarta Ficam convalidados os 

procedimentos fiscais executados pela empresa 

no período de 01 de janeiro de 2012 até a data de 

publicação deste Ato. Declaratório. 

Cláusula Quinta Este Ato Declaratório ora 

aprovado terá a duração de 3 (três) anos, contado 

· da publicação e sua prorrogação fica condicionada 

a aprésentação, pelo interessado, de novo pedido, 

com entrada na reoarticão fiscal de sua iurisdicão 
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·até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de 

vigência deste instrumento. 

Macapá, 09 de fevereiro de 2012. 

Ju 

·~w'-.C·I 
arvalho de Alencar 

Secretária da Receita Estadual 

REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM 

INCORREÇÕES NO DIÁRIO DF.ICIAL DO AMAPÁ 

N° 5195. DE 28 DE MARÇO DE 2012 ---

ATO DECLARATÓRIO N° 005/2012- GAB/SRE• 

Prorroga a vigência do Ato Declaratório n.0 

018/2010 - COTRI/NUEST/SRE que autoriza. 
Regime Especial a empresa ANGLO FERROUS 
AMAPÁ MINERAÇÃO L TOA, referente a adoção 
de procedimentos fiscais. 

A Secretária da Receita Estadual, no uso das 
atribuições conferidas por Lei e de acordo com a: 
autorização prevista no Art. 244, da Lei n.0

• 

0400/97 - CTE c/c com os artigos 415 e 505 do; 
Decreto n° 2.269/98 - R ICMS; 

Considerando que a prorrogação do Regime: 
Especial postulado não prejudicará a segurança e 
a garantia do interesse da Administração podendo· 
ser cessado ou alterado a qualquer tempo,, 

• estando resguardado o atendimento aos princípios i. 
de maior simplicidade, racionalidade e adequação: 
em face da natureza das operações realizadas: 
pelo contribuinte; 

Considerando, ainda, o contido no Processo n°: 
28730.026394/2011 e o despacho às folhas 30, da. 
Coordenadoria de Arrecadação, · 

DECLARA: 

Cláusula Primeira Autorizada a prorrogação do 
Ato Declaratório n.0 018/2010 
COTRI/NUEST/SRE que autoriza Regime Especial 
a empresa ANGLO FERROUS AMAPÁ 
MINERAÇÃO LTDA. CNPJ N° 06.030.747/0003-
30 e CAD/ICMS n° 03.030.405-9, referente a 
adoção de procedimentos fiscais nas suas 
operações. de compras de materiais de 
uso/consumo ·ou ativo fixo desembaraçadas na 
fronteira do Estado. 

Cláusula Segunda O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em; 
Lei e no Regulamento do ICMS. 

Cláusula Terceira O Regime Especial outorgado 
poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da 
autoridade concedente, ser revogado ou alterado, 
mediante prévia comunicação à . empresa 
autorizada, na ocorrência de: 
I - superv~niência de norma legal conflitante; 

11 - situação em que este Regime Especial vier a 
tornar-se prejudicial à F!llenda Pública Estadual; 
111 - inobservância de qualquer de suas cláusulas 
e condições; · 
IV- ação fiscal proveniente de: 
a) omissão de documento fiscal ou utilização de 
documento fiscal falso ou inidôneo; · 
b) cl)lçamento de documentos fiscais; 
c) falta de recolhimento do ICMS.__ . 

Cláusula Quarta Ficam convalidados os 
procedimentos fiscais executados pela empresa 
no período de01 de janeiro de 2012 até a data de 
publicação deste Ato Declaratório. 

Cláusula Quinta Este Ato Declaratório ora 
aprovado terá a duração de 3 (três) anos, contado 
da publicação e sua prorrogação fica condicionada 
a apresentação, pelo interessado, de novo pedido, 
com entrada na repartição fiscal de sua jurisdição 
até 30 (trinta) dias antes do término da. prazo de 
vigência deste instrumento. 

Macaoá. 09 de fevereiro de ;>n1 :~ 



Maca pá, 31.10.2012 

. : ~\·.,'· .. :'i 
Jucl~~ç_~;~~~ ~~-Alencar 
Secretária da Receita Estadual 

Republicado por haver saído com incorreções no 
Diário Oficial do Amapá n° 5195, de 28.03.2012 

ATO DECLARATÓRIO N'020/2012 

A Secretária da Receita Estadual, de conformidade com os 
artigos 415 e 505 do Decrelo n' 2.269198- Regulamento do 
ICMS/AP; 

Considerando o teor do Parecer Fiscal n• 097/2012· 
COTRI/SRE, objeto do pedido formulado no processo n' 
28730.021335120t 2; 

DECLARA: 

Clãusula primeira - A ace~ação dos efettos do Regime 
Espeeial concedido pela Direlorla Execu1iva da Admlnislraçao 
Tnbutária da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo. 
conforme Processo UA 51224-113656212011, para a empresa 
SISTEMAS DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO SIA, com sede na 
Rua Gibrallar, 368. - Santo Amaro. São Paulo/SP, inscrita no 
CNPJ n• 49.323.314/0001-14, nas vendas de livros didáticos ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 
para entrega futura e com remessa por ordem do adquirente a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT. 

Cláusula segunda - As obrigações tributárias, principal e 
acessória, deverão ser cumpridas como determina a legislação 
estadual, sendo que o presente Ato Declaratório não exonera o 
cumprimento das demais obrigaçOes preVistas em Lei e no 
Regulamento do ICMS. 

Clãusula lerceira - A anuência ao Regime Especial, a 
qualquer tempo e a critério exclusivo da autoridade 
concedente, será cassada ou alterada, meaiante prévia 
comunicação a Secretarta au1orizada, na ocorrência de; 

I- superveniência de norma legal conMante; 

1t - situação em que este Regime Especial vier a·. 
tornar-se prejudicial a Fazenda Publica Estadual; 

111 - inobservância de qualquer de suas clausulas 
e condições. 

Cláusula 'quarta - A prorrogaçAo da anuência ao Regime 
Especial foca condicionada a apresentaçAo, pelo interessado, 
de novo pedido, com entrada na repartição fiscal pe sua 
jurisdição até 30 (trinta) ·dias antes do término do prazo de 
vigência deste instrumento. 

Cláusula quinta -Este Ato Declaratório entra em vigor na data 
de sua publicaçAo no Diário Oficiai do Estado, produzindo 
efeitos até 31 de dezembro de 2014. 

Macapé, 8 de ou1Ubro de 2012. 

/ _ _j~::,C.\ \\ \: 1 
~~~alho de Alencar 

Secreta na da Receita Estadual 

Republicado por haver saldo com incomeções no DOE do dia 
24 de outubro de 2012. 

ATO DECLARATÓRIO N° 021/2012-GAB/S.R.E 

Dispõe sobre a prorrogação de Regime 
Especial concedido pelo Ato Declaratório .• 
021/2010 - GABISRE, que aprovou o Regime 
Especial para comercialização pelo sistema de 
"marketing direto"' pela empresa NATURA 
COSMÉTICOS S.A, assim como apuração e 
recolhimento do ICMS por Substituição 
Tributária. 

A Secretária da Receita Estadual, no uso das 
atribuições conferidas por Lei e de acordo com a 
autorização prevista no Art. 244, da Lei n.• 400/97 
- CTE c/c com os artigos 415 e 505 do Decreto 'n. 
2.269198 • RICMS; 
Considerando a necessidade de controle pela 
Secretaria da Receita Estadual nas operações 
interestaduais que destinem mercadorias a 
revendedores não inscritos no CAD-ICMS, através 
de "marketing direto"; 
Considerando a concessão de Regime Especial 
através do Ato Declaratório n.• 021/2010 
GAB/S.R.E, alterado pelo Ato Declaratório n.• 
014/2012 GAB/S.R.E; 
Considerando o disposto no Parecer Fiscal n• 
101/2012-COTRI- S.R.E e a solicitação formulada 
no processo n.0 28730.019159/2012, 

RESOLVE: 

Cláusula Primeira Prorrogar pelo prazo de 02 
(dois) anos o Ato Declaratório de n.• 02112010-
GAB/S.R.E que aprovou ó Regime Especial para 
comercialização pelo sistema d~ ·m~keting direto" 

(DIÁRIO OFICIAL) 

pela empresa NATURA COSMETICOS S/ A . 

Cláusula Segunda O Regime Especial outorgado 
poderá, a qualquer ·tempo e a critério exclusivo da 
autoridade concedente, ser revogado ou alterado, 
mediante prévia : comunicação à empresa 
autorizada, na ocorrência de: 
I -superveniência de norma legal conflitante: 
11 - situação em que este Regime Especial vier a 
tornar-se prejudicial a Fazenda Pública Estadual; 
111 - inobservância de qualquer de suas cláusulas 
e condições; · 
IV- ação fiscal proveniente de: 
a) omissão de documento fiscal ou utilização de 
documento fiscal falso ou inidOneo; 
b) calçamento de documentos fiscais; 
c) falta de recolhimento do ICMS. 

Cláusula Terceira O presente Ato não exonera o· 
cumprimento das demais obrigações previstas em 
Lei e no Regulamento do ICMS. 

Cláusula Quarta Ficam convalidados os 
procedimentos fiscais executados pela empresa 
no período de 21-de outubro de 2012 até a data de 
publicação deste Ato Decl~atório. _ 

Cláusula Quinta A prorrogação do presente 
Regime Especial fica condicionada a 
apresentação, pélo interessado, de nôvo pedido, 
com entrada na repartição fiscal de sua jurisdição 
até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de 
vigência deste instrumento. 

Gabinete da Secretaria da Recei1a Estadual, em 
Macapá, 16 de ~utubro~e~,0-12 .. \.. ,-

' , .... I 
Jucln~~cã. altio. de Aler*ar 

_ Secret~rla iJa_.Receita Estadual 

. ATO DECLARA TÓRIO N' 022/2012 

A Secretária da Receita Estadual, de conformidade com os 
artigos 415 e 505 do Decreto n' 2.269/98 - Regulamento do 
ICMS/AP: 

Considerando o teor do Parecer Fiscal n'102/2012-
COTRI/SRE. objeto do pedido (llnnulado no processo n• 
26730.02157212012; 

D EC LA R A: 

Clãusula primeira - Autorizada a prorrogaçao do Ato 
Declaratório n• 0?012010-SRE, que aprova procedimentos 
fiscais para a empresa UNAMGEM MINERAÇÃO E 
METALURGIA SIA. relaffvo ao cumprimento de obrtgações 
fiscais, na forma que menciona. 

· Clãusuta segunda - As obrigações tributárias, principal e 
acessória, deverao ser cumpridas como detennina a legislaçAo 
estadual, sendo que o presente Ato Declaratório não exonera o 
cumprimento das .demais obrigações previstas em Lei e no 
Regulamento do ICMS. 

· Clãusuta terceira - Esta prorrogação do Regime Especial, a 
qualquer tempo e a critério exclusivo da autoridade 
concedente, será cassada ou alterada, mediante prévia 
comunicação a empresa autorizada, na ocorrência de. 

1- superveniência de norma legal conflitante: 

li - situaçAo em que este Regime Especial venha 
a tornar-se prejudicial â Fazenda Pública Estadual; 

'111- inobservância de qualquer de suas clausulas 
e condições. 

Cláusula quarta- Este Ato Declaratório entra em vigor na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo 
efeitos até 19 de outubro de 2014. · 

Macapa, 17 de ou1ubro de 2012. 

i'\ C V-.>.. -...:-· ·1 
~JFarval~o de Alencar! 

Secretária da Receita Estadual 

EXTRATO DO I' TER~ lO ADITIVO AO CONTRATOOOI/2012-
. /SRE 

lNSTRliMENTO PARTES: Pelo presente instmmcnto o E>tado do 
Am•pá, por inrcrmêdio dn SECRETARIA DA RECEITA 
ESTADUAL - SRI:, como CONTRATANTE, E O tTAÚ 
t:NIRANCO SJA, firmam. 

DO Fl!~DAMENTO LI:GAL: O pruont• Termo Adith·o tem 
rrspaldo l<g•l nos Art. 99, XXIX, Art. 236, uus incisos • par,grdos, 
Art. 271 do D<troto 2269/98, Dtcrrto 3057105 • tm conformidnd• 

. rom o Art. 65 da L<i Frdrnrl n' 8.666 dt 21 dr junho dr 1.993 c 
alterações po)1t:riures 

CLÁUSULA rRIMEIRA ·DO OllJETO: O presente Ttnno Aditivo 
t<m por obj<to ~ prtstoção dt sttviços dt arrtcodaçâo de tributos 
tstaduais, por inttnnédio da Guia :'iatlonol d• Rttoihimtnto dt 
Tributos Estaduais - GNRE t respectivo prestoç~o dt contos pnr 
transmrssão elttrônic:o dt dados ou mediante a entrega fisica de 
documentos (papel) pelo AGENTE ARRECADADOR t se11s 
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c:orrespondt'ntrs bnnc:u1os 

CL.\t:SULA SEGUNDA - DAS RI:SPO:"'SABILIDADES DO 
AGESTr. ARRECA0400R - Sao rtsponsabilidadts do Agente 
.b.rrccatlador 

l-autenticar uriglnftlmentc ns ues \'la!i da GNKE e dcvoh·er a segunda e 
lt:rc.:cm~ vias ao oontribumtc ou cnutrridisponihilizar a emi.ssao dos 
conespondentes recibos comprobatonos. identtticando a destinnção das 
vi3s, no caso de pagamento pot meio eletrônico: 

11- m:mter as GNRE (em papel ou preser\'mJas po1 outros mc•os lcgn•s) 
arqu1vnd3s por um período de ccnro e oiletua dias; 

CLÀUSLLA TI:RCEIRA- DA REMUNERAÇAO- Pcl• prcsrnc!o 
dos serviços. o AGENTE ARRECAOAOOR mH remunerado. por 
unrdade de GNRE. da segumte (unna. 

I - RS 1.00 (<m] real) para recebimento da GNRE. com pre;wçáo de 
contas por meio de transmissão clc:trUnita de dados. 

11 -R$ 0.63(sesse~ta t Tres cenrAvos) para rcetbimento da GNRE por 
n1e1o elt!rõnico lhome/officc b:lnking ou inttmet), por. débito 
autnm:'ltico e respecti\'n presm~o de comas por meio de transmiSlao 
elt!rôn1ca de do.dos. 

CLÁliSlii.A Qt::\RTA . DAS OBRIGAÇÕES E 
KEGl!LAMENTACAO: Fica esrAb<iecido à GNRE o que rege • 
Cláusula Segundn - OBRIGAÇÕES DO AGENTE 
AtlRECADADOR. seus Incisos e suas Subclausulas do Contrato n' 
00i!20121SRE. 

Ct.\tiSlJLA Qtll:\TA - DA VIGÍ:r>CtA • O presente Termo 
obcdectra à vosêncin do Con:rato 00it2012/SRE, em confonnidade com· 
o mcrso 11, do Mt. 57 da Lei n' 8.66()/93 c suas altmçOes. 

CL.Ü:Sllt.A St:XÚ -DA RATtFICAÇ.-\0- Ficam ratificadas as 
demars clàusuias do Contrato n' 001/2012/SRF., não alteradas ptio 
presente Termo ;\d1ti\'O 

Ct.At:Slii.A Si:TIMA- DA Pt!BLICAÇÃO E DO REGISTRO· O 
· presente Termo serâ puhltcado !>nb a forma de extrato. na Imprensa 
Oficial do Estado do Amnpó ' 

CLÁUSULA OtTA V A- DO FORO Cm1Pt:TENTE. E do Foro da 
Comorca de Macapá, a compt"têncJa pom dirimir todas os lides 
decorrcnJcs do presente Contrato 

E por ('.Starcm Justos c acordados, nuinam o presente controto el;l quatro 
vias, de 1gual teor c forma, pMf' os dc\'idos efeitos lesnis e de exccuçào 
de seus c ermos 

, Macapã-AP, 29 de ourubro de 2012 

EXTRA TO DO 1' TERMO ;\IJITI\'0 AO CONTRA TO 004n0ll
/SRE 

li'i~'TKti.\1ENTO I' ARTES: Pelo presontc instrumento o F.stodo do 
Amapá. por inttrrnédio da SECRETARIA DA RECEITA 
F.~TADIIAI, - SRE, como CONTRATANTE, E O BANCO 
COOPr.RATIVO IJO BRASIL. BA!'iCOOB firmnm. 

DO Fli\DAMI:NTO LEGAL: 0 prrsentc Termo Aditivo tem 
rupoldo l<gal no.1 ArL 99, XXIX, Art: 236, S<us incisns • paricraros. 
Art. 272 do IJt<r<to 2269/98, Dttreto 3057105 • rm conrormldad• 
com o Art. 6~ da L<l fcdtral n' 8,666 de 21 de junho dt 1993 e 
alterações postttiorcs. 

CLÁUSULA rRIMEIRA • IJO OBJETO: O presente Tenno Ad1tivo 
tem por objt:to a prcstaçllo de serviços de orrec:.1daçilo de tributos 
estaduais, por intcrmroio da Guia National de· Rtcolhimento dr 
Tributos EstaduRil - GNRE e respectiva prestoçilo de con<as pór 
transmisção elctrônicH tlc dados ou mediante a entrega fisica de 
documentos (papel) pelo AGENTE ARRECADADOR e >eus 
correspondentes b:mt,::irios. 

Ct~\tJSLLA SEGUNDA - DAS RESPONSABIUOADt:S DO . 
AGENTE ARRECADADOR :_ Silo responsabilidades do Agente 
Arrecadador: 

1-autenticar originalmente as três vios dá GNRE e devoh .. r a segunda e 
terceira \'ias ao contribuinte ou emitir/disponibilizar a emissão dos 
correspondentes recibos .comprobatórios, idcntiticnndo o destinaçto das 
vias, no caso de pagamento por meio eletrõnicn: 

li- manter as GNRE (em papel ou prmrvadas por outros mtios legais) 
arquivadas por um periodo de cento e nilento dias; 

CL.\USUI .. A TERCEIR~- !lA REMUNERAÇÃO- Pela prestação 
dos serviços, o AGENTE ARRECADAOOR ser:l remuntrado. po: 
unidade de GNRE, da seguinte rormo: 

I - R$ 1,00 (um real) para recebimcnro da GNRF.. com pres10ç~o de 
contas P!'lr meio de transmissão elcirõmea de dados; 

11 - KS 0.63 (séssen!A • Três centavos) para recebimento da GNRE por 
meio eletrônico (homeloff10e bankmg ou rntcrnc:). por débito 
automático e respectiv3 prest3Ção de contas por meio de transmissão 
clctrônicn de dados 

CL.~LISUIA .QUARTA OAS OBRIGAÇ0ES E 
RF.Glii.AME:'IT AÇ,\0: Fico estabelecido à GNRE o que rege • 
Cláusula Stgundo ORRlGAÇÕES. DO ,\GENTE 
ARRECADADOR, seus Incisos e suas Subclãusulas do Controlo 'n• 
004/2012/SRF. . 

·CLÁt:SliLA QUINTA - DA VIGtNCIA • O prr.ente Termo 
obcdeceni ô v1gência do Contrato 004/20 12/SRE, em conformidade com 
o inciSO 11. do An 57 da Lei n' 8.66619) e suas altcraçôc~ 

CLÁUSULA SEXTA- DA RATIFICAÇÃO- Ficam ratificadas a< 
dcma1s clâusulas do Contrato n' 004/201:ÍISRE. não aircrndos pelo 
orestnl~ Termo Aditivo. 



Macapá, 31.10.2012 

CL.\VSt.LA SETIMA- DA P!JBLICAÇ..\0 E DO REGISTRO -0 
presente Termo será publicado sob .a formh de extrato, na Imprensa 
Of:cial do Es!ado do Amapã 

CLÁ!;SULA OITAVA- DO FORO COMPETEI'iTE ·É do Foro dn 
comarca de \1acapâ, a competência p3ra dirimir todas as lides 
decorrentes do presenle Contrato. 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contraio ent quatro 
vias, de 1gua! teor e forma. para os devidos efeitos legais e de cxecuçao 
de seus termos. 

Macapá-AP. 29 de outubr.o de 2012. 

: _À 'i \!\.\. \._-.::!' 
JU\.~LHO DE ALEiiCAR 

St:rrdária da Rtc:eita Estadual 

EXTRATO DO I" TER~IO ADITIVO AO CO:"TRA TO 00612012· 
/SI! E 

1:-ISTRUMEiiTO PARn~S: Pelo presente inslrumenlo o Esrado do 
,\mop:i, por int<rméd:o da SI:CRF.T A RIA DA RECEITA 
ESTAIJLAL - SRF., como CONTRATANTE, E O BANCO 
BRADESCOS..\. firmam. 

DO FUI'iDAMENTO LEGAL: O prc-.ntt Termo Aditivo ltm 
rtspaldo lrgal nm Art. 99, XXIX, Art. 236, :stU!l incisos r padgrafo!i, 
Art. 212 do Dtcreto 2169/98, Decreto 3057/0S e em conformidade 
rom o Art. 65 da Lei Federal n' 8.666 de 21·de junho de 1993.c 
oherações posleriore~. 

n.A LS!;LA PRI~·llliRA • DO OBJETO: O presente Termo Aditivo, 
1~m por ob_1eto a prestação de serv1ços de arrecadação de tnhutolõ 
e!itoduais. oor intcnntdio da Guia 1\'adonnl de Recolhimento dt' 
Tributos f:staduais - G~RE e respectiva prcstaç.ão de contas por 
transmiss~o dt"trõnu:a de d~dos ou mediante a entreg3 fisJl'a de 
documentos (popel) pelo AGENTE ARRECADADOR e seus 
(Orrespondent~s bancanos 

CLAliSt:L\ SEGliNilA - t>AS RESPOiiSABILlO,\DES DO 
AGE:i'\TE ARRECADADOR - São responsabilidade; do Agente 
Arrecadador · 

1- nutemicar originalmente as três vias da GNl{t e devolver a segunda e 
h:rce1ra vias ao contribuinte ou emitir/disponibilizar a emiSSão dos 
correspondentes recibos comprobatórios, identificando a destinação das 

·vias. no caso de pagamento por meio eletrônico~ 

11- manter as GNRE (em popel ou preservadas por outros meios lcgitJS) 
arquivadas por um per iodo de cento c oitenta dins: 

CLA t;SliL\ TERCEIRA - DA R lM lli'\F.RAÇ..\0 - Pela prestação 
dos 'm:ços, o AG!:NTG ARRECADADOR será remonerndo, por 
tm!dade de GNRF. da seguinte forma: 

I - RS l/lO (um real) paro recebimento da GNRE, com prcitaç!o de 
conl<.l:i por meio de transmissão eletrônico. de dados: 

11 - R$ 0,63 (scsscnltl c Três centavo<) paro recebimento da GNRE por 
meio eletrônico (home/oiTicc bankmg ou .ntemet), por débito 
automat1co e re~pectiva prestação de contas por meio de transmissão 
eletrônica de dados. 

CL.\USl'LI QtARTA lJA5 OBRIGAÇÕES E 
REG!ILA,IE:\T.IÇ.\0: Fica cstabdccido ã GNRE o que rege a 
Clóu>ul• Stgunda OBRIGAÇÕES DO .~GENTE 
ARRECADADOR. seus lnc1Sos c suas Subcláusula.\ do Contrato no 
OUói2012tSRE 

CL..ÁliSUI.A Ql!INTA - DA YIGilNCIA · O presente Termo 
ob<decerá à vig<ncia do Contrato 00612012'SRE, em conformidade com 
o inci<o 11, do !lrl. 57 da Lei n' 8.666/93 e suas alterações 

CI.ÁIIS!:LA SEXTA- DA RATIFICAÇÃO- Ficam ratilicadas as 
demais ctausulas do Contrato n' 006/2012/SRE, não alteradas pelo 
presente Termo Aditi\·u. 

CL\t:Sl'LA SÉTIMA- DA Pll8LICAÇAO E DO REGISTRO- o 
presente Termo seri publtcado sob a forma de cxtraro, na Imprensa 
Oiiml uo Estado do Amapa. 

CI..~I!SI.ILA OITAVA- DO FORO COMPETE:O.'TE ·E do Foro da 
Comarca de Macapá, a competência pam dirimir todns as lides 
decorrentes do presente Contr<~to. · 

E por eslarem JU::iiOS c acordados, assmom o presente contrato em quatro 
vins. de 1gual t.eor e forma, para os devidos c.feitos legais c de execução 
de seus termos 

MaC3f'I3-AP. 29 dt' oulubro de 2012. 

ri11 da Rereita 1-.:staduol 

' C001lDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 
'IH:LEO DE CONTA CORRENTE FL'iCAL 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

O Coordenador dt Arrecadaçao c a Gerente do Núcleo de Conta 

Corrrntc Fi"al, da Secrdaria da Rrceila Esladuol -

COARF.iS.R.E. com baiC no Arl 195, Inciso 111 da Lti 400, de 22 

de dacrnbro de 1977,. lliTIMAM o titular ou preposto d"' 

tmJiresas ah::aito relacionadas. a· compa"rtter a Sr:crehu1a da 

Rtrcita _Estadual, sitn. Av. Raimundo Álvare• da Costa, 367 • 

Ccntrn, MaCllp:i-AP, no pra•o de 30(trinto) dias, a contar da 

publicação drsit Edital, para tomar ei!ncia das 1\o'oHflr.açõts de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Lançamentos. O nAo comparcr:lmento no . prazo previ10to 

considerar~se~á o sujeito passivo intimado, na forma 

l", inciso 111 da Ltln". 0400/97. 

(\ , 
1 

(hManpá-AP.15 de ou 

- 1'\A.~. d'l ', ----~~ 
l'>a7.art M•n• Tlo~b~ rilo ta 

l'il'CCF 

RF.L.!:.ÇÃO m: NOTIFICAÇÕES DE 

LANÇAME:IITOS 

. 
CAD:ICMS RAZ,\0 SOCIAL 
03.018172-2 M. A'IUNCIADA P. DE 

ARAÚJO 
03.018172-2 M. ANlTNCIADA P. DE 

ARALIJO 
03.018166-4 F. A. S. PAIVA 

03.01Rl66-4 F. A. S. PAIYA 

03.021>087-6 L. C. VIENDES ME 

03.02~087 .6 I L. c. MENDES ME 

03.025045-5 , R. R. P. BATAlHA 

03.025045-5 ' R. R. P. BATAlHA 

03.027812-0 F. M. S. FERREIRA 

03.0Ú812-0 F. M. S. FERREIRA 

03.02H223-3 E. FERREiRA DE SOU7.A 

03.028223-3 E. FERREIRA DE SOU7.A 

03.028680-8 A. L. DO VALE MF. 

03.02R680·8 A. l. DO VALE ME 

03.029083-0 T. R. DE ALMEIDA 
MONTEIRO 

03.011229-5 M. R. S. LIMA ME 

03.011243:0 MARIA OHLANDA MARQUES 
GARCIA 

03.011243-0 MARIA ORI.ANDA GARCIA 
MAROn:s ----

03.0 ll2SJ.8 P. YILHENA MF. 

03.011253-8 1'. YllHENA ME 

03.011254-.6 M. L FERREIRA ME ! 

03.(11 1254-6 M. L. FERREIRA ME) 

(Setrap 

N•.NOT. 
2011003422 

1011003423 

2011003443 

1011003444 

201100SJI7 

201100SJJ8 

201100Sl34 

2011 OfiSJ35 

2011005970 

2011005971 

1011006015 

2011006016 

2011006669 

21111006670 

2011006100 

2011006406 

2011006407 

2011006408 

2011006449 

1011006450 

2011006464 

-~l100M65 

) 
1 Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 
005/2010 · SETRAP. 

02- PARECER JURÍDICO: 
N°. 48912012-ASSEJURISETRAP. 

03- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
CONSTRUTORA E REFLORESTADORA RIO 
PEDREIRA L TOA. 

c) OBJETO DO TERMO ADITIVO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE: ALTERAR A 
CLÁUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO PRINCIPAL -
DA VIGÊNCIA: Fica PRORROGADO prazo de vigência do 
contrato em questão por mais 12 (doze) meses. a conlar de 23 
de outubro de 2012. Por conseguinle, o novo prazo do conlrato 
passarà para 1.095 (mil e noventa e cinco) diàs, ficando dessa 
form!l o novo término do contrato programado para 23 de 
outubro de 2013. podendo ocorrer novas aneraçOes. desde 
que configurado o interesse das partes. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presenle Termo tem como fundamenlo legal o disposto no Art. 
57, 11 e IV, da Lei Federal de n•. 8.666193 e suas alteraçOes 
posteriores. 

04- DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
11 de março de 2010. 

Macapá-AP, , .. q· de I O de 2012. 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
' . 

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 
02612010 • SETRAP .. 
02- PARECER JURiDICO: 

N°. 484/2012-ASSEJURISETRAP. 

03- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ÉSTADO {)E TRANSPORTES -
SETRA~. 
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b) CONTRATADA 
CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS L TOA. 

c) OBJETO DO TERMO ADITIVO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE: ALTERAR ·A 
CLÁUSULA SEXTA DA VIGêNCIA • DO INSTRUMENTO 
PRINCIPAL-: Fica DEVOLVIDO ao contrato o prazo restante 
de 41 (quarenla e um) dias, contados a partir da dala do seu 
reinicio em t B-09-2012 (Ordem de serviços n° 001/2012-
DT/SETRAP) e, também PRORROGAR prazo de vigência por 
mais 60 (sessenla) dias, a conlar de 30·10·2012. Por 
conseguinte, o novo prazo do contraio passará para 785 
(setecentos e oitenta e cinco) dias. ficando dessa forma o novo 
término do contrato programado para 31 de dezembro de 
2012. podendo ocorrer novas alterações. desde que 
conftgurado o interesse das partes. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente Termo tem como fundamento legal o disposto no 
Arts. 57, 11 e 79, § s•, ambos da Lei Federal n•. 8.666/93 e 
suas alteraçOes posteriores. 

04- DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
01 de julho de 2010. 

Macapá-AP, 25 de outubro de 2012. 

~i;Jf~~Rolri.tg. ~~f'~ ~ K~:crelârio- SETRAP. ·Rocque l! \· 

lSaúde 
Lineu da Silva Facundes 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÓNICO N° 003/2012-CPUSESA 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

) 

OBJETO: FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE AÉREO DE 
PACIENTES COM UTILIZAÇÃO DE UTI AÉREA E SEM DE 
UTI AÉREA, EM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E 
INTERRESTADUAL, COMPREENDENDO O ATENDIMENTO 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DOS USUÁRIOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. de acordo com as 
caracterislicas mínimas descritas no anexo I · Termo de 
Referênc:a. 
Acolhimento das Propostas: no endereço elelrOnico 
hltps{I)NI'(,V.!;_QQ2PJ.asnetgov.br. a 'partir das OB·OOh do dia 01 
de novembro de 2012. até as 17:30h do dia 13 de 
novembro de 2012, horário de Brasilia. 
Adiamento da abertura da Seção Para Lances: as 09:30h .. 
do dia 14 de novembro de 2012, horário de Brasilia. 
lnfom~ações: Sala da CPUSESA. nos seguintes honirios 09h · 
às 12h e de 15:30 as 18.00h, de segunda a sexta-feira o.0 J).elo'"' ·' · 
Endereço Eletrônico çpl§.~s.a.@]lg_l_ç_om.br. , :-.;:;--~ ;,_.. 

AJI,,.)' ~~a~apã-AP /~de outubro de·201i 1.1 :.-

?•~JSMffk~t . · its'JWri~flifv . · ~~· y 'p.;g{;~iro CP!J SESA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

. AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 069/2012 • CPUSESA 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO, Empresa para Confecção e Jnstalaçao de Placas· 
Slnalizadoras Internas para atender as necessidades do: 
Hospital da Mulher "Mãe Luzia" - HMML. de acordo com as 
caracleristicas descritas no anexo I ·Termo de Referência; 
Acolhimento das Propostas: no endereço eletrOnrco 
[>\lp§.hwww.comprasnet gov br. do dia 06 de novembro â 16 
de novembro de 2012. 
Abertura da Sessão Para Lances: às 10h:OOm. do dia ~ 
novembro de 2012. horário de Brasflla. 

(Trabalho e Empreendédorismo 

Sivaldo da Si1·1a Brito 

AVISOS DE LiCITAÇÃO 
PREGÃO N' 00412012- SETE 

) 

Processo n.0 no. 28780.0145/201212012 ·SETE. Obje1o: Pregao 
EletrOnico -:- çujo o()jeto .é a aquisição de combu&uvel, conforme 
especirréa'Ções e condições constantes do Anexo 1 (Termo de 
referência) deste edital. () recebimento das propo~s será a 
part1r.. do ··dia '-01/11/2012 às 08:00 · HORAS no site 
ww.w.licilacoes-e.com.br. : · Abertura .das Propostas: dia 
21/11/2012, às 08:00H0RAS, no sne www:licitacoes:e.com.bi. 
lnformacOes Gerais: O Edital oodera ser adauirido oor meio dos 



Macapá, 31.10.2012 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N' 009/2012- SETE 

Processo n 'n' 28780.01421201 212012 • SETE. Objeto: Pregão 
Eletrônico- cujo objeto é a aquisição de Matenal de Expediente 
e Processamentos de dados. confonne especificações e 
condições constantes do Anexo I (Termo de referência) deste 
edital. O recebimento das propostas seré a partir do dia 
01/11/2012 às 08:00 HORAS no sile WNW licitacoes-e.com br. 
Abertura das Propostas: dia 2211112012, às 08:00 HORAS, no 
Sile www.ticitacoes-e.com.br. lnformaç6es Gerats· O Ed~al 
poderá ser adquirido por meio dos sites www.licitacoes·e.com.br 
e www.ap.gov.br, outras informações serão obtidas através do 
FONE/FAX (xx96) 3225-8764 das 08:00 as 12:00 HORAS e 
e-mailtoserasllva@bot com.br, 

··~~;t' 
Antoni MÁ_r;;nP.«:;;,.-..k. 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N' 01212012- SETE 

Processo n.' n'. 28780.0139/201212012 • SETE. Objeto: Pregão 
EletrOnlco - cujo objeto é a contratação de empresas 
especializadas em Treinamento de Pessoal, confonme 
especificações e condições constantes do Anexo I (Termo de 
referência) deste edital. O recebimento das propostas será a 
partir do dia 01/11/2012 às 08:00 HORAS no site 

· www.licitacoes-!l com.br. Abertura das Propostas: dia 
23111/2012, às 08:00 HORAS, no site www.licitacoes-e.com.br. 
Informações Gerais: O Edital poderá ser adquirido por meio dos 
sttes wwvdicitacoes-e com.br e www.ap.qov.br. outras 
informações serao obtidas através do FONE/FAX (xx96) 3225-
8764 das 08:00 as 12:00 HORAS e e-mail 
ioserasilva@bol.com br. 

Autarquias Estadua 

Q:iscap ) 
João Bosco Alfaia Dias 

AVISO DE ADIAMENTO DE UCITAcAO 

O Governo do Estado do Amapá, atravéS da 
Agência de Pesca do Amapá - Pescap e de sua 
Comissão Especial de licitação, toma público o 
adiamento por decisão administrativa da licitaçao 
na modalidade concorrência n• 00112012. que 
seria realizado no 'do dia 31/1012012. às 09 horas 
e 30 minutos, na sala Comissão Especiais 
licitação da Agência de Pesca do Amapá -
PESCAP, sito a Rua Azarias Neto. n• 19 Bairro 
Central, Macapá-Amapá, para equacionamento do 
Tenno de Referência e Edital. devendo ser 
publicado a nova data do certaníe em breve. 

A Comissão Especial de Licitação encontra-se a 
disposição para esclarecimentos de dúvidas, 
infonnações complementares e entrega de editais, 
no horário de 08h00min as 12tl00min horas, 
mediante apresentaçao de pen drive e carimbo da 
Empresa, no endereço retro mencionado. 

Mar;epa; 3qc1e~. de 2!J12. 

~NOE' i({. ~~~RnNs 
.;;;;t;~ EUPESCAP 

(Amprev ) 
Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 
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JUSTIFICATIVA N'.10/2012- PROJURIAMPREV 

il!mot,?!l" i ' olonna da ~ 
acapl, tiC~~~ 

/.' "' ~~~ES ~ R~;~ 
:f~s~~MPREV ,_ 

PROCESSO: N'2012.61.1000969 PA 
ASSUNTO: Celebração do 1' (Primeiro) Termo Aditivo ao 
Contrato n• 019/2011 da contratada SKY BRASIL SERVIÇOS 
L TDA para adequaçao de valores 

FUNDAMENTO lEGAL: art. 65, I, b', da Lei n• 8.666/93. 

OBJETO: Acréscimo de 25% do valor contratual vigente. 

Senhor Diretor-Presidente, 
Submeto a presente justificativa para apreciação e 

competente ratifiC3çéo de Vossa Senhoria, com amparo legal 
no art. 65, I, b', da Lei n• 8.666/93. . 

Tendo por finalidade a celebraçfto do 1' Termo 
Aditivo ao contrato n' 019/2011, no sentido de anerar o 
valor das 12 (doze) mensalidades de R$ 309,90 (trezentos e 
nove e noventa reais e noventa centavos) para R$ 490,81 
(quatrocentos e noventa reais e oHenta e um centavos). 

Justifica-se o referido adHamenlo pelo fato de que, 
embora tenha havido um equivoco por parte da contratada 
SKY na instalaçêo dos equipamentos. posto que, a habilitação 
dos equipamentos opcionais (HD) que foram instalados não 
faziam parte do pacote contratado pelo órgão, há interesse 
desta Instituição em continuar ll1ilizando os serviços da 
contratada, haja vista que os aparelhos já se encontram 
instalados neste 6rglo, portanto. atendendo as necessidades 
daAMPREV. 

Desta forma, para evitar maiores transtornas, e por 
se tratar de inexigibilidade de licitação, onde há inviabilidade 
de competição. não haverá prejuizos para ambas as partes. 
sendo que haverá apenas a modlficaçao do valor 
contratado, pennanecendo o mesmo objeto contratual. 

DIANTE DO EXPOSTO, em atençêo aos principies 
basílares da Administração Pública e aos comandos da Lei, 
submeto a presente justificativa a apreciação de Vossa 
Senhoria. para fins de ratificação. salvo melhor ruizo. e 
postertor publicação na Imprensa Oficial. 

Macapá/AP, 11_ de outubro de 2012. 

l\~ 
Nidiam{costa de Almeida 

Assessora Jurldica da AMPREV 
OABIAP 2071 

JUSTIFICATIVA N' 054/2012- CEUAMPREV 

Homologo na fonma da Lei 

Macapá,15/10 ~2012 

I 

PROCESSO N": 201 . 
ASSUNTO: Inexigibilidade d 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. , caput da Lei n• 8.666193. 

·FAVORECIDA: TRANSPARêNCIA PREVIDENCIARIA LTDA. 
OBJETO: Contrataçllo de Profissionai.Palestrante para o 2• 
Encontro de CuHura Previdenciária da AMPREV/2012. 
VALOR: R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dé Despesa n• 3390.39.00.00 
•outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", no sub
elemento 3390.39.48.00 - ·serviços de Seteçao e 
Treinamento". 

Senhor Diretor-Presidente, 

Submeto a presente justifiCativa a apreciaçao e 
competente ratlficaçêo de Vossa Senhoria. com amparo legal 
no Art. 25, caput da Lei rf- 8.666193 e alterações pllsteriores, 
estando caracterizada a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO. 
objetivando o pagamento em lavor de TRANSPARI':NCIA 
PREVIOENCIARIA L TDA, referente à ministrar palestra sobre 
·Atualidades na Concessao de Beneficios Previdenciários". 
conforme descrito no Memo. n• 165/2012 GAB/GEAF dos 
autos. 

Em virtude do evento Z' Encontro de Cuttura 
Previdenciária da AMPREV a ser reariZSdo pela Amapá 
Previdência no período de 16 a 17/1012012, dá-se a presente 
contratação da Sra. Magadar Rosália Costa Briguei como 
paleslrante no dia 17110/2012, sobre o tema mencionado 
anteriOrmente, visto que seu nome e referência em matéria de 
Previdência, trazendo para o público particiPante do evento a 
qualidade nas informações repassadas. 

Diante do exposto, em atenção aos principies 
basilares da Administração Publica e aos comandos da Lei de 
Ltc~açoes e Contratos n• 8.666193 e suas alterações, submeto 
a presente juslifiCaliva à apreciação de vossa Senhoria. para 
fins de ratificação e posterior publicação na Imprensa Oficial, 
conforme determina o art. 28 da Lei supracHada .. 

· Macapá!AP, 15 de outubro de 2012. 

jl 
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JUSTIFICATIVA N' 05712012- CEUAMPREV 

Homologo nalo~~a Lei 
• p~.1511 /2012 .. 

' ~ 

r 

or i!a R 

PROCESSO N': 2012.61.10~977PA v 

ASSUNTO: tnexrgrbrlrdade de Lrcitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, capur da Lei n' 8.666193 
FAVORECIDA: TITANS CONSULTORIA ATUARIAL, 
PREVIDENCIÁRIA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS 
LTDA. 
OBJETO: Ministrar palestra sobre Ciências Atuariais -
estudos, métodos e aplicações de atuârla no 11 Encontro de 
Cultura Previdenciária da AMPREV. 
VALOR: RS 1.500.00 (Um m11 e qu•nhentos reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: de Despesa n' l390.39.00.00 
,~outros Servrços de Terceiros - Pessoa Juridica·. no sub· 
elemento 3390 39.48 00 - "Servrços de Seleção e 
T rernomento ~ 

Sennor Utretor·Presrdente. 

Submelo a presenle JUStificativa à aprectação e compe1ente 
ratificação de Vossa Senhoria. com amparo leyal no Art. 25. 
caput oa Ler n' 8 (õ66193 c alterações posteriores. estando 
caracteriUJda a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
objetivando o pagamento em lavor de TITANS CONSULTORIA 
ATUARIAL. PREVIDENCIÁRIA DE INVESTIMENTOS E 
PROJETOS LTDA, relerenle il mrnrsuar palestra conforme 
descrito no Memo n• 179/2012 GABIGEAF dos au1os. 

• Ern virtude do evento 2° Encontro de Cuhura 
Previdenciária da 1\MPREV a ser realizado pela Amapá 
Previdência no período de 16 a 1111012012. dá-se a presente 
contratação do Sr. Benedito Cláudro Passos como patestranle 
no dra 16110/2012. sobre 'Ciências Aluaflais- esludo. métodos 
e aplicações de atuá tia". 

Oianto do exposto er:n atenção aos principros 
basilares da· AdministrHçáu PUblica c HOS comandos da L e• de 
Lrcrtaç6es e Contratos n• 8 656193 e suas alterações. submeto 
a presente JUS!Ificahva â aptéC1ação de Vossa Senhona. para 
fins de ratificação e posterior pubhcação na Imprensa Oficial. 
conforme deÍenn1na o art 26 da lei supracitada. 

Macap:iiAP. 15 de outubro de 2012 

COMISSÃO ESPECIAL DE liCITAÇÃO · CEl 

ADJ.PREGAO PRESENCIAL 012/2012 

I . HOMOLOGO A PRESENTE ADJUDICAÇÃO 

2. PUBUQUE-SE 

EMPRESA: AMAUTO· AMAPA AUTOMOVEIS LTOA 

,\J·~aJil'll óii1C1t.\IU\ .ll'inu j,lJ:C.\~ I, I' oli>Jl"lll J, I l'n.,_:.l'l Pr~·~\."11("1''''' 
. 111:!1 :~•1:!-t.l·:l./ \.\llll{l·:\ 4

l,,1l '{úl'l;n \l'lll\·Üon:l. 

t.On; i'!" UI: I.OTt: N"U2: I.Orf' N"OJ <LOTE :oi'Q.l. 

(EAP 

Mocopó. 7~/10/20 17 

\ ~l1'#~,.11kl ;\~-J,~ J:;l~lys~ge'lt ~: Mklifa' 
Pregoeira da Amapá Previdência 

Maria lzabel de Albuquerque Cambraia. 

J 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00412011-GAB-GOV 

P. A. N° 7000.0097/2012-EAP 

PREGÃO PRESENCIAL N" 007/2011-GA&.aOV 

Declaro para os devidos finS que a E~COLA 
DE ADMINISTRAÇÃO PÜBUCA DO AMAPA, nos 



Macapá, 31.10.2012 

termos do Decreto n° 3.93112001 de 19 de setembro de 
2001, adere a Ata de Registro de Preços n° 00412011, 
referwnte ao PregAo PIMenclal n° 007/2011 do 
Gabinete do Governador do Amapá, de. acordo com o 
Oficio de autorizaçlo de Adasão ~ 0'1'912012· 
CPUGASIGOV dê 25 ct. outullro de 21112, tendo como 
registrada as emp111S8S ll. R. COMERCIO E SERVIÇOS 
-ME, CMPJ Ot.175.23110001.QO e GRAFICA EDITORA 
DA AMAZÕHIA LTOA-ME;· CNPJ 01.433.046/0001-67, 
para fornecimento de: 

M.R. COMERCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ 
09.175.231/0001..()0 

Item Especificação Qtd 

06 Banners 1,60 • 2,20 12 
em lona leitosa em 
policromia, com 
bastAo e corda 

Valor 
.Unit. 

160,00 

Valor 
Total 

1.920,00 

GRAFICA EDITORA DA AMAZÓNIA LTOA-ME, CNPJ 
01.433.046/0001-67 

Item 

18 

19 

24 

Especiffcaçao Qtd 

lnfonnativo GEA 3.675 
Encarte 
(Jomalzinho) - com 
capa e ·contra-capa 
em policromia
Fechado - Papel 
Couchê Fosco - 1 
Dobra - Solto 
Cartaz Fonnato 1.000 
46x64 Cm - Papel 
Couchê 150g - 4x0 
Cores (Policromia 
emladol_ 
Flyer - lmpressao de 1.000 
flyer tamanho 
10x21cm, papel 
couchê 120g, 
policromia, com 
verniz. Artes 
diferentes .a cada 

~Jll!dido. 
TOTAL 

Valor 
Unit. 
1.35 

1,16 

0,30 

Macapá, 30 de outubro de 2012 

Valor 
Total 

4.961,25 

1.150,00 

300,00 

6.411,25 

. . ~-· • . r-

MARJA IZABEL ~-{f~ú'd'ut~E ~AMBRAIA 
Oi~tora-Presidente · ~ -

Escola de Administração ~ública . 

(RDM ) 

Juliana Alves Coutinho Alexopulos 1 

ERRATA 

JUSTIFICATIVA N' 02512012- ROM 

ONDE SE LÊ: 

LEIA-SE: 

~A 

Natureza da Despesa: 339033 

Natureza da Despesa: 449052 

Macapá. 29 ce outubro de 2012. 

Ana PaJia ~ceies Façanha 
Presiderl€ da CPU RDM 

Decreto n' Oia8 ae 3~.'C1i20'1 

L Augusto de Oliveira ,tunior 

P O R.T A lUA N ° .0194/20Ü·GA~f~4 ' .. '. 

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 ° 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° 
OSS/20l:Í-Gabinete/IEPA de 24 de outubro 2012. 

RESOLVE: 
Art.1 o - Instituir a Comissão responsável de· 

organização do espaço de_ exposição do Instituto <!_e 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá 
- IEPA, no Amazontech/2012 constituída pelos seguintes 
servidores, sendo que ao primeiro ficará a coorcleoação. · 

= Ana Kelen Tavares de Souza 
Coordenação 

= Albérto Oliveira de Mac~o Junior; 
= André de Siqueira Mendes Amaral; 
= Ângela Maria Benjamim de Andrade; 
= Oéia Tereza Lamarão da Silva; 
= Jane Maria Dias da Silva; 
= José Renan da Silva Guimarães; 
= Márcio Le~e Marinho; 
= Márcio Wendel de Uma Neri; 
= Regilene Nogueira Martins. 

Art.2° - A comissão reunir·se-á quando· da 
necessidade dos trabalhos, sem prejuizo nas atividades de 
competência de cada membro, e seus respectivos 
setoriais. 

Art.3° - Esta Portaria entrará em vigor a partlr 
da data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. • 

Art.4°- Dê-se Ciêl'a, Cr·se e Publique-se. 
Macapá, 24 de· ut bro de 2012. 

AUGUSTO DE O El JÚNIOR 
..... _ruretor- __r~içle!,lte ...... --

PORTA RI A·N o, '195/201:2~/ÍÉ!'k 

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 
Pesquisas Oentificas e Tecnológicas do Estado do Amapá -
!EPA, 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 n° 0013, de 03 
de Janeiro de 2011 e tendo em vista o teor do Memo n° 
154/12-CPM/IEPA de OS de Outubro 2012. 

RESOLVE: 
Art.l o - Designar o deslocamento da servidora, 

IANA KEILA LIMA DOS SANTOS, . Professora, para 
viajar da sede de suas atribuições em Mar.apá, até a 
cidade do Petrópolis/RJ, com objetivo de participar do 5° 
Fórum Nadonal de Museus, no período de 18 a 
24/11/2012. ' 

.
Art.2° - Dê - se la. Publique-se e Cumpra

se. 
Maca pá, 25 e -. ~bro de 2012. 

• 
AUGUSTO DE~ L EIRA JÚNIOR 

Direto\ - Presidente 

'P.O R T'A.R lA 0 . ' i9~/201i"G~jlEPk " ·:. 

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá-rEPA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei. no 
0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei n ° 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° 
056/2012-GAb/IEPA de 26 de outubro 2012. 

RESOLVE: 
Art.l o - Designar o deslocamento dos 

servidores, AUGUSTO OLIVEIRA JÚNIOR, Diretor 
. Presidente, REGILENE NOGUEIRA MARTINS, Diretora 
do Departamento Administrativo e Financeiro, Código 
FG5-3, e ROBERTO CARDOSO DA SILVA, Motorista, 
Código FGI-2, para viajarem da sede de suas 
atribuições em Macapá, até a localidade de São Joaquim 
do PacUi, com objetivo de participar da Audiênda Pública, 
envolvendo o Setor Primário, no 27/10/2012. 

se. 
Art.2o - Dê - se Oência. Publique-se e Cümpra-

Macapá, 26 d~frn ''. 2012. 

AUGUSTO DE O ~RA JUNIOR 
Diretor - ~siden~e 

PORTA.R I ANo: •191/201~;GAB/fÊPA·> Íí 

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 
PesquiSas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá
IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferida·s 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 
09/2012-IEPNCPZG/BOTAN!CA de 22 de outubro 2012. 

RESOLVE: 
Art.l 0 - Designar o deslocamento dos 

servidores, ADMILSON MOREIRA TORRES, 
Pesquisador, MARCELO DE JESUS VEIGA CARIM, 

"Gerente do Projeto in Vitro do "Laboratório de 
Biotecnologia" de Cultura, Código CDs-2, JOSÉ RENAN 
DA SILVA GUIMARÃES, Chefe da Unidade .de 
Biotecnologia, Código FGS-1, LUCIEDI DE CÁSSIA 
LEÔNCIO TOSTES, Chefe da Divisão de Recursos 
Naturais, CÓdigo FGS•2 e JONAS DE OLIVEIRA 
CARDOSO, Chefe da Unidade de ~erramentas 
Alternativas ao Estudo de Ecossistemas Aquáticos, 
Código . FGs-1, para viajarem da sede de suas 
atribuições em Macapá, até o município de Laranjal do 
Jarí, com objetivo de realizar pesquisa_ na rese01a de 
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desenvolvimento sustentável do Rio Iratapuru - RDS, no 
período de 09 a 21/11/2012. Sem ônus para o Insmuto. 

Árt.lo - Dê - se Ciê · . PubliqUe-se e Cumpra-
se. 

' ' 

MJGUSTODf 
Diretor P 

de2tll. 

IRA JÚNIOR 
i dente 

Ana Margarida Castro Euler 

PORTARIA Nf 245/12- UNP/CAF/IEF,AP 

) 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso d~s 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n2 
033 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em vista o 
contido no Memorando n~097/12-
NCRFO/CARF/IEF, bem como, processo n~ 
230.205.376/12-IEF. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Autorizar o deslocamento do 
servidor Edmílson dos Santos Nunes -Motorista
Atividade de Serviços Gerais e Transporte
ATSGT/UNAD/CAF/IEF, para viajar d~ sede de suas 
a(ribuições Macapá/AP até os municípios ·de 
Pracuúba/AP e Amapá/AP. no período de 17/10 a 
26/10/2012, com objetivo de conduzir a equipe 
técnica para a 7ê expedição de coleta de dados 
primários da temática socioambiental do Plano de 
Manejo da FLOTA/AP, a partir da realização de 
reuniões comunitárias, aplicação de formulários 
junto às unidades familiares e mapeamento 
partidpativo nas comunidades localizadas na 
FLOTA/AP e entorno: PA Cujubim, ltaubal do 
Pracuúba, Vila do Cujubim. F!exal, Balneário Olho 
D'água, Tucunaré, Breu. munidpjo de Pracuúba e PA 
Cruzeiro, PA Piguiá do Amapá, Bicudinha, ·Amapá 
Grande, município de Amapá. 

Art. 22-0ê-se ciência, registre-se e 
publique-se. 

Macapá-AP, 11 de Outubro de 2012. 

Dk""~~IEF 
Portaria n~ 234/12-UNP/CAF/IE ----' -

PORTARIA N2 248/12- UNP/CAF/IEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO 
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto n2 033 de 03 de janeiro de 2011, e 
tendo em vista o contido no Memorando 
n2110/12-GAB/IEF, bem como, processo nv 
230.205.378/12-IEF. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Autorizar o deslocamento da 
Diretora Presidente do IEF, Ora. Ana Margarida 
Castro Euler, da sede de suas atribuições 
Macapá/AP, até o município de 
Tartarugalzinho/AP, com o objetivo de participar 
da Audiênéia Pública Amapá terra legal e do , 
·seminário da FETTAGRAP, sobre a FlOTf/AP, no 
período de 19/10 a 20/10/2012 e da designação 
da do servidor Giovani Musial, ·chefe de 

Gabinete, Cód. FGS·III, pelo exercício, em 
substituição do cargo de Diretor-Presidente 

do Instituto Estadual de Florestas, durante o 



Macapá, 31.10.2012 

impedimento da titular. 

Art. 22-Dê-se ciência, registre-se e 

publique-se. 

Macapá-AP, 16 de Outubro de 2012. 

ANA MA01t _j) ;;:;L', 
· Diretoratf~ EU! 

. IEF/AP 

PORTARIA N2 249/12- UNP/CAF/IEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 

ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n2 

033 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em vista o 

contido no Memorando n9108/i2-GAB/IEF, bem 

como, processo nº 230.205.381/12-IEF. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Homologar o deslocamento do 

servidor Edmílson dos Santos Nunes -Motorista

Atividade de Serviços Gerais e Transporte

ATSGT/UNAD/CAF/IEF, da sede de suas atribuições 

Macapá/AP, até o Distrito de Santa Luzia do 

Pacuí/AP, no dia 09/10/2012, com o objetivo de 

conduzir a Diretora Presidente Ora. Ana Euler e o 

Coordenador Técnico Florestal até a comunidade do 

Aterro, localizado no Distrito de Santa luzia do 

Pacuí, para pegar a embarcação até o Distrito do 

Bailique. 

Art. 29-Dê-se cfência, registre-se e 

publique-se. 

Macapá-AP, 19 de Outubro de 2012. 

PORTARIA NR 250/12- UNP/CAF/IEF-AP 

A DIRETORA:PRESIDENTE DO INSTITUTO 

ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n9 

033 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em vista o 
contido no Memorando n9098/12-

NCRFO/CARF/IEF, bem como, processo nº 
230.205.382/12-IEF. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Homologar o deslocamento do 

servidor Euryandro Ribeiro Costa, Gerente do 
Núcleo de Cadastro, Regularização e Fisc. da 

Outorga-CARF/IEF, Cód. FGS-11, da sede de suas 

atribuições Macapá/AP, até os municípios de 

Calçoene/AP, Amapá/AP e Pracuúba/AP, no dia 

1 S/10/2012, com o objetivo de acompanhar as 

Audiências Públicas do Programa Amapá Terra 

Legal, juntamente com os técnicos do IMAP, nos 

municípios de Calcoene. Amapá e Pracuúba. 

Art. 22-Dê-se ciência, regjstre-se · e 

publique-se. 

Macapá-AP, 19 de.Outubro de 2012. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N~ 251/12- UNP/CAF/IEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE 00 INSTITUTO 

ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 

a·;ribuiçôes que lhe são conferidas peio Decreto nº 
033 de 03 de janeiro de 2011, tendo em vista o 
Memorando n~034/2012-ASSEJUR/IEF. 

,RESOLVE: 

Art.2 1 - Designar os servidores abaixo 
relacionados para comporem a Comjssão de 
Sindicância. objetivando apurar responsabilidades 
relacionadas a Termos de Ajustes de Contas 

elàborados para regularizar ressarcimento de 

despesas sem prévia contratação. 

Membros; 

-Mario Artur Nunes Vitor-CTF/IEF 

-Euryandro Ribeiro Costa- CARF/IEF 

-Hadamilton Salomão Almeida- ASSEJUR/IEF 

Art. 2R - Os trabalhos deverão ser 

concluídos no prazo m;íximo de 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período. 

Art. 32 - Dê-se ciência, registre-se e 

publique-se. 

GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DO 

INSTITUTO ESTADUAL OE FLORESTAS DO AMAPÁ. 

Macapá-AP, 24 Outubro de 2012 

ANA M:~GAI-r.r.~o EULER 
Diretora-~:dente 

.. - lill..AL 
PORTARIA NV 253/12- UNP/CAF/IEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO . . 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n2 

033 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em vista o 

contido no Memorando n2150/12-CTF/IEF, bem 

como, processo n2 230.205.386/12-IEF. 

RESOLVE: 

Art. 12 -Homologar o deslocamento dos 

servidores Rallda Pereira de Souza, Chefe de 

Unidade de Difusão de Silvicultura-CTF/IEF, Cód. 

FGS-1 e Stanley Moraes de Souza, Técnico em 

Extensão Rurai-CTF/IEF, da sede de suas atribuições 

Distrito do Bailique/AP, até cidade de Macapá/AP, 

no perfodo de 15/10 a 19/10/2012, com objetivo 

de acompanhar os Presidentes das Associações do 
Carneiro e' Ponta do Curuá, localizado em Macapá, 
para a apresentação de documentação junto ao 

SDR e posterior celebração de convênio do PROTAF, 
assim como, participar da oficina motivacional do 

PROTAF, nos dias 17 e 18/10/2012" 

Art. 22-Dê-se ciência, registre-se e 

publique-se. 

M•~"·" ~ o~j}~::: 

es#:t~E 
l> 

PORTARIA N2 254/12- UNP/CAF/IEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 

ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 
at~ibuições que lhe são conferidas pelo Decreto n2 

033 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em vista o 

contido no Memorando n90l9/12-ADINS/IEF, bem 

como, processo n2 230.205.389/12-IEF. 

RESOLVE; 
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Art. 1~ - Homologar o deslocamento do 

servidor Elder Coelho de Abreu, Assessor Técníco

ADINS/IEF, Cód, FG5-I, da sede de suas atribuições 

Mac;apá/AP, até cidade de Tartarugalzinho/AP, no 

período de 19/10 a 20/10/2012, com objetivo de 
fazer cobertura jornalística do Seminário "Diálogo 
Sobre a Floresta Estadual do Amapá" e Audiência 

Pública do Programa Terra Legal. 

Art. 22-Dê-se ciência, registre-se e· 
publique-se. 

PORTARIA NV 255/~2- UNP/CAF/IEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 

ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferic!as pelo Decreto nº 
033 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em vista o 

contido no Memorando n2036/12-ASSEJUR/IEF, 

bem como, processo nº 230.205.388/12-IEF. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Homologar o deslocamento do 

servidor Hadamilton Salomão Almeida, Assistente 

Jurídico-ASSEJUR/IEF, Cód. FG5-I, para viajar da 

sede de suas atribuições Ma capá/ AP; · até o 
municípi~ de Tartarugafzinho/AP, no período de 

19/10 a 20/10Í2012, com objetivo de acompanhar 
a Diretora Presidente Ora. Ana Euler, na Audiência 

Pública do Amapá Terra Legal e o Seminário 

FETIAGRAP. 

Art. 29-0é-se ciência, registre-se e 
publique-se. 

Macapá-AP, 26 de Outu~ro e 2012. 

ANAMARG4 :;;.;;;. 
Diretora-Pres1den e 

___ IEF/AP 

PORTARIA N2 258/12- UNP/CAF/IEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENH DO INSTITUTO 

ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
033 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em vista o 
contido no Memorando nR161/12-CTF/IEF,. bem 

como, processo n2 230.205.396/12-IEF. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Homologar o deslocamento do 

servidor Mario Roberto Marinho de Oliveira, 
Coordenador Técnico Florestai-CTF/IEF, Cód. FGs-

111, para viajar dá sede de suas atribuições 

Macapá/AP, até o município de Mazagão/AP, no 

período de 26/10 a 27/10/2012, com objetivo de 
participar da Reunião do Diagnóstico Particlpatjvo, 

·objeto da parceria com o Instituto Peabiru. que será 

realizado no dia 27 de outubro do ano corrente. 

Art. 22-Dê-se ciência, ·registre-se e 

publique-se. 
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EXTRATO DO CONTRATO N° 040/2012-IEF 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N• 04012012, 
QUE ENTRE Si CELEBRAM O ESTADO DO AMAPA POR 
INTERMÉDIO DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS 
DO AMAPA- IEF E A FIRMA BETRAL VE(CULOS LTDA • 
ME, NA FORMA ABAIXO DECLARADA 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato 
tem por objeto a aquisição de 02 veículos utilitários tipo pick-up 
cabine dupla (zero Km), para atender o Instituto Estadual da 
Florestas do Amapá-IEF/AP, confomie e5pecificações e 
condições estabelecidas no anexo I do Edital .do Preg~o 
Presencial n' 008/2012~EF. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIG~NCIA: O prazo de vigência do 
presente Instrumento será contado a partir da assinatura até o 
cumprimento integral dos bens, com eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do 
Amapá, pOdendo ocorrer antecipação do térm1no da vigência 
na hipótese de conclusllo de processo licitatório elaborado 
Junto à GPABS~EF, onde. a contratante deverá comunicar o 
encerramento antecipado, caso ocorra, com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

CLÁUSULA TERCEIRA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas com a execução deste Contrato, estão orçadas 
rio valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais). na conta do 
Programa de Trabalho 18.601.0680.2540.5.1600.30. fonte 101 
e Elemento de Despesa 4490.52, sendo empenhado 
inicialmente o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil neais) 
conforme Nota de Empenho n' 2012 NE 00531, emttida em 
05110/ 2012. e serao pagas mediante a apnesentação das 
Notas Fiscais. 

CLÁUSA QUARTA -DO PAGAMENTO:· O pagamento será 
efetuado à licttante vencedora. sem qualquer acr~scimo 
financeiro. mediante depósito bancário em sua conta corrente, 
até o 10" (décimo) dia útil da apresentação da nota flscaVfatura, 
devidamente atestada pelo servidor responsável pela 
fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica 
estabelecida no art. 5° da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA- 00 .FORO: O foro da Seçã~ Judiciária 
do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, e o 
competente para· solucionar conflitos de interesse entre o 
IEF/AP e a empresa adjudicatária, relativa ao Edital do Pregão 
Presencial n' 008/2012-IEF. e aos contratos dele advindos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: 0 extrato do 
presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado. 
conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n• 
8.666/1993. 

E por estarem assim. justas e acordadas. as partes 
assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para todos· os fins de direito. 

Homologo, na forma da Lei 
n• 6.666193, em: 

~tf~ 
Justificativa n• 066-A72012 • IEF/AP 

Processo n•: 230205.343/12 
Assunto: Dispensa de licitação 
Fundamento: Art. 24, IV da Lei n• ·8.666/93 .e 
alterações posteriores. . 
Favorecido: FilippoL-eandro Di Perna- ME 
Objeto:C'ontratação de serviços de capacitação 
em comunicação/informação 
Valor: R$ 6.800,00 (sete mil e oitocentos reais) 
Recurso: Ação 2430 Fonte 101 Elemento de 
despesa 33.90.39 

Exma. Diretora-Presidente, · 

. Justifica-se a presente despesa 
em favor ~a firma FILIPPO LEANDRO OI PERNA· 
ME. no. valor estimado de R$ 6.800,00 (sete mil e 
oitocentos reais), ·referente à contratação de 
serviços de capacitação, eni formato de oficina, 
para servidores atuarem··no Programa de Rádio. 
"Vozes da Flore:;ta", que faz P.arte da grade oficial 
da programação da Rádio Difusora de Macapá, 
conforme Memo. n• 09/2012-ADINSIIEF. 

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

·Os serviços orçados até 10% do 
valor do Convite, ou seja, R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) estão entri as hipóteses. Cabe lembrar que 
a dispensabilidade de licitação nao significa 

(DIÁRIO OFICIAL) 

fragilidade na escolha e no processamento da 
despesa. 

Art. 24. 1:: dispensével a licltaçao: 
( ... ) 
11 - para outros .serviços e compras de valor 
até 10% (dez por cento) do llmlt.e 
.prevlslo na allnea "a", do Inciso 11 do 
artigo antarlor e para alienações, nos 
casos pnevistos nesta Lei, desde que não 
se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienaçao de maior 
vulto que ,possa ser reálizada dê uma só 
vez, (Lei n• 8.666193). grifei 

Ressaltamos, ainda, que o preço 
está compatfvel com o de mercado, sendo mais 
vantajoso para a administração, encontrando 
amparo legal no art. 24, Inciso 11.-da lei n• 
8.666/9~ e alterações posteriores, ca~acterizandj{ 
dispensa de licitação. l. 

· Desta forma, dando-se 
cumprimento ao que dispõe' o art. 26 da Lei de 
Licitações e suas alterações, submetemos a 
presente justificativ~ a Vossa Excelência; pará fins 
de homologaçao e posterior publicação. 

Macapá/AP, 2?de setembro cie 2012. 

ctfl~w.:v 
Ha~amilton Salomão Almeida 
Assistente Jurfdico -IEF/AP 

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

frt_1Q.,1d--

* 
Justificativa n• 067/2012 .. 1EF/AP 

Processo n•: 230205.180/1f 
Assunto: Dispensa de licitação 
Fundamento: Art. 24, Inciso V da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Favorecido 1: R.C. MESQU.ITA ·ME 
valor: R$ 764,38 (setecentos e sessenta e 
quatro reais e trinta e oito centavos). · · · 
Favqrecldo 2: PRÓ MED & COMÉRCIO L TOA • 
ME 
valor: ·R$ 308,40 (trezentos e oito reais e 
quarenta centavos). 
Favorecido 3: OMA MACIEL • EPP 
valor: R$1.879,90 (um mil, oitocentos e setenta 
e nove reais e noventa centavos). 
Favorec_ldo 4: HÊXASYSTENS COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTOA 
valor: R$ 72,so (setenta e dois reais e oitenta 
centavos): 

Objeto:Aquisição de material de consumo 
destinado ao Plano de Manejo da Flota, baseado 
no convênio n• 001/2011 - SEMA X IEF/AP. 
Valor Total: R$ 3.025,48 (três mil, vinte e cinco 
reais e quarenta e oito centavos) 
Recurso: Ação 18.541.0490,2252.160030 Fonte 
240 Elemento de despesa 33.90.30 

Exma. D!retora-Pre~id!'lnte, 

Justifica-se a presente despesa em favor 
das firmas acima identificadas. nos valores 
correlacionados, totalizando R$ 3.025,48 (três mil, 
vinte e cinco reais e quarenta:e oito centavos), 
referente a é!quisição de materiais de consumo 
diversos objetivando instrumentalizar os técnicos 
para a elabora~o do Plano de Manejo da Flota, 
nos termos do Convênio n• 001/2011 SEMA x 
IEF/AP, tudo conforme Memdrando n• 072/2012· 
CARF/IEF e seus anexos. 

. A Lei de licitações e Contratos 
Administrativos 'traz hipóte~éS em que os rigores 
de um pr~dimento licitatório não sao cablveis 
em decorrência das ca~terlsticas do objeto em 
jogo. 

Quando não acudirem 1riteressados à 
licltacao anterior e esta justificadamente, não 
puêler ser repetida sem prejulzo para a 
administração ocorrerá hipótese de contratação 
~r meio de · dispensa. No entanto, a 
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administração, conforme constam dos autos, 
sofreu com a ocorrência de licitação deserta por 
02 (duas) ocasiões como podemos inferir. dos 
resultados expostos nas fls. 117 e 122 dos autos. 

Àrt. 24. É dlspensãvel a 
licitação: ' 
( ... ) 
V • quando não acudirem 
Interessados à licitação 
anterior· e esta, 
justificadamente, não puder 
ser repelida sem prejuizo 
para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas 
as condições 
p'rees.tabelecldas.; 

s.ao requisitos legitimadores dessa 
hipótese de contratação: 1. Licitação 
anteriormente realizada; 2. . Ausência de 
interessados; 3. Risco · de ·prejulzos para a 
adminis'traçao. se o processo lic'rtatório vier a ser 
repetido e; 4. Manutenção das condições 
ofertadas no ato convocatório anterior. • 

O preço está compatlvel com a·· de 
mer~ado, encontrando amparo legal no art. 24, 
inciso V da Lei .n• 8.666/93 · e . alterações 
posteriores. 

As firmas favorecidas possuem atividades 
.econômicas ~iretamente relaqionadas · com os 
itens que pretendem fornecer, situação confirmada 
após consulta dt;> CNPJ. junto à Receita· Federal. 
As demais proponentes, não proposta comercial 
válida. · · 

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

t""~; "t•'" ,, 2012 

\_} ~ \ ._/ 1/_. . 
Jean Everson c~~A 8a Silva 
. Assessor Jurldico ·IEF~.P __ 

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

\'g ,1éi 1 (2. 

~ 
Justificativa n•,069/2012 • IEF/AP 

Processo n•: 230205.311/12 
Assunto: Dispensa de Ucitaçao . 
Fundamento: Art. 24, inciso li da Lei n• 8.666/93 e 
· alteráções P<>steÍiores. 
Favorecido: ETTAL PNEUS LTDA 
Valor: R$ 4.704,00 (quatro mil setecentos e quatro 
reais) · 
Objeto: Contratação· ·para fornecimento de 
Pneumàticos e Baterias destinados à manutençã'o 
preventiva de véfculos pertencentes ao IEF/AP. 
Recui'$CY. Ação 2345 Fonte 101 Elemento de 
despesa 33.90.30 

Senhora Diretora·PresiCiente . 
:Justifica-se a presenttl despesa em favor 

das empresas acima identificadas,· no valor de- R$ 
4.704,00 (quatro 11)11, setecentos e qÚatro reais), 
referente à contratação de empresa para 
fornecimento de pneumáticos e · baterias 
destinados à manutenção preventiva de veiculas 
pertencentes ao IEF/AP, sendo que a necessidade. 
inicial foi identificada no Mamo n• 035/2012 -
UNAD/OAF/IEF. 

A Lei· · de licitações · e Contratos 
Administrativos traz hipóteses em que os rigores 
de. um procedimento licitatório nao sao ~bfveis 
~m decorrência. das caraçterfsticas do ISbjeto em . 
jogo. · . 

_ Os serviços orçados até 1 0% do valor do 
Convite, ou seja, R$ 8.000,00·(oito mil reais) estão. 
entre as ' hipóteses. Cabé lembrar que a 
dispensabilidade de lic~açã~_ não significa 
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fragilidade na escolha· e no processaf!lento da 4. HORARIO E LOCAL DA EXE(:UÇÃO DOS 3- Estabelecer o cronograma abaixo para reabertura 
SERVIÇOS e prosseguimento do certame lic1tatório. despesa. 

Art. 24. ~ dispensável a liCitação: 
. . ( ... ) 

li - para outr<>s serviços e compras 
de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto- na alínea 
"a", do Inciso 11 do artigo anterior 

POSTO I CARGA ·-·~- 13/11/2012 - Reabertura da sessão publica com 
DE OBSERVAÇÃO entrega dos envelopes . 
SERVIÇO : HORARIA I · ~9/11/2012- etapa de lances 

f-,-,-----+--- ___ -.!.---=---.,_---.;' -22/11/2012- Declaração do vencedor 
Motorista Doze Este posio 

•. e para· alienações, nos casos 
previstos nesta Lei, desde que nao 
se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de 
maior vulto que possa ser realizad~ 
de uma só vez. (Lei n• 8.666/93).1 . 

Gr(fel _ · · ·-- · 

horas por 
plantão 
DIURNO/ 
NOTURNO 

~af~Pá:AP, ~de a~tubro de 2012. 
estabelece /-r; é->.;Y.~ D>vfo e/Wt/Y3:J -
plantões de 12 Vla_m1r Luiz de Jesus Mdreira 
h. com folga de Pregoeiro LAC_!:N/AP 
36 h 

5.1- POSTO DE MOTORISTA 
Horário Trabalho: Plantão de 12 horas 

. DIURNO/NOTURNO, com ~~lga de _36 hora_:_ 

Ressaltamos, ainda, que houve despacho 
orçamentário positivo, apôs constatação que o 
preçó está compatlvel com o-de mercado, sendo 
mais vantajoso para a administraçao, encontrando 
amparo legal no art. 24, Inciso 11 da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores, caracterizando 
dispensa d~ licitação. 

Desta forma,. dando-se cumprimento ao 
que dispõe. o art. 26 da Lei ·de Licitações e suas 
alterações, submetemos a presente justificativa a 
Vossa. Excelência, para fins de homologação e 
posterior publica9ãó. ·\ , j 

tacap~/AP n r outubro: de 2012 · 

(Lacen 

,c...- ~--e 

Jean Eversón Coêlho da Silva 
Ass~s~or Jurldico- IEF/AP . 

lvanete Costa Amanajás (Interina) 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

) 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA . 
6.7- Fornecer vale alimentação mensal para todas
as categorias no valor mínimo de R$ 150,00 (cento 
e cinqüenta reais) rigorosamente no prazo 
estipulado na legislação pertinente; 
12. PLANILHA DO ORÇAMENTO ESTIMADO 
QUANTITATIVO I SALÁRIO. 

EICate-g~ria I Quantidad~~ PSalári0
1 

/ · I 1 ropos o , 

-· . j ---f-1~ 
01 

I A~ente de · 23 I 634,04 
~~eza __ _ ·-'---:------1 

02 Copeiro . _---º.?_._ ·1 664,~ 
03 Encarre!lado -~-_J!_B~ 
04 Jardineiro 04 664,21-
05 Motorista 04 765,23 
06 ! Porteiro 04 664,24 

(*) Salário Base, faltando incluir adicionais e 
outras vantagens devidas ao salário, que somadas 
comporão a Remuneração do empregado. 
12.1 -O custo/mês sem encargos, descrito acima e 
no item 10.1, define o salário dos profissionais 
que· executarão os serviços nos respectivos 
postos, cuja jornada será de 6 (seis) horas diárias, 
salvo os postos de porteiro e motorista, cuja 
jornada de trabalho será conforme itens 5.1 e 5.5 

PUBLICAÇÃO DE REABERTURA DE PROCESSO deste Termo de Referência. 
LICITATORIO 21. DO PAGAMENTO 

O Laboratório Central de Saúde Pública do 21.1- Pagamento será efetJado mensalmente pela 
Estado do Amapá, através de seu Pregoeiro Vlamir CONTRATANTE por meio de ordem bancária em 
Luiz de Jesus Moreira. nomeado pela Portaria n• favor da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, 
081/2012-LACEN, usando das atribuições de sua após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
função, e · devidamente atestada pelo gestor do contrato, 
Considerando c Parecer Jurídico n° 012/2012- acompanhada dos comprovantes de regularidade 
ASSEJUR/LACEN. Parecer 401/2012-PGE-NCA/AP fiscal da empresa contratada, bem como dos 
que fundamentaram a Portaria n• 048/2012-LACEN, comprovantes de pagamento de salário e 
que revogou os atos posteriores ao credenciamento beneficio ao·s empregados ·contratados, 
do procedimento licitatório de n° 17/2011 - Processo acompanhados de comprovação do recolhimento 
Administrativo 17.000.142/2011: das contribuições sociais GFIP, SEFIP E GPS 
Considerando a nova Convenção Coletiva de correspondente ao mês da última competência. 
Trabalho vigente. 
RESOLVE: 
1 - Retificar os itens abaixo e\encados do Edital. 
Termo de Referencia e Contrato do certame licitatório 
em epigrafe. que passam a apresentar a seguinte 
redação: 

EDITAL N° 17/2011 
4.8 - A proposta deverá contemplar o salário 
normativo das categorias de auxiliar de serviços 
gerais, motorista, porteiro, jardineiro, copeiro e 
encarregado do contrato em vigor na data prevista 
para a abertura da licitação, de acordo com a 
Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 
4.9 Especificação clara do objeto, em 
conformidade com as especificações do Termo de 
Referência, e. não serão admitidos valores 
simbólicos, irrisófios ou iguais a zero, ensejando 
a desclassificação. 
5.2 - Regularidade Fiscal 
j) Certidão Negativa de Direitos Trabalhistas -
CNDT fornecida pela Justiça do Trabalho 
conforme Lei 12.44012011 e Resolução 
Administrativa do TST n• 1470/2011 
5.3 Qualificação econômica financeira 
b) Balanço Patrimonial do exercício anterior. 
12 - DA GARANTIA 
12.1.1 -O não cumprimento do estabelecido no 
item anterior, implica na rescisão contratual, 
eximindo-se o LACEN/AP do pagamento de 
quaisquer ônus junto a CONTRATADA 

ANEXO VIl- MINUTA DO CONTRATO 
CLÁUSULA SEXTA 
FATURAMENTO/PAGAMENTO 
6.1 - A Pagamento será efetuado mensalmente 
pela CONTRATANTE por meio de ordem bancária 
em favor da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, 
após a ·apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pelo gestor do contrato, 
acompanhada dos comprovantes de regularidade 
fiscal da empresa contratada, bem como dos 
comprovantes de pagamento de salário e 
beneficio aos empregados contratados, 
acompanhados de comprovação do recolhimento 
das contribuições sociais GFIP, SEFIP e GPS 
correspondente ao mês da última competência. 
8.6 - Fornecer ao seu empregado, plano de saúde 
com cobertura médica, hospitalares, exames 
complemenlares e serviços auxiliares; vale 
alimentação mensal -para todas as categorias no 
valor mínimo de R$ 150,00 (cento e cinqüenta 
reais) rigorosamente no prazo estipulado na 
legislação pertinente; vale-transporte 
considerando os dias úteis e a carga horária de 
cada categoria. 
8.6.1 Os :beneficios de vale transportes dos 
profissionais envolvidos nos serviços deverão ser 
conforme ó último Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho da Categoria (CCT) e cobrir o 
percurso compreendido do local de 
residência/local de -trãilãiJ;o . e vice-versa, para 
cada funcionário. 

(Universidade Estadual do Amapá) 

Maria Lúcia Teixeira Borges 

PORTARIA N' 0130/2012-UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do Amapà, 
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'- Designar Fernando da Costa Ribeiro . Pró
Reitor de Extensêo, para responder, cumulativamente e em 
substituição. pelo cargo de Pró-Reitor de Planejamento e 
Administração, no período de 29·de outubro a 01 de novembro 
de.2012 

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

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

Gabinete da Reitoria. em Macapã-AP, 29 de outubro 
de 2012. 

Profa. Or~~~~ ~o:.ges 
PORTARIA N'. 0131i2012•UEAP 

A Reitera da Universidade do Es1ado do Amapá, no 
uso das atribuições legais que lhe sao·oonferidas pelo Decreto 
Estadual n'. 0270 de 06 de Janeiro de 2011. bem como pelo 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá. . 

RESOLVE: 

Art1' - Homologar o deslocamento da servidora 
Magda Celeste Alvares Gonçalves. Pró-Reitera de .Pesquisa 
e Pós Graduação. que viajou. da sede de suas atribuições 
Macapà-AP, até os municipios de Porto Grande e Ferreira 
Gomes. para desenvolver atividades do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento T ecnotógico dos Sistemas de Produção no . 
Vale do Araguari. no per iodo de 25 a 26 de outubro de 2012. 

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP. 30 de outubro 
de20t2. ~v 

Profa. Ora.~~ Borges 

PORTARIA N'. 01J212012-UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do Amapà, no 
uso das atnbulçOes legais que lhe são conferidas pelo Oecreto . 
Estaduãi n°. 0270 de 06 de Janeiro de 2011, bem como pelo 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapã. 

RESOLVE: 

Art.1• - Autorizar o deslocamento do servidor • 
Professor Murllo Rocha Seabra. para viajar da sede de suas 
atribuições Macapã-AP, até a cidade de João PessoaiPB. para 
participar da Conferência da Terra - Fórum Internacional do 
Meio Ambie~te' no perlodo de 19 a 24 de novembro de 2012 

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

Gabinete da Reitoria, em Macapé-AP, !8 de outubro 
de 20t2. 

~~~-·. 
Profa. Ora\ Maria i)i~eixe a orges 

~eitor 

PORTARIA N'. 0133/2012-UEAP 

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

RESOLVE: 

12.1.2 - No caso de rescisão contratual pelos 
motivos elencados nos itens 12.1 e 12.1.1, será 
declarado VENCEDOR a 2" melhor proposta, 
segundo a ordem de classificação do processo 
licita tório 

2- Revogar os segtJintes itens: 
Item 7 do Termo de.Referencia ~ por tratar-se de 
clausula àbusiva 

Art.1• - Autorizar Fábio do Socorro Dias Brito, 
Chefe da Divisao de Registro e Controle Acadêmico, para 
viajar da sede Q!!.!!Jas atribui~es Macapá-AP, até a cidade'de ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA Item 2.1.1 da Minuta de Contrato 



Macapá, 31.10.2012 

Recife - PE .. para partiCipar a·o 11 Encontro Nacional do Censo 
da Educação Superior, no período de 20 a 24 de novembro de 
2012, sem ônus para a Universidade do Estado do Amapá. 

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

Gabinete da Rettoria, em Macapa-AP, 30 de outubro 
ée 2012. 

~·c,- ' 
'-"".t 

Profa. Ora. Maria -~orges 
'-, . Rfnêrã- .; --

PORTARIA N'. 0134/2012-UEAP 

A Reitora da Universidade do Estado do Amapá. 
no uso das atribu1ções legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estaduai n' 0270 de 06 de janeiro de 2011. bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapa, 

RESOLVE: 

Art. 1' - Designar a servidora Edn·a Socorro Dias 
Coelho para atuar como Fiscal do Contrato n.' 006/2012. 
estabelecido entre a Universidade do Estado do Amapá e a 
Fundação de . Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa . 
(FADESP), referente Prestação de ServiÇO de. Execução do 
Processo Seletivo Vestibular/2013. 

Art. 2' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
exped1ção. 

de 2012. 

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

Gabinete da Reitoria. em Macapá-AP. 25 de outubro 

\-;:. 
~~~ 

Profa. Dr~. Maria a-~~orges 
'-........_ -~/ 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA TRABALHO
PIBTIUEAP 2012/2013 

EDITAL N" 03412012- PIBT/UEAP 

A Reltora da Universidade do Estado do Amapá, no uso de 
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais e de acordo 
com a Instrução Normativa n' 00112011 - PROEXT. torna 
publ1ca a retificação do edrtal n' 034/2012 - PIST/UEAP, que 
rege o Processo de Seleção para bolsas do Programa 
Institucional de Bolsa Trabalho - PIBT. que tem por objetivo 
oportunizar ao(a) acadêmico(a) o exercício de atividades 
técnicas ou administrativas, onde possam incorporar hábitos de 
trabalho inlelectual ou desenvolver técnicas de estudo e de 
ação nos Merentes setores da Universidade do Estado do 
Amapá. 

No Item 5.4, onde se tê: 
3 1 O per iodo de inscrição é de 22 a 26 de outubro de 2012, na 
Sala da Pró-Reitoria de Extensão (Campus!). no horário de 9h 
a 11 h30 e de t 5h a 18h. 

Leia-se: 
3.1 O pertodo de inscrição é de 22 a 30 de outubro de 20t2, na 
Sala da Pró-Rertoria de Extens~o (Campus Q, no horário de 9h 
a 11h30 e de 15h a t8h. 

Macapa, 29 de outubro de 2012. 

G\,~--
Mana Lucia; t'(.Xeira ges 

·, _Rei!Ofll;::-· ' 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N• 044/2012-CPL/UEAP 

~omologo nos termos da lei: 

Em;~-~ {1 O /2~12 

u Ora Ma~too~ B~ 
~·~·z::J 

JUSTIFICATIVA N• 044/2012-CPL/UEAP 

PROCESSO AOMINISTRATIVO N•: 46.000.375/2012-UEAP 
ASSUNTO: DISPENSA DE LICIT liÇÃO 
ADJUDICATÁRIA: fUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA-fADES?. 
OBJETO: Contratação de serviços para execuçào do Processo 

Se!etivo-Ve'Stibular 2013.-

FUNDAMENTIIÇÃO LEGAl: Art. 24, inciso XIII, da ler no 8.666/93 e 
alterações. 
VALOR ESnMADO: R$ 761.047,76 (Setecentos e sessenta e um mil, 
quarenta e sete reais e setenta e seis centavos). 

COTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0107- U.G: 250202- Ação: 1136 

-Natureza de despesa: 33.90.39. 

Magnifica Reitera, 

Pretende esta Universidade pactuar com a FUNDAÇÃO DE 
AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, CNPJ n• 
05.572.870/0001-59, visando à contratação de serviços para 
execução do Processo Seletivo-Vestibular 2013, no valor de R$ 
761.047176 (Setecentos e sessenta e um mil, quarenta e sete reais. e 

setenta e seis centavos). 
Justifica-se a presente contrataç~o direta com a FADESP 

para prestação dos seaviços refere~- à execução ~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Seletivo 2013, conforme Termo de Referência readequado t~m 

18.10.2012 e Edital no 033/2012-UEAP. A fADESP é uma entidade 
com personalidade jurídica de direito pnvado, sem fins lucrativos. 
que, estatutariamente, tem como finalidade apoiar a Universidade 

Federal do Pará no desenvolvimento do ensino, pesauisa e extensão. 

Dentre os objetivos previsto em seu Estatuto para consecução de sua 
finalidade, destaca-se o artigo 59, Inciso VIII, qual seja: " celebrar 

acordos, canvtnios e contratos com pessoas fisicos ou juridicos, de 
direito púbfica ou privado visando a consecução dos seus objetivos'" .. 

A douta Procuradoria Jurídica manifestou·se favorável à 

contrata~ão direta nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei de 

Ucitaçõe~ e Contratos Administrativos [le1 .. ederal n~ 8.666/93 e 
alterações I, o Qual estabelece: 

Art. 24. t dispens6vef a /icitaç~o: 
... omissls 
XIII - na cantrataçila de instituição 
brasileiro Incumbido regimental ou 
estatutoriamente da pesquisa, do 
ensino ou do desenvolvimento 
Institucional ... desde que a contratada 
detenho Inquestionável reputafÕO ético
profissional e não tenha fins lucrativosu. 
(Redação dada pela lei n" 9.648/98 -
o.o.u. 28.05.J998./ 

Os requisitos pêlra a eventual contratação direta com base 

no dispositivo legal mer,cíonado são, portanto, os quatro seguintes: l

a contratada deve ser instituição brasileira: 11- a contratada deve 

objet1var, por $eu e$tatuto ou regimento, à pesquisa, ao ensino ou ao 

desenvolvimento institucional; 111· a contratada deve ter Indubitável 

renome, em sua área de atuação; e IV· a contratada não pode ter fins 

lucrativos. 
A escolha da adjudicatária se pauta no critério por ser uma 

Instituição ligada ao ensino e a pesquisa, e que respondeu 

positivamente a~ necessidades desta Universidade e atende as 

exigências legais. 
Pelo pxposto, para salvaguardar os interesses da 

Administração desta Universidade, e demonstrada à hipótese 
incidente deste Ato Administrat~vo, submetemos ~ presente 

justificativa para apreciação e homologação de Vossa Magnificência, 

bem como a sua publicaç~o no Diário Oficial do Estado, para 
cumprimento do disposto no Artigo 26 da Lei no 8.666/93 c 
alterações. 

Macr' AP, 23 de outubro de 201Z. 
I t 
! J/ .-, • 

r-r"..,/ J'JI_,',o\ \J..l.r~M.~ -
~o~lca Jackellne dj!'S~uza Furtado 

Pr~dalcPL 

EXTRATO DO CONTRA 10 N° 006/2012- UEAP 

INSTRUMENTOS E PARTES: Contraio de serviços para 
execução do Processo Seletivo - Vestibular 20t3 que 
celebram a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ, como 
Contratante e a FADESP - Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa, como Contratada, na forma 
estabelecida abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente contrato tem por fundamento legal o disposto no 
artigo 37. inc1so XXI da Constrtuição Federal. artigo 24, inciso 
XIII da Lei n' 8.666/93, além de a CONTRATADA· ser 
credenciada junto ao Ministério da Educação, Portaria n' 29 de 
28111/2011 e Resolução do CONSU n' 032/2012 de 
05/07/2012-que aprovou o projeto do vestibular UEAP. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços 
para a execução do PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR 
2013 da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ-UEAP, 
conforme Termo de Referência de terceirizaçâo do PS 2013. 
parte integrante deste Contrato. 

CLÁIJSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 . A execução das despesas referentes a realização do 
Processo Seletivo de Discentes PS 2013 será acompanhada 
somente pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração -
PROPLAD. após solicitação do fiscal da CONTRATANTE: 

2 A execução das obrigações contratuais integrantes deste 
Contrato sera fiscalizada, por um servidor nomeado pela 
Magnífica Re1tora mediante Portaria, com autoridade para 
exercer a Fiscalização da Execução Contratual. como 
representante da Administração da CONTRATANTE. para toda 
e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual 

3. A CONTRATADA após a assinatura do contraio devera 
indicar formalmente um preposto como seu representante, 
durante o perlodo de vigência do Contrato, para representá-la 
na execução dos serviços ora contratados: ' 

4. O fiscal do contrato registrara em relatório próprio todas as 
ocorrências relacionadas com as etapas dos serviços aqui 
mencionadas, determinando o que achar necessário à 
regularização das falhas observadas. podendo para tat: por 
Delegação Expressa da PROPLAD, expedir oficios, 
notificações administrativas e/ou quaisquer outros instrumentos 
necessários ao fiel cumprimento da atribuição que lhe foi 
delegada pe~ Administração da Universidade do Estado do 
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Amapà: 

5. Ao F1scal do contraio. também compete: 

a) Solicitar a CONTRATADA e seu preposto, ou obter da 
Administração. lempestivamente, todas as providências 
necessárias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos 
do processo correspondente cópia dos documentos que 
comprovem essas soliCitações de providências; 

b) Encam1nhar a Pró-Reitoria de Planejamento e Admrnistração 
documento informando és ocorrências que impliQuem em 
mu~as a serem aplicadas à CONTRATADA: 

6. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de 
suas responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA SEXTA- DO VALOR CONTRATUAL 

O valor estimado do presente Contrato será de R$ 600.146,10 
(SEISCENTOS MIL. CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS ~ 
DEZ CENTAVOS). que será' pago de acordo com o 
Cronograma de Pagamentos à Contratada (Anexo 11). 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta da 
seguinle dotação orçamentaria no Programa 
125202123640870, Ação 1136 na natureza da Despesa 
33.90.39 Fonte 0107. · 

ClAUSULA OITAVA- DOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS 

A CÔNTRATANTE repassará para a CONTRATADA, 
obedecendo a Projeção Geral dos . Custos do 
Vestibular/20t3(Anaxo I) e o Cronograma de Pagamentos à 
Contratada (Anexo 11), atestado pelo Fiscal designado peta 
CONTRATANTE, através de depósno na conta bancária 
indicada pela CONTRATADA. após a entrega da nota 
fiscallfalura na Pró-Rertoria de Planejamento e Administração 
da UEAP. devendo a contratada enviar documento de isenção 
de tributos ou sera efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuiÇôes previstos nas disposições determinadas pelos 
órgãos fiscais e fazendários. 

CLÁUSULA NONA- DA VIGÊNCIA 

Este Contrato terá vigência de 90 dias, a partir da data da 
assinatura. podendo ser prorrogado no interesse da 
Administração. mediante Termo Aditivo. conforme estabelece a 
Lei n' 8.666193, 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO 

Constrtuem motivos incondicionais para a rescisão do contraio 
as situaÇÕes previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 
79, inclusive com as conseqüências do artigo 80 da Lei 
8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA PUBLICAÇÃO 

Conforme determina a Lei n' 8.666/93. o extrato deste 
instrumento deverá ser publicado na imprensa oficial. até o 5° 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, 
como condição para eficácia do mesmo 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- 00 FORO 

As partes elegem como foro a Comarca de Macapá-AP, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Macapá-AP: 30 de ~utubro de 20t2. 
( ' 

á /20 tt-UEAP 

Sociedades de Economia M~ta 

(CEA ) 
José Ramaiii., de Oliveira 

EXTRATO DO 2' TERMO ADITIVO AQ 
CONTRATQ N° 016/2012- SCC/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA M. O. COSTA -
EPP, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
As partes em comum acordo resolvem aditar o 
Contrato n• 01612012, com majoração de preços, 
em virtude da necessidade de exte!lsão de 
limpeza da faixa de servidão e manutençêo da 
linha de sub-transmissão de 34,5 KVA no projeto 
original, conforme Orçamento n• 07/2011-DEN/DT. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO: 
O valor d~te contrato . sofrerá reajuste, no 



Macapá, 31.10.2012 

percentual de 19,32%, em virtude da necessidade 
de extensão de limpeia da faixa de servidão e 
manutenção da linha de sub-transmissão de 34,5 
KVA no projeto original, sendo empenhado o valor 
de R$91.188.05 (Noventa e um mil, cento e oitenta 
e oito reais e cinco centavos), . 
PARÁGRAFO ÚNICO - O valor global do Contrato 
aditado passará ao importe de R$563.188,05 
(Quinhentos e sessenta e três mil, cento e oitenta 
e oito reais e cinco centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO: 
As despesas decorrentes deste Contrato correrão 
por conta da Dotação Orçamentária prevista no 
Orçamento da CEA, através da Fonte de Recurso 
n° 1·Recursos Próprios, Unidade Orçamentária n° 
2404281-Macapá-DDI-8074 Elemento de Despesa 
n° 4104010121-Serviços de Terceiros-475, sendo 
empenhado o valor global de R$91.188,05 
(Noventa e um mil, cento e oitenta e oito reais e 
cinco centavos), através da Nota de Empenho n° 
027973/2012, de 01 de outubro de 2012, estando 
o Montante do dispêndio a ser efetuado por conta 
deste Contrato limitado ao valor global pactuado 
na Cláusula Segunda do presente termo.,.. 
Por estarem assim ajustadas em relação ao 
conteúdo deste CONTRATO, assinam o mesmo 
em quatro vias de .igual teor, devendo este 
instrumento ser publicado no Diário oficial do 
estado do Aniapá, no prazo máximo de (20) dias. 

DATA DE ASSINATURA: 01 de Outubro de 2012. 

SIGNATÁRIOS: 
Pela CEA: JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA, 
AZOLFO GEMAQUE DOS t('.NTOS, HILTON 
ROGERIO MAIA CARDOSO I 
Pela Empresa: MAURO O r;s DA COSTA 

: tubro de 2012. 

JOSÉ R 

EXJ.R.f>.,TO DO 1' T.A AO CONTRATO .!'!~ 

016/2012- SCC/CEA 

PARTES COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA M D COSTA -
EPP, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

Por este TERMO ADITIVO. as partes ideni1ficadas 
no pórt1co do mesmo. consubstanciadas na Lei 
8 666. de 21 de junho de 1993, declaram, ace1tam 
e aJustam que o instrumento acima Identificado 
passa a v1gorar com as segumtes alterações. 
mantidas as demais cond1ções aqu1 não referidas. 
na forma como se acham redigidas e. que neste 
ato e ocas1ão são totalmente rat1f1cadas para todas 
as consequências de dire1to 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Considerando o <nverno muito austero na região. 
com constantes chuvas as partes em comum 
acordo resolvem prorrogar o presente Termo 
Adit1vo allerando o prazo de v1gência do Contrato 
n" 01612012. por mais 105 (cento e cinco) dias. 

·nos termos do art. 65. da Lei n° 8 666 de 21 de 
JUnho de 1993. tendo seu termo 1n1cial na data de 
1\!/07/2012 e seu prazo fmal em 01/11/2012 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA CONVALIDAÇÃO -
Ficam expressamente convalidados todos os atos 
praticados pelas partes. relativamente ao objeto 
do Contrato ora ad1lado. até a data de ass1natura 
deste Termo Aditivo. 
Por estarem ass1m ·aJUStadas em relação a6 
conteúdo deste TERMO ADITIVO. ass1nam ·o 
mesmo em quatro vias de 1gual teor. devendo este 
1nstrumento ser publicado no Diana Oficial do 
Estado do Amapa~ no prazo máximo de vinte (20) 
dias. 

Macapâ - AP. 18 de Julho de 2012.Por estarem 
ass1m aJustadas em relação ·ao conteudo deste 
CONTRATO. assmam o mesmo em quatro v1as de 
1gual teor. devendo este. instrumento ser publicado 
no Di ano of1C1a1 do estado do· Amapá. no prazo 
m<ix1mo de (20) dias. :.. · 

DATA DE ASSINATU.RA: 18 de Julho de 2012 

SIGNATÁRIOS 
Pela CEA· JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA. 
AZO LFO ·GEMAQUE DOS SANTOS. HILTON 

(DIÂ:RIO OFICIAL) 

ROGERIO MAIA CARDOSO 

E OLIVEIRA 
Presl _j!_agA~· · 

EXTRATO DO CONTRATO N° 05912012-
SCC/CEA 

PARTES: COMPA('JHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA MARCIEL & 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S- ME, PARA 
OS FINS NELE DE~LARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL: 
O presente Conlratp tem respalcjo legal no art. 37, 
XXI, da ConstituiÇão Federal de 1988, na Lei n• 
10.520, de 17 de Julho de 2002, nos Decretos n' 
3.555, de 08. de agosto de 2000, n• 3.693, de 20 
de dezembro de 2000. n• 3.722, de 09 de janeiro 
de 2001. n' 3.784, de 06 de abril de 2001 e n' 
5.450, de 31 de r)'laio de 2005, pela Lei n• 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e Conforme Manual de 
Contabilidade do Setor Elétrico na Lei n° 
11.638/2007. Lei 6.404n6 (Lei das S.A), Portarias 
lnterministeriais, Resoluções, Oficios Circulares e 
Despachos da ANEEL, bem como no Pregão 
Eletrônico n' 03212012-CUPRE/CEA e Processo 
n• 215/2012-CUPRE/CEA. 

CLÁUSULA SEGUNDA· DO OBJETO: 
O presente Contrato tem por objeto a contratação 
de empresa especializada em Auditoria 
Independente para análise das Contas de 
Compensação de Variação de Valores de Itens da 
Parcela "A" - CVA, para elaboração do pleito do 
índice de Reajuste Tarifário - IRT da Companhia 
de Eletricidade do Amapá - CEA, que tenha 
registro no Conselho Federal de Contabilidade -
CFC, no Conselho de Valores Mobiliários- CVM e 
com experiência comprovada, no setor elétrico. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO: 
O preço global para consecução do objeto deste 
Contrato será de R$15.839,88 (quinze mil, 
oitocentos e trinta e nove reais e oitenta ê oito 
centavos). 
.PÁRAGRAFO ÚNICO: considerar-se-á que o 
preço ofertado é completo. incluindo: mão-de-obra, 
fomecimento áos materiais necessários e 
especificados, impostos, taxas, as despesas com 
estrutura, equipamentos, transporte, alimentação e 
hospedagem, caso seja necessário, e ainda as 
despesas com mobilização e desmobilização, 
comunicação, aluguéis, reprografia, veiculas, 
combustíveis, controle iecnológico de materiais, 
demais despesas de escritório e de expediente, 
encargos de qualquer natureza e quaisquer 
despesas acessórias, necessárias, ·!'i\ não 
especificadas neste Contrato. U 1 

CLÁUSUI:A D~CIMA SEXTA - DA VIG~NCIA E 
DA PRORROGAÇÃO: 
Este Contrato tem seu termo inicial na data de sua 
assinatura e seu prazo final em até 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, 
na forma do artigo 57 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações. · 
PARÁGRAFO ÚNICO A critério da 
CONTRATANTE e com a anuência da 
CONTRATADA este cóntrato pode ser prorrogado 
nas condições estabelecidas no § 1° do art. 57 da 

- Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e será 
celebrado através de Termos Aditivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA DOTAÇÃO 
~ despesas decorrentes deste Contrato correrão 
por conta da Dotação Orçamentária prevista no 
Orçamento da CEA, através da fonte de recurso n° 
1-Recursos Próprios, Unidade Orçamentária n° 
2303401- DIVISÃO DE CONTABILIDADE- DIC • 
8051 e Elemento de Despesa n° 41040101121 -
SERVIÇO DE TERCEIROS - 475, através da Nota 
de Empenho n• 027791/2012, de 04 de Outubro 
de 2012. estando o montante do di êndio a ser 
efetuado por conta deste Contra limitado ao 
valor global pactuado na Cláus a Terceira do. 
presente Contrato. · 
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EXTRATO DO CONTRATO N° 061/2012-
SCC/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA SOENERGY -
SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA S/ A. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃP 
O presente Contrato tem respaldo legal no art. 37, 
XXI, da Constituição Federal de 1988, na Lei n• 
10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos n< ' 
3.555, de 08 de agosto de 2000, n• 3.6g3, de 20 
de dezembro de 2000, n• 3.722, de 09 de janeiro 
de 2001. n• 3.784, de 06 de abril de 2001 e n' 
5.450, de 31 de maio de 2005, pela Lei n• 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e Conforme Manual de 
Contabilidade do Setor Elétrico na Lei n• 
11.638/2007, Lei 6.404n6 (Lei das S.A), Portarias 
lnterministeriais, Resoluções, Oficios Circulares e 
Despachos da ANEEL, bem como no Pregão 
Eletrônico n' 00112012-CEUPRE/CEA e Processo 
n' 003/2012-CEUPRE/CEA. . 

. CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços objeto da 
conlratação visam a elaboração dos projetos 
básicos· e levantamento topográfico do Programa 
de Obras de Subtransmissão Am'apá, conforme 
especificado neste termo de Referência. 
Paragráfo segundo - Os serviços objetos da 
presente licitação visam à elaboração e atividades 
complementares relativas aos projetos básicos, 
civil e eletromecãnico, de subestações e linhas de 
transmissão e de sistemas de proteção, controle e 
supervisão de subestações e telecomunicações, 
do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica do 
Estado dei- Amapá, e são relacionados conforme 
se segu_e~ 

a) Elaboração de projetos básicos, c1v1s e 
eletromecãnicos de subestações e linhas de 
transmissão; 

b) Elaboração de projetos básicos de sistema de 
proteção, controle e supervisão de 
subestaçOes e centros de operação; 

c) Elaboração de projetos básicos de sistemas de 
telecomunicações aplicados em sistemas de 
transmissão de energia elétrica; 

d) Análise de projetos, quando os mesmos forem 
elaborados por terceiros; 

e) Análise . de desenhos dé fabricantes e dos 
relatórios de ensaios nos equipamentos e 
materiais; 

f) Análise e/ou elaboração e/ou aprovação de 
projetos "Conforme Construido"; 

g) Levantamento topográfico. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As Linhas de 
Transmissão o escopo compreende. os 
levantamentos topográfico e cadastral, beryl como 
a elaboração do projeto básiéô, de acordo com as 
condições constantes do texto e do Termo de 
Referência. Os serviços constantes do parágr11ofo 
primeiro acima serão realizados nos seguintes 
empreendimentos: · 
a.1) LOTE 01- MACAPÁ E SANTANA 
I. Linha de Transmissão 69 kV interligando SE
isolux(MCP)/SE-Santana, 16,5 km. 
a.2) LOTE 02- LARANJAL DO JARI 
I. Linha de Transmissão 69 kV interligando SE 

lsolux(LJ)/SE-LARANJAL. 5 km - · 
li Subestação SE Laranjal - O escopo 
compreende a elaboração do projeto básico de 
acondo com as condições constantes do texto e do 
Termo de Referência, 69/13,8 kV- 2x26,6 MVA-
1x3,6 MVAr (barramento de 13,8 kV)- Barramento 
principal e transferência , 'localizada no Municlpio 
de Làranjal do Jari, Estado do Amapá · 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS 
Os recursos financeiros para o pagamento das 
despesas relativas à execução do objeto serão 
provenientes do Programa de Trabalho n• 
257.520.170.0020 (Secretaria de Estado do 

-Planejamento, Orçamento e Tesouro - Governo 
do Estado do Aniapá - SEINF - Fonta,n• 0174 
(Operação de Crédito)), repassado a Companhia 
de Eletricidade do Amapá sob a forma de aporte 
de Capital. 

CLÁUSULA OITAVA-' DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
E EXECUCÃO DOS SERVIÇOS . 
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O prazo para a elaboração dos Projetos Básicos 
será de 60 (sessenta) dias e o Levantamento 
Topográfico de 45 (quarenta e cinco) dias. Os 
demais serviços, por ocasião da liberação de cada 
Autorização de Serviço • AOS será estabelecido o 
cronograma para sua execução, definindo, assim, 
o prazó de execução. O prazo de execução dos 
serviços totais é de 1 O (dez) meses e o prazo de 
vigência do Contrato é de 13 (treze) meses, 
contados da data da AOS. 

CLÁUSULA NONA- DO VALOR DO CONTRATO 
O valor do presente Contrato é de R$1.182.000.00 
(hum milhão. cento e oitenta e dois mil reais), fixos 
e irieajustáveis, pelo prazo de 1 (um) ano 
contados a partir da datá estipulada para a sessão 
de abertura. de acordo com a legislação ·ery(Vjgor. 
Por estarem assim ajustadas em relação ao 
conteúdo deste CONTRATO. assinam o mesmo 
em quatro vias de igual teor. devendo este 
instrumento ser publicado no Diário oficial do 
estado do Amapá, no prazo máximo de (20) dias. 

DATA DE ASSINATURA: 16 de outubro de 2012 

SIGNATÁRIOS: 
Pela CONTRATANTE: José Ramalho de Oliveira, 
Azolfo Gemaque dos Santos e Hilton Rogério Maia 
Cardoso. ., 
Pela CONTRATADA: Jairo Piedra~ita Montoya. 

Macapá (AP).-16 d~futu}l;ro de 2012. 

- JOSÉ RAM A~ OLIVEIRA Pres~~EA 
EXTRATO DO 2• T. A AO CONTRATO N° 
095/201 (},.. SCC/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
I>Joi,APÁ - CEA E A EMPRESA PRONTO NET 
L TOA EPP, PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. 

Por este TERMO ADITIVO, as partes identificadas 
no pórtico do mesmo, consubstanciadas no art. 58 
e 65 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, 
declaram, aceitam e ajustam que ó instrumento 
acima identificado passa a vigorar com as 
seguintes alterações, mantidas as demais 
condições aqui não referidas, na forma como se 
acham redigidas e, que neste ato e ocasião são 
totalmente ratificadas para todas as 
conseqüências de direito. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
As partes em comum acordo resolvem prorrogar o 
prazo de vigência do Contrato n• 095/201 Q. 

SCC/CEA, pelo perfodo de 01 (hum) mês, nos 
termos do art. 65, 11, da Lei n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que terá seu prazo inicial em 
06/10/2012 e seu prazo final em 05/1112012. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO: 
O valor deste contrato não sofrerá reajuste, 
mantendo-se o valor mensal em R$13.500,00 
(treze mil e quinhentos reais), desta forma, será 
empenhado o valor global para o prazo deste 
Aditivo, corr~spondente ao · importe de 
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
PARÁGRAFO ÚNICO ~ O valor global do Contrato 
aditado passará ao importe de R$330.300,00 
(trezentos e trinta mH e trezentos reais). 

CLÁUSULA TÉRCEIRA- DA DOTAÇÃO: 
As despesas decorrentes deste Contrato correrâ'o 
por conta da Dotação Orçamentária prevista no 
Orçamento da CEA, através da Fonte de Recurso 
n• l-Recursos Próprios, Unidade Orçamentária n• 
22023 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS - CPD - 8021, Elemento de Despesa n• 
4104010121 -SERVIÇO DE TERCEIROS- 475,. 
sendo empenhado para este Aditivo o valor global 
de R$ 13.500,00 (treze ll)il e quinhentos reais), 
através da Nota de· Empenho n• 027787/2012, de 
05 de Outubro de 2012, estando o Montante do 
dispéndio a ser efetuado por conta deste ~htrato 
limitado ao . valor global pactuado na usula 
Segunda do presente termo. _ . : _ 

Por estarem assim ajustadas em relação ao 
conteúdo deste CONTRATO, assinam o mesmo 
em quatro vias de igual teor, devendo este 
instrumento ser publicado no D~rio oficial do 
estado do Amapá, no prazo má'9"1,9i de (20) di.as. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Macapá (AP),~S d rode 2012. 

JOSÉ Rf>N, E OLIVEIRA 
· Presi (:la CEA __ 

O contrato n• 076/2011, celebrado entre a 
COMMNHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA e o Sr. JURANDIM ESTRÃO NAHUM. 
Publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá 
de n• 5237, página 33. 

Onde se lê: 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 076/2011 - ASJUR/CEA 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO: 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor global do 
Contrato passa a ser de R$16.200,00 (dezesseis 
mil e duzentos reais} 

Leia-se: 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO. 
CONTRATO N° 076/2011-ASJUR/CEA 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO: 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor global do 
Contrato passa a ser de R$17.400,00 (dezessete 
mil e quatrocentos reais) 

DATA DE ASSINATURA: 17 de maio de 2012 

SIGNATÁRIOS: 
Pela CEA: JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA, 
AZOLFO GEMAQUE DOS SANTOS E HILTON 
ROGÉRIO MAIA CARDOSO. 
Pela CONTRATADA: JURANOIM ESTRÃO 
NAHUM. ' 

JOSÉ R 

(PODER LEGISLATIVO) 

(Tribunal de Contas do Estado 

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante A. Picanço 

PORTARIA N'. 297/2012-TCEJAP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas. com 
fundamento no art. a•. inciso 111. da Lei Complementar n•. 10. 
de 20 de setembro de 1995. e no que consta no Processo 
Administrativo n• 00512712012- TCE/AP 

RESOLVE: 

Art. 1' Designar MARIA ORLANOINA 
FERREIRA TELES, Chefe de Gabinete de Conselheiro. 
matricula 00081, MARIA ZELITA DA COSTA FARIAS, 
Assessora de Controle Interno, matricula n'00090 e KÁTIA 
REGINA GONÇALVES QUINTAS, Técnico de Conlrole 
Externo. matricula n• 00068, para compor a Comissêo de· 
Sindicância responsável para apurar os fatos relatados no 
Processo Administrativo n• 005127/2012·TCE/AP, bem como 
os atos de vandalismo ocorridos no prédio sede do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, sob a presidência do primeira, no 
perlodo de 24 de outubro a 22 de novembro de 2012 

Art. ~ A Comissêo apresentará relatório· 
quanto aos resultados obtidos. no prazo de 20 (vinte) dias a 
contar de 26 de novembro de 2012. · 

Art. 3° Dê-se ciência. registre-se e cumpra-se. 

Macapá, 22 de outubro de 2012. 

Conselheira MA~ 
PICANÇO 
Presidente 

PORTARIA N°. 29812012-TCE/AP 
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

do Amapá, no uso das atribuições que lhe sao C!lnferidas, com 
fundamento no art. a•. inciso 111, da Lei Complementar n•. 10, 
de 20 de setembro de 1995. 

RESOLVE: 
Art. 1' Excluir da Comlssao Permanente de 

Licitação· do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, 
nomeada pela Portaria n• 14012012-TCEIAP de 18 de junho de 
2012, publicada no D.O.E n• 5249 de 19 de junho de 2012. o 
servidor ALMIR FLEM MARTINS, Assessor TécniC!l, matricula 
n•. 00943, e incluir ANA CRISTINA DOS ANJOS DO 
AMARAL, Técnico de Controle Externo, matricula n•. 00014, 
ficando assim const~uida: 

a) Membros nulares: 

• JULIANO DE ANDRADE ARAÚJO. 
Assistente de Controle Externo. matrícula 
n•. 00067 - Presidente da CPL, Referência 
TCDAS-3; 

• ANA CRISTINA DOS ANJOS DO 
AMARAL, Técnico de Controle Externo. 
matricula n•. 00014: 

• JOSÉ MARIA ALBUQUERQUE CORR~A. 
Assistente de Controle Externo. matricula 
n•. 00064. 

b) Membros Suplentes: 

1 DIONE BARBOSA PALHETA, Assistente 
de Controle Externo, matricula n•. 00035; 

I VANOSA GÓES DE MAGALHÃES •. 
Assistente de Controle Externo, matricula 
n".00115. 

Aít. 2" Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 

PORTARIA N'. 29912012·TCEIAP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das alribuiçOes que lhe são conferidas. com 
fundamento no art. a•, inciso 111, da Lei Complementar n•. 10. 
de 20 de setembro de 1995 e no que consta no Processo 
Administrativo n•. 005181/2012 e 516312012·TCE/AP. 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar o Conselheiro SubstitUto 
LUCIVAL DA SILVA ALVES para presidir os processos sob 
relataria da Conselheira Substituta TEREZINHA DE JESUS 
BRITO BOTELHO, enquanto perdurar seu afastamenlo. 

Art. 2" Qê.se ciência. registre·se e pubtique-se. 

Macapá, 23 de outubro de 2012. 

ÇÔ 

PORTARIA N°. 300/2012-TCE/AP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Eslado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe sêo conferidas. com 
fundamento no art. s•, inciso 111. da Lei Complementar n•. 10. 
de 20 de setembro de 1995 e no que consta no Processo 
Adminislrativo n•. 0516312012, de 10 de outubro de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1• Tornar sem efeito os termos da Portaria 
n• 29212012· TCEIAP publicada no D.O.E ri• 5329 de 16 de 
outubro de 2012. pág. 023. por haver incorreç6es. 

Art. ~Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 

(PODER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal de Justiça do Estatio ) 

Oes. Mário Gurtyev de Queiroz 

RELATÓRIODIGESTÃ0n5CAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA C0!\1 PESSOAL 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

__ A 
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NOTA 1- REPtffii.\CACÀO 

José~~. 
Analista ~i.i~..:}.;i~~;;., -Contador 

CRC-AP 0003061Q.7 

Ministério Público Estadual 
. ' .. ~ ,·:. ~-.... ' .· -:,:, ... :...- ,: .... :: 

(Procuradoria Geral de JustiçLJ' 

lvana Lúcia Franco Cei 

DEPARTAMENTO OE APOIO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRA TO N" 02212011-MPEA 

OBJETO DO CONTRATO: Prestaçao de serviços de 
desenvolvimento, implantação. treinamento e manutençao do 
Sistema de Gestao de Processos e Documentos Eletrônicos do 
Minoslério Público do Estado do Amapá. 

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogaçao da vigência. do contrato. 

PROCESSO N°: 300473112012-MPEA. 

MODALIDADE: Pregao n•. 02712011-CPL 

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: Equilibrtum Web Serv. de lnf. Lida EPP. 

NOTA DE EMPENHO: Apenas ad~ivo de prazo. 

VALOR DO ADITIVO: Apenas aditivo de prazo. 

VIG~NCIA: 12 (doze) meses. com inicio em 2011012012. 

DATA ASSINATURA: 1811012012. 
ASSINATURA. assinam pelo Contratante: D,. Eldete Silva 
Aguiar, Promotora de Justiça e Oiretota-Geral do MPEA e: pela 
Contratada: Sr. Sebasttao AntOnio Vieira de Farias Júnior. 
representante legal. 

Gest A 

DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS 
.CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DISCURSIVAS I E 11 

A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTACO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e lendo em vista o que 
conm no Edilal n• 01/2012 de Abertura de Inscrições, para o cargo 
de PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITIJTO, publicado no Diário Oficial 
do Eslado do Amapá no 5.233, com circulação em 25/05/2012, 
RESOLVE: 

INFORMAR que os re<ursos Interpostos quanto a Dlvulgaçao 
dos Resultados da Prova Objétlva .foram analiS<ldos e julgados 
improcedentes. 

a) as decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos 
candidatos por meio do sit~ da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br) e ficar~o disponíveis pelo 
prazo de 7 (sete! dias a contar da dm de publicação 
deste Edilal. 

11. INFORMAR que não houve modificação na lista de 
classificação dos candidatos publicada no Diário Oficial do 
Estado do Amapa e divulgada no site www.c.ontursos.com.br 
da Fundação Carlos Chagas, em 24/09/2012. 

111. CONVOCAR os candidatos habilitados (Anexo I) e candidatos 
com deficiência habilitados (Anexo 11), de atordo com os ilens 
6 e 7 do Capitulo VIII, do Edital de Abertura de lnscrlçõel, para 
a prestaç3o das 'Provas Discursivas I e 11, que será realizada 
conforme orientaç.õcs 3 seguir: 

IV- DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO DAS PROVAS, LOCAl DE PROVA 

Data: 11/11/2012 !Domjogol 

PfRIODO: MANHII (Horário Local) 

Horário de Apresenlaç~o: 07h30min 

Horário de Fechamento das Portões: 08hOOmin 

Prova Discursiva I 

Duração da Prova: 4:00 horas 

PEI\fODO: TARDE (Hor~rlo Local) 

Horário de Apresentação: 14h00mln 

Horário de Fechamento dos Portões: !4h30min 

Prova Discursiva 11 

Duração da Prova: 4:00 horas 

lOCAl DE PROVAS 

FACULDADE SEAMA 
AV. VEREADOR JOS~ TUPINAMBÁ DE AlMEIDA, n l223 

JOS! DE NAZARÉ · PRÓX. À IGREJA JESUS NAZARÉ 

MACAPÁ·AP 

1. Além do presente Edital, os candidatos serao Informados 
quanto ao local e horário das provas por meio do cartão 
Informativo, que será enviado por e-mall, e disponível nos 
slte da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfci.com.br. 

2. O candidato que n5o receber o Cart~o Informativo até o 3• 
(terceiro) dia que antecede a aplicação das provas ou 
havendo dúvidas quanto ao local_ dala e horário de 
realizaça~ das provas, deverá entrar em con1ato c.om o 

Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação 
Carlos Chagas, pelo telefone (OXXl!) 3723·4388, de segunda 
a sexta·feira, úteis, das 10:00 às 16:00 horas (horário de· 
BrasOia) ou consultar o sire da Fundação carlos Chagas: 
(www.concursosfcc.com.br). · 

14ó:Ol [.9: 4;G8 

VAlOR 
3.199.031:314.)0 

4.24% 

18S.044:841J2 

3. Ao candidato só será permitida a realizaçãó, das provas na 
respectiva da la, no local e nos ·horários constantes do Edital 
de Convocação, no Cartão Informativo e no site da Funda~o 
Carlos: 

4. Eventuai§ erros de digitação veriricados no cartão 
lnrormativo enviado ao candidato, ou erros observados nos 
documentos impressos a ele entregues no dia da realiza~lo 
das provas. quanto a nome. número de documento de 
identidade. sexo, data de nascimento, endereÇo e critério de 

desempate, dever~o ser corrigidOs por meio do site da 
Fundaç~o Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de 
acordo com as Instruções constanles da página do Concurso, 

___ att!_o terceiro dia útil após ~plicação das Provas. 

4.1 O candidato que n~o solicitar as correções dos dados 
pessoais nos termos do ~em 4 deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de 
sua omlss3o. · 

4.2 Caso haja inexatid5o na lnlormaç5o relativa à 
condiç5o de candidato com deficiência, o candidato 
deverá entrar r.m contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidalo - SAC da Fundação 
Carlos Chagas, pelo telefone (OXXll) 3723·4388, de 
seuunda a sexta· feira, úteis, das 10:00 às 16:00 horas 
(hor.lrio de Brasllia) com, no mínimo, 48 (quarenta e 
o~ol horas de antecedência da data de realizaçao 
das provas. · 

4.3 . O candidato que nao entrar em cont~to com o SAC 
no prazo mencionado será o exdusivo responsável 
pelas consequ~nc.ias advindas de sua omissão. 

5. N~o haver.! segunda chamada ou repetição de provas. 

5.1 O candidato n3o poderá alegar desconhecimentos 
quaisquer sobre a realização das provas ·como 
)ustificaliva de sua ~usência. 

6. Na realização das Provas Disc;,r>lvas I e 11 serao fornecidos 
dois Cadernos de Prova: um para rascunho e outro para 
redaç5o definitiva. 

6.1 A redaçao definitiva deverá ser elaborada no 
respectivo caderno para posterior avaliação, não 
sendo aceitos actéscimos de folhas estranhas ao 
Caderno de Prova, devendo ser respeitados os 
espaços existentes. Será anulada a prova .que 
con1ef'!ha qualquer elemento que permita a 
ldentlficaç~o do candidato. 

6.2 O preenchlmerlto do Caderno de Prova, que será o 
único 'documento válido para a correção da prova, 
serã de inteira responsabilidade do tandidato que 
deveri\ proceder · em conformidade com · as · 
Instruções espedlicas contidas na capa do caderno. 
Em hipótese alguma haverá substltulç3o do caderno 
de Prova por erro do candidato. 

6.3 Em hipótese alguma os rascunhos elaborados ·pelo 
candidato serão considerados na correç3o das 
provas pela Banca Examinadora. 

6.4 O candidato n~o. poderá ausen1ar~ d• sala de 
provas levando qualquer um destes materiais, sem a 
aútorização e acompanhamento do fiscal. 

6.5 . Durante a realização das Provas Discursivas t e 11 será 
permitida consulta à legislação -seca, · 
desacompanhada de quaisquer anotações. doutrinas · 
e sOmulas. 

. 6.5.1 Quanto aos textos legais que contiverem 
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6.6 

6.7 

6.8 

exposiç.!jo de motivos, súmulas, doutrina 
ou quaisquer outrOs comentários que não 
o próprio texto legal, os candidatos' 
deverão trazê-los com as partes não 
permitidas já Isoladas, grampeadas e 
cobertas com papel sutflte, nessas partes. 

6.5.2 Não será permrtldo o empréstimo de 
material para consulta entre candidatos. 

6.5.3 O material de consulta será vistoriado 
antes ou durante a realização das Provas 
Dt5cursivas 1 e li, sob a responsabilidade 
da· Comissão de: Concurso. 

As Provas Discursivas t e li deverão ser redigidas de 
forma clara e sem rasuras. 

As Provas Discursivas I e 11 dever~o ser feitas pelo 
próprio caÕdidato, à mão, em letra legível, com 
caneta esferográfica de matenal transparente d! 
tinta êlzUI ou preta, n:io sendo permitida a 
interferência e/ou participação de outras pessoas. 
salvo em caso de candidato que tenha solicit~do 
atendimento diferenciado para a rea{ização das 
provas, de acordo com o Capitulo V, do Edital de 
Abertura de Inscrições. 

6. 7.1 Somente quando devidamente 
autorizado, no caso de auxílio para 
transcrição da prova, será designado, pela 
fundação Carlos Chagas, um fiscal 
dev·ldamente ~treinado para essa 
finalidade. 

6.7.2 o candidato deverâ ditar o texto a ser 
transcrito, especificando oralmente a 
grafia das palavras e os sinais gráficos de 
pontuação. 

O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal 
todo o material recebido. 

2. 

candidato que estiver portando documento de identidade 
original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cêdu\as 
de Identidade oxpedtdas por Secretaria de Segurança, oetas 
forças Armadas, pela Policia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órg~os ou Conselhos 
de Classe que, por lei federal valem como documento de 
identidade, a exemplo das carteiras da OAS, CREA, CRM. CRC 
etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de 

Trabalho e Prevldér1cia Social. bem como carteira Nactonal 
de Habilitação jcom fotografia, na forma da lei n• 9.503/97). 

1.1 Os documentos deverão estar em per1e1tas 
condições, de forma a permitir, com ciareza. a 
identificação da candidato. 

1.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar. no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá apresentar boletim 
de ocorrência expedido em órgão policial há, ~o 
máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido á 
identifiçação especial, compreendidas a coleta de 
assinaturas e de impn~ssão digital em formulário 
específico. 

1.3 A identificação especial será exigida, também, do 
candidato cujo documento de identificação gere 
dúvidas quanto á fisionomia e ã assinatura ou esteja 
em mâ condição de conservação. 

Objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade 
do Concurso Público e, zelando pelo interesse publico e, em 
especial. dos candidatos, será solicitado quando da aplicação 
da prova a autenticação digital do candidato no Caderno 
Definitivo personalizado. Se, por qualquer motivo, não lor 
possível a autenticação digital, o candidato deverá apor sua 
assinatura,. em campo_e~pecifltO, por três vezes. 

Vil- OUTRAS DISPOSIÇÔB . 

2. 

3. 

4. 

5. 

aplicaç:io da!> Provas Discursivas, para tomar conhecimento 
da{s) data(s) prevista{s) para divulgaç~o do resultado(s). 

Poder~ ser excluldo do Concurso Público o candidato que 
estiver fazendo uso· de qualquer tipo de aparelho eletrônico 
ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, 
wa/kmon, agenda eletrônica, notebook, palmtop, rêceptor, 
gravador ou· outros equipamentos similares), bem cOmo 
protetores auriculares; que for surpreendido em 
comunicação c.om outro candidato, bem como se utilizando 
de livro. <!.notaç5o, impres~os n~o permitidos. 
Os aparelhos eletrônicos dos candidatos, como os tndicados 
no iten"' anterior, dever~o ser por eres desligados e 
acondicionados em embalagem especifica a ser tomfcida 
peta fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fim, 
antes de intclar a prova, devendo a embalagem permanecer 
fechada até a salda do candidato do tocai de realizaçao da 
prova. 
3.1 Os demais pertences pessoais--dos candidatos, tais 

como: bolsa;, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou 
similares. óculos escuros e protetor!s auriculares, 
serão acomodados em local a ser indicado pelos 
fiscais de sala, onde. dever:io permanecer ate o 
término da prova. 

O Ministério Público do Estado do Amapâ e a fundaçao 
Carlos Chagas não se responsabilizarão ppr perda ou 
extravio de documentos, objetos ou equipamentos 
eletrônicos ocorridos no local de realizaç~o da prova, nem 
por danos neles causados •. 

Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos 
autorais adquiridos, a Fundação Carlos Chagas não fornecerâ 
exemplares dos Cadernos de Prova a candidatos ou a 
instituições de dtreito públiCO ou privado, mesmo após o 
encerramento do Concurso PUblico. 

Macapâ, 30 de tubro de 2012. 

VI- IDfNTifiCAÇÃO C>o; rnK.V (.Jo, 
IV ~ /ÚctA FRAN~ 

Somente será admitido o ingresso na sala de prova do 

1. O candidato deverá consultar o · S1te 
www.concursosfcc.com.br, no primeiro dia Util, após a 

ANEXO I 

PROC(J DORA:G~~l ~E JUSTIÇA 

HABILITADOS EM ORDEM ALFABÉTICA (RESULTADO DA PROVA OBJETIVA) E CONVOc::AI)OS PARA AS PROVAS DISCURSIVAS I E I! 

Cargo: AOl - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

NÚMERO NOME 

. COCOOJ c ,\BRAAC TI~GC COSTJl. E KELO 
OCOC05k ADA:.OBERTO ~1ENUES DE OLIVEIRA ~~ET~') 

:JOOO:Od ADIJ'\NI:; JAQUELINE NEVES DA SILVA 
00:_:022k A!:JRI!l.NO PER::IRA DE RESENDE 
0·:)0Q33e ALAN MOITINHO FE'<.RZ\Z 
OCOC39f ALDO EXPEDITO PACHECO PASSOS FILHO 
COC040b ALF.SSANDRA AKEm OYP.1•1AGUCHI 
0:;0()4 :ct ALESSANDRA GOI-lFS ~.OR'!:TO 

OCOC55d ALI ASSMD f!AHADE DE OLIVF.IRJ\ 
00006')9 AL!STELMAN i•1ENDSS DI!\S FcLHO 
000071o A~1ANDA SILVEIRA UCEOA 
OOOOSSb ANJ\ SOBREIRA BOTELHO 
000095e ANDRE ANGELO DE ALMEIDA 
OOOO%g ANDRE BRAGA Ci'.PIH DI:: téi?.ANDA 
OOOlO:Je !lt::ORJ:: LUIZ NOVA STLVJ\ 
00010:~i r,NDRE MONTEii\0 GOHF.S 
OOfllO:"' AND~E RIC:ü~DO ROD!GGJES DOS f).NJQS 
COCJ 0% ANDREI·I t~ICHEJ. t'r::RNl\NDES FREIRE 
000127c ARCEL!NO LCBATO ~!BEIRO FILHO 
OOO:i29g ARIEL .JOSE GUitv'lA?.A2S NASCIMENTO 
80Jl32g ARLEN SI:.OVA BRITO , 
OQ0133i Ai\LINDO GONCALVES DOS SANTOS NFTO 
OCOl37 f ARTHUR ~10REIRA PF.Dil.EIRA DE ALBUQUF.R(!IJE'. 

· ~lO:Jl 52b i3DlJAJ.HN Lf\.X 
liOC154f BF.R"lARDO VIEirtA SOARES DA NOBREGA 
000170d BRUNO NAYRO DE ANDRADE MIRANDA 
00017lf BRUNO RAFAEL ORS: 
000172h BRUNO SAPUCAIA SCHINELLI 
1,10QJ7::c CAIO VILAS BCAS ::lA COSTA PACHECO 
000197b Cl\i\i.OS GEOVANNI GOt-.:C_I';LVES SOARES 
0002C2o C.'IROL REGINA XAVIER ROCHA 
00021lc CEZAR FIDEL VOLPI 
000212e CEZAR THIAGO BARRSTO CORREIA 
000215k CHR!STIE DAMASCENO Gi:RAO 
000222h CLAiUSSA DA'l7.0,S BASTOS 

0[)02?.3j CLARISSE LINDANOR Jl.LCANTARJ\ 
000232k CLAUDIO ROBERTO FLEXA PEREI~. 
OOD236il CL_EDINALDO 1·1ENEZES ORICO 
CQ0248d CR1ST1.A~E MATIAS D!': SIQUF.IRA 
000251d CRISTIO!'ll\RIO DE SOUSA V.J::DEIROS 
OOQ252f CYNTHI.n. GR.t.Z!ELA DA SILVA CORDEIRO 
0002701: DANILO CARDOSO Llt'.A 
000275g [)f,RKSON :10Ri':IRA ALBUQUERQCE 
000279d DAVI;) DIAS DE' CASTRO !-IACilAJO 
ú00280k Ol\IJlD ZERBINI DE FARIA SOARES 
000294k DIEGO RICARDO MS:..O DE ALMEIDA 
C00306c SDISNEI CARDOSO CAR~EIRO 
Q;JOH:g EDUA!<.DO ANTON!G FEi\REIRA ZAQUE 
0003l6 f <:DUARDO JOS S.ll.NTOS flATISTA* 
0003l7h EDJARDO fREDER1Cü A PIOVESAN DOS RE1S DOURADO 
)OQ:l19a E!':UARDü KELSON FERNANOF.S DE PINHO 

DOCUMENTO 

0000000001694567 
0000000001423269 
0000000944001300 
0000000003328440 
0000000835026531 
00~00970022~6760 

OOCOCOC053728464 
OC020COC1C462067 
0000000299838730 
0000000964505983 
OOOOOOD003975228 
0002000002125081 
OOOOOOOOCJ825979 
0000000001722321 
0900000909502595 
OOOOOOOOC3283606 
0000000000563458 
0000000000324897 
0000000003938021 
C000000030109612 
0[)00001005070504 
oooooooor2s4so15 
OOCOCOOOD3429775 
0~00000099783001 

OCOCOC0002645796 
0002003002126198 
OOOOC804902SSPRO 
0000000891676007 
0000000001189190 
OOOOC99010359881 
0000000004868658 
OOOCOCOOOOS42632 
0000000005160862 
0002005002116539 
0000000974731382 

J000000000209953 
COOOOOCOC64670AP 
0000000030177979 
OCOCOC00002896B1 
00001155060SSPDF 
OOOOCOCOC3511~75 
0000000885006917 
0000000001165442. 
0000093002088916 
000000MG11245093 
OOOOOOCOC141C593 
0000000000219348 
00000000!3~77593 

003~14740821~948 

0000000021467044 
000000000266395~_ 

.......... 
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COQ341órJ ELIAS SILVi' RCDR!GU:::S 
OOC360i ENRIQUE FOGAC.il. ;)E AT.MSIDA 
0::0382;"1 f.~.B:A:;o DA nLV~:f,fl CASTANHO' 
·}00400f fELII'E CARVT\l,JJO; t.:l:: AGUIAR 
0004 C 3a FELIPE SAIHORO OA SILVTI 
000413d !Li'V:C LU! Z JUCA ?UGET 
C004 33j FR.A.t\CISCO ilFõ.IO PO~TO CARVTIT.HO 
000437g FRANCISCO THIAGO ~A SIL'J.i\. RAGELU 
080·150j CECRGE ZAKOUR CEZAR 
J00454q GE~SON ALBERTO DE FRANCA 
OOJ410e GUILERNE GOllVEil. fP.JARDO 
C00.;68b HELBE:R LUIZ BATISTTI 
0::!04 92d HE:..:o PA;;LO SANTOS FUR'lADO' 
OOCSJ 5a IRAN FERREIRA SNlPAIO 
OC0525d lTALC LOPES GONDIM 
00054li:J JAIRO .:"OS!:: DE A:..ENCTIR SANTOS 
00054 9rJ .JAl\!::'~E KA~ !iELD~IE:l\ 
0002;79e .:"Oi>.O VERDE FRA:\Cl'. l'SREIRA 
t~J0586b JORGE WILLIA:'l F?.EDI 
000593j JOSE P.RTU;{ DEL TOSC JUNIOR 
C•0061 6g JOSi:: RIBAVAR DI.<;S JUNIOR 
:)00620~ JOSE vJELTON ME0EIROS fERREIRA 
OOJ630á .JGSi.JE PEREIPJ~. DOS SAI'JTOS' 
O::lC635k J~;,:ANA DE AZSVEOO NERI 
000637d JULIAt-;A Gü':'ARDO HEINZSN 
OC0642h J~ANO A~TONIO GIL PISTORELLO 

00067:<f Ll'.IS LIANl:: RESE:ND~ 
OC06'l3r. LIA HAR.n. SOBRAL BRT':'O 
000696:0 LF'IP. CRISTTNA PC~TES ;)QS PRAZERES 
0007?~h LUTliANA TELES FEI':'OSA ANACLETC 
00~·1 41e MA:\ül::L E;u: ;-;r. AGU:!:hR .J:.JNIOR 
COC7 55j :•lARCEV\ DTOGENES MOREIRA 
000757c M.<;P.Cl::LIO.GOHES TE.IXFTR.F>. 
000·! li.2g l"Jl.RC:;:..::; GCES DE Vl'.SCC:lC?::..os· 
OC07E6c MF.3CELO PATRICIO O~ fiGUEIREDO 
:J008l7f H/1RT.~. JlJLI?.NF-. PEREIRA f'.li.P.Tiô. 
C00824:: t~ARTJINI\. SOUSA CIWP.~EIRO DE i~ACSDO 
OO:J827i f·1A!Ui,IA ?D:;US'fO DF. :1LIVSIRA Pi.AZA 
t)0C8~4f ~lF.RIO CES!l.R NABl1~':'INü ARRU.JS BRATJNi\ 
0J084Câ ~.~.R':'Hi'. :::!l.YA:~N3 AL;•lEIDA CE MORAIS 

0008 41 c MAS?. TO i<OJH·!A 
00084/.e !":ATEUS AVI:..P .. <;NDKI\.:::E. DE Jl.ZSVE;)O 

· J0036o)g EIGTJEL BE.l'•iONTS NETO 
:JOOS64d I~ILVP.NI.L. DE PAULA BPT':'TO Si\NTIAGO 
COD8'1 la f~OP.Gi'.NA LlGI.C.. Bi\TTSTA C.U.RVALHO 
00J8E8~ ii!I:..O 'Jii ROC!ii'. l".AICt\EO NETO • 
OOC89~h PABLO DE. OLIV!::!RA SAt;ToS 
01)09131; PF.UJC C:::SAR PI!l.ES 
0009261: PEDEC Dr. OLiv"EBA 11ASAL!iASS 
OC092Ed I'EJRO !<LEIBER DE 3EZSRRIL P.ELTAAO ~loNIOR 
:)OO'I:OSa PE~SCIL.~. PINHElR0 I'ERElAA 
00094lç AAfA~L ?ELIPE DF. SOUZA LSI!E 
00096:b ~APH"?:" LEITE GUECES 
O:J0968e RENATO t-~ • .r..GALH!I.ES DE ~E!..C 
OOC9·;sh !'.I~A;{DO GTJIHÁRAES Mil.RTINS 
000987 i ~03ER!O BOTF.LIIO -CO.'::LHO 
::l009BE ~ ROBERTO ~10NTE:RO CAF.VALHO 
C00994f RCDRíê,O CELESTINO PINP.::TP.O ~ENEZES 
0009951: ROCRIGO CESAR VIi\NA ASSIS 
00099f.j 1\0t:RIGO DE CAS'iRO r!:RRI::IRA 
O:J0998c RODRIGO FE3REIRF.· LAVOR F.ODRIGlJES DA o:.;z 
OOlOOCf RODRIGO I~OREIAA DO W1SCmENTO 
:JOl O!J4r. RODR!GO SILVA Vil.SCONCELOS 
OC1006g RODRIGO ZO:.JAIN DA Sll.VA 
001::>2Gb SAMTT.E SIMül::S ALCOLUI1BRE CE i3iUTO 
001042k SAULLO ?A'iRICIO ANDRP.JE 
0CllC4 4d SAULO f1ARQUZS RAl~OS 
00107:Cg SIRLE:l Ci'.ROLINE ALVES SANTO;> 

OC 1 O ;' 2:. SOLAKSE J.".NTAS ALEXANDRE 
GC1076f SüRAlA ANDREIA DE l'.ZEV:;OQ CT1TTA:lEO 
:JOl:.J9liJ ':'ATTl1NA ARMOP. Ml\CHl'.DO 
OO::OOj THAOEU DE MELO ALVES 
C0~108d T~AVSA ASSUM JE MORAES 
00112;.g TONNY CARVALHO ARF.UJO LIJZ 
0Jll27~ VALDIR LOP:::S S03RTNO FILHO 

. 001129a Vi'.J,:.t:JHA LINS FALCAO JE CJl.RVALHO 
00114.2d IJICEN'i'l:: ANASTACIO 11ARTINS BEZ::RRA DE SOUSA 
00115le VITOR SOA~ES DE OLIVEIRA FR.!\GA 
J01155b WiLMIRil'. GERAL::i'. DOS .Si1N':'OS OF' OL~VEIRA 
130 Candidato(s) nesta opção 
• CAN::IDIHOS CO!~ DEFICIÊNCIA. 

ANEXO II 

o~oaooooo2371377 

J000COOOC430?.J50 
OOOOOOOMG1114RO' 
C000000004EE251Y 
0000000118717626 
0000096002076853 
OC00416:,1620119 
000?0~2002085426 
0000000011601183 
00000000::>.24 50081 
OOCOOOOO:C263435Y 
OOOOOC00~7í99159 
J000000003186657 
0000000003060434 
CüC0000002819651 
OOOOOOCOOS587685 
OCOOOC0000008451 
0000000302443988 
OOOC0004201035:X 
C000i60635820008 
C00019857262Q020 
0000000002278476 
oconooood2262401 
;)002003002106286 
0000000930587308 
OOCOCü0092265030 

-~ÓOGOO:J0141386~1 
oooooo:o2B969?42 
ooco:>noqo4E66632 
OOOOC00000596041 
ooooooooooJ 66:ne> 
0002S76317SSS?PB 
000000000482~529 

C000008001989897 
OOOOCOG091465419 
OOOOQ:J0077E75094 
0~00000005447857 

0000000215616996 
OCOOOG0000012930 
0000000738423971 
JOOCJ0009C062549 
COOOOOC013419013 
0000.000068 4 2 337 6 
0000020075021042 
00000~ 6:12 53SSPi:'.O 
0000000002276641 
OC00000003299794 
:JOOC0491:J93SSPAP 
G000000002]24J68 
OOOOO:JOOC1802479 
0000000004388169 
OOOOOCMG13018434 
OOOOOOOC01701931 
000C0980~2372682 
COOOOOC173294492 
OOOOOOMG10489943 
0000000528310950 
0000000000093329 
OOOOOO:J8~234E293. 

OOOOCOOC03515324. 
000000000242,919 
0000097001015012 
C000000251478956 
OOOOOOOMG6380735 
0000000000275903 
0000097031094212 
0000000002517805 
0000000991312341 

0000~970~2340570 

0000000081847843 
OOCOOOC001496226 
0000000778750973 
0000000121254510 
0000000625425960 
0000000284683449 
0000000002799?.12 
0002000002102766 
OCOCOC0036181056 
0000J00MGC9:5032 

. Pág. 20 

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA HABILITADOS EM OR!lEM ALFABÉTICA (RESULTADO DA ?ROVA OBJETIVA) E CONVOCADOS PARA AS PROVAS · 

DISCURSIVAS I E II 

Cargo: AOl - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

NÚMERO NOME 
O:J0316f EDGARDC DOS SA~TOS BATISTA 
000382~ FABIJ\NO DA SILV!::lAA Ci>.STANHO 
OOC63úa .;osUE FE?.EIRA DOS Si,N':'OS 
3 Candidato(s) nesta opção 

DOCUMEN',t'O 
:J035147408214943 
oooopooMG7114804 
0000000002262401 


	

