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PODER EXECUTIVO 

Órgãos Estratégicos de Execução 

(Defensoria Pública J) 
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lvanci Magno de Oliveira 

COMISSÃO ESPECIAl DE LICITAÇÃO 

REsuLTADO iíe ucrrAçAo 
PREGÃO PRESENCIAL SRP H' 00112012-CEUDEFENAP 

MODAUDADE: Pregão P~ SRP n~ 00112012-CE/.AJEFENAP 
PROCESSO: N" 2.00000.28-412012-0EFENAP 
PREGOEIRO: MAURO DE LIMA SOUZA 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a con1ntilçio futura de 
empresa do ramo pertinente pal'll a prest.açio dos serviços de 
1.1mpez~ e Co~rvação na sede da OfFENSORIA e de seus anexos, a 

saber: Núcleo de Santana e Núcleo da criança e adolescente, sem 
fornecimento de material, conforme especificações técnicas 
constantes do Termo de Referênciil, Anexo I deste Edital 

EMPRESA VENCEOO~: 

Empresa 2- JCA SERVIÇOS ESPECIA/.JZADOS L TDA-EPP 

QuantftatNo d'e seNentes vfnculados aos seNJços espedallzados de 
limpeza con,..rvaçõo e hlclenlzaçJo da Defensoria Publica e seus 

anexos 

(03) QUAf'f!ITA 
111 102} ÁREA TlVODf 

AREA PROOUTI TOTAL SERVENTE 
TIPO DE VIDA DE CONVERTI EM 
.ÁREA lml) DA-ATC FUNÇÃO 

IN DAAREA 
02/2008 (ii;6õõi( ---Total 

21 ATC/600 
8,40 

1.1·Á<ea 1.580,73 600,00 1580,73 8,00 
interna 

·-· ··-·· 
1.2-Area 844,63 i 1200,00 422.32 Arr@odonda 
Externa menta 

1.3· 3.341,95 3.300,00 607,63 
Esq.exte 
rna 
1.4· 445,12 110.00 2.427,93 : 
F~ch~diil 

envfdraç 

I oda 
ÁREA 6.212.43 s.o38,6o 1 
TOTAL ' ·-·-- --- - ·- -··-·----· --' 

Valor Ho111em1Mês: R$ 1.587,71 (Mil quinhentos e oHenta e sete 

reais e setenta e um centavos). 

Valor Meflsal R$ 12.701,68 (doze mil setecentos e um reais e 

sessenta e oHo centavos). 

Valor Global R$ 152.420,18 (cento e cinquenlll e dois mil, 

,uatrocentos e vinte reais e dezesseis centavos). 

Mauroáe~a 
;;m~ 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00112012-CEUDEFENAP 

MODAUDADE: Pregão Presencial SRP n•. 00112012-CEL/DEFENAP 
PROCESSO: N" Z.00000.284/2012-DEFENAP 
PREGOEIRO: MAURO DE UMA SOUZA 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação futura de 
empresa do ramo pertinente par.a. a prestaç.So dos sentlços de 
limpe2a e Co~rvaç.ão na sede da DEFENSORIA e de seus anexos, a 

saber: Núdeo de Santana e Núdeo da c~iaOÇil e ..dolescente, sem 
fornecimento de rmterial, conforme especifiações têcnicas 

constantes do Termo de Referênciil, Anrxo I deste Edital 

EMPRESA VENCEDORA: 

Empr0$11 2 - JCA SERVIÇOS ESPEC/Al./ZAOOS L TDA-EPP 

Quantitativo ele serventes vinculados aos serviços especializados de 
limpeza con•rva~ e hi&ienizaçiio d• Defensoria Publica e seus 

anexo$ 

(03) QUANTIT 
{1} 1021 ÁREA ATIVO DE 

AREA PROD~I TOTAL SERVENT 
TIPO DE VIDA CONVERTI EEM 

' 
ÁREA (m2) DA-ATC FUNÇÃO 

IN DAAREA 
02/2008 "'j'ij;6oõj( Total 

21 ATC/600 
8,40 

1.1-Áre• 1.580,73 600,00 1580,73 8,00 
interna 

i 1.2-Área 844,63 1200,00 422,32 Arr~dond 

! hte<na amf!nto 

11.3· 3.341,95 3.300,00 607,63 
Esq.eKte 

~"-·-- --------·-1---

1.4· 445,12 110,00 H27,93 
Fachada 

envidraç 

a da 
ÁREA 6.212.43 S.o38,60 
TOTAl 

Valor Homem/Mês: R$ 1.587,71 (1111 quinhentos e oitenta e sete 

reais e setenta e um centaws). 

Valor Mensal R$ 12.701,68 (doze mil setecentos e um reais e 

sessenta e oHo centavos!. 

Valor Global R$ 152.4211,18 (cento e cinquenta e dois mil, 

quatrocentos e vinte reais e dezesseis cenfllvosJ. 

COMISSÃO ESPJ;CIAL DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2013 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 001/2012 

'Processo n. 2.00000.284/12- CEL/DEFENAP 

VALIDADE 12 (DOZE) MESES 

Aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2013, por 
Intermédio da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá, com sede na Rua Eliezer Levy, 1157 • Centro, 
Macapá - Amapá, neste ato representado pelo 
Defensor Público Geral, Exmt Sr. IVANCI MAGNO DE 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, casado, portador 
da Carteira de Identidade na 352.697-POLITEC/AP, CPF 
sob o n' 163.569.342-04, residente e domiciliado à 

. Travessa José Deollndo, OS - Bairro Nova Brasília -
· - Santana/AP, no uso das atribuições, doravante 

designado Defensoria Pública do Estado do Amapá,: 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS E DESCONTOS do . 
fornecedor abaixo elencado, vencedor do Pregão 
Pregl!o SRP nt 001/2012, sob o regime de contrata~o 
pelo sistema de registro de preços para PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 
observadas as disposições contidas nas Leis n .. 

1 8.666/93 e 10.520/2002, Decreto n. 3.931/2002, 
Decre~os n. 3.555/2000 e 5.450/2005, Edital do Pregão 
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretària Extraordinária em Brasília: Divanaide da Costa Ribeiro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndígenas:Coaraci Macia! Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: lnailza Rosário Barata Silva i 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes:Neucirene Almeida de Oliveira. 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govemador:Délcio Ferreira de Magalhães 
Gabinete de Segurança Institucional Ten.Cel. PM. Cláudio Adriano B. Balieiro 
Auditoria Geral: Benedito Balíeiro Ferreira (interino) 
Procuradoria Geral: Antônio Kleber de Souza dos Santos 
Defensoria PUblica: lvanci Magno de Oliveira · 
Polícia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende 
Polícia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Ccl. BM Miguel Rosn rio do Nascimento 
Policia Técnico-Científica: Odnir Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Geral: Raimundo Lima da Silva . 

Secretários de Estado 

Administração: Maria Luiza Pires Picanço Cearense 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 
Cultura: JÓsé.Miguel de Souza Cyrilo 
Comunicação: Carlos Henrique Schidt 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e Lazer: Carlos Rogério Souza Salvador (interino) 
Educação: Elda Gomes Araújo (interina) 
Receita Estadual: Jucinete Carvalho de Alencar 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picnnço 
Infraestrutura: Joel Banha Picanço 
Meio Ambiente: Grnyton Tavares Tolcdo 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva 
Saúde: Lineu da Silva Facundes 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: Bruno Manoel Rezende 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Dorival da Costa dos Santos 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Ca11ibcribe 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: Jvana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Carlos. Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 
SIAC- Super Fácil:Dário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Maria lzabel de Abulquerque Cambraia 
lapen:Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Francisco Sávio Alves Pinto 
Diagro: M·.rco Ant6nio Silva de Sousa 
Feria: Dinete Regina Pantoja 
Hemoap: Ivan Daniel do Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Fernando Augusto Negrão Braga 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: lvanete Costa Amanajás (interina) 
Pescap: JoAo Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José Alípio Diniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
!MAP: Maurício Oliveira de Souza 
ARSAP: Sérgio Roberto Rodrigues de La-Roque. 
lEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucumaque: Antônio Carlos Brito de Lima júnior (interino) 

Sociedades de Economia Mista 

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

Presencial SRP n2. 001/2012 e Processo 
Administrativo n. 2.00000.284/12- CEL-DEFENAP. 

1 - DO OBJETO: 

A partir desta data, fica registrado nesta Defensoria 
Pública do Estado do Amapá, observada a ordem· de 
classificação, o preço ·do fornecedor registrado a 
seguir relacionado, objetivando o compromi'Sso de 
prestar serviços de limpeza e consevação na Sede da 
Defensoria Pública e de seus .anexos, a sabiu Núcleo 
Regional de Santana e Núcleo da Criança e 
Adolescente, sem fornecimento de material, 
conforme as condições do Pregão Presencial SRP nl! 
001/2012-CEL/DEFENAP, do Termo de Referência e da 
proposta da Contratada, que passam a fazer parte 
Integrante deste instrumento, independentemente de 
transcrição, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório e conforme o seguinte quadro: 

Quantitativo de serventes vinculados aos serviços 
especializados de limpeza conservação e higienização 

da Defensoria Publica e seus anexos · / 

1.1- 1.58 600,00 1580,73 8,00 
Área 0,73 
interna 
1.2- 844, 1200,00 422,32 Arredonda 

Área 63 mento 
Extern 
a 
1.3- 3.34 3.300,00 607,63 
Esq.ext 1,95 
erna 
1.4- 445, 110,00 2.427,93 
Fachad 12 
a 
envldra 

5.038,60 

2- DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 
2.1 - A presente ata de registro de preços vigorará 
por 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, 
não podendo ser prorrogada. 

3 - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO. DE 

PRECOS: 
3.1- O órgão gerenciador da ata. de registro de preços 
será a Defensoria Pública do Estado do Amapá, que 
exercerá suas atribuições por intermédio do Defensor 
Público ~eral. 
3.2 - A ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

. entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame llcltatório, mediante prévia 
consulta ~ Defensori·a Pública do Estado do Amapá, 
observadas, ainda, as demais regras Impostas no art. 
811 do Decreto n. ~.931/01. 

4 DOS PRECOS REGISTRADOS: 
4.1 Empresa Registrada: JCA SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS LTDA EPP, CNPJ n •. 
03.044.791/000·1-40, com sede na Avenida Caramuru, 
1464, Balrró Buritlzai, telefone (96) 3242-0020, e-mail: 
jcaservlcos@uol.com.br, representada por seu 
representante legal a Sra. Joelly Cristina Pinheiro 
Amanajás, brasileira, residente e domiciliado à Rua 02 
(dois) quadra 03 (três), casa 06 (seis), Residencial 
Mônaco·- Bairro Jardim Equatorial, nesta cidade de 
Macapá/AP, RG· nll. 1527784 - SSP/AP e CPF nll. 
594.360.262-34. 

• valor Mensal R$ 12.701,68 (doze.mll setecentos e 

um reais e sessenta e oito CÇ!Itavosj~ 
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·• Valor Global R$ 152.420,16 (cento e dnquenta e 

dois mil, quatrocentos e vinte reais e dezesseis 

'Centavos). 

~-'DO CONTRATO: 
:5.1 . .Como condição para wlebração do <ontrato, o 
licitante vencedor deverá: 
5.1.1. Manter as mesmas condlçi5es de 'h1l'bllltação 
demonstradas por ocasião da•llcitação; 
5~1.2. Retirar a Nota de Empenho no .prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da notificação. 
5.2. Após lntlmaçllo pela DEFENAP, o licitante 
vencedor terá o prazo de 03 (três) dias utels para a 
assinatura do contrato. 
'5.2.1. .o prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
'Igual perlodo, quando solicitado pelo vencedor 
durante o seu transcurso~ desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
5.3. t facultado-à Administração, 11uando o convocado 
n3o assinar o ·referido doc:umento no prazo e 
condlçiSes estabelecidas, chamar os licitantes 
:remanescentes, <libedetlda ·.a ordem .de classificação, 
;para faz~lo 1101 tlguàl ;prazo ·e nas mesmas 
:rondi9ões propostas pelo primeiro ·dasslflcado, 
•Inclusive cquantli ;aos .pr~os. .. ou :re.vogar a '<licitaÇão, 
ilndependentemente da mmlna~o 1)rev.lsta -no :art. 81 
dia ,Wi .n. 8.666!93 ~-c art. la, o(lo Dea'.eto .nv 

:54SI)/.200S. 
:5.3.1. a recusa ~cada do :lkitante vencedor em 
;asstnar'o Contrat~tde.ntmdo pruo estabeJeddo pela 

Admíniwação, caracteriza o desa~mprlmento total 
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
deste Edital; 
5.3~ o disposto no subltem anterior não se aplica aos 
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 21, 
da lei n. 8.666/93, que não aceitarem a 
contratação, nas mesmas condições propostas pela 
adjudicatária, lnduslve quanto ao preço e prazo. 
5.3.3; O contrato poderá ser prorrogado mediante 
termo aditivo por Iguais e. sucessivos perlodos até o 
limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inc. 
11, da Lei nt 8.666/93. 
5.3.4. Para o fiel cumprimento das cláusulas e 
obrigações contratuais, a DEFENSORIA PUBLICA 
exigirá a prestação de garantia no valor de 5% (cinco 
por cento) do valor total anual a ser contratado, em 
conformidade com o disposto no art. 56 da Lei nt 
8.666/93. 
5.3.5. A garantia deverá ser apresentada no prazo de 2 
(dois) dias úteis após a convocação, podendo ser 
prestada nas modalidades caução em dinheiro ou 
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária. 
5.3.6. Caso o licitante vencedor escolha a modalidade 
seguro-garantia, este nllo poderá conter quaiQ!!er 

condição que contrarie o interesse público ou que 
vincule a Admlnlstraçlo à vontade de terceiros. 
5.3.7. Em caso de apresentaçllo de fiança bancária, na 
carta de fiança deverá constar expressa renúncia pelo 
fiador dos beneficios do art. 827 do Código Civil 
Brasileiro, e conter cláusula de atuallzaçllo. 

ESTADO DO AMAPA 
DIÁRIO OFICIAL 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro (interino) 
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: A urino 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) 

5.3.8. Em qualquer caso deverão ser previamente 
submetidos à análise da contratante os contratos, 
especificações e/ou demais documentos relativos à 
garantia a ser prestada. 
5,4, A garantia prestada poderá responder pelas 
multas que venham a ser aplicadas à contratada em 
decorrênda de Inadimplemento e/ou penalidades e 
somente será levantada após o término do contrato, 
desde que Integralmente cumpridas às obrigações 
assumidas. 
s.s. caso ~ garantia ou. parte dela seja utilizada em 
pagamento de qualquer obrigação, Inclusive multas 
contratuais ou lndenlzaçllo de terceiros, a contratada 
fica obrigada a efetuar a complementação respectiva, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da notificação. 
5.6. Havendo revisão do valor contratado ou alteraçllo 
que Implique no aumento quantitativo do objeto do 
Contrato, o valor da garantia deverá ser 
complementado em Igual proporção. 
5.7 .. Nos termos do Acórdão nV 2.798/2010 TCU -
Plenário, a licitante .• optante pelo Simples Nacional, 
que venha a ser contratada, · nllo poderá se 
beneficiar da condição de optante e estará sujeita 
.à exclusão obrigatória do_.Simples Nacional a contar 
do mês seguinte ao da -contratação. 
'5.8. A contratada fica obrigada a apresentar à 
DEF.ENAP., até o último dia útil do mês subsequente à 
assmatura do contrato, cópia do ofício, com 
comprovante de e_ntrega e 

recebimento,comunlcando a assinatura do contrato 
de pl'estaçllo de serviços mediante cessllo de mão de 
obra {Situação que ,gera vedação à opção pelo Simples 
Nacional) à Receita Federal do Brasil. 
5.9. A DEFENSORIA PUBUCA DO ESTADO DO AMAPÁ 
reserva-se no direito de aumentar as quantidades do 
objeto da licitação, conforme disposto no artigo 65, da 
Lei nv. 8.666/93. 
5.10. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer 
órgllo ou entidade da Administração Pública que nllo 
tenha participado do certame licitatórlo, mediante 
prévia consulta a Defensoria Pllbllca do -Estado do 
Amapá, observadas, ainda, as demais regras Impostas 
no art. 82 do Decreto n.v 3.!31/2001. 

6- DO PAGAMENTO: 
6.1. No Início do mês subseqüente ao da execução dos 
serviços, a licitante vencedora apresentará Nota 
Fiscal de Serviços em 02 (duas) vias, para liquidação e 
pagamento da despesa pela Defensoria Publica do 
Estado do Amapá· DEFENAP, mediante ordem 
bancária creditada em. conta corrente até o 101 

(décimo) dia útil contados da data de receblme~~o.!!Q! 
documentos, obedecidas as condições estabelecidas 
neste Edital, sendo que o pagamento referente ao 
mês de início !la execuçlo e o. de vencimento do 
Contrato de serviços, será proporcional ao número de 

· dias do mês comercial, considerado este como sendo 
de 30 (trinta) dias corridos. 

6.1.1. A Defensoria Publica do estado do Amapá
DEFENAP fará a retenção de 11% (onze por cento) do· 
valor relativo il parcela da mllo de obra destacado na 

REMESSA DE MATÉRIA 
AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIÁL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE 

LARGURA PARA TRêS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. 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· 

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

Pág. 03 

Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou, de 11% do 
valor bruto quando o valor de mão de obra não for 
destacado, e efetuará o recolhimento ao INSS até o 
dia 02 {dois) de cada mês subsequente ao da 
prestação dos serviços, de acordo com o disposto no 
art. 31, da Lei nt 8.212/1991, com redação dada pela 
Lei nR 9.711/1998, regulamentado pelo art. 219 do 
Decreto na 3.048/1999, com redação dada pelo 
Decreto na 4.729/2003, e orientação técnica dada pela 
IN nR 03/2005 de 01/08/2005 do INSS. 
6.1.2. A Defensoria Publica do estado do Amapá-. 
DEFENAP terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da apresentaçllo da Nota Fiseal, para aprová-lo ou 
rejeitá-lo. 
6.1.3. A Nota Fiscal de Serviços não aprovado pelo 
OAA/OEFENAP será devolvida à licitante venc:edora 
para as necessá-rias correçi5es, com as Informações 
que motivaram sua re)elçllo, contando-se os prazos 
estabelecidos para pagamento a partlr'da data de sua 
reapresentaçllo. A devolução do documento não 
aprovado pelo OAA/DEFENAP em hipótese alguma 
servirá de pretexto para que a licitante vencedora 
suspenda a .execuçllo dos serviços, ou deixe de efetuar 
o pagamento devido a seus empregados e demais 
obrigações decorrentes da execução do presente 
Instrumento. 
6.1.4. A licitante vencedora para fazer jus ao 
pagamento de que o subitem 26.1, deverá fazer prova 
do recolhimento mensal do INSS e FGTS (art. 30, Lei nO 
8.212/1991), e da liquidação da Folha de Pagamento 
de Empregados referente ao perlodo de execução dos 
serviços e à mão de obra alocada para a prestação dos 
serviços objeto deste Pregão (§ se, art. 31, lei nR 
8.212./1991), bem como a comprovação da 
regularidade com as obrigações sociais da empresa 
(art. 19S, CF/1198) através da Certidão Negativa de 
Débito - CND do INSS e do Certificado de 
Regularidade do FGTS e Certldlio Negativa de Débitos 
Trabalhistas (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e/ou Tribunais 
Regionais do Trabalho) para fins de liquidação da Nota 
Fiscal, dentro dos seus prazos de validade. 
6.Z. Nenhum pagamento será efetuado à licitante 
vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude 
de penalidade ou inadimplência, sem que Isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária. 

6.3. A licitante vencedora deverá comprovar 
juntamente com o pedido de pagamento da Nota 
FiSCal, que mantém as condições de habilitação e 
quallflcaçlio exigidas na llcltaçlio. 
6.4. A Defensoria Publica do Estado do Amapá
DEFENAP, poderá deduzir do montante a pagar os 
valores correspondentes a multas ou Indenizações 
devidas pela licitante vencedora, nos termos deste 
Preg5o. 

6.S.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 
desde que a licitante vencedora nllo tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de atualização financeira devida pela Defensoria 
Publica do E_st.ª-~E..!fo Amapá- DEFENAP, entre a data 

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

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

desacordo com suas normas. 

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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acima referida e a correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela, terá a apllcaçllo calculada, pro
rata tempore, com base no INPC, ou outro lndlce 
oficial do Governo Federal que venha substitui-lo. 

7 ·DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
7.1 - Gerenciar a ata, Indicando, sempre que 

...SOlicitado,_ o nome do detentor da ata, o preço, os 
descontos e as especificações dos serviços registrados, 
observada a ordem de classificaç5o Indicada na 
licitação. 
7.2 - Ob5ervar para que, durante a vigência da ata, 
sejam mantidas todas as condições de habilitaç5o e 
qualificação exigidas na licitação, bem· assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 
7.3 Conduzir eventuais procedimentos 
administrativos de renegociação · de preços e 
descontos registrados, para fins de adequação as 
n.ovas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades. 
7.4- Acompanhar a evolução dos preços e descontos 
de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na ata, 
7.5 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 
condições ajustadas na ata. 
7.6- Consultar o deientor da ata (observada a ordem 
de classificação) quanto ao Interesse em fornecer o 
serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública 

. que externe(m) a lntençllo de utilizar a ata, conforme 
Item 5.10. 

8 ·DAS OBRIGACÕES DO DETENTciR OA ATA; 
8.1 ··"-· Prestar os- serviços obedecendo rigorosamente 
ao disposto rieste termo de referência. 
8.2 - Providenciar a imediata correção das 
deficiências, falhas ou Irregularidades constatadas 
pelo órgllo gerenciador referente às condições 
firmadas na ata. 
8.3 -Viabilizar o atendimento das condições firmadas 
a partir da data da publicação da ata. 
8.4 - Manter, duninte o prazo de vigência da ata, 
todas as condições de habilitação exigidas no Edital do 
Pregão Presencial SRP nv 001/lOlZ. 
8.5 ..:. Obrigar-se ao eventual acréscimo de 25% (vinte 
e cinco por cento), estipulado no art. 65, § 1V da Lei n. 
8.666/93. 

8.6 - Informar no prazo máximo de S (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceltaçllo ou não da prestação dos serviços a 
outros órgãos da Administração Pública (não 
participante) que venha manifestar o Interesse de 
utlllzar·a ata, conforme Item 5.10. 

9 - DAS PENALIDADES: 
. Qualquer atraso na execução das obrigações 
·assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de 
justificativa protocolada no órgão emitente da Nota 
de .Empenho, dirigida à autoridade competente, até o · 
22 (segundo) dia útil anterior à data prevista para o 
execução do serviço; · 
I· Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo 
sido apresentada, o contratado su)l)ltar-se-á a multa 
nos seguintes termos: 
1) Multa de 02% (dois por cento) pelo atraso 
Injustificado sobre o valor total do Contrato ou a Nota 
de Empenho, conforme o caso e correção diária 
conforme abaixo: 

a) 0,05 % ao dia, até o décimo quinto 
dia, Incidente sobre o valor da etapa; 

b) 0,1 % ao dia a partir do décimo sexto 
dia de atraso na execução· do 
Contrato, sem · prejulzo da sanç5o 
prevista no Item anterior, conforme 
o caso. Ultrapassado o trigésimo dia 
de atraso, será o Contrato rescindido 
ou a Nota de Empenho cancelada, 
conforme o caso; 

· 11 - Pela Inexecução total ou parcial do Contrato/Nota 
de Empenho a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, no prazo de OS (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação, aptica.r à contratada, 
concomitantemente, as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa de 10% sobre o valor total do 

Contrato/Nota de Empenho; 
c) suspensão temporária de -participar em 

licitação e Impedimento de contratar com a 
Admlnlstraçllo, por prazo não superior a 02 
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(dois) anos; 
d) declaração de Inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punlçllo ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos. prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada, com base no item 3, onde 
caberá no prazo de 10 (dez) dias úteis da 
Intimação do ato, pedido de reconsideração; 

'e) se o valor da multa não for recolhido pela 
contratada, será automaticamente 
descontado· da primeira parcela do 
pagamento a que fizer jus. Em caso de 
Inexistência ou Insuficiência de ·crédito da· 
Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente e/ou Inscrito como 
Dívida· Ativa do Amapá e cobrado 
judicialmente; 

111 • À licitante vencedora que se recusar, 
injustificadamente, a assinar o Contrato/receber a 
Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação que lhe será 
encaminhada, caracterizando o descumprimento da 
obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% 
(trinta por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de 
Empenho, podendo a Administração convidar a 
aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais 
licitantes, na sua ordem de ciassificaçllo final, 
mantendo-se o prazo e as mesmas condições da 
vencedora. 

10. DAS ALTERACÕES NA ATA OE REGISTRO DE 
PRECOS 
10.1. A presenté Ata poderá sofrer alteraçjles, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 
8.666/93. 
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços 
acompanhará a evoluçllo dos preços de mercado, com 
a finalidade de verificar sua compatibilidade com 
aqueles registrados na ata. 
10.2.1. Serão considerados 'compatlvels com os de 
mercado os preços registrados que forem Iguais ou 
Inferiores a média daqueles apurados pela Defensoria 
Pública do Estado do Amapá, por Intermédio do órgão 
gerenciador do registro de preços. 
10.3 Quando o preço Inicialmente registrado tornar-se 
superior ao preço médio praticado no mercado, o 
órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por 
escrito, redução do preço registrado, de forma a 
adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem 
anterior . 
10.3.1. Caso o deten~or da ata não concorde em 
reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os 
demais licitantes, visando igual oportunidade de 
negociação. 
10.4 Quando o preço de mercado ·tornar-se superior 
aos preços registrados e o detentor da ata, mediante 

. requerlménto devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a)- Liberar o detentor da ata do compromisso 
assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 
a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; e 
b)- Convocar os demais detentores da ata visando 
Igual oportunidade de negociação. 
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que 
tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços. 

11- DO CANCElAMENTO 00 REGISTRO DE PRECOS: 
11.1 • A ata de registro de preços poderá ser 
cancelada de pleno direito, nos casos elencados: 

11.1.1. Pela autoridade competente da 
DEFENAP, mediante comunicação da unidade 
requisitante, quando:. 

11.1.1.1 - A empresa detentora nlio 
cumprir as obrigações avençadas; 
· 11.1.1.2 • A empresa detentora não 

retirar a nota de empenho ·no. prazo 
estabelecido e a autoridade competente, 
consultada a unidade requisitante, niio 
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aceitar sua justificativa; 
11.1.1.3 • A empresa detentora der 

causa à rescisão administrativa . da 
contratação decorrente deste instrumento 
de registro de preÇos, em alguma das 
hipóteses previstas no art. 78, Incisos 1 a 
XII e XVII, da Lei n.a 8.666/93, com .as 
respectivas alterações posteriores: 

11.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses 
de inexecução total ou parcial da ata de 
registro de preços e das contratações dela 
decorrentes; · 

11.1.1.5 - Os descontos registrados 
se apresentarem Inferiores aos praticados no 
mercado e a detentora não aceitar aumentá
los; 

11.1.1.6 - Por razões de interesse 
· público, devidamente, demonstradas, e 
justificadas pela Administração. 
11.1.2. Pela detentora, quando, mediante 

solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências nela contidas 
ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no 
art. 78, incisos XIV e XVI, ·da Lei n.v 8.666/93, 
com as respectivas alterações posteriores. 

11.1.2.1 A solicitação da(s) 
. detentora(s) para cancelamento dos preços 

registrados deverá ser dirigida ao Defensor 
Geral da DEFENAP, o qual aplicará as sanções 
cabíveis, caso n5o aceitas .as razões do 
pedido. 

11.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços 
pela ,Administração, a empresa detentora será 
comunicada por correspondência com aviso de 

· recebimento, devendo este ser anexado ao processo 
que tiver dado origem ao registro de preços. 

11.2.1. No caso de ser ignorado, Incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, 
por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 

12 DA EXECUCÃO. VIG~NCIA. EFtcACIA, 
REPACTUA~O E OA GARANTIA 00 ADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 
12.1. A execuçl!ÕdÕ contrato, bem. como os casos nele 
omissos, regular·se·ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito pú!llico, aplicando do lhe, 
supletivamente, os prindplos da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na 
forma do art. 54, da Lei n.R 8.666/93. 
12.2. O prazo de vigência do contrato deverá Iniciar na 
data da sua assinatura, e vigorará pelo perlódo de 
12(doze) meses, sendo observado o término do 
exerdclo financeiro do ano de 2013, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos perlodos, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, nos term~s do Inciso 11 
do art. 57 da Lei n.a 8.666/93, com eficácia legal após 
a publicação do seu extrato no Diário Oficial·do Estado 
do ,A.mapá, tendo inicio e vencimento em dias de 
expediente, devendo-se excluir o primeiro e Incluir o · 
último, desde que mantidas· as condições mais 
vantajosas para a administração. 
12.3. Não obstante o prazo inicial estipulado, a 
vigência contratual nos exerdcios subsequentes ao da 
assinatura do contrato estará sujeita à condlçã.o · 
resolutiva, consubstanciada na existência de recursos 
aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada 
exerdcio, para atender as respectivas despesas. 
12.4. O contrato poderá ser repactuado, visando a 
adequação aos novos preços praticados pela categoria 
observados o Interregno mínimo de um ano, a contar. 
da data da proposta ou da última repactuaçiio e a 
demonstraçllo analítica da variação dos componentes 
dos custos, devidamente Justificada de acordo com a 
Planilha de Custos e Formação de Preços, vedada a 

_ Inclusão de antecipações e de beneficios nllo previstos 
· anteriormente, adotando-se o INPC referente ao 

perlodo, ou outro lndice que venha substitui-lo. 
12.5. Para segurança da Defensoria Publica do Estado 
do Amapá-DEFENAP quanto ao cumprimento das. 
obrigações contratuais, a Co~tratada deverá optar, no 
montante de 5% (cinco por cento) do valor global do·. 
contrato, atuallzável nas mesmas condiçiies daquele, 
por uma das seguintes modalidades de ga_rantla: 

1- cauçã~ .em djnheiro ou em tltulos da divida 
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pública; 
11- seguro garantia; 
111- fiança bancária. 

- 12.6. A Contratada deverá apresentar a garantia 
contratual impreterivelmente em 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da data em que o representante da empresa 
receber o oficio de convocação para assinatura do 
contrato, sob pena de ser-lhe Imputada multa a ser 
estipulado pela Defensoria Publica do Estado do 
Amapá- DEFENAP 
12.7. A garantia contratual deverá ter validade 
durante toda a vigência du contrato. 
12.8. Cllso o valor ou o. prazo do documento sejam 
Insuficientes para garantir este contrato, a Contratada 
providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos 
quantos forem necessários até o término da vigência 
contratual prevista. 

12.9. A garantia prestada pela Contratada só será 
liberada ou restitulda após o término da vigência do 
presente contrato. 
12.10. No caso de a Contratada optar pela cauç§o em 
dinheiro, esta deverá ser feita de acordo com as 
formalidades e conta Informados pela DEFENAP. 
12.11. Após o término do Contrato, desde que 
cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia 
prestada será liberada, no prato máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar do requerimento do Interessado, 
dirigido ao Defensor Geral do Estado, protocolado no 
Serviço de Protocolo; a liberação se dará após parecer 
favorável das unidades controladoras. 
13- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos 
casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração da DEFENAP, com a 
apresentação das devidas justificativas adequadas a 
este Pregão. 
14- DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

14.1. No Interesse da Defensoria Publica do Estado do 
Amapá- DEFENAP o valor inicial atualizado do 
contrato poderá ser aumentado cu suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
disposto no Artigo 65, parágrafos 12 e 2R, da Lei n!! 
8.666/93. 
14.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários. 
14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder 
o limite estabelecido nesta Condição, exceto as 
supressões resultantes de acordo entre as partes. 
1S • DA DIVULGACÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PRECOS: 

15.1. O(s) preço(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) 
especificação (ões) resumida (s) do objeto e as 
quantidades, como também as posslvels alterações da 
presente Ata, serão publicadas no DOE, em 
conformidade com o disposto no Decreto 7.892/2013. 
16. DAS DISPOSICÓES FINAIS 

16.1. Integram a presente Ata o Processo 
Administrativo n.!l 2.00000.284/2012, o Edital do 
Pregão Presencial SRP n,!! 001/2012-CEL/DEFENAP e 
as propostas, com preços e especificações. 
16.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão 
dirimidas no foro da Comarca de Macapá, Capital do 

• Estado do Amapá, pela Justiça Estadual, nos termos 
· do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 
109, I, da Constltulç3o Federal. 
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e 
achado conforme, foi o presente Instrumento lavrado 
em três vias de Igual teor e forma e assinado pelas 
partes e testemunhas abaixo. 

Macapá·AP, 11/03/2013 • 
.: L •J·~ .. 

IVANCI MAGNO DE OLIVEIRA 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

DEFENSORIA PÚBLI~ DO ESTADO DO AMAPÁ 

(Polícia Técnico~Cientifica 
Odair Pereira Monteiro 

AV.130 DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

A Pol:ci'l Técnico-Cientlfica e este 
Pregoeiro. designado pela Portaria n• 079/2012-
POLITEC de 21 de Agosto de 2012, levam ao 
conhecimento dos interessados, que será adiado 
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Pregão Presencial n• 004/2013, Aquisiç~o de 
Equipamentos Fotográficos. para contemplar o 
solicrtado no Art. 4• do Decreto n• 7.892 de 23 de 
Janeiro de 2013. Será realizado em outra dala 
posterior. 

AVISO DE INTENÇÃO 

A Policia Técnico-Cientifica e este 
Pregoeiro. designado pela Portaria n• 079/2012-
POLITEC de 21 de Agosto de 2012. nos termo do 
Art. 4° do Decreto n• 7.892 de 23 de Janeiro de 
2013, toma público a intenção de Registro de 
Preços - IRP, que se fará através do processo 
licitatório. na modalidade Pregao Presencial, 
visando a contrataçao de Empresa Especializada 
em Fornecimento de Equipamentos Fotograficos. 

arço de 2013. 

i:I~Í\A·f .A. 

PREGÃO PRESENCIAL N": 001/2013-
POLITEC 

Publicacto no Diário Oficial do Estado n• 
5419. datado do dia 04 de Março de 2013 

UriJE ~C: Ll:ó: VALOR GLOBAL DOS 
PKi::ÇO~ UNITÀRIOS DOS SERVIÇOS R$ 
S.ôSJ.uU 

I. FIA - SC. 1/ ALOR ESTIMADO MENSAL 
iJOS PRt:ÇOS UNI(ÃRIOS DOS 
~-~LRVlÇOS R::.. ÇJ_650.00. 

M:tcdllá-AP. '13 ciP. Março (lu 201 J. 

tRRATA 

RESULTADO DE LI ClT AÇÃO 

PREGÃO I'HESENCIAh N': 012/2012· 

f-'l.ul~c~Hl~i nu Diãrio Oficial elo Est;.1do n·· 
~352. o;rtaJu tlu dia 21 Je Novembro de 
2(1 12, 

o:mE SE Uo VALO!'~ LICITADO 

Ll.li<- !:iC:. VALOR LICITADO ESTIMADO 
MEN~I<L 

fil .• c:,,:,.AP, 1J de Março de 2013. 

@ihl!lete Civil 

Oélcio Ferreira de Magalhães 

PORTA R I A N° 024/13-GABI 

) 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de dele<.lat;~o, que lhe é confertda pelo inciso 11, do art. 
123, da Constitulçllo Estadual, Lei n° 0664, de 08.04.02 e tendo em v~t! 
o teor do Memo n• 006/13-CPL/GAB/GOV, 

RESOl'(_E: 
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Autonrar o deslocamento da servrdOfll Prloclla Borges 
Oliveira, Presidente da Comissão Perm•nente de Ucrtaçao, Cóorgo CD5-
/, lotada neste Gabinete do Governador, para Vli!JiU da sede de suas 
atnbuiÇÕes Macapá-AP, até a codade de Silo Paulo-SP, a fim de realizar 
tratamento médiCo, sem ônus para o GEA, no período de ll a 17.03.13. 

CHEFIA DE GABINffi DO GOVERNADOR, em Macap.l-AP, 08 de 

m•r<;ode2013 .• ~· ~ 

DELCD FER HÁE 
Chefe de Ga · macio ---· - '·--· 

PORTA R I A N° 025/ll·GABI 

O CHEFE DE GABINm DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegaç.lo, Que lhe é conferid• pelo onciSO li, do art. 
123, da Constituição Estadual, Lei n• 0664, de 08 de abril de 2002 e 
tendo em vista o teor doMemo n• 006/13-(PlJGAB/GOV, 

'RESOLVE: 

Designar a servidora SANDRA _LÚCA DA SILVA 
TÔRRES, Assessor de Desenvolvimento lnstituaonal, Cóolgo aJS-2, 
para exercer, awmulativamente e em substltuiç3o, o .cargo de 
Presidente da Coml~o Permanente de Uclt!ção, Código CDS-2, 
durante a ausência de sua Utulor PRJSCLA BORGES OUVEIRA, em 
v1agem para tratamento méc1ico, no período de 12 a 27.03.13. 

ASSESSORIA DE DESENVOLVIVIf.'ITO INSTITUCIO:"'AL
AI>INS 

I' Termo Aditivo 
Contrato n' 00712012 
Panes: Estado do Amapá como Conlratante e J.N DE SOUZA NETO 
- EPP, como Controlada. 

Submeto a elevada consideraçoo de Vossa Senhoria a presenle 
justificativa objetivando a prorrogação do contrato supramencionado, 

·nos termos do .n.57 Inciso 11, para o período de 12/0312013 à 
12/03/2014. 
As<irn em observancia a Lei Complcrnemar n'IOI/2000, Lei Federal 
n' 4.320/64 e Lei n• 8.666193 dispo.o;to no an57 Inciso 11, da Lci 
8666/93, allcrada pela' Leis 8883/94, 9032/95, 9648198 e 9854199, 
solicito a Vossa Senhoria a ralificação desta justificativa e determine 
>ua publicaçao no Diflrio Oficial do Estado para que produza seus 
efeitos legais. 

Maupã (AP), 12 de Março de 20Jl. 

,:1'' 

Thiago M'.Íré Síl(a do Nascimento 
Assessor T~ ADIN~!Q!.R/GOV. 

Extrato do I' TERMO ADITIVO AO CONTRATO~· 007n012 -
GAH/GOV 

PARTES: Estado do Amapa com a inlervcniõncia do üabim:té do 
Governador. como Contratante e a Empresa J.N DE SOUZA NETO· 
F.PP, corno Contratada. 

CLÁUSUA PRIMEIRA- f>O Fl/NflAMENTO LEGAL: 

1.1-A presente alteraçllo contratunl encontra fundamenlo no an. 57. 
inciso 11 da Lei 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94, 9.032195. 
9.648/98 c 9.854199 c conforme Resolução Nonnativa do TCE/AP-
14ó120l2 publicado no DOE n" 5314 do dia 24.09.2012. 

CLÀlJSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇ..\.0: 

2.1-Pelo presente Tcnno Aditivo lica aherado as Clâusulas Dt:cim<t 
Quana. Dtcima Quinta e [)teima Otlava do Con1ra1o, que passará o 
vigorar com a scgumlc redaçâo: · 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO PREÇO: 

14.1 -O valor global deste Contrato é de RS 957.506,16 
(Novecentos c cinqüema c sete mil, quinhentos c seis reais c 
dezesseis centavos). sendo o valor mensal estimado em R$ 
79.792,18 (Setenta c nove mil, setecentos c noventa c dois 
reais c dezoito ctntavos}. 

ÃO 

15.1 • As despesas com a exeçuçllo do pPCnle Conltalo 
com:nlo à conla · do Programa de Trabalho n' 
04.122.1190.2282. l\ature7.a de Dtspesa 3390.37- Locação · 
de MAo d~ Obra; fonu: de Rceursos 101· Manutençâo de 
~!~!.. Adm~nistralivus, no valor global de RS 957.506.16 
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(~ovecentos e cinqnenta e sete mil, qumhcntos e seis reais e 
dezesseis centavos), sendo o valm mensal estimado em R$ 
79.792.18 (Setenta e nove mil. selecentos e noventa c dois 
reais e dezoito centavos). 

CI.ÁIISULA D[CIIIH. OITA\:\: DA VIG~NCIA: 

18.1-0 presente termo aditivo terã inicio a partir de 
12103/2013 !I 1210312014, podendo ser prorrogado por iguais 
c sucessivos perlodos, por até 60 (sessenta) meses. conforme 
dispõe o art. 57, inciso 11 da Lei n' 8.666/93, por se tratar de 
serviço executado de forma continua dada a necessidade 
deste ór~i!o. 

CLÁUSULA TERCCIRA: 

.1.1-Pennaneccm inalteradas as demais cláusula'\ do Contrato 
originàriu. [, por estarem justas e acordadas, fimmm o prest.-nlc 
insrrumenro em 05 (cinco) vias de igual teor e forma na presença de 2 
{duas) testemunhas 

Termo Aditivo fimtndo por Esllldo do Amapá. representado por I lélcio 
~erreJra de Magalhlles e a Empresa J.N DE SOUZA NETO - EPP. 
rcprtscntada por Joaquim Nunes de Souza ~eto. 

Mncapn {AP). 12 de .\1arço de 2013. 

I.·· . 
Thiago t\llár~l!)ki'Nnscimento 

Assessor t~~DINSiGAiliGOV 

(Procuradoria Geral do Estado ) 

Antônio Kleber de Souza dos Santos 

PORTARIA N° v< L 12013-PGE 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas pelo artigo 28, incisos I e IX da Lei 
Complementar n°. 0006, de 18 de agosto de 1994, 
tendo em vista o Memo. n° 106/2013 e o Processo 
n° 2013/15389: 

~ESOLVE: 

Art. 1°. Divulgar o resultado das Eleições/2013 
para escolha dos dois novos membros do 
Conselho Superior da PGE-AP: 

-1° lugar- Henderson Henrique de Mbura Cutrim: 

·2a lugar- Edilene Chagas de Farias: 

Art. 2•. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua expedição. 

(Corpo de Bombeiros 

Cel. BM Miguel Rosário do Nascimento 

PORTARIA 

N" 059113- DAGICBMAP 

) 

O. Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá. no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto n" 06311. de 25 de fevereiro de 2013. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar os militares abaixo 

relacionados. para sob a Presidência do primeiro, 

constituirem a Comissão encarregada de fazer .o 

recebimento técnico' de 30 (trinta) Beliches, em 

t~adeira de lei, de acordo com a Nota Fiscal n• 

000.000.075 da empresa D.V.M DISTRIBUIDORA 

LTDA empenho no 2012NE00055 e Processo n• 

13.000 285/2012- FREBOMICBMAP. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art 2• - A Com1ssão deverá apresentar a 

conclusão dos trabalhos no prazo de 10 (dez) dias, 

a contar da data de recebimento dos materiais. 

1• TEN BM Serginaldo Lima Dos Santos -

1490871 - Presidente 

1• SGT BM Itamar Mo1sés Salviano Farias -

422122 • Membro 

3° SGT BM Aldiane Mascarenhas Bezerra -

417424- Membro 

Publique-se. registre-se e cumpra-se 

Macapá-AP. 05 de Março de 2013. 

Miguel Ros~·:;B,it-:G. ·~ 
Comandante Geral do CBMAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

B.§ULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PRECOS N• 1912012-CBMAP 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Amapá - CBJ\IIAP e este Pregoeiro, designado 
pela Portaria n• 27612012-CBMAP, de 12/0612012, 
tornam público e levam ao conhecimento dos 
interessados que, na forma da Le,i n°, 10.520, de 
17 de julho de 2002, combinada com 'o Decreto no 
3.555, de 08 de agosto de 2000, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, a licitação na 

·modalidade Pregão n• 1912012-CBMAP, do tipo 
menor preço, tendo como objeto o registro de 
preços, pelo prazo de (12) doze meses, para 
f1.1tura aquisição de material de consumo e 

. permanenle a ser utilizado no atendimento nas 
areas de odontologia e fisioterapia realizado pela 
Divisão de Apoio Social do Corpo de Bombeiros 
Militar do· Amapá, teve como resultados o 
seguinte: 

1. Empresas adjudicadas: 
• O. M. A. Maciel • EPP, CNPJ n• 

08.865.46610001-61, com os preços unitarios dos 
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 
20,23, 26,27, 28, 29, 31, 32,35,39, 40,41,42.46, 
47,49;50,57, 58, 59, 60, 61,62,65,67, 71, 74,80, 
82, 83, 84, 85. 86, 88, 89, 90, !n, 92, 97, 98, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 
114, 115, 116, 117, 119, 124, U\i. 127, 129, 130, 
131, 135, 137 e 140, nos valores de R$ R$ 44,00, 
RS 44,00, R$ 44,00, R$ 44,00, R$ 44,00, R$ 44,00, 
RS 44,00, R$ 44,00, R$ 44,00, R$ 69,00, R$ 25,00, 
RS 22,00, R$ 19,00, R$ 7,17, RS 4,69, RS 13,90, RS 
13,90, R$ 15,00, RS 12,20, R$ 32,00, R$ 3,30, R$ 
6,50, RS 3,10, R$ 5,50, R$ 120,00, R$ 18,80, R$ 
2,80, RS 10.00, RS 6,00, R$ 26,00, R$ 26,00, RS 
26,00, R$ 26,00, R$ 26,00, R$ 26,00, R$ 18.00. R$ 
1.560,00, R$ 460,00, RS 460,00, R$ 190,00, R$ 
3,90, RS 3,90, R$ 3,90, R$ 3,90. RS 3,90, R$ 3,90, 
R$ 3,90, RS 3,90. R$ 3,90, R$ 3,90, R$ 3,70, RS 
3,80, R$ 9,00, R$ 2.290,00. R$ 1.490,00, R$ 71,00, 
R$ 280,00, R$ 480,00, R$ 1.150,00, RS 89,00, R$ 
300,00, R$ 240,00, f~$ 100,00, R$ 100,00, R$ 
100,00, R$ 91,00, RS 112,00, R$ 885,00, R$ 228,00, 
R$ 530,00, R$ 109,00, R$ 305,00. R$ 1.047,00, RS 
948,00, R$ 285,00, R$ 1.060,00 e R$ 4,90, 
respectivamente, perfazendo o preço total da 
Proposta no valor de R$ 31.051,45 (trinta e um 
mil, cinquenta e um reais e quarenta e cinco 
centavos). 

- Dental Norte Comércio e Serviços Ltda 
- EPP, CNPJ n' 00.70~.850/0001-14, com os 
preços unitários dos itens 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
19, 22, 24, 25, 30, 34, 36, 37' 38, 44, 48, 51, 52. 53, 
54, 55.56,63, 64, 66,68, 69, 72, 73,81,93,94,95, 
96, 108, 112, 121, 123 e U5, nos valores de RS 
1,85, R$ 1,25, R$ 7,80, RS 0,90, R$ 1,20, R$ 4,00, 
R$ 4,00 R$ 38,50, RS 7,50, R$ 9,20, R$ 520,00, RS 
,21,00, R$ 22,00, R$ 22,00, R$ 9,00, RS 45,00, R$ 
4,00, RS 44,00, R$ 44,00, RS 13,00, RS 13,00, R$ 
13,00, R$ 28,00, R$ 1,00, RS 26,00, RS 22,00, R$ 
105,00, RS 100,00, RS 30,00, R$ 30,00, R$.46,50, 

R$ 12,00, RS 12,00, RS 12,00, RS 12,00, RS 
2.5!19,90, R$ 82,60, R$ 18,50, R$ 304,32 e R$ 
86,00, respectivamente, perfazendo o preço total 
da Proposta no valor de RS 7.996,78 (sete mil, 
novecentos e noventa e seis reais e setenta e 
oito centavos). 

2. Fracassado: 
. Para os itens 21, 33. 43, 45, 70. 75, 76, 

77, 78, 79, 87, 99, 100, 118, 120, U2, 128, 132, 
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133. 134, 136, 138 e 139. 
Os autos do processo encontram-se na 

sala da CPLICBMAP. 

Macapá, 01 de março de 2013. 

1--l/~ M Clauberto Gonça ves unha- 1• Ten BM · 
Pregoe o d . CBMAP . 

I ' 

Antonfo · I a Ferre•ra 
Subt te BM . 

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÀO 

B.f.S!ll.IA.J)_Q DE UCITACÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 2012012-CBMAP 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Amapa • CBMAP e este Pregoeiro, dcs1gnado pela 
Portarra n' 27612012-CBMAP. de 1210612012. tornam 
publico e levam ao conhecimento dos interessados qde. 
na torma da Lei n' 10.520, de 17 de JUlho de 2002, 
combinada com o Decreto n" 3.555, de 08 de agosto de 
2000, com aplicação subs1diária da Lei Federal n• 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações. a licitação na 
modalidade Pregão n• 20/2012-CBMAP. do tipo menor 
preço, tendo como objeto o registro de preços. pelo prazo 
de (12) doze meses, para eventual a4uisiçào de 
equ.ipamentos hidráulicos, hidrossanitários e de 
iluminação (torneiras, chuveiros, lâmpadas ... ) realizado 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. teve como 
resultado o seguinte: · 

Empresa adjudjcada: 

· C. L. MAUÉS - EPP, CNPJ n' 
· .123.085.87ll000l-50. com os preços dos 1tens ·o1 . I~S 

100,00; 02 · R$ 54,00; -03 • R$ 319,80; 04- R$ 140,00;, 05 · 
RS 14.00: 06 · R$ 24,00; 07 - RS 34,00: 08 · RS 9,90; 09 - RS 
18,50; 10 - R$ 15,50: 11 - RS 1.20: 12 - R$ 0,80; 13 - RS 
27,80; 14- RS 3,00; 15 - R$ 7,50; 16 -RS 3,90: 17 - R$ 4,80; 
18- R$ 45,20; 19 - RS 10.50; 20 - RS 2.80; 21 - RS 6,00: 22 

· - R$ 63,00 e 23 - R$ 94.40. respectivamente, perlazend.o o 
preço total da Proposta no valor de R$ 32.401,00 (tnnta e 
dois mil, quatrocentos e um reais). 

Os autos do processo tmcontram-sc na 
sala da CPLICBMAP. "· 

Macapá: .1 de ':'arço de 2013'. 

/(l. I Ú íl...-· 
Jose' Carlos Ma,éhãdo'"dosSant~: 1' Sgt BM 

Ptli~AP . 

Secretarias de Estado 

(Administração ) 
Maria Luiza Pir~s Picanço Cearense 

PORTARIA N° 064/2013.SEAO. 

A Secr.etaria de Estado da Administração do 

Governo do Amapã, em exercício, usando das atribuições que 

lhes foram conferidas pelo Decreto Estadual n' 0743 de 

05103/2013. e tendo em vista o teor dos Memorandos o' 019113 

e 02312013 - SIGEPAISEAD. 

RESOLVE: 

Autorizar o · deslocamento dos servidores 

Benedito do Socorro G. Dos Santos - Gerente de Subgrupo 

de Atividades de Inventário Imobiliário e Mobiliârio - Código 

CDS - 2, Nina Cardoso Amaral de Souza - Gerente de 

Subgrupo de AtMdades de Inventário Imobiliário e Mobiliário -

Código CDS - 2, José Cláudio Coutinho Couto - Gerente de 

Subgrupo de Atividades de Inventário Imobiliário e Mobiliário -

Código CDS - 2 e Clerinaldo Souza dos Santos - Motorista, 

para viajarem de Macapá-AP, sede de suas atividades 

funcionais, até os Muntclplos de Pedra Branca do Amapari e 

· ' Serra do Navio, a fim de procederem diagnóstico, 

cadastramenlo e recadastramento dos Imóveis pertencentes ao 

Govemo do Estado do Amapá, no perlodo de 04 a 06 de 

marco de 2013. 

Macapá-AP. 05 de Março de 20t3 
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PORTARIA N° O"'!f 2 /2013- SEAD 

A Secretária de Estado da Administração do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que 
ihe foram conferidas pelos Decretos n°s 1.497, 16 
de outubro de 1992, 0148, de 23 de janeiro de 
1998 e 2642, de 18 de julho de 2007 e tendo em 

vista os termos do ·Memorando n° 17/2013 
GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar a servidora Adrianne ferreira 
Cardoso do Nascimento, para respof1der pela 
função de Secretário Executivo/Gabinete/SEAD, 
Código CDI-2, durante o impedimento do 
respectivo titular Renilce Coelho de Almeida, 
que se encontra afastado para usufruto de férias 
regulamentares, no período de 27/02 a 
28/03/2013. 

Macapá-AP, em t'~, )/;'Mt.t:JV de 2013. 

BENEDIT RBO~EIRA 
Secretária de Es o da A~;:,;;n~~ração - em 

exercício 

PORTARIA No0 6o /03-2013-DRHf;SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRET~RIA 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 relacionados, integrantes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na 
SEED: 

SERVIDOR( A) : Edmar Sou-za das Neves 
CARGO Professor 
MATRÍCULA : 423912 
QUINQUÊNIO : 04/09/2006 a 02/09i2011 
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2013 
PROCESSO : Protocolo Geral no 9211/2013 

SERVIDOR( A) Ramsés Tennssy Borges 
Serra 

CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 

CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S). 
PROCESSO 

Professor 
854697 
23/02/2006 a 21/02/2011 
01/04 a 30/06/2013 
Protocolo Geral no 9194/2013 

Odinete Cristina Almeida 
Alves 
Professor 
399302 
08/07/2005 a 06/07/2010 
01/04 a 30/06/2013 
Protocolo Geral no 9193/2013 

SERVIDOR(A) : Janaina Damasceno Picanço 
CARGO : Pedagogo 
MATRÍCULA ; 855006 
QUINQUÊNIO : 01/03/2006 a 27/02/2011 
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2013 
PROCESSO Protocolo Geral no 9209/2013 

SERVIDOR( A) : Edigleuma dos Santos, 
Cardoso 1 

CARGO Professor 
MATRICULA 414174 
QUINQUÊNJO : 02/07/2006 a 30/06/20q 
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/20!3 : 
PROCESSO Protocolo G_gral n° 93C7/2013. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA NoQ(,j /03·2013-DRH~SEAD. 
I 

A DIRETORA DO DEPARTAMErho DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETA/RIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usardo 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 relacionados, integrantes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na 
SEED: 

SERVIDOR(A) : Joana Lydia Matos de Oliveira 
CARGO Pedagogo 
MATRÍCULA : 329223 
QUINQUÊNIO : 19/06/2004 a 17/06/2009 
PERÍODO(S) 01/04 a 30/06/2013 
PROCESSO : Protocolo Geral no 9268/2013 

SERVIDOR(A), : Ivaneide Ramos Batista 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 

CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

: Professor 
868990 
23/02/2006 a 21/02/2011 
01/04 a 30/06/2013 
Protocolo Geral n° 9574/2013 

Irinéia do Socorro Gonçalves 
Cardoso 
Professor 
436496 
11/03/1997 a 09/03/2002 
01/04 a 30/06/2013 
Protocolo Geral no 9598/2013 

SERVIDOR(A) : Idanilde de Oliveira Rocha de 
Lima 

CARGO Professor 
MATRÍCULA : 321320 
QUINQUÊNIO : 02/07/2004 a 30/06/2009 
PERÍODO($) : 01/04 a 30/06/2013 
PROCESSO Protocolo Geral n° 9513/2013 

SERVIDOR( A) : Danielson dos Santos Silva 
CARGO Professor 
MATRÍCULA : 910082 
QUINQUÊNIO : 04/07/2007 a 01i07/2012 
PERÍODO(S) 01/04 a 30/06/2013 
PROCESSO : Protocolo Geral no 9311/2013. 

(Receita Estadual 
,___.~ 

Juclnet;; Carvalho de Alencar 

CONSI:LHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS 

ACÓRDAO N' 071/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO N' 04t/2012 
PROCESSO N' 28730.00323412007 
PROCED~NCIA: SANTANAIAP 
AUTO DE INFRAÇÃO N' 21&2006 
AUTUADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORAS/A. 
CADnCMS N' 03.009.921-3 
CNPJIMF: 34.274.23310255-t 2 _ 
RECORRENTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORAS/A. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RELATOR: CONSELHEIRO FRANCISCO ROCHA DE 
ANDRADE 
DATA DO JULGAMENTO: 13112/2012 

EMENTA: ICMS- AUTO DE INFRAÇÃO. 1) SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA - FALTA DE RECOLHIMENTO PELO 
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - DECISÃO JUDICIAL 
PRECÁRIA QUE GARANTIA IMUNIDADE AO SUBSTITUIDO. 
2) IMPOSTO DEVIDO SEM APLICAÇÃO DA MULTA. 3) 
LANÇAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

1) No Direno Tributérlo brasileiro, nos termos dos arts. 121 e 
128 do CTN. suje~o passivo é o contribuinte ou responsáveL O 
contribuinte tem relação pessoal e direta com o fato gerador e, 
como regra, responde diretamente pelo Onus da tributaçlo, em 
atenção ao principio da capacidade contributiva. Na sistemática 
da aubstltulç4o tr1butária, o substituto apura e rec;olhe o ICMS 
que Incidirá na operação futura a eer realizada paio subst•uldo. 
De acordo com a legislaç4o vigente, o produto esta sob regime 
9.4! B4_bstitulçêo trlbut~çuja responsabilidade de apurar e 

. Pág. 07 

reter o ICMS-Fonte é do subs!Huto trttki61'io, ou aeja, daquele 
que a lei elegeu como rea-ponsãvel pela retençlo • 
recOlhimento do tr1buto, quando realizar operaçOes aujelas à 
tr1butação do ICMS. Deixando de cumprir o dlsposHivo legal. 
recai é Recorrente o cumprimento da obrigaç6o de 
recolhimento do Imposto. A autuada ao violar a norma deixou 
de exercer uma etapa essencial na sistemática da substituiçao 
de combustiveis, imposslbil~ando o cumJ)IImento da obrigação 
principal, recaindo sobre o Infrator il obrigatoriedade do 
recOlhimento do ICMS, conforme o que dlsp6e a Cli!usula 
Décima Nona e Décima Nona-A do Convênio ICMS 03199. 
Assim, na medida em que deixou de cumprir determinadas 
obrigações, que lhe Impunha a leglslaçao, cabe aqui o can!ter 
supletivo da responsabilidade do cumprimento da obrlgaçto, 
conforme disposto no art. 128 do CTN Pode a lei nomear um 
terceiro, vinculado ao fato gerador da obrigação, para atribuir
lhe a responsabilidade de maneira exclusiva - caso em que 
aquele atuar6 como subatHuto tributário - ou meramente 
supletiva (solidária ou supletiva). Recai, desta forma, à 
Recorrente, a responsabifidade pelo recolhimento da obrigação. 
principal, ao omHir as Jnlormaç6es à Petróleo Brasileiro S/A, 
pois somente com o envio da Informação A empresa 
responsável haveria o cumprimento da obllgaçlo principal, ou 
seja, o repasse do ICMS ao Estado do Amapá. 
2) Se o substJMo, por culpa ou dolo, deixar de proceder ao 
recolhimento do tributo, . poderj w cobrado pelo fisco. 
passando a figurar na posição de devedor prfncfpal, uma vez 
que desrespe~ou a det""mlnaçfto legal de proceder ao 
recOlhimento, de acordo com a sistemática da substituição. 
Neste caso, houve culpa do subs!Huto lributárlo ao nAo apurar 
o valor de ICMS devido, mesmo existindo determinação judicial 
precária em favor do &Ubstltuido para o nAo recolhimento do 
tributo, nlo podendo incidir mufta nem juros de mora na 
presente autuação. 
3) Recurso V<!i!Jntárlo conhecido e provido parcialmente. 
DecisAo por rruflctla de votos. 

Vistos, relatados e discutidos- os presentes autos, o Conselho 
Estadual de Recursos Flscals-CERF/AP, da Secretaria da 
ReceHa Estadual, por maioria absoluta de vot_os dos seus 
membros, conheceu do Recurso Voluntário por tempestivo, 
pare, no mérito, dar~he provimento parcial, apenas para excluir 
do Auto de Infração a mufta e os juros da empresa autuada, 
durante todo o per lodo de vig6ncia da liminar. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Francisco Rocha 
de Andrade, Regina do SocOITO Zagalo M. Ferreira, Paulo 
Roberto Penha Tavares, Renilde do Socorro Rodrigues do 
Rego, lzaias Mathias Antunes, Odaléa Pereira Gomes, . 
Joaquim Silva dos Santos, e o Procurador Fiscal Dr. Plínio 

Régls Balma de Almeida i' 
Sala de Sessões do Conselho Est i:lual de R Fiscais do 
Amapá-CERF/AP, em Macapá, de março de 1 

!:>'"' 

(Ciência e Tecnologia 

Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 

I'OII.TARL\ 
( P ) N° 00412013 - SETEC/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Decreto n• 0030 de 03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Homologar o deslocamento do servidor 

ISMAEL FbRTUNATO CANTANHEDE BRAGA. Gerente de 

Nlicleo de Ações Estratégicas, CDS-2, que viajou da sede de 

suas atividades Macapá-AP, até o Municlpio de PORTO 

GRANDE/AP. com o objetivo de reunir com os atores do APL 

Hortifrutigranjelro de Porto Grande quanto a socialização do 

Prodetec. no dia 01/03/2013. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CI~NCIA E 
TECNOLOGIA, em Macapá- AP, 07 de Março de 2013. 

GISELLE PAULI~PES FONSECA 
Secretária de Esta~o da Ciência e Tecnologia em exercício 

PORTARIA 
( P) N' 005/2013 -SETEC/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, no uso das atribuiÇ<'Ies que lhe são contendas 
pelo Decreto n• 0030 de 03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar a servidora ADRIELMA NUNES 

FERREIRA BRONZE, Gerente de Núcleo de Divulgação 
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Científica. CDS - 2, que va1 v1a1ar da sede de suas at1i11daoes 

Macapá·AP, até a cidade de SÃO PAULO, a serviço desta 

Sécretana. com o objetivo de participar t t' Feira Brasileira de 

Çiéncia e Engenharia (FEBRACE), é uma feira voltada p~ra 

estudantes pré-universitános. na Poli!USP. em Sao Paulo, no 
período de t1 a 16/03/2013. 

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

ANTONIO CLÁUDIO A)!l'i!JI)'~~~r.tf)Çkl'l 
Secretário de Estado 

I' O RT ,\R IA 
( P) N' 006/2013- SETEC/AP 

O SECRETARIO DE ESTADO o·A CIÊNCIA E 

TECNOLO~IA, no uso das atribuições quo lhe s~o contefldas 

pelo Decreto n' 0030 de 03 de janeiro de 20t t 

R ESQ L VE: 

Art. 1' · Des1gnar os servidores DARLENE 

MAURICiO PICANÇO, Assessora de Desenvolvimento 

lnsti:ucional. CDS·2 e CARLOS MICHEL MIRANDA DA 

FONSECA. Gerente do Nucleo Administrativo Financ~wo, 

CDS -2. que viajara da sede de suas atividades Macapá-AP, 

até a cidade de BRASÍUAIDF, com o objetivo de participar do 

Semináno e Divulgação dos Resultados dó Ciclo ·2012 e 

Abertura do Ciclo 20t3 . ABIPTI. no periodo de 13 a 

16/03/2013. 

GABlNETE DO SECRETARIO 
TECNOLOGIA. em Macapá -A 

PORTARIA 
( P) N° 007/2013- SETEC/AP 

O SECRETARIO DE ESTADO DA CI~NCIA E 

TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhe silo conferidas 

pelo Decreto n' 0030 de 03 de janeiro de 2011. 

R E S DL V E: 

Art. 1' · Homologar o deslocamento do servidor 
MAURICIO MENDES PIRES FILHO. Motorista do Diretor 

Presidente da Fundação Tumucumaque. FGI-2, que viajou da 

. sede de suas atividades Macapá-AP, até o Município de 

PORTO GRANDEIAP, com o objetivo de conduzir o veiculas 

com o téc'nico desta Secretaria. no dia 01/03/2013. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CI~NCIA E 
TECNOLOGIA. em Maca pá -AP. 07 de Março de 2013. 

GISELLE PAULIN~S FONSECA . 
Secretária de Estado da Ciência e Tecnologia em exercicio 

(Segurança 

Marcos Roberto Marques da Silva 

Portaria n• 02412013- GAB/SEJUSP , 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, com uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 
123, Incisos I e 11 da Constituição Estadual e 
Decreto n• 0012 de 03 da Janeiro de 2011. 

CONSIDERANDO a cláusula 
Quarta, em seu inciso I do Termo de Adesão 
do Estado do Amapá ao Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública, 
Prisionais e Sobre Drogas - SINESP que 
solicita a indicaçao de 03 (lrês) interlocutores 
nas áreas de Estatlstica e Análise Criminal, 
Inteligência e Tecnologia da Informação: _ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados, a fim de constitufrem a Comissão 
Estadual de Apoio ao SINESP, visando dar 
efetividade a parceria entre o Governo Federal e 
o Governo do Estado do Amapá, procedendo à 
Coleta, Análise, Sistematização e interpretação 
desses dados e informaçOes, e disponibilizando
os em estudos, eslatisticas e indicadores ou 
outras informações, nos termos da Lei n• 12.681 
de 4 de junho de 2012. 

OI. MARCOS-ROBERTO FONSECA' 
MA.GALHÃES - interlocutor de 
Estatística e Análise Criminai/SEJUSP· 

02. JOSÉ DE NAZARÉ COSTA PANTOJA 
-:- lnterloculor de lnteligência/SEJUSP; 

03. HARLEY SANTOS DE SOUZA 
Interlocutor de TI/DGPC. 

Registre-se. Publique·sr e Cumpra-se. 

MARCOSROBE 
Secretário de Esta 

I 
de 2013. 

·PORTARIA N9 025/2013- GAB/SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 

· conferidas pelo Art 123, Incisos l c ll (la 
Constituição Estadual c Decréto no OOli de 03 de 
janeiro de 2011. · 

RESOLVE: 

Designar a servidora JOSELE MARIA OLIVEIRA 

DA SILVA, Agente de Polícia Civil/Assessor 

Técnico Nível I - SEJUSP, Código CDS·l, para 

exercer acumulativamente e em substituição o 

Cargo de Chefe de Gabinete/SEJUSP, Código CDS-3, 

·por motivo de viagem da titular KATIÚSCIA SILVA 

PINHEIRO DO AMARAL, até a cidade de 

Caiena/Guiana Francesa, a fim de participar da 

VIII Reunião da Comissão Mista de Cooperação 

Transfonteriça Brasli·França, a ser realizada no 

período 'de 11 a 15/03/2013. 

Registre· se, Publi9ue·se e Cumpra-se. 

MARCOSRO 
Secretário de Es 

o de 2013. 

I ) 

>t_a'MARQUES DA SILVA 
!la Justiça e Segurança Pública 

RESULTADO LICITAÇÃO 
PRECÃO El.ETRÓ'ilCO 01!201J 

A Secretaria de Estado da Justiça e Se~:urança 
Pública do Amapá, através de seu· Pregoeiro c 
Equipe de apoio, torna público o resultado do 
Pregilo Eletr6nico n' 0112013, Processo n• 
28580.007/2013, modalidade: Pregão Eletrônico n• 
Ol/2013, Tipo Maior percentual de desconto, Objeto: 
Formação de Registro de Preços para eventual 
contrlltação futura de empresa especializada para 
prestação de s~r"iços de EMISSÃO DE BILHETES 
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ELETRÔNICOS (e-tickct) de passagens aéreas 
destinadas a_ atender a demanda da SF.Jl.ISP-AP, nas 
condições constantes do ANEXO I do Edital. 
EMPRESA VEJIICEDORA: 
ATLAS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CNPJ (MF) 08.937.353/0001-24. 
- Valor registrado do percentual de desconto a 
incidir sobre o valor da comisSão· recebida dns 
companhias aéreas a titulo de intermediação de 
vendas: 08% (oito) por cento. . 

A Atu c demais atos do certame encontram
se disponlveis no endereço eletrônico www.licitac~es
~ e portal da transparência www.ap.gov.br. 

Macapá-ap, 11 de março de 201 

EXTRATO DE REGISTRO llt:: PREÇOS OI/201J 
PRt;GÀU ~:LETRÔNtCO Ot/2013 

ESPÉCIE: REGISTRO DE PREÇOS 01/1013 
assinado em 11/03/2013. correspondente ao l'regã~ 
Eletrônico 0112013, cujo objeto é a Formaç.ilo de. 
Registro de Preços para eventual contratação futura 
de ·empresa especializada pnru prestaç!Ío de sen·iços 
de EMISSÃO DE BILHETES ELETRÔNICOS (e
ticket) de passagens aéreas destinadas a atender a 
demanda ·da SEJUSP-AP, vigência de 12(doze) 
meses, a contar da data da assinatura, Valor 
estimado de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), 
percentual de desconto a incidir sobre u valor da 
comissllo recebida das companhias aéreas a titulo de 
intermediação de vendas: 08% (oito) por cento. 
Valor total após a incidência do percentual de 
desconto de RS 193.200,00. Fornecedor: ATLAS 
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA, 
CNPJ (IVtt') 08.937.353/0001-24. 

Macapá-ap, li de níarço d 

,\\'ISO OE LICITAÇÃO 
CART.~ CO.'I\'ITI: llt/21)13 

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública 
do Amapá, atra,·és da Comissão Permanente de· 
Licitações, Avisa que renlizará Licitação conforme o 
ahaixo especificado: 
Processo n'. 28580.453/2012. 
Modalidade: CARTA CONVITE 01/2012. 
Tipo: Menor Preço Gtollaf. 
Data da Visita Técnica: 09hs. do Dia 25/03/13. 
Data de abertura da Licitação: 26/03/2013 (terça-feira). 
Horn: 09:00hs. 
Objeto: Contratações de empresa para prestação dos 
Sen•iços de Reforma e Ampliação do Prédio Destinado a 
Implantação da Politec de Tartarugazinho - AP, 
Reforma e Ampliação da Delegacia de l'otici11 Civil de 
Porto Grande- AP, Reforma, Ampliação e Adaptação 
da Delegacia da Policia Civil de Tartarugalzinho- AP, 
Reforma, Ampliação e Adaptação do Quartel da Policia 
Militar de Ma7.agão Novo- AP. 

O edital poderá ser retirádo àptis publicnçflo 
deste aviso, com a apresentação· de pen-drive ou CRIRW 
no seguinte endereço: A••. Padre Julio Mnria Lombaerd 
n' 810- Centro, entre Eliezer Levy e General Rmidon -
Mucnpli-AP, fone: xx(96) 3225·8555. ,\ Comissiio 
Permanente de Licitação se colocam n disposiçAo dos 
interessados para. esctarecimentu e du\'idns sobre o 
referido certame, no horário normal de expediente das 
08:00 ás 17:00hs ou peta e-mail: 
•ejusp.np.cpllâlgmail.com. 

Macnpá-ap, li de março de.20U 

11"~. ' · Mauro de a Souza 
Presidente da Co!"issão ~ern nente de Licitações 

Ündust1·.~:t e Comércio ) 
José Reinaldo Alves Picanço 

PORTARIA (P) N° 005/2013- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no uso das suas 
atribuiçOes que lhe s!lo ·conferidas pelo Decreto n• 
0007 de 03 de janeiro de 2011 e, tendo em vista 
o que consta nó Memo. n• 007/2013-
GAB/SEICOM. 

RESOLVE: 
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Art. 1° - Designar os servidores MARY 
MÁRCIA PICANÇO TORRINHA, Gerente de 
Subgrupo de Atividades do Projeto Modernização 
Administrativa da SEICOM, Código CDS-2, , 
ROSIVALDO SOUZA PORTO, Gerente de 
Subgrupo de Atividades do Projeto Modernização 
Administra!tva da SEICOM. Código CDS-2.( no 
perlodo de 10 à 16.03.2013) e EDIVALDO 
PEREIRA DA TRINDADE, Chefe do Núcleo 
Setorial de Planejamento, Código CDS-2, ( no 
período de 10 à 15.03.2013), para viajarem da 
sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade 
de Belém-PA, com objetivo de participarem do 
Curso Completo de Convênios, incluindo 
Legislação e SICONV. . 

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

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, em 
Macapá-AP, 08 de março de 2013. 

(fu!raestrutura ) 
Joel Banha Picanço 

COM!SS.\0 PER~IA:\f.:\TF. DF. I.ICITAÇ.~O 

TE!t\10 UI:: HOMOLOGAC\0 E. \OJL'D!C..\CAO 

O Secretario de Estadt• da Secretaria da lnfraemurura. no u.<o da.< 
atribuições que lhe <Ao conferidas pela legislaçllo em vigor, 
especialmente pela Lct n•. 8.666i93 e alterações posteriores. 
RESOL V[: IIOMOLOGAR o procedimento licitat<lrio na 
modalidade Conv•te n". 022i2012. do topo mcn~r valor unitário, 
destinado a seleção de proposta, visando os scr>·iços de Plotagem e 
Tiragem de Cópia.< de Projeto~ pora esta ·st.INF. em Macapil·AP. e 
AI)Jl;DICAR os W (nove) itens iõcitadús em tàvur da empresa S.T. 
LOPCS - ML a qual cotou o menor preço mtdio no valor de R$ 
49.00 (quarenta e nove reais) 

TERMO DF. HO\JOLOGACÁO E All.ILIJICAno 

Convite n". U2312UIZ·CPLr.;EIJ\FIGE,\ 

O Secretário de F.~;tado da-Secretaria da ln(raestrutura. no uso das 
amhutções que lhe s:io conteridas pela legislação em vigor. 
~:spcdalmt:.nh: pda Lei n" JUl6h!9.~ !! ahernções posteriOres. 
RESOLVF.· HOMOLOGAR o procedimento locnotório na 
modalidade Com·ítc R0

• 023/2012, do tipo menor valor unitário. 
destinado a seleção de proposta. visando os serviços de Coleto de 
Lixo~ Entulho em Container's para esta 'SEINF. em \1acap3-AP. • 
ADJUDICAR o objeto licitado em favor da. empresa VIA 
AI.TFRNATIVA LTDA. a qual cotou o menor •·alor unitário de R$ 
145.00 (cento e quaronta c cinco n:ais), por cada retirada de 
cuntainer. que irá corresponder ao valor global de KS4 1.7611,00 
(quarenta c 11m mil. setecentos e usscnta reais), pelo período de 12 
I tluzcl meses. 

Ma~~~~;~;;2 
·ecrctãrio de Estado dalnfraostrutura 

C0\115-Si\0 PERMA'IE\TE llE UCIHÇ~O 

TF.R\10 Of. HOMOI.0(;.\('..\0 F. Al>.ll ()ICAÇ..\0 

c.,n,·it< n'. 024!2012-CPliSEINt'iGE.\ 

O Sccn:ll'lril' de'l:smdo di\ ':iecre1ana da lnfrm.:stnnura. no uso dac;, 
atribuic,;ões que lhe são conferida~ pela lcgi~lac;ao em \·igur. 
cspccinlmente pela Le1 n". 8.666193 e al1erações posteriores. 
RESOLVE. 110:0.10LOGAR o procedimento licitatóriu nos autos do 
Proce«o n'. 2012i77i53-CPI.ISF.INFIGf.A. na modalidade Convite 
n" .. 024:2012, do topo menor preço global, destinada o seleção de 
proposta. visando os serviços de Mudança na estrurura física na 
recepçao do Pronto Atendimento lntàntii·I'AL em ~acnpá·AP. e 
ADJUDICAR u cibj~to licitado om favor da ompr<sa STANDARD 
('01\STR U('ÕFS l.TnA, a qual cotou a prop<>stn n1ai~antalosa no 

(DIÁRIO OFICIAL) 

valor de R$ 37.086,89 (trinta e sete mil. oitenta e ~•i~ reais e oitenta c 
nove centavos). 

COMISSÃO PERMA'IEWF. or. I.ICI'I AÇ.\0 

TERMO OF. HOMOLOGACÃO t: A()JU()!CACÃO 

Con,·i!e n'. 02512012-CPUSEINF/GEA 

O Scmllirio de l'<tado dà Secretaria da Infraestrutura, no uso das 
atributções que lhe sào conferidas pela legislaçao em vigor, 
e-specialmente pela Lei n' 8.666193 o alterações posteriores. 
RESO!.VF: HOMOLOGAR o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n'. 20.12177900-CPI JSFINF/GEA, na modalidade Convite 
n•. 025/2012. do tipo menor preço global. destinada a scleçao de 
proposta, visando os serviços de Reforma e Adaptação no Refeitório 
do Hospital de Emcrgência-HE. no Município de :-.lacapá·AP, • 
ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa ELOS 
F.NGEI'<HARJA L TOA, a qual cotou a proposta mais vantajoso no 
valor de R$ 93J81,94 (noventa e três mil, trctenlOs e oitenta e um 
reais e noventa c quatro centavos). 

COMISSÃO PERM.4NF.NU: llE LICil Al;.·\0 

TERMO ()f ll0'110LOGACÃO E:\D.II.'DICAC.\0 

Cnn,·ite. n'. 02biZOil-CPUSE!i\f/GE.\ 

O Stcretãno de Est~do da Secretaria da Infraestrutura. no uso da~ 
atribuições que lhe são confendas pela lcgtslaçào om vigor. 
especiaJmente pela Lei n" 8.666/93 e altt:rat;i')(s p~)sterinrcs. 

RESOLVE: IIOMOLOGAR o procedtmcnto ltcitatóno na 
modalidade Convite n'. 026/2012. do tipo menor preço global, 
destinada o selcçllo de proposta. visando os serviços de Refonna e 
Adaptação para abertura de leitos no Hospital da Mulher Mik Luzia 
(Matemidade)·HMML, no Municipin de Maeapá·AP, e 
ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa AlMEIDA & 
RF.l.ERRA LTDA-EI'I', a qual cotou a proposta mais vantajosa no 
valor de R$ !00.779.84 (cem mil, setecentos e setenta c nove reais e 
oitenta e quatro centavos(. 

Macapã~-P. 28~~e Nove~ de 2012 

J6 ~ A~ÇO "" • ~· ~ (_.i, 

· ecret3rio de Estado da lnfrae!itrutura 

COMISSÃO PER~1ANt:I\TE DE !.ICITAÇ,\0 

TF.R\10 ll[ HO\IOLOGACÁO 1: AllJIIDJCACÃO 

Convite n'. 021/2U!2-CPIJSE!NF/GEA 

O Secretário de Estado da Secretaria da lnlioostrurura, no uso das 
alrihuiç.(les que lhe sàt' coniCridas pela lcg•slaça.o em vigor, 
cspec•almenre pela 1.e1 no R.666193 t: alterações posteriores. 
RESOLVE: HOMOLOGAR o proeedom<nto licitatúrio nos autos do 
processo n<> 2012./6RI75. na rnOOahdad~ Com·•te n" 02112012. do 
tipo menor preço global, des1inada a seleção dr: prvposta, '<~s.ando os 
1er>iços de Rcfonna Parcial da Casa do Artesao e sua Adaptaç<io 
para a Fe•ra do l.iHo. no Município d~:: Macapã-AP. c AlJJUDICAR 
o objeto licttado em favor dn empresa THT -CONSTRU<;Ot:s 
I.TDA. a qual cotou a proposta mais vantojosa no valor de R$ 
137 .088.84' (cento e trinta e sete mil, oitenta c oito reais c oitenta e 
quatro centavos). 

Macapá P. 29 de Outubro de 2012 

JrL-il.ltfl.~çb-
S · rctiuio de Estado da Infraestrutura 

CO\IISS.l.O PER\Ii\1\EJ\'TE DE LICITAÇÃO 

TERMO ()E HOMOlOGAC.~O E ADJIJD!CACÁO 

Tomada de preços n'. 01612012-CPLISE!CI/F/GE:\ 

O Secretario de !:Ostado da Secretaria da Infraestrutura. no uso das 
atribui~ôt:s qur: lhe: ~àll conl~rida.\ pda lc:gbh:Sitào c:m \·igor. 
espccialrncntc pela Lc1 n'' M bb6N3 l' Allcrações posteriores. 

· RLSOLVE 110\otOLO(;AR o pmceuimento licotallirio '"'' autlls du 
Pi-ocesso n" 20 12t11lJÜ~. na mOOHIJdade Tomnda dé Preços n° 
Olfi/2012-CPUSEII\F/(,EA 'tipo menor preço glcohal. destinada a 
seleçâo ·de proposta. v1sando n Reforma G~ral do Sambôdromo. no 
Muni~.-'ipio d~: \1acapa-AP. \!ADJUDICAR u t'bj~.:tu liuituOo c;m l3vor 
da empresa THT·CONSTRUÇÕF.S LTnA. a qual cotou a proposta 
mais vantOjosa no valor de R$ Y92.536.16 (novecentos c noventa e 
dois mil. quinhentos e trinta e seis reais c dezesseis centavos). 
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UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Adlllvo 
Instrumento 
Partes: 

6' (sexto) Termo Aditivo ao contraio n' 019/2010 ·SEINF qu" 
entre si celebram o G.E.A .. através .da Secretaria de Estado 
da lnlraestrulura - SEINF. como CONTRATANTE e a 
empresa J. P. E. P. lTD~ como CONTRATADA. que tem 
como objelivo os serviços de: Reforma e Ampliação da 
Escola Estadual Josela Jocilelde. no Município de Maca pó· 
AP, para os Iins nele declarados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO: Ao Preço global 
controlada de RS·5.543.822 99 (Cinco milhões. quinhentos 
e quarenla e três mil. oitocentos e vinle e dois reais e 
noventa e nove centavos). fica acrescido. o vetor de ~' 
493.670 90 (Quatrocentos e noventa e três mil. seiscentos e 
setenta reais e noventa centavos). passando o Controlo 
para o valor de RS·6.037.493 89 (Seis milhões. lrinto e sele 
mil. quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e nove 
c enlevos). 

Macapá (AP). 08/03/20 t3. 

SeL~~~:fstrutura 
contratante 

. De~relo n• 0834/2011 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 

Processo n• 2013/001217 
Partes: 

8' (aliava) Termo Aditiva ao controlo n' 031/2010 .SEINF. 
que entre si celebram o G.E.A.. através da Secretario de 
Estado da Infraestrutura- SEINF. como CONTRATANTE e a 
empresa CONSTRUTORA FUTURA liDA como CONTRATADA. 
que tem_ como objetivo os serviços de: REFORMA E 
AMPLIAÇAO DA ESCOLA ESTADUAl DANIEL DE CARVALHO. 
NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO. no Município de Macapá· 
AP. para os fins nele declarados. · 

CLÁUSULA OITAVA· DA VtG[~··· ~:,a prorrogado por 
mais 90_ (NOVENTA) dias ccnse ... 1 o prazo para a 
conclusao dos serviços. objclo r .. ~O'''rato n' 031/2010· 
SEJNF. Com prevlsao de término do obra passando para 
24/04/2013. 

Macapó-AP, 14/01/2013. 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Exlra!o de Termo Adi!Jvo 

Processo n' 2013/001538 
Partes: 
2' (segundo) Termo Aditivo ao contrato n' 114/201 t ·SEINF. 
que enlre si celebram o G.EA. através da Secrelario de 
Eslodo do tnlraeslrulura- SEINF. como CONTRATANTE e a 
empresa CONSTRUTORA AMACOL liDA como 
CONTRATADA. que tem como objelivo as serviços. 
Elaboração de laudo técnico de sondagem geolécnlca e 
Investigação do subsolo em áreas destinadas a obres do 
Governo do Estado do Amapá. para os Iins nele 
declarados. 

CLÁUSULA OITAVA • pA VIGENÇJA: Fica prorrogado por 
mais 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos o prazo 
para a conclusao dos serviços. abjeto do contrato n' 
114/11·SEINF. Com previsão de l&rmino do obro passando 
para 21/07/2013. -.: · 

Macapá(AP). 14/01~2013 

~~$~/ 
r~ra~~.~~ .. 

Secrelárlo de Estado da lnlraestruluro 
contratante 

Decrelo n' 0834/2011 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Adlllva 
PROCESSO: 2012/78142 
Portes: 
4' (quarto) Termo Aditivo ao contraio n' 134/11 ·SEINF. que 
enTre si celebram o G.E.A .. através da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura - SEINF, como CONTRATANTE e a 
empresa THT CONSTRUÇÕES LTDA como CONTRATADA, que 
tem como objeHvo os serviços de: Reforma . ~ Palácio do 
Governo, no Munlciplo de Macapó-AP. paro os fins nele 
declarados. 

ClAUSULA TERCEIRA - DO PRECO: Ao preço Inicial 
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controlado de RS· 297.759,73 (Duzentos e noventa e sete 
mil. setecentos e cinquenla e nove reais e setenta e três 
centavos), fica acrescido, o valor de RS· 110.611 79 (Cento 
e dez mil. seiscentos e onze reais e setenta e nove 
centavos), passando o Contrato para o valor de global de 
R$· 408.371.52 (Quatrocentos e oito mil trezentos e setenta 
e um real e cinquenla e dois centavos). 

CLÁUSULA OITAVA • PA ViGENCIA: Fica prorrogado por 
mais 90 (noventa) dias consecutivos o prazo para a 
conclusão das serviços, objeto do contrata n' 134/11· 
SEINF. Com previsão de término da obra passando para 
16/02/2013. 

Macapó (APJ, 09/11/2012 

/~~'(-
Secrelória de Estado da Infraestrutura 

contratante 
Decreto n• 083412Q11 

.UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 
PROCESSO: 2013/08945 
Partes: 
5' (quinto) Termo Aditivo oo contrato n' 134,111 . SEINF que 
entre si celebram o G.E.A .. alrovés do Secrelario de Esto<Jo 
da lnfroeslrulura - SEINF. corno CONIRATANTE e o 
empresa THT CONSTRUÇÕES LIDA como CONTRATADA. que 
tem como objetivo os serviços de: Reformo do Palácio do 
Governo. no Município de Macopá.AP. poro os Iins nelt' 
d~>clarodos. 

CLÁUSULA OITAVA DA VIGÊNCIA: fico prorrogado por 
mais 90 {noventa) dias consecutivos o prazo poro o 
conclusão dos serviços. objeto do contrato n' 134/11· 
SEINF. Com previsão de término da obro passando poro 
17i05!2013. 

Instrumento 
Portes: 

UNIDADE DE CONTRATOS . . 

Extrato de Termo Aditivo 

P). 14/02/2013. 

4' (quarto) Termo Aditivo ao controlo n' 137!11 .SftNF. que 
entre si celebram o G.E.A .. através do Secretaria de Estado 
do lntraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE e · o 
empresa CONSTRUflEX - CONSTRUÇÕES. COMÉRCIO. 
SERVIÇOS E INDUSTRIA lTDA como CONTRATADA. que tem 
como objetivo as serviços de: Construção de um centro 
mulliuso em turismo no Município de Caiçoene-AP, para os 
Iins nele declarados. 

CLÁUSULA OITAVA • DA VIGÊNCIA: fica prorrogado por 
mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos o prazo para 
a conclusão dos serviços. objeto do controlo n' 137 /TI· 
SEINF. Com previsão de termino do obro passando paro 
39/05/2013 .. 

Macapá (AP). 30/11/2012 

1?!f(j4L. ~ íâ'~'ib~~ícanço 
Sec e Estada da tnlraestrutura 

Contratante 
Decreto n' 0834/2011 -· - . 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 

Processo n• 2013/03573 
Partes: 
1' (primeiro) Termo Ad'diva ao contrato n' 030/2012 -SEINF, 
que entre si celebram o G.E.A .. através do Secretaria de 
Estado da Infraestrutura- SEINF, como CONtRATANTE e a 
empresa MACPLAN - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO lTDA 
como CONTRATADA, que tem como objetiva os serviços de 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU, 
NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZtNHO·AP, para os flns nele 
declarados. 

CLÁUSUlA OITAVA - DA VIGÊNCIA: f;co r"c·mgado por 
mais 60 (SESSENTA) dias consecutivos .. , .. ·zo para a 
conclusão dos serviços, abjeto do conlrutu n' 030/2012· 
SEINF. Com previsão de término da abra passando para 
02/04/2013. 

Mocapá·AP, 28/01/2013. 

<;X~ 
~ da'iiç .{ ç; · 

Se tór Estado da lnlro~''"''·•rll 
Contratante 

Decreto n• 0834/20 li 
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UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 

Processo n' 2013/06697 
Partes: 
1' (primeiro) Termo Aditivo oo controlo n' 031!2012 ·SEINF 
que entre si celebrem o G.E.A .. através da Secretario de 
Estado da.inlraeslrutura- SEINF. como CONTRATANTE e a 
empresa ÁGAPE~ CONSTRUÇÕES LIDA como ·coNTRATADA 
que tem coma objetivo os serviços de CONSTRUÇÃO DA 
UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU, NO MUNICÍPIO DE 
OIAPOQUE-AP .. para os Iins nele declarados. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 
mais 90 (noventa) dias consecutivos o prazo paro a 
ca;clusãa das serviços, objeto do contrato n' 031/20!2-
SEINF. Com previsão de término da obra passando para 
07/05/2013. 

Secretário de Estado 
c 

UNIDADE DE CONTRJÜOS 

Extrato de lermo Aditivo 

Processo n' 2012/87098 
Portes: 
1' {primeiro) Termo Aditivo ao contrato n' 032:'2012 ·SEINF. 
que entre si celebram a G.E.A .. através do Secretaria· de 
Estado da'inlroestruluro- SEINF, como CONTRATANTE e a 
empresa J.S. EMPREENDIMENTOS LIDA ·EPP como 
CONTRATADA. qúe tem como objetivo os serviços de 
CONSTRUÇÃO DA' UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU. 
NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO-AP, para os Iins. nele 
declarados. · 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA: Fica prorrogado por 
mais 60 (SESSENTA) dias consecutivos o prazo para u 
conclusão dos serviços, objeto do controlo n' 032/2012· 
SEINF. Com previsão de término do obro passando poro 
17/03/2013. 

Macapá·AP, !4/01/2013. 

~./7_..,..4!7 
~~~o 

Se etor o de Eslado do lnlroestryturo 
Contra~nte 

De!'reto n• 0834/20 I J 

UNillAOE DE CONTRA10S 

Extrato de Termo Aditivo 

Processa n• 2013/04933 
Partes: 
1' (primeira) Termo Aditivo ao contrato n' 037/2012 ·SEINF, 
que entre si celebram a G.E.A., através da Secretaria de 
Estado da lnlroesirutura - SEINF, como CONTRATANTE e a 
empresa ALMEIDA & BEZERRA LTDA EPP como 

. CONTRATADA, que tem cama objetivo os serviços de 
REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA ABERTURA DE LEITOS NO 
HOSPITAL DA MUéHER MÃE LUZIA (MATERNIDADE) - HMML, 
NO MUNtCiPIO DE MACAPÁ·AP, para os fins nele 
declarados. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DA GARANTIA EXECUCÃO 
E RECEBIMENTO POS SERVICOS: Fica prorrogado por mais 
45 (quarenta e cinco) dias consecutivos o prazo paro a 
conclusiio dos serviços. objeto do contrato n' 037/2012· 
SEINF. Com previsão de término da obra passando para 
18/03/2013. 

Macop6·AP. 25/0I/2013 

(Desporto e Lazer ) 
Carlos Rogé~o Souza Salvador (Interino) 

EXTRATO DE CONVÊNIO N' 004/2013/SEDEUAP 

Convênio que entre sr Celebram O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVtS DA 
SECRETARIA DO ESTADO DO DESPORTO E LAZER - SEDEL, e a 
EQUIPE PEDRÀO DE ARTES MARCIAIS para os fins nele deda1ados 

FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONVÊNIO tem respaldo legal no • 
artigo 25. § 1' da Constituição Federal de 1988, combinado com os artigos 
12, § 4' e 119, inciso I e 298. Inciso I, da Constituiç.lo Estadual, Decreto 
Estadual n' 2042195-GEA. e art\Jo 116, § 1', da Lei n' 8.666193, Decreto 
Estadual n' 2006i99. 

OBJETO: Tem por obJE!IO o repasse de recursos ltnanceiros ao 
Convenenle deslor.ado ao pagamento de 01 {hum) Coordenador Geral 
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Pwagogico. 06(Seis) Cocrdena~ores Setorrais e 120(Cen:c e Vinte) 
Cooroenaocres de Nucleo, deVIdamente ccnvatado por esra Associaç.lo 
para atuar no Programa "SEGUNDO TEMPO ESCOLAR" da 
SECilETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO 
AMAPA. · 

·VALOR: O valor do presenle Convênio é de R$ 1.525.800,00 (Hum 
Mrlhao, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil e OUocentos Reais). que será 
repassado de aoordo oom as destinações especificadas no Plano de 
atendrmelllo e Cronograma Desembolso. parte integrante do presente 
documento. 

VIG~NCIA:O preseme Convênio terá sua vigêncra de 15 (Ouinze) meses a 
oontar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado através ce 
r ermo Aditivo. 

·FORO: Para dirimir as oontroversas adv:Odas do presente instrumento frca 
eleito o Foro da Coma;ca de Macapá, Estado do Amapá oom a excl~sao 
de qualquer outro, por mais privUegiado que seja. 

DATA DA .>.SSINA TUTRA 31 de Janeiro de 2013. 

\Q .. ·.. o_p . ' 'l'\) 
CARl ~ 10 SOUZA SALVADOR 

SecretanoiSEDEUGEA 
CONCEDENTE 

Qo J J>~.,,-,, t'v..C. 4';cA/r~ 
PEDRO LJO'RUSARIO CUNHA GONÇALVES 

Presdenle EQ Pedrao Anes Marciais 
CONVENENTE 

EXTRATO DE CON~NIO N' 00512013/SEDEUAP 

Convênio que entre si celebram O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DO ESTADO DO DESPORTO E LAZER - SEDEL, e a 
EQUIPE PEDRÀO DE ARTES MARCIAIS para os fins nele declarados 

FUNDAMENTO LEGAL: O presente CON~NIO tem respaldo legal no 
artigo 25, § 1' da Constilurçao Federal de 1988, oombinado com os artigos 
12. § 4' e 119, inciso I e 298, llciso I, da Constituiçao Estadual. Decreto 
Estadual n' 2042'95-GEA. e artigo 116. § 1'. da Lei n• 8.666193. Decreto 
Estadual n• 2006i99. 

OBJETO: Tem por objero· o repasse de recursos financerros ao 
Convenente destinado ao pagamento de Diárias (Coordenador PedagO!)ico 
e Coordenador Setorial) e Encargos Patronais (Coonlenador oe Núcleo). 
devidamente contratado por esta Assodaç.!o para atuar no Programa 
'SEGUNDO TEMPO ESCOLAR' da SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAPÁ. 

VALOR: :J valor do presente Convênio é de R$ 296.953,20 (Duzenloli e 
Noventa e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Três Real• e Vinte 
Centayos). que será repassado de acordo oom as destinações 
especificadas no Piano de arendirnenlo e Cronograma Desembolso, pane 
integrdnte do presente documento. 

VIGÊNCIA: O presenle Convênio tera sua vigência de 15(0uinze) meses 
a contar da da la de sua assinatura. podendo ser prorrogado arravés de 
Termo Aditivo. 

FORO: Para dirimir as controversas advindas do presente inslrumento. fica 
e!eito o Foro da Comarca de Macapa; Eslado do Amapá com a exctusao 
de qualquer outro, por mais'privilegiado que seja. 

DATA OA ASSINATUTRA: 31 de Janeiro de2013. 

~~~-D 
CARLOS ROGÉRIO SOUZA SALVADOR 

Secretano!SEOSL/GEA 
CONCEDENTE 

'J ·, J • 

' !d,l., ,!., lt..•l'<"· (~<A.. ~ """~ 
PEDRO DO ROSÁRIO CUNHA GONÇALVES 

Presi~ente Eq. Pedrao Artes Marciais 
CONVENENTE 

EXTRATO DE CONV~NIO N' 003/2013/SEOEUAP 

Convênio que entre si celebram O ESTADO 00 AMAPÁ, A TRAVES DA 
SECRETARIA DO ESTADO DO DESPORTO E LAZER - SEDEL, e a 
EQUIPE PEDRÀO DE ARTES MARCIAIS para os frns nete declarados. 

FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONV~NIO lem respaklo legal no 
artigo 25, § t' da Constituiçao Federal de 1988. oombinado com os artigos 
12. § 4' e 119, inciso I e 298. inciso I, da ConsUiuiçao Esladuat. Decreto 
Estadual n• 2042195-GEA. e artigo 116, § 1'. da Lei n' 8.666/93, Decreto 
Estadual n' 2006199. 

OBJETO: Tem por objeto. o rePasse de recursos financeiros ao 
Convenente destinado ao pagamento de 01 (hum) Coordenador Geral, 
devidamente contratado por esta Associaçao para atuar no Programa 
'SEGUNDO TEMPO ESCOLAR" da SECRETARIA DE ESTADO 00 
DESPORTO E LAZER DO ESTADO 00 AMA.PA. 

VALOR: O valor do presente COnvênio é de R$ 30.66~ (Trinta Mil, 
Seiscentos e Oitenta e Hum Reais e Sessenta Centavos). que será 
repassado de aoonlo com as deslinaçOes especifK:adas no Plano de 
atendimento e Cronograma Desembolso, parte integrante do presenle 
documento. 
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VIG~NCIA:O presen~ Convênio terê sua vigência de 15 (Quinze) meses a 
cor.tar da aata de sua assinatura, podendo ser prorrogado através de 
Termo Adi:ivo. 

FORO: Para dinmir as cont,oversas advindas do presente insuumento, fica 
e:eito o Foro da Comarca de Macapá. Estado do Amapá com a exctusao 
ce cualouer outro, por n:a~ privilegiado que seja. 

OA~A Ofo. ASSINI\TUTRA: 3t de Janeiro de 20t3 

Q \ ~.--\) 
"'' tRIO SOUZA SALVADOR 

Secretano!SEOEUGEA 
CONCEDENTE 

·~. 
· 'pe~Ró~o1R'àsÁi,a ~~~A~o~Ç~t~rt 

Presidente Eq. Pedrao Artes Marciais. 
CONVENENTE 

Autarquias Estaduais 

(Amprev 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO N' 001/2013- CEUAMPREV 

A Amapá Previdência, por 1ntennédio deste Pregoeiro 
designado através da Portaria n• 01012013· AMPREV, de 18 de 
fevereiro de 2013, torna publico para conhec,mento dos 
interessados. que na forma da Lei n• t0.520, de 17 de JUlho de 
2002 e do Decreto n• 3.555/2000, com aplicação subsidiána da 
lei n• 8.666/93 e suas alterações. e da Le1 Complementar n• 
123/2006, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
n• 001/2013- CEUAMPREV, tendo como objeto a contratação 
de ,empresa para prestação dos serviços de reserva, emissão, 
marcaçllo. remarcação e fornecimento de passagens aéreas 
(nacionais e internacionais), com a finalidade de atender às 
necessidades· da Amapá Previdência. · 

Abertura: 27/03/2013 

Hora: 1 O:OOh 
Local: Auditório da Amapá Previdência, localizado à Rua Binga 

Uchoa. n• 10. Centro- Macapà/AP. 
Telefone: (96)4009·2400 

Edital completo poderá ser adquirido no endereço acima, no 
horário das 07:30 às 13:30, mediante apresentação de 
pendrive. 

Macapã, 13 de março de 2013. 

,,.,,~~~L."". 
Pregoeiro da Amapá Previdência 

(Adap 

lvana Maria Antunes Moreira 

PORTARIA N'. 009/13-ADAP 

A PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 1208, de 11 de fevereiro 
de 2011. e tendo em vista o teor do Memo.· 0001/GAB/ADAP, 
de 18 de janeiro de 2013. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Homologar o deslocamento do 
servidor Maximiliano de Oliveira Silva • Motorista, da sede 
de suas alribuiçóes Macapá-AP, até a localidade de Carmo do 
Macocoari, no perlodo de 19 a 20/01/2013, com o objetivo de 
conduzir o veiculo que transportarã técnicos da SIMS, para 
atendimento das demandas das Ações mais Cidadania do 
GEA 

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

Macapa. AP, 11 de março de 2013. 

lvana ~aria.Ant~s Moreira 
DIJCtora-P;~~dente 

Fabrtoo BeneVIdes dos Sar,Toi 
Presidente em ExertlcioiAOJl.F 

CPF: 584.417.192~8 
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PORTARIA N". 010/13·ADAP 

A PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP. no uso de suas 
atribuiç6és conferidas pelo Decreto n' 1208. de 11 de fevereiro 
de 2011. e tendo em vista o teor do Mamo. n• 
003/2013/CNADAP. de 08 de março de 2013. 

RESOLVE: 

A~ 1' • Autorizar o deslocamento do 
servidor Henmeson Moraes de Araújo - Assessor Técnico e 
Pres1dente da CPL. da sede de suas atribuições Macapá-AP, c: 
até a Cidade de Belém· PA. no perlodo de 14 a 1510312013, 
com o objetivo de participar do curso Licitações e Contratos 
para Obras e SeMços. com ênfase na utilizaçllo do RDC nas 
Obras do PAC, da Educação e da Saude. 

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

.Macapá. AP 11 de março de 2013. 

(Detran 

lvana Maria Ant~ Moreira 

ro6f.fâlm'n6ik~ Sanros 
Presidente em Exertlcio/ADAP 

·:p~· ~84.417.192-~n 

Francisco Sávlo Alves Pinto 

PORTARIA N' 056/2013-DETRAN/AP. 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuic;oes legais 
que lhe sao conferidas por forc;a do Decreto 
Estadual n• 0491, de 27 de fevereiro de 2012, 
respectivamente, e 

CONSIDERANDO o advento da Lei 
Estadual n• 1.453, de 11 de fevereiro de 201 O, 
que transformou o DETRAN-AP em Autarquia; 

CONSIDERANDO os preceitos 
estabelecidos pelos artigos 147, I, § 2°, § 3" e § 
4° da Lei n• 9503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o ,Código de Trânsito Brasileiro, 
bem como a Resoluçào n° 51198, Resoluc;ào 
80/98 do CONTRAN, alteradas pela Resoluc;ào 
267/2008 - CONTRAN, e linda, o disposto nos 
artigos 311 e 313 A do Decreto Lei n• 2.848, de 
07 de dezembrode 1940, que instituiu o Código 
Penal Brasileiro 

CONSIDERANDO o disposto na 
Portaria n• 03212007-DETRAN/ÃP, publicada no 
DOE n• 3995, de 30 de abril de 2007, que 
estabelece normas gerais e requisitos para 
Credenciamento e Recredenciamento de 
Médicos junto ao DETRAN/AP, e atendeu todas 
as exigências da referida pórtaria; 

RESOi..VE: 

Art 1° - CREDENCIAR PAULO SÉRGIO 
PINCANÇO E SILVA, devidamente Inscrito 
junto ao Conselho Regional de Medicina/AP. 
sob o n• 229, Jurlsdic;ao Amapá, para execuçào 
dos servicos de Médico Perito Examinador de 
Trânsito,' ~eferente aos exames Médicos para 
obtençao da Carteira Nacional de Habilitac;ào, 
pelo período de 12 (doze) meses, a contar da 
data 11 de março de 2013. 

Art 2° - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicac;ào, com efeito 
retroativo à data do credenciamento, 
revogando-se as disposiçoes em contrário. 

Registre-se, publique-~-~-e cumpra-se. 

Macap~AP, 11 de março de 2013. 

cvS-4-.". 
FRANCISCO SÁ O ÀLVES PINTO 

Deleg,ado de olitia Civil 
Diretor.-Preside te oETRAN/AP 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
CAF/DETRANIAP 

Ratifico na forma da Lei: 
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JUSTIFICATIVA DE RECONAECJMI:NTO DB DiviDA 

Processo 014.009606/2012/DET-RitfitiAP 
!Assunto Reconhecimento de Divida 

arágrafo Unlco do Art. 59, da Lei 
Fundamentação 8.666/93 e suas alterações; · 
egal " a orientaçao Nonnatlva/AGU n• 04, de 

• de abril de 2009. _, 
~eferente ao reconhecimento de dívida 
~xlstente entre o DETRAN/AP e a 
~mpresa FRANÇA E CASTELO L TOA-

pbjeto 
~PP executora dos serviços de 
nstalaçoes elétricas, Confecçlies de 
~<meada, Mesas e Portes em MDF, 
Pintura e Limpeza.da Obra na 
~ircunscriç~o Regional do Município 
~e Santana- CIRETRANISTN. 

tomento de 33.90.39-0utros Serviços de Teruiros-
~esposa Pessoa Jurídica) 

mpresa 
FRANÇA E CASTELO L TOA- EPP. 

~djudlcada 
~NPJ ~1.185.013/0001-07 

Fonte j240-Recun~os Diretamente Arrecadados 
JR$ 6.857,09(seis mil oitocentos e 

~alor da Global 
lnqOenta e sete reais e nove centavos) 

ExcelentissinÍo Senhor Diretor: 

Submeto a presente justificativa à aprecoaçao 
competente de Vossa Excelência, dos autos retro mencionado, 
estando caracterizada o Reconhecimento de Olvida do referente 
valor, objetivando a execução de serviços em favor da empresa 
FRANÇA E CASTELO LTDA- EPP, referente a lnstelaç6es 
Elétricas, Confecçio de Bancada, Mesas e Portas em MDF, 
Pintura e Limpeza da Obra na Circunscriçio Regional do 
Munlclplo de Santana - CIRETRAN/STN, conforme solicitação 
no Memo. N° 024 e 101/2011·CIRETRAN/SNT/DETRAN/AP. 

Justifica-se o pagamento do valor ora referendado a 
empresa FRANÇA E CASTELO LTDA- EPP, tendo em vista a 
despesa em questão estar sem cobertura contratual devido à 
reivindicação da população Santanense que tem sido 
penalizada por realizar provas teóricas na cidade da Macapá 
havendo uma Circunscrição Regional de Trânsito de Santana 
sem as adequações necessárias para realização das mesmas, 
conforme processo n° 014.009606/2012. 

É sabido que o art. 60, paragrafo unico, da Lei 
8.666/93, dispões que a prestação de qualquer serviço sem 
cobertura contratual é manifestamente ilegal, porém o a~. 59 da 
mesma legislação e a orientação Nonnativa/AGU n• 04, de 1° de 
abril de 
2009 dispõe que é obrigação da Administração indenizar o 
contrato pelo que houver executado sem a devida cobertura 
contratual. para assim não haver locupletaçáo illclta por parte da 
administração publica. 

O reconhecimento de divida é exceção à regra das 
despesas efetuadas pelos agentes publicos, ocorre que esta 
justifica-se pela urgência do caso em questão. 

A Assessoria Jurídica deste Departamento opinou 
pelo deferimento do pedido de reconhecimento de 
reconhecimento de divida(fls. 26 a 36). 

Daí concluímos, que o pagamento sub exame 
enquadra-se perfeitamente na hipótese de reconhecimento de 
divida, uma vez que a administração não deve se prevalecer da 
atividade pa~icular, sem a devida retribuição pecuniária. 

Pelo exposto, para salvaguardar os interesses da 
Administração e demonstrar a hipótese Incidente desta ação. 
submetemos apresente justificativa à superior apreciação e 
imprensa Oficial do Estado do Amapá para dar ccndição de 
eficácia deste ato e posterior envio da cópia desta publicação 
para o T rlbunal de Contas do Estado do Amapá com os devidos 
recibos que ensejam tal procedimento. 

Macapá- AP, OB de março de 201 3. 

~ ,~ ,.I. tttl lÁ '(cJ.v 
andra de Nazaré Portal de Melo 

Coordenadora 
Coordenadoria Adminis/rativcrFinanceif9/DETRAN-AP 

Úapen 

Nixon Kenedy Monteiro 

ERRATA DA PORTARIA N'. 037/2013-GABIIAPEN 

O Diretor-Presidente do Instituto de 
Administração Penitenciária do Estado do Amapá
IAPEN, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0506, de 10 de janeiro 
de 2011, 

RESOLVE: 

Retificar Portaria de instauração 
supramencionada, referente ao 
Administrativo Disciplinar n•. 
CORREGEDORIAIIAPEN. 

ONDE SE L~: 

Processo 
007/2013-.. 

"Mac·apá-AP, 04 de fevereiro de 2013." 

) 
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LEIA·SE: I 
"Macapá-AP, 04 de março dd 2013" 

Macapá-AP, 12 de ma/de 2013. 

. . I 
I ! 

PORTARIA N'. 038/2013-GAB/IAPEN 

O Diretor-Presidente do lnsllluto de 
Admlnlstra·ção Penitenciária do Estado do Amapá- " 
IAPEN, , usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n'. 0506, 1 O de janeiro de 
2011, e 

Considerando o teor do Oficio n•. 114/2013-
CPAD/IAPEN, subscrito pela Presidente da 
Comlssão·do Processo Administrativo Disciplinar 
n•. 002/2013-CORREGEOORIAIIAPEN, instituída 
pela Portaria n• 00<1/2013-GAB/IAPEN, que pelos 
motivos expostos no expediente supracitado, 
justificam a não conclusão do referido feito, no 
prazo inicial e solicita a prorrogaç-ão de prazo para 
continuação dos trabalhos, 

RESOLVE: 

PRORROGAR por 60 (sessenta) dias o prazQ 
para continuidade dos trabalhos da Comissão do 
Processo Disciplinar acima eplgrafado. 

I(IEF 

Cumpra-se, 
Dê-se Ciência, 
Publique-se. /J 

Macapá-AP, 11 f ~pqo de 2013. 

Nixon K/n~VJ; ~ontelro . 
Dire~. 

I Ana Margarida Castro Euler 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS 
EXTRATO DO CONTRATO N' 001/2013-IEF 

) 

· CONT.RATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N' 001/2013, 
QUE ENTRE Si CELEBRAM O ESTADO 00 AMAPÁ POR 

··INTERMÉDIO DO INSTITUTO ESTADUAL OE FLORESTAS 
DO AMAPA - IEF E A EMPRESA DISTRIBUIDORA 
FLORESTAS E SERVIÇOS LTDA • EPP, NA FORMA 
ABAiXO DECLARADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente CONTRATO tem respaldo legal no § 1' do Artigo 25, 
37 Caput da Const~uição Federal, combinado com os Artigos 
12 § 4°, 116 é 119, Incisos I o XXVII da Constituição do Estado 

·do Amapá. Artigo 116 da Lei n' 8.666/93, e nas demais 
disposições legais que lhe sejam aplici\vcis, em face do objeto 
e caractenzados neste Instrumento, aplica-se a legislação 
acima mencionada aos casos omissos deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO ÓBJETO: O presente tem como 
objeto a contrataçao emergencial de empresa especializada na 
execução de serviços contir.uados de limpeza. conservação, 
higienizaçao e serviços de copeiragem eom fornecimento de 
todos os materiais a se1em utilizados na execução dos 
serviços. conforme anexo I do Termo de Referência juntado 
aos autos do processo n• 230.205.466112 - IEF, nas 
instalõçOes do Instituto Esltldual de Floresta do Estado Amapá, 
locatiia.do na Avenida ProcóPIO Rola. n• 675, bairro Central em 
Macapâ, composto por dois pav1mentos. o pnmeiro com uma 
área aproximada de 445 m' e o segundo pavimento com 
aproximadamente 21 5 m'. 
Os serviços serão executados nos dias úteis. de segunda-feira 
a sábado, salvo em casos extraordinários Os hOrários dos 
serviços serão os seguintes: 
Das 07.30h às J2:C0h e das 13·30h as 17:00h, de segunda a 
sexta. não excedendo o total de 44 (quarenta e qualro) horas 
semanais. nos termos do Decieto-Lei n• 5.452143. 

CLÁUWLA TERCEIRA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos financeiros necessários e suficientes ao 
pa_gamento pela execução dos serviços contratados constam 
do orçamento do IEF, através da Fonte 101 - U.G: 230205; 
Natureza da despesa: 33.90.37; Programa: 18.122.0780.2345, 
const.3nle do exercício de 2013. 

CLÁUSULA QUARTA: DA VINGêNCIA: O prazo de vigência. 
do presente Instrumento ser~ de 180 (cento e onenta) dias 
ccntado a partir da assi~atura do contrato. com efici\cia legal 
após a publicação do ~eu extrato no Oiárlo Oficial do Estado 
do Amapá. podendo ocorrer antecipação do término da 
vigência na hipótese de condusâo de processo li~at6rio 
elaborado Junto à GPABSIIEF, onde, a contratante deverâ 
comur.icar o encérramento antecipado, caso -Qcorra, com 30 

. (tnnta) dias de antecedência. 

CLÁUSA QUINTA- DA RESCISÃO :Consoante o previsto na 
Lei ri• 8.666193 e suas alterações. o contrato poderá ser 
rescindido: 
a) Por ato unilalerar" e escr~o da Administração .. nas "hipóteses 
previstas no artigo -78. incisos I a XII e XVII da Lei n• 8.665193 e 
suas allera~s. sem que caiba à CONTRATADA, o direito a 
qualquer indenizaçãc, sem prejuízo das penalidades 
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pertinentes; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes: 
c) Judicialmente, nos te1Tl1os da Lei. 
d) Na hipótese prevista na cláusula nona. 
Parágrafo Único: Os casos de resc1sao contratual serao 
formalmente motivados nos autos do processo. assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. . 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
resumida do presente contrato na imprensa oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 
pela CONTRATANTE. até o 5' (quinto) dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura. para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
daquela data. c:Onforme parágrafo único. do art. 61. da Lei n.• 
8.666, de 21.06.93. 

CLÁUSULA SÉTIMA ·DO FORO: Elegem as partes o foro da 
Comarca de Macapâ. com renúncia a qualquer outro. por mais 
privilegiado que seja. para d1rimir as dúv1das e quesiOes 
orrundas do presente contrato 

E como prova de assim h~verem livremente pactuado, 
firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma na presença de 02 (duas) testemunhas. 

UNIDADE DE CONTRATO E CONVENIO 
EXTRATO 00 CONTRA TO N' 003/2013-IEF 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N' 003/2013, 
QUE EIITRE Si CELEBRAM O ESTAOO 00 AMAPA POR 
INTERMÉDIO DO INSTITUTO ESTADUAL OE FLORESTAS 
DO AMAPA - tEF E A EMPRESA COMPUSERVICE 
EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO 
DECLARADA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente CONTRATO tem respaldo legal no§ 1° do Artigo 25. 
37 Caput da Constituiçáo Federal. combinado com os Artigos . 
12 § 4'. 116 e 119, lnc1sós I e XXVII da ConstitUIÇão do Estado 
do Atnapá. Artigo 24, inciso 11 c/c o Art. 116 da Lei n• 8.666/93, 
e nas demais dispos1ç6es legais que lhe sejam aplicaveis. em 
lace do objeto e caracterizadOs neste Instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 

a. O presente inslrumento tem por objeto a contratação 
de empresa com a prestação de serviços no 
fornecimento de Llnk de Fibra Óptica (serviço da 
instalação de f1bra ótica com fornecimento de 
matenal). prestação de serviços de Suporte Técnico 
e manutençáo com a\ seguintes especrficaçoes: · 

b. Acesso ponlo a ponlo entre IÇF/ PRODAP. com 
velocidade de 5MB dedicado. 

c A descr~ção dos serviços no capur nao é exausliva. 
devendo ser executadas todas e quaisquer outras 
atividades. relacionadas ao objeto do presente 
contrato que se mostrem necessárias ao seu 
cumprimento fiel e adequado, assim como aquelas 
ofertadas e descritas na proposta da CONTRAT AOA. 

CLÁUSULA TERCEIRA ·DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes deste Instrumento Contratual 
totalizarão a importância estimada de RS 7.980,00 (Sete Mil, 
Novecentos e Oitenta Reais) e correrão à conta dos recursos 
oriundos do Programa de Trabalho· n• 
18122078023451160000, Manutençi\o dos Serviços 
Administrativos do IEF, a Fonte de recursos: 101. Elemento de 
Despesa 3390.39- Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. a 
ser _paga em parcelas mensais estimadas de R$ 665,00 
(Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais). conforme 
CRONOGRAMA OE DESEMBOLSO FINANCEIRO. parte 
integrante deste instrumento. · 
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( SIAC/Super-Fácil J 
Dário Nascimento de Souza 

EXTRATO 

CONTRATO N° 029/2012-SIAC, que entre si 
celebram o Governo do Estado do Amapá 

através do Sistema Integrado de Atendimento 
ao Cidadão - SIAC como contratante e a 
empresa MACPLAN CONSTRUÇÕES E COM. 
L TOA-ME, como contratada para os fins nele 
declarados. 
CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO LEGAL 

O presente instrumento tem fundamento 

legal, na Lei n•: 8.666/93 Art. 24, Inciso 11 e 

alterações .posteriores, estando 

caracterizada a dispensa de licitação. 

Processo n° 40.000.060/2012. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO: 

contrataÇão de empresa especializada na 

presta~o de serviços de instalação das 

redes lógicas das novas unidades do 

SIAC/SUPERFÁCIL nos municípios de 

Ferreir~ Gomes e Pedra Branca do 

Ama pari. 

CLÁUSULA TERCEIRA VALOR 

CONTRATUAL: Pelo objeto do presente 

instrumento o Contratante pagará a 
Contratada o valor total de RS 7.850,00 

(Sete milí oitocentos e cinquenta reais), 

conforme disposto na proposta da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA ·QUINTA DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros 

para pagamento da despesa, objeto da 

presente licitação, correrão à conta dos 

Recursos Orçamentários dó SIÀC, Fonte:. 

101, R.T.U Programa de Trabalho: 

13.103.04.122.0990.2488, Atendimento ao 

Cidàdão - O Governo e Você, Elemento de 

Desp!Jsa: 3390.39 - Serviços, observando· 

se o contido na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, Art. 16 e 17 da Lei 101/2000 

complementar, conforme Nota de 

Empenho n° 2012NE00285 de 10/07/2012 

no valor total de R$ ·7.850,00 ( Sete mil, 

oitocentos e cinquenta reais). 

CLÁUSULA SEXTA-VIGÊNCIA: Serviço 

prestado de imediato. 

Macapã-Ap, 07 de agosto de 2012. 

Dárlod~;ouza 
Ojretor-Gerai-SIAC, 

Contratante 

CLAUSULA QUARTA: DA VING~NCIA: O presente contrato 
vigerá pelo período de 12 (doze) meses. contados da data de COMISSÃO PERMANENTE DE. LICITAÇÃO 
sua assinatura, com eflcâcia legal a()Ós a publicação do seu · -
extrato no Diàrio Oficial do Estado. tendo inic1o e vencrnento RESULTADO FINAL DE LICITAÇAO 
em dia de expediente. devendo-se excluir o piimeiro e incluir o PREGÃO PRESENCIAL: 002/2013 
úlhmo. podendo ser prorrogação de sua vigénc1a por igual PROCESSO N" 40.000.112/2012/CPUSIAC 
per iodo mediante Termo Aditivo. 
CLÁUSA QUINTA- DA RESCISÃO : lndependenlemente de TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
notifJCaçoes ou 1nterpelaçOes judiciais ou extraJudic1a1s. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
formalmente molivado nos autos do processo. assegurado o PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
contraditOno e a ampla defesa. constrtuem motivos para VEICULOS, MODELO 2012/2012 COM 
rescisão do presente contrato a ocorr6ncia de qualquer uma · I 
das situações previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. podendo ser FORNECIMJ:NTO DE COMBUST VEL. 
determinado por ato unilateral e e!\crito da Administração, 
amigável .ou judidal conforme dispõe o art. 79 do diploma TERMO DE AD.JUOICACÃO 
citado. . · 
CLÁUSULA SEXTA - oÂ PUBLICAÇÃO: A publicação Com fundamento no Inciso IV do art. 
resumida do presente contrato na imprensa oficial, que é 3° c/c inciso XX do art.· 4" ambos da Lei n° 
condiçã"o indispensavel para sua eficácia. será providenciada 10.520, de 17 de julho de 2002, procêdo a 
pela CONTRATANTE, <!té o 5' (quinto) dia úlll do mês seguinte ADJUDICAÇÃO do objeto as· licitantes 
ao de sua assinatura. para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias vencedoras do certame, referente aos itens 
daquela data. conforme parágrafo único, do art. 61. éa Lei n.• citados e valores correspondentes abaixo 
8.666, de 21.06.93. descritos. 
CLÁUSULA SÉTIMA • DO FORO: .Elegem as partes o foro da . , 
Comarca de Macapá, com renúhcia a qualquer outro. por maiS EMPRESA VENCEDORA: COOPERATIVA DE 

. privilegiado que seja, para dirimir as duvidas e questoes TRANSPORTES DOS PROPRIETÁRIOS DE 
oriu~das do presente contrato. VEÍCULOS DO AMAPÁ ..,; UNITRAP 

E como prov~ de assim haverem livremente pactuado, 
fi1Tl1am o presenle instrumP.nto em 03 (três) v1as. de igual teor e· 
forma na presença de 02 (duas) teslemunhas. 

Macapá. O~d~ : arço ~e /013. . 

--JL I ~ts'i}:J 
D!ret~~resi~LEF/AP- em exercic.o. 

VALOR MENSAL FIXO: 72.290,00 (Setenta e 

dois mil, duzentos e noventa reais) 

VALOR MENSAL DE DIÁRIAS: 32.400,00 (Trinta· 

e dois mil e quatrocentos reais) .. 

VALOR ANUAL GLOBAL: R$ 1.256.280,00 (Um. 

milhão duzentos e clnquenta e· seis mil, 

duzento!.!_ oitenta reais). 
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Rodclay c · 
Prego,fro'da PUSIAC 

HOMOLOGAÇÃO 

O Diretor Geral do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - SIAC, usando das 
atribuições que lhe sllo conferidas por lei, 
considerando os critérios legais da legislação 
pertinente e observando os preceitos do Artigo 
43 Inciso VI da Lei 8.666/93, resolve 
HOMOLOGAR a licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL n• 002/2013, que 
declarou a EMPRESA VENCEDORA do item do 
objeto do referido pregão acima mencionado, 
conforme especificado no RESULTADO FINAL 
DE LICITAÇÃO. 

Homologo na forma da lei 
Macapâ-AP 08/03/2013 

DÁR~UZA 
Diretor Geral do SIAC 

Sociedades de Economia Mista 
iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií 
(CEA ) 
José Ramalho de Oliveira 

Ç)$.1.!1~::9 ... QQ __ CQNJRA]Q __ I_>J
0 

_ ___ O_O)t!;.Q.J]::: 
QJ.ÇQÇ{Ç,;t. 

PAíHES COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMArÁ- C:EA!: A cMPRES,; C FIGUEIREDO & 
C~A LTOA t:PP. PA.RA OS FINS NELE 
DECLARADOS 

CLP,USULA PRIMEIRA - DO FlJNDAfv:ENTO 
LEGAL 
O presente contrato lunoarnenta-se. 
I no Pregão Presencial n 083/2012-
CL/PREtCEA 
li . ncs termos propostos pela CONTRA IA DA qu;;. 
simu'ianeamente 
a) constem no Processo ~· 308/2012 
CUPR€õiCEA 
ll! nã·; ccniranr:m o mli!:8sse ptibl;co. 
111 · nas dema1s dctermmações cio art. 37. inc XXI 
dcl Constituição Federal. da L e• 10 520 de 1! de 
Jt.ir,c :!e 2C02. do Decreto n' 3.::>55. de 08 de 
agc:;,to ,j<; 2 008 lia Le' Conplerr.entar n'· 
12~/2006 o: suosid1arian1ente da u, n ° 8.666. de 
21 d'" Jun~o de 1993: 
IV- nos preceitos de d1reíto oGiJiico: 

. V - supletivamente. nos pr,ncíp1os da teor1a gerai 
dos contratos e nas tiíspos,ções do direito privado 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OtlJCTü 
O rresente Contrato tem por oo1eto a contratação 
de empresa espec1ahzada na prestação de ser;,ço 
d., locação de Eq<J.pam.er.tos de 
Radiocomun:cação. 'ncldsO. Projeto. Exec:.Jção. 
instalação dt' equ;pamentos. fornecer cs 
equ.p~:ncn:os e acessórios. manutenção 
prevcnl1va c corretiva. e ire1namento de 
funcior.áncs (CEA). Licenciamento de frequênc,as 
e estaçces junto a ANAíTL (Agênc1a Nac1cnal de 
Teleco·~,Jr.ic<:ções). quando necessàno. e 
<J:éndimentos emergenciais. para t.so da 
Compan1iü de EIAtnc•:Jade do A"1apá - CEA e 
Ter-nna1s e nas oliVICaces operacional> 
adm•n1s:radas pela Companh1a. confonnr;; Decreto 
3. 93 '; 12001. 

CLAUSULA TERCEIRA, DO PREÇO 
O preço global pa'a cot'SE'!Cuçã:l do OUJE:lo deste 
Contra~o sera de RS 144 000.00 (cento e quarenta 
e quatro mil rea<s). sendo pagcs me~salmente o 
valor ele RS12.COO.OO (doze mi! reais). 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Já estão tncluidas 
no preço total tocias as desp~sus ce frete 
embalagens. imposto>. !r<Jnspcr!e mão-de-obra e 
ct<?r:--ai:; ér,cargos ind spensave:s ao perfeno 
cum~r1rrt:n!o das obngações uecorrentes deste 
Contrato 
SUBCLÁUSULA SEC;UN[)f.. Nenhuma 
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cons.;~erada. se for de\'1do a quaique~ erro na 
1nteroretaçãc. por fJilrlt·• c<J CONl i~ATAOA 

Ct.ÁUSULA DÉCIMA Ol!ARTA- DA VIGÊNCIA E 
DA PRORROGAÇÃO 
Este Contrato tem seu lermo inicial 1a dat<J de sua 
assinatura e seu prazo final em até 12 (Doze) 
meses. podendo ser prorrogado por iguais e 
sucess1vos periodos a!é o llm:te de 60 (sessenta) 
meses. mediante Terrm Aditivo na forma tfc 
artigo 57 da Le1 8 666. de 21 de tunho de i993 e 
suas a11erações; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA DOTAÇÃO 
t\s l!lespesas oecorre•ttes deste· Contrato corre'<io 
por CCCJ'il cJ.:. Do:::<çà::o Orçamt,ntérin prev1sta ro 
Q;çnrnr~nl'J Ca CEA. at"a·v~~s dB fonte de recurso n~ 
i -Rect:r5os Próprios. U:11·:i<Jde Orçamentar:a 1'0 

24302-Depart<~lllen!o de Cllstr:buiÇft·J·ODJS-8606 c 
Elernent.:> t!(• [h?spesa nl' ~ 1 O <lU 1 G i 9 ·-
;:\rrenoontcri:O!-. e A t:gucls-i":.q .. J.;;all1enws-5V 7 
atr;J·Je~ da No:a de E',·n~JP.r-i1G n· 029882120;} de 
18 ae i·evere,ro o+:.: 20 · J estar~no o n10ri!ê111'1~ du 
d1spênt!.o il ser f:;e;u<.HJO por con::; deste Conlra;o 
11mitado ao valor global pactuado na Clausula 
Terçe1ra do presente term 

Por estarem a~sim ajustadas em relação ao 
conteúdo deste CONTRATO. a~stnam o mesmo 
em quatro vias de 'çual teor. devendo este 
instrumento ser puolic<Jdo nc Diário oficinl co 
Estad:J do t'\mapa, no prazo de 20 (vinte) d1as, a 
contar do 5' dia titi! oo mês seguinte de sua 
assinatura. conforme art 61 § :.Jnicc. da Lai 8 656. 
de 21 de JUn~.o c:~ 1993 

D/' TA DE /\SS!NATUR/\ 19 cie fevereiro de /013 

Pela CONTRATANT:= Jose Ha:na:hc de 0L·,e:r<1. 
Azulfo Gerr13que elos San:cs e ,;,,ç,cteber 
FrDr'!CtSCl.l 80 S·>.;a C<tsi~O 
Pela CON I IU\TADA Andre R1carcJo Cardoso 

r-., .. , .. ,do lj 
f.!iOt:ilflH (AP)j .. , i o/! !7 ço ele 2013 

JOSE RAr11 E OLIVEIRA 
Pres: CEA 

!:l5TBATQ _Q_Q CONTRATO N° 007/2013-
DICOC/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA N. & A 
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL 
O presente contrato lundamenta-se: 
I- no Pregão Presencial n' 02i2013-CL/PRE/CEA . 
tem respaldo legal na Lei n° 10 520. de 17 de Julho 
de 2002. regulamentada pelo Decreto n' 3.5!>5 de 
08 de agosto de 2000. do Decreto n' 3 931. de 19 
de setembro de 2001. do Decreto Estadual n' 
5 016. de 5 de outubro de 2011. da Lei 
Con10lementar n' 123. de 14 de dezembro de 
2006. regulamentada pelo Decreto n' 5.204. de 5 
de setembro de 2007 e alterações posteriores; 
ti- nos termos propostos pela CONTRATADA que. 
simull;mearnente: 
a) constem no Processo n' 008/2013-
CLIPRE/CEA; 
b) não contrariem o interesse púbhco: 
111 - nas demais determinações da Lei n ° 8.666, de 
21 de junho de 1993: · 
tV- nos preceitos de direito publico; e 
V - supletivamente, nos princípios da teoria geral 
dos contratos e nas disposições do direito privado. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a contratação· 
de empresa especializada para a execução dos 
serviços de reforma dos sanitarios masculinos da 
Diretoria de Planejamento e Expansão - DPE. no 
Escrijório Central da Companhia de Eletnc,dade 
do Amapá - CEA. no Município de Macapa. onde 
serão executados serviços de substituição do piso • 

. cerâmico, revestimento cerãmico das paredes. · 
lumini'was. louças e metais sanitários. forro. 
esquadrias. nlém de uma revisão geral nas 
instalações elétricas e hidro sanitárias e a 
colocação de d1v1sórias em granito na área dos 
sanitários. conforme especificação técnica contida 

Pág. 13 

no Orçamento n' 02/2013-DENIDT. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO 
O preço global para consecução do objeto deste 
Contrato sera de R$ 48 500.00 (quarenta e oito mil 
e quinhentos reais). 
PARÁGRAFO ÚNICO · Nenhuma reivindicação 
para pagamento adicional será considerada. se for 
devido a qualquer erro na interpretação. por parte 
da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VIGÊNCIA E 
!J_~ PR~RROGAÇÃO 

1. Este Contrato tem seu termo inicial na data de 
sua assinatura e seu prazo final em até 60 
(sessenta) 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: 
2. A critério da CONTRATANTE e com a anuência 
da CONTRATADA. este contrato pode ser 
prorrogado nas condições estabelecidas no § 1 o 

do art. 57 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
sera celebrado através de Termos Aditivos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- 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' 
240202-Departamento de Engenharia- DENG-
8246 e Elemento de Despesa n• 4104010121-
Servlço de Terceiros-475. atravês da Nota de 
Empenho n' 03003212013. de 01 de março de 
2013. estando o montante do dispêndio a ser 
efetuado por conta deste Contrato limitado ao 
valor global pactuado · na Clausula Quarta do 
presente Contrato. 

Por eslarem assim ajustadas em relação ao 
conteúdo deste CONTRATO, assinam o mesmo 
em quatro vias de igual teor. devendo este 
mstrumento ser publicado no Diário oficial do 
Estado do Amapá. no prazo de 20 (vinte) dias. a 
contar do 5' d:a út1l do mês seguinte de sua 
asstnatura. conforme art. 61. §único. da Lei 8.666. 
de 21 de 1unho de 1993. 

DATA DE ASSINATURA 04 de março de 2013 

SIGNATÁRIOS 
Pela CONTRATANTE: José Ramalho de Oliveira. 
Azolfo Gemaque dos Santos e Ubiraçy do Amaral. 
Pela CONTRATADA: Nath<ilia Leão oos Santos 

' Macapa (AP). 11 de Març9de 2013. 
. -/ 

~.X TR_hTO _QQ_ç.QNTRATQ.._!'!.':.__Q0812_Q 13-
DICOC/C!;.t. 

PARTES COMPANHIA DE ELETRICIDAD[ Jü 
AMAf'A- CEA E A EMPHESA E C. FERREIRA· 
ME PARA OS FINS NELE DECLARADOS 

CLÁUSULA PRIMF.IRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL. 

· O oresente Ccntrato tP.m f!'J' lundamento legal o 
d:spcsto na Lei n' 1 O 52 C. de 17 de Ju:!1o de 20v2 
pelos Decretos n" 5 450. de 31 de ma1o de 2005 e 
3 555. de 08 de agosto ele 2000. pela Le1 
Complementar '1° 123. :fe 14 de dezembro de 
2006 e. subsidiariamente. pela Le: n° 8 666. de 21 
de junho de i 993 e suas alterações Cl dema1s 
exigências deste Edital na modal1dade Pre9ào 
Presencial n• 0112013-CLIPREiCEA e Processo 
n° 002/2013-CL/PRE;CEA e seus anexos. que 
passam a fazer parte integrante deste 1ns:rumento 
contratual. Em virtude de não comparecerem 
interessados no certame licitatório ac11113. efetuou-

. se a contratação d1reta. ccn'orme disposto nc 
· · inci5o V. do Art. 24. da Lei n" 8 666. de 21 de 

junho de 1993. através da modnl,dade D1spersa 
por Deserção n° 01112013-CL•PHL'Ctl\ e 
Processo n' 01 6i:?013-CL!PRE 1CEA 

CI.ÁUSULA.TERCEiRA- 00 OB.if.TO 
O presente Contrato tem po1 objeto a aquiSIÇão de 
8 400 (o1!o 1r.1l e quatrocentos) l1tro~., de Oieo 
Diesel. com prev1são de entrega mensal de 700 
(~u1nher.tos) l1lros. para atender os veicui:Js da 
Agência de Peora Brvnca do Af'1apan - AGPR 
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med;a,~le a en;;cga de !ic~el. para aoastcc1mento 
no ;:~róprio posto. 

CLAUSULA QUARTA- DO PREÇO 
O preço global para consecução do objeto desl~ 
Conlralo será de RS2:1436.00(v:.,le e !rés m11 
qua.l•occntos e lr•nla e se1s :eaisi. 
PARÁ(;RAf'O PRIMEIRO - O preço unit;:ho co 
oleo c:iesetl:r.ou ern R$2 79 (do1s re<11~ e se tenra e 
r,ove centõvos) 

PARÁGRAFO SEGUNDO ·.No preço ac1~1a estao 
ir.c:a.Jídas t!ld<>s as des;:er.as ·d r elas e int:;"irelas 
iP.c!-.ISilJB t11t:.•:os eicu ir.~pasaos. encargos sociais 
e :r<Jt>alh1slas ,r.ciOerlte>.. taxa oe aumuus:ração 
~1ater ais de consur11o. seguro e oulros 
necessários ao cumpnmenlo integral do obJeto · 
contra lado 

CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA 
Este Contrato tem seu termo inicial na data .ae .-sua 
assmatura e :seu prazo final até 12 (doze) meses. 
podendo ser prorrogado medsnte Termo Aditivo. 
conforme art. 57 da lei ·:8.666, de 21 de junho-de 
1993. 

CLÁlJ~ulA NONA- DA ::>GT/l.ÇÁO· 
As de:.::>esas ce=:orrc'l!t;~~; <.leste 1 :.;!rn1o Aditivo 
corrcr;io :mr c::l!lla <~<J Doiaçilo Orçarne~tilr:a 
pn)'II~.::<J •~c ·Jr;:ilr:-c:nto da CEA. ;.;trilv''" <l;, lonte 
de rcc•Jr$:J r.n í·RecursO$ P10prros. U·l:d;J(~C 
·o:t;~~n·cntór:<: r:;') 2C I•J ~ ·CF·P. Gc::J!-bO • ;:· v 
Elar.1en:G de ~e~p;~s:1 n•· 3i710:'0·1~1· 

Airno:<.:~rilado-M;:,cap;i-40. atr<:vcs d~ t~o!<~ de 
Emp~;nh!l n" 03003112013. <!e C4 de :nnrço dt: 
2013. estando o montr.nw oc ci•spênd10 .a ser 
efto;tuadn por :;ont<J des~ Contrato limitado ao 
valer global ·pactuado na C;a:Jsula Tercerra tdo 
presente termo. 

Por aslar2·n ass1m <'t!••Siada$ em relação ao 
conteúdo de~tc CONTRATO. ass•nam o mesmo 
em qu<i!ro v1as ·de rgual :eor oevendo este 
1nstn.:mentc: ser ;;vtlica::!o nr. fkmo o~b:'ll co 
Estélc.:O do Amélpà, fiO prazo de 20 {VIillei doas. a 
corilar do ~o c1a ti!:l do mês segu;n!c de sua 
aSS•!Iill:;ra. conlorme ;;ort. G1. §. l!PI<;u, da ~ei él 66G. 
cic 2· t~c jJ:ih~ de 1D~;~. 

DAT·i OE ASSli\'ATUP.A: ::s CJe fevereirl' ce /.(113 

!:)fti~;:.; T Ar~:os. 
Pel<! CONTRATANTE· José Rarr.alho çle Oliveira. 
Azolfo Gemaqut-: co~. S:--.ntr,s f• J,,çi:le!õer 
Fr;;r.cisc<l d;:. S'.va Caslm 
Po;ia <.;ONTRATAOA E.cioma• Couto Fcrre~ro. 

Macapt (APi. ~ 1 de .a;ló de 20i3. 
.~· 

'oE OLIVEIRA 

EXTRA! O DO 1' TERMO ADITIVO AO 
ÇQNTRATO N" 043/2012-SCC/C~6 

PARTF.S COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ- CEA E O SR. BRUNO RODRIGUES DA 

·COSTA. PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

CLÂUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
As partes em comum acordo resolvem prorrogar o . 
prazo de vigência do Contrato no 043/2012. pelo 
período de 6 (seis) meses. nos termos do art. 65. 11 
da lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
termo inicial em 29/02/2013 e termo final em 
29/08/2013. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO 
O v;;tor deste contrato não sofrera reajuste. 
noanlenéo-se o valor mensal do Contrato em 
RS1 COG.OO (hum mil reais). sendo empenhado o 
volor gloiJOJI para o prazo desle Ad1t1vo 
correspondente ao importe de RS6 ooo.oa (se1s 
mit reais). 
PARÁGRAFO UNICO - O valor global do Contrato 
aditado passara ao 1mporte de R$12.000.00 (doze 
mil reois) 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO 
As despesas decorrentes deste Contrato correrêo 
por conta da Dotação Orçamentãria prevista no 
Orçamento da CEA. através da Fonte de Recurso 
n• i-Recursos Próprios. Unidade Orçamentária n" 
2430403-Regional Centro-8726. Elemento de 
Despesa n• 4104010191-Arrendamentos e 
Alugueos-505. sendo empenhado para este 
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Aditivo o .valor global de R$6 000.00 (seis mil 
reais). através da Nota de Empenho n• 
029851!2013, de 21 de fevere~ro de 2013. estando 
o Montante do dispênd•o a ser efetuado por conta 
deste Contrato lrmilado ao valor global pactuado 
na Ciáusu.a Segunda do preser.te termo. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONVALIOAÇÃO -
Ficam expressamente. convalidados todos os atos 
praticados petas partes. relatiVamente ao ob1eto 
do .Conirato ora .aditado. até a data de a5sinatura 
deste Termo ·Aditivo. 

Por .estarem assim ajustadas em relação ao 
conteúdo deste ,CONTRATO, assinam o mesmo 
em quatro vias de igual teor, devendo este 
instr.umento :ser publicado no Diário oficial do 
'Estado do Amapá. no prazo de 20 (vinte) dias, a 
contar do 5° dia útil do mês seguinte de sua 
assinalura. conforme art. 61. § único. da Lei 8.666. 

'C,e 21 dejunho de 1993. 

.DA 'r A DE-ASSINATURA::22.de fevereiro de 201:3 

SIGNATÁRIOS: 
Pela C.EA: JOSÉ RAMALHO ©E ÓLIV.818A, . 
AZOLFO GEMAQUE DOS SJ~;NTOS E 
JUCICLEBER FRANCISCO :DA SILVA 'CASliRC>. 
Pela EMPRESA: BRUNO RODRIGUES IDA 
COSTA 

/7 . _1o oe2013. 

,-"/ 
I 

EXTRATO DO 11~ TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 07312007-SCCICEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA POINTER 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
L TOA. PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
As parles em comum acordil. resolvem prorrogar o 
Contrato n° 073/2007-ASJUR/CEA. nos termos dei 
art. 57. parágrafo 4", da Lei n• 8.666. de 21 de 
junho de 1993. em virtude de até a presente não 
haver-se encerrado o processo licitatório n' 
01 1/2012-CL/CEA. pelo periodo de 6 (seis) meses, 
com seu termo inicial na data de 31/12/2012 e seu 
prazo final em 31/06/2013. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO· 
O valor deste contrato não sofrera reajuste. 
mantendo-se o valor mensal do Contrato em 
R$301.619.01 (trezentos e um mil, seiscentos e 
dezenove reais e um centavo). sendo empenhado 
o valo: global para o prazo deste Ad•tivo. ou seja. 
6 (seis) meses. correspondente ao importe de 
R$1.809 714.06 (hur.'l milhão.· 01:ocentos e nove 
mil, setecentos e quatcrze reais e se•s centavos). 
PARÁGRAFO ÚNICO - O valor global do Contrato 
aditado passará ao importe de R$19.800.404,31 
(dezenov,e milhões. Oitocentos mil. quatrocentos e 
quatro reais e trinta e um centavos).· 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO: 
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo 
correrão por conta da Dotação Orçamentária 
prevista no Orçamento da CEA. através da fonte 
de recurso n° 1-Recursos Próprios. Unidade 
Orçamentária n• 20101-CEA Geral-8012. 
Elemento de Despesa n' 4104010121-Serviços de 
Terceiros-475. sendo empenhado neste momento 
o llalor global de R$1.809.714.06 (hum milhão, 
oilocentos e nove mil. selccentos e quatorze reais 
e seis centavos). através da Nota de Empenho n° 
029952/2012. de 28 d~:t.Ciezembro de 2012. no 
valor de R$301.619.01 (trezentos e um mil. 
seiscentos e dezenove rea•s e ur.o centavo l e o 
restante a se1 complemP.nlado em ou:ro empenho 
no ano de 2013 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONVALIDAÇÁO -
Ficam expressamente convalidados todos os atos 
praticados pelas partes. relativamente ao. objeto 
do Contrato ora aditado. até a data de assmatura . 
deste Termo Aditivo. 

Por estarem assim ajustadas em relação ao 
conteúdo deste CONTRATO. assinam o mesmo 
em quatro vias de igual teor. devendo este 
instrumento ser publica~~ no Diário oficial dQ.. 
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Estado do Amapá. no prazo de 20 (vinle) dias. a 
contar ,do ·so dia útil do mês seguinte de sua 
assinatura. conforme art. 61. §único. da Lei 8.666. 
de 21 de junho de 1993. 

ÓATA DE ·:ASSINATURA: 28 de dezembro de 
2012 

SIGNATÁRIOS. 

Pela CEA: JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA. 
AZOLFO GEMAOUE DOS SANTOS E 
JUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO. 
Pela EMPRESA: MANOEL DOACI SOARES 
JARDIM. 

'CONSELlf.ID!DE .AOMINJSífRA'ÇÃ'O 1DA lCEA .. 
. :CONSAD · 

IBDiiTAt.lOE I.OO"fi/V@CAÇÃ1D 

D CONSAli> - .Ctmselho .de -Administraçã.o da 

'Companhta <de iBietricidade so .Amapá - lC:EA. ·no 

:uso de atr.fbuições estabelecidas .. no .Art. m incism 

'1. .Art. 14. Art. H ·inciso YJI .• •do Estatuto Social da 

empresa. 

Convoca todos os acionistas da 

Companhia de Eletricidade ·para participarem de 

uma reuniao de Assembléia Geral Extraordinâria. ' 

marcada para o dia 22/03/2013. às 09h (nove 

horas). no Gabinete da Secretária Geral e 

"Executiva da Presidência da CEA. situada na Av. 

Pe. Júlio M" Lombaerd, n° 1900 - Bairro St" Rita. 

para tratar e deliberar sobre a pauta a seguir:. 

• Aprovação e Homologação do 

Orçamento Anual CEA e 

Demonstrações Financeiras 2013; 

Proposta de alteração do Estatuto 

Social 

e' O que oCÔrrer 

Macapá-AP. 11 de Março de 2013. 

(PoDER L~GISLATIVO) 
!(Tribunal de Contas do Estado J 
Cons. Maria Ellzabeth Cavalcante A. Picanço J 

PORTARIA N'. 018312013-TCEIAP 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe sao conferidas. com 
fundamento no art. 6'. inciso 111, da Lei Complementar n•. 10. 
de 20 de setembro de 1995. e no que consta na C.l. n•. 

· 01612013- 3• tCE-TCEIAP, de 07 de Março de 2013, autuado 
na fonna do Expediente n•. 001078/2013-TCEIAP. de 
07/0312013. 

RESOLVE: 

Art. 1°- Designar as servidoras NALCIMAR 
WANDERLEI SALOMÃO. Técnico de Controle 
Extemonnspetor de Controle Externo da 6' .,.GE-TCEIAP. 
matricula 00299 e NADIR COLARES TÁVORA, Assistente de 
Controle Ex1erno, matricula 00094, para comporem a comissao 
que realiZará a anáUse shilptificada das contas da Câmara 
Municipal de Ferreira Gomes, exercicio de 2000 com emissao 
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do respeCtivo relatório, no período de 11 a 22 de março de 
2013. 

Art. 2" ·Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Macapá, 11 de Março de 2013. 

PORTARIA N°. 184/2013-TCEJAP 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribUIÇÕes que lhe são conferidas. com 
fundamento no art. s•, inciso 111, da Lei Complementar n•. 10, 
de 20 de setembro de 1995. e no que consta da C.l n• 
0017/2013-SEGER-TCEIAP, de 11 de março de 2013, autuada 
na forma do Processo n•. 0001165/2013-TCEIAP, de 11 março 
de 2013. 

RESOLVE: 

Art. 1" - Designar o Servidor PEDRO SOCORRO 
SALOMÃO DE SANTANA, matricula 019, Analista de Controle 
Externo/Coordenador de Oficiais de Contas, Referência 
TCDAS-3, até Brasilia-DF, junto ao SERPRQ-Serviço Federal 
de Processamento de Dados, para formalização do Contrato e 
Treinamento da implantação do sistema da Secretaria da 
Receita Federal, para acesso de dados ao CPF e CNPJ dos 
responsáveis e Órgãos Jurisdicionados junto a esta Corte de 
Contes. no perlodo de 12 a 15 de março de 2013. 

Art. 2' - No retomo a está Corte o Servidor aciina 
nominado deverá encaminhar ao DRH o competente Relatório 
de Viagem. 

Art. 3' - Determinar à Diretoria da Área 
Administrativa - DARAD em conjunto eom a Diretoria da Area 
Orçamentária e Financeira - DAOFI a adoção das medidas 
necessárias á consecução deste ato. 

Art. 4'- Dê-se ciência. publique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 11 de Março de 2013. 

Cons~~~ 18/IRG~~RÀ'~ S~. 
P':G&!!Iente em exerci cio 

Ministério Público Estadual 

(Procuradoria Geral de Justiça ) 

lvana Lúcia Franco Cei 

COMISSÃO PERMANEtlTE DE UCITAÇÃO- CPL 
PORTARIA N", 09912012-PGJIMP-AP 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N°. 01112013 

HOMOLOGO NA FORMA DA LEI N". 8.666/93 
E AL TERAÇ0ES POSTERIORES, . 

'-.. EM: 08/0312013. 
fi'c. ... r?/v''~-,/'\/'-J __. 

DR' Sl-f>ETE SILVA AGUIAR 
PRqÍdOTORA DE JUSnÇA 

q IRETORA-GERAL 

REF. PROCESSO N{ : 300121412013-MP-AP 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR GLOBAL 

RECURSO 

: ~~~~:b~~DADE DE 
: ART. 25, I, DA LEI 8.666/93 E 

AL TERAÇ0ES POSTERIORES 

BACABA VEICULOS L TOA 

: AQUISIÇÃO DE UM VEiCULO 
AUTOMOTOR, MODELO HILUX; 
MARCA TOYOTA, PARA 
COMPOR A FROTA 
PADRONIZADA DO MP-AP. 

: -R$ 113.000,00 (CENTO E TR"-ZE 
MIL REAIS). 

: PROGRAMA 02.062.0142.2.494-
MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO MP-AP, 
FONTE: 107 • ELEMENTO DE 
DESPESA: 449052-
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE CONSUGNADO 
NO ORÇAMENTO VIGENTE 
DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO. 

SENHORA DIRETORA-GERAL, 

JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA EM 
FAVOR DA EMPRESA - BACABA VEICULOS L TOA, NO 
VALOR DE R$ 113.000,00 (CENTO E TREZE MIL REAIS), 
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VEiCULO 
AUTOMOTOR, MODELO HILUX, PARA COMPOR A FROTA . 
PADRONIZADA DO MP-AP, CONSIDERANDO QUE A 
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EMPRESA É A ÚNICA A OFERTAR A MARCA TOYOTA, 
UTILIZADA PELA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE 
ÓRGÃO, HAVENDO, PORTANTO, INVIABILIDADE DE 
COMPETIÇÃO, ENCONTRANDO AMPARO LEGAL NO ART. 
25, I, DA LEI 8.666193 E AL TERAÇ0ES POSTERIORES, 
CARACTERIZANDO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

DESTA FORMA, DANDO-SE CUMPRIMENTO 
AO QUE DISPOE O ART. 26 DA LEI DE LICITAÇOES E 
SUAS AL TERAÇ0ES, SUBMETEMOS A PRESENTE 
JUSTIFICATIVA A VOSSA EXCELÉNCIA, PARA FINS DE 
HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR PUBLICAÇÃO. 

MACAPÁ-AP, 08 ~~RÇO ~E 2013. 

.... ;inA ~ 
Pres.idente da C=~ 
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ANTÔNIO B. CASTRO 
CNPJ: 10.331.646/0001.05 

Torna público que requereu ao IMAP, a 
renovação da Licença Ambiental (Licença de 
Operação) n• 0068/2009 para atividade de 
coleta, transporte e destin~çãoflnal de resíduos 
urbanos não perigosos, localizado na Rua 
Padre Luiz de David, 284, Alvorada, com o prazo 
de validade de 2 anos. 

tJwÃ 
EDITAL DE 1NfiMAÇÃO 

REGISTRO DE PRO'J'ESTQ DE TJTI)LOS 

O I' Tabeli!o de NOil!S e mais cargos anexos da comarca de Macapá. 
Estado do Amapá. a Rua Tiradentes. 604 - Bairro Central, por 
nomeaçlo legal, etc FAZ SABF.R que encontr.lm-sc para protcsro 
os titulas abaJxo relac•onados de responsabilidade. Protocolo: 

.c================~ 952.635: lrnlldo Lobato Vale. Protocolo: 952.673: Alolzlo BroDO 

PublltcaçoN es DI• versas Silvo d08 Santos. Protocolo: 952.678: Mir&em Mirilm Est2Yes dl SilvL Protocolo: 952.815: BPS Comtrdo [ Empmlldimeatao 
Uda. Protocolo: 952.804: C Portal RodrlgMs Mt. Protocolo: 

Jiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'- 952.634: Jorae dao S.atao Goma Protocolo: 951.677: Waldtaira 

HILMAR DOS SANTOS ARAUJO 
Torna público que recebeu do IMAP. a Licença 
de Operação n• 012212012. pelo prazo de 01 
Ano, para atividade de Produção de Carvão 
Vegetal. situada no PA Nova Colina. Zona 
Rural, Lote 69. Porto Grande/ AP AP. Não fo1 
determinado estudo de impacto ambiental 

RIBEIRO & VASCONCELOS LTDA-EPP 
Torna público que requereu do IMAP. a licença 
de Operação -LO, para extração Mineral no 
Municlpio de Porto Grande. cujo é!lvará DNPM n• 
858.120/2011 .Foi determinado estudo de Impacto 
Ambiental, Relatório de Controle Amb1entai-RCA 
Plano de Controle Ambiental -PCA 

RIBEIRO & VASCONCELOS L TOA-EPP 
Toma público que requereu do IMAP. a Licença 
de Operação -LO. para Atividade de Produção 
de Carvão Vegetal no Município de Porto 
Grande. Não fo1 determinado estudo de Impacto 
~mbiental 

EQUA TORIAN S A 
· Torna público que Recebeu do IMAP. a renovação da 

Licença de Operação n• 0125/2012. pelo prazo de 01 
Anos. para atividade de fabricação de Cal"'ão 
Vegetal, situada na quadra 02, lote 05. Bairro: Distrito 
industrial, municlpio: Macapá/ AP. Não fo1 
determinado estudo de impacto ambiental 

TRANSWOOD TRANSPORTE E LOGISTÍCA L TOA 

Toma público que requereu a Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente (SEMA), pelo período de 365 
dias, a Renovação da Licença de Operação (L. O) n• 
0388/2012, processo IMAP n• 32000.0010/2004, 
que destina-se a atividade de Transporte Rodoviário 
de Cornbustivei(Áicool. Óleo Diesel e Gasolina. 
através do caminhao Tanque placa NET 8470 .. Não 
f_<1_i deter_minado estudo de Impacto Ambiental. 

1"\w 
Tra.inontin 

CERÂMICA TRAMONTIN LTDA 
Torna público que recebeu da secretaria de 
Estado do Meio Ambiente-SEMA a Licença de 
Operação n• 0185/2013, pàra exercer a atividade 
de embarque e desembarque de materiais 
sólidos, no empreendimento localizado no lote 
rural n• 234 • B,na margem esquerda da rodovià 
Macapá-Mazagão, Santana-AP. 

~dos ~me 'HOdorftdobtadodo.t.lnap'·ÓMlGAJ 
C.NPI. \. ~9:447JOOJ1,-9J 

Q ~re d• ~o,llcotor.r 11 §of:ntQ JuW: lwl•ilno rtnN f'lcanço. I!.G: 04U4h\JI t 
CH:l42009161·1SMutodua~~.,.pdolltetW:io5odllc.onrt~UDI~rltQra 

•~ . .-e "t'iU da~ ~·w Jl tm plefto JOIO dl $M dirdtot 10Cia11 par1 se
rt4.1ftirtM ttn MSM'Ibll't416efll quru ~IUnri na,~: lltulllrMI NOvo, ,..l11. 8Wro 
Brasil N~MJo. 16(s:lbado) de fnllt;6 dl! lOU. A~._. m~u•..w4- prinltln 

~ .M UhOI.'IrJII!t. CDftll ommca • UJ dDI auodldol. "" secu~WM to.wauçlc) .a.s 
14h)Grnln. no l'lleWI'IO dl1 t local, (Dr'l! t'Jftlef9 de lntfadl: Ns .n do nl)fnero IOQI c1t 
auociadlk. t: ~tindo • f .. A de QUOMn lapl, em WCH:a"' ~c~ b 
1~~ COII'I I Pftienp '"ini!NII. lO lder)IUCJdadm., a fil"' de dribftnnt sobrt t 
~te OltOlM DO DIA: 
hubüAG: 

U111a Anojo de Allllrade. Protocolo: 952.676: Fabio dl Rodul 
CISiro. Proloc91o: 951633: JOit SMns Caato Jualor. Prolooolo: 
951683: Nl1c:e Hdtna de OIIYelra Ferreira. Protooolo: 952.674: 
Daalel Ftflli!Oa Ptrius. Protocolo: 951. 70l: Ar [ Fil-o Lida. 
Protocolo: 952.741: [quatoril• SIA. Prolooolo: 952.711: Zamapa 
Ml~~eraçio SI A. Prolo<olo: 952.726: Dao llebtrt [~~&dblrla SIA.
Protocolo: 952.701: R F Bezerra Me. Prolorolo: 952.782: 
Sebastllo de Seua Silva Me. Prolorolo: 952.704: WeiDIIgloa 
S.atao de AssiL Protocolo: 951.719: Htlolu MtiB Macbado 
Favacbo. Protocolo: 952.741: Heloisa Mtllsu Macbdo Favadlo. 

. Protocolo: 952. 7!0: Heloisa Mtllua Mal:udo Favacllo. Protocolo: 
951.793: Soticdadt llnelicitllte Slt Camllo AP. Protocolo: 
952.713: 1- P Mlruda Me. Protocolo: 951.767: Carmellta 
dos S.illlll AltDcar. Pam que nao se alegue ignorAncia, INTIMA
OS a p11gar ou darem as razl)es porque nAo o fazem, sendo o p=ll: 
tdi1al publicado allaVés da imprmsa 1cial deste Estado e afixado em 
lugar de caiiUmc ex -VJ do artigo I S, · 

Macapâ - AP, 12 de M ~rJ20ijl~~~lti~Ujri~ 
(Bel. Jose Robeno Sena de A 
Subscrevo. Dou f~. assino em publico 
c raso ... 

SINDICATO DOS AGRICULTORES DA 
AGRICUL TIJRA F AMIUAll DE l'f.DllA 

BRANCA DO AMAPARI 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLFJA GEitAL 

A~ PI:~Fioodaçio do Siúcalo doa J\#iallklr .. 
Da~ Fllllililr do Mlmio:ipio do Ma Bnnca do 

. Amlpo<i AP, 
"""""""'IOdooOI~ 

F.uniliorco do l.luDidpio de Pmlha<:o do~ t-" ....-...... .. 
~leia Ocnl do Fwldaçio do SindiCIIO duo~ da Agri-

culbn Fomilior do Pm ~do Am1po<i (SINDAF) .... oc ra1iZ1ri 

a Ul104/llll3 a primeira c:bamo4k à 9:GObaras c ucpada 
..._... ooráa10:00 ....... IIiloa llaaloocc.too 

Moreco, N" 294, Boin'O Cai N' Ápa. 

~;,lMI'klh.<Al ~ ---7~~~ 
Presidente da Comissão 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
CNPJ: 10.820.882/0001·95 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amapá (IFAP) Torna público ·que 
requereu. ao Instituto do Melo Ambiente e de 
Ordenamento Territorial do Estado do· Amapá -
IMAP a Licença de Instalação para as obras de 
construção do cãmpus-Macapá, na área situada · 
na Rodovia BR210, kM 3, Bairro Brasil Novo. 
Não . foi determinado estudo de Impacto 
ambiental. 

. RECICLA AMAPÁ L TOA-ME 

Torna público que recebe!J ao IMAP a 
Licença de Operaçao, com validade 365 dias 
para atividade de Comercio Atacadista de 

, Resíduos e Sucatas metáli~s e nao 
metálicas, exceto papel e papelao localizada 
na Rua Creta, n° 2205 Bairro Renascer 11 
~acapá-AP. 

LUIZ CARLOS PlANA 
Torna público que requereu ao JMAP, a Licença 
Ambiental · única, para atividade de "A&rJcultura, 
situada na gleba A~. Zona Rural, OJtia/AP. N3o foi 
determinado estudo de lmDaCto ambiental. 
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PAULO ROBERTO DA GAMA JORGE MELEM 

Torna publico que está requerendo do IMAP a 
renovaçlio da Licenç~ de Operação (LO) n• 
06112012, com validade de um ano (365 dias), 
para Piscicultura no Polo Hortifrutigranjeiro da 
Fazendinha, lotes 1, 2 e 3; linha C- Macapá. 

FRIGORIFICO POLAR IN O. COMÉRCIO E 
EXPORTAÇÃO DE PESCADO LTDA 

Torna p.úblico que· recebeu a L.O. n• 0035/2013, 
para atividade . de armazenamento e 
beneficiamento de pescado, fabricaçao e conserva 
de pescado e fabricaçao de gelo para o período de 
2013 a 2015. 

CJRAUBERME 
CNP J :03.237.117/0002-62. 

Toma público que recebeu do IMAP a renovação da 
licença ambiental destinada a atividade de 
Produçllo/Fabricaç!o de carvão vegetal n•000612012em 
17 fomos tipo rabo quen~.No empreendimento 
localizado no Ramal Pólo Hortifrutigranjeiro,Linha 
B l,sln,Dislrito. da Fazendinha.No município de 
Macapá/ AP .com prazo d_e validade de 03 anos. 

CJRAUBERME 
CNPJ:03.237.11710001-31. 

Torna público que recebeu do IMAP a taiOVIÇllo da 
licença ambiental destinada a atividade de 
Produç4o/Fabricaçlo de carv1o vegdlll n"'74812012,em 
17 · fomos tipo rabo quente.No empreendimento 
localizado no km 109,da rodovia Perimental Norte.No 
município de Porto Grande/AP.com prazo de validade 
de 03 anos. 

FWP SOUZA LTDA 
CNPJ:12.972.611/0001-80 

Toma público que requereu ao IMAP a 
PRORROGAÇÃO da Ucença de lnstalaçlo n° 
0039/2012 para FABRICAÇÃO DE COLCH0ES 
localizado na Rodovia Ouca Serra no 7310, 
Distrito Industrial - Santana - AP, com o prazo 
de validade em 03 anos. 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 
AMAPÁ 

PORTARIA N° 15, DE 4 DE MARÇO DE 2013 
O Presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem do Amapá, no uso de suas 
atribuições delegadas pela Lei n• 5.905/ de 12 de 
julho de 1973; 
RESOLVE: 
Art. 1°. Nomear o Conselheiro Dr. Carlos Conta 
Cruz, COREN·AP n•. 119072-ENF, como Relator 
do Processo Administrativo n•. 2012.00.0068. 
Art. ~ - O Relator disporá de um prazo de 10 
(dez) dias para emissão de Parecer. 
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de 
seu recebimento. 

Mácapã-AP, 4 de marÇo de 2013. 

.....1.·- f.dt. P.~ 
Aureliano Coelho Pires 

residente do COREN·AP 
. Registro n. 0 136137 

Dr.~~~ 
Sect8taria do Coren-AP 

Registro n. 0 75953 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 
. .. .AMAPI\ . . 

PORTARIA N° 16, DE 7.DE MARÇO DE 2013 
O Presidente · do conselho Regional de 

Enfermagem do Arnapé, juntamente com a 
Secretaria da Autarquia, no uso de suas 
atribuições delegadas e ràgimentals, conferidas na 

· Resoluçao Cofen n• 204212000, que aprova o 
regimento interno da Autarquia; 
RESOLVE:. 
Art. 1°. DESIGNAR Andreia Gomes do 
Nascimento, oéupante do cargo de Agente 
Administrativo, pertencente ào quadro pessoal dO 
Conselho Regional de .Enfermagem do Amapá, 
para substituir o Sr". Claudiane Duarte Ferreira da 
funçao de Secretária da Presidência, durante o 
período de férias da , mesma, compreendidos , 
respectivamente do dia 11 a 31 de março de 2013. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. ~. Esta portaria entra em vigor a partir de 
11/03/2013 revogando as disposições eni 
contrário. 

Maé:apá-AP, 7 de março de 2013. 

__1_,1._ ~ P. .... 
o7. ~ureliano Coelho Pires 
Presidente do COREN-AP 

. .. 1Rffg.l i~stron.• 1361~ . 
~1LU:. 1(; (~ 

Dr. • Wafd8iltra = nfecs 
Secretaria do Coren-AP 

Registro n. 0 75953 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 
AMAPÁ 

PORTARIA N° 17, DE 8 DE MARÇO DE 20~3 

O Presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem do Amapi, juntamente· com a 
Secretaria da Autarquia, no uso de suas 
atribuições delegadas e regimentíis,'conferidas na 
Resoluçao Cofen n° 204212000, que ·aprova o 
regimento interno da Autarquia; 

RESOLVE: 

Art. 1° • Nomear a Conselheira Dr". Mônica 
Cristina da Silva Castro, COREN-AP n•. 119011· 
ENF, como Relatora do Processo Admlnlarr.tlvo 
n•. 2013.00.0118. 
Art. 'Z' - A Relatora disporé de um prazo de 10 
(dez) dias para emissão de Parecer. 
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de 
seu recebimento. 

Macapâ-AP, 8 de março de 2013. 

_j~~o J:i/!,Jres L. 
. --ci~sidente dÓ COREN-AP 

, ~mi:_n.
0 

t36J3[ •"-

Dr.• ~enlra ~~~~ 
Secretaria do Coren-AP 

R&(1istro n. 0 75953 

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA· COSA 

~ONCURSO PÚBUCO PAR.4CARGOS OE NlvEL MÉDIO 
(EDITAL 0112010) 

EDITAL o• 01 • CON\IOCACÃ() PARA CONTRA TAcAO 

A Companhia Docas de Santana {COSA) toma pública 1 
COnvocaçlo para os ptOj)lldimen!os lleCII!Wrlos i contrataçAo 
doa candidatos aprovados no Concurso PúbliCO regido pelo 
Ed~al n. 0112010. nos temlOI de seus itens 3 e 17. para 
provimento das vagas nos ClfliOS de T knico em Contabilidade 
e Téc:nico em Meio Nnbiente, confonne estabelecido neste 
Edital. 

1 Os candidatos abaixO lisladoa deverto comparecer até .o dia 
17 de março de 2013. is 8h:()()nin. no ende~ da COSA: Av. 
Cláudio Lucio Monteiro n°. 1380, BaiiTo Novo Honzonle, no 
Munldpio ele Sanllna, potllndo os documentos mencionadOS 
no ttem 4 de&le Edital. para realizar os procedimentos 
nec:euirios à contr81a~. 

0111710312013, u 8/I:OOmln 
CLASSIFICAÇÃO: 003 . 
NÜM~O DE INSCRIÇÃO: 02051-3 
NOME: Glovamy Rodrigues da Sllvl 
CARGO: 3-T6cnico 1111 Contlbll~ 

2 Os conVDCIIdos usinarlo contrato individual de trabalho com 
a COSA, o qual senl regido pelos preceitos da COnsolldaçOo 
das Leis do TrebalhO- CLT. 
3 A admissao dos candidatos habibdos, ocupantes de cargos, 
empregos, fuiiÇOOs no 6tnblo da Admlnlltraçlo Pública Dlnlt8 
e Indireta municipal, estadual e federal, fica condicionada 10 
cunprimenlo do Artigo 37 da Constlulçêo Federal. 
4 No dia estabelecido no ttem 1. os canclld~ dewlrllo 
apntsentar os seguintes documentol: 
a) carteira de Trabalho • Prevld6ncla Soda I origin•l: 
b) CerticiAo de Nascimento ou-J:aaanento (original e cópia), 
quando lor o caso: 
c) Tl1ulo de Ele~O< (original e COpia) e Certida<l de Ouitaçto 
Eleftoral; 
d) Certificado de Reservista ou !Mpensa de lnc:olpOfaÇio, ae 
do sexo masculino (original a cópia); 
e) Certeira de ldenlidade (original e cópia); 
f) 03 (trfll) rotos 3 X <1: 
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o) Comprovante de EndereÇo atualizado (original e cópia); 
p) ln~o no Ofllk! de classe competente (original e cópia); 
q) Oedaraçao de antecedentes criminais relativa aos üftimos 
cinco anos: 
r) Comprova~ dos requisilos enumerados no Hem 2 do Edhl 
0112010; 
s) firmar dedaraçêo de nAo estar cumprindO sançAo por 
Inidoneidade, aplicada por qualquer OlgAo·público ou entidade 
da .esfera fedenll, estadual ou municipal: 
I) nAo possuir antecedentes crrninais ou civis in~· 
com o ingresso no cargo: 
IJJ .JI.P_~ntar dedara~ de nAo-acumulaçlo de cargos 
4.1 NAo senlo ac:eb pra!DOOios ilol cloameniOII exigidos 
neste EdHal. nein fotocópias ou xeroalplas nAo auten1icadas 
sem a apruentaçAo do(s) origina~is). 
4.2 A não apresentação dos documentos comprobatórios 
fi•ados no pntsente Item. denlro ciO prazo mencionado. 
if11plicllf'll na dncl~ificaçao. 
4.3 A nAo canprovaçAo de escolaridade e pré.fequisHo. 
mediante documentaçAo original (certificado de condusAo) 
acarretara a desdassific:açAo e conseqüente elimlnaçAo do 
candidato. • 
4.3.1 Compete exc:luslvlmente ao c:andiclatD demonstrar que 
preenche os requisb de esoalaridlde estabelecidos neete 
Edital para o c:IIIVO ao qual conoorra. A nlo comprcwaçAo 
lmplicali em aua elirnlniiÇIIO do Concurso PúblicO. 
5 O nAo compareànento do c:andidalo elóu o do atendimento 
a todos os ~lslos associados ao cargo, no prazo 

1 
establllec:iclo pell COSA. resultlri na sua elirninaçAo do 

· ,Concu1110. 
6 As despesas decorrentes dos procedimentos de que trata 
este Edilal c:onerlo por conta dos candidatos, os quais nkl 
terlo direito a ·ressarcimento ele despesas de qualquer 
natureza. 
7 Quando da apresenta~ dos documentos elCigidos neste 
Edital, o candidato raatbenl a listagem dos eJalmes médicos 
lldmlssionals que devenl realizar. as sun elq)ellsas. · 

de ~rço de 2013. 

c . 
EOIV CA 
OIRETOR-PRESIDENl'E 

PrefeltÚra Municipal de Cutlas-AP Toma público 
. que requereu ao IMAP-AP a renovação da 
Licença de lnstalaçlo para construção de um 
Estádio de Futebol no munlclplo de Cutlas. · 

\tJ 
" ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 00 JARI 
GABINm DO PREFEITO 

DECRETO 1\-075 noiJ, !4 OE JANEIRO DE 1013. 

Ditpdc UJbtt .. """'"" dos ...mbros 6o 
üiUtiJJo Ma~ k Ou<oJOOilitnDUD 
lbmJ. CMDR. 

O Exce!<ntiuimo Prefeij.O RAIMliNDO DE AI.CIMAR ~'IY DE 

SOUZA. Pnrcuo de Villiria do llri. Ell:do do Arn.lpi. no ""'das l!lribuiçôel quo 

lhe slo oonferidu por l<i· 

DECRJ:TA: . 

Art. I' Ficam nomeldos e cmpomdos pm comporem o Ccwdt.o 

MU!Iicipal de O..envnlvimmo JUnl. CMDR. 

• TITULAR ·Btlbbto Ca,l101. Silva Lir,. Pmidratt 

CPF 15Bllllll·l4eRGJJ90112-PA 

• SUt'lENTE· Dulo'doSaoros Coateido- Vice- PmMknl~ 

PE 

CPI 179 122.921-68< Rv 16<14(). AP 

BFP.!WSE!>J!'..'ITE DA SECREIMIA M\NICU'AlJ~LMW 

"'~ll!lf::m. 

• TITUl.\R· Mtrlua dr Olivtin ~una .. S«nr'ria Geral 

CI'F 948 lll.40l-óle RG l9SS9S AP 
g) ComProvante de inscriçto no PIS/PASEP ou declaraçlo de . ' 
firma anterior, informandO nAo hiVBr feHo o cadMtra:nento 
(original e cópia); 

l. REPRESENIAN!E DA A.sr~ 

• TI'I'Ul~ S<lwtllo l'<ra"' C...alho- T.,.ortlro 
h) CartOo de ldentificaçlo de Contribuinte (CIC) ou CPF 
(onginal e cópia): · 
i) CertidOo de Nascimento dos lihos menores de 1<1 anos 
(original e cópia): 
J) Atestado de vacin1çlo obrigalóril para os filhos menores de 
1<1 anos (original e cópia); 

· I) Comprovaçlo dos prê-requisítoslesoolariclade confotme iem 
2 do edital 0112010 (original e cópia); · 
m) Curricullm Vrtae aoompanhado dos documenlos 
comprobatórios das atividades desc:ltas: 

.!!!_Comprovante de tipo aangulnao (origlnll e cópia); 

CPf418.lli7Sl·SleRG6404ll M/ 
• 1\EPJ\ESEXTAN!E OO.!IIW f!Jl!,f' 
• TIT\Jl.AA. Manoel da Cost• Brit~to Caasdlttirt ~~,.~~;J~b~ 

0'1':13.1~:/.J~ 
CPF 470.0SS.l62·91e RG ll4.0SS AP l!l'!r~d.~r.t:<lii»~V 

• SL:'PiJ;NTE. S.10od S&DtOJ On.dn· Coosdll .. 

·AGORA tA VU DO POvo· 
CHPJ (Mf)00.720~Slf001JI·IY 

En4fff~ : Pasurtb I Oi I Sltnlo de Souu n1 4591 · B.alrro Pra~ntu 
(f.~ ~.Q74-Mn·Vitllrl11.~~~':11~J' 


	

