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Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

DECRETOS 
DECRETO N° 0q1,q DE <Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuir,:õcs 
que lhe são conferidas pelo art. I Í9, inciso XXII, da Constitui~ão do Estado do 
Amapà. cjc a Lei no 1.246, de 10 de julho de 2008. c tendo em vista o contido 
no Memo n° 026/2013-CER/GAB. 

RESOLVE 

Exonerar. a pedido. Jaciene Maria da Silva Telécio do cn.rgo em 
con:1ssân de Gerente de 'lucleojNudeo de Produção e Orgamzacào de 
EH'ntos(CoorrJenadoria de Cerimonial e Relações Públicas. Código CDS-2. do 
Gabmete do Covem;;dor, a contar de 21 de mn.rço de 2013. 

Macapá, 2J. de março de 2013 

.{f;:lf!(; 
~!:rCA1 

Órgãos Estratégicos de Execução 

@binete Civil ) 
Délcio Ferreira de Magalhães 

P O R T A R I A N' 023/l3-6ABI 

O CHEFE DE 6ABINETE DO 60VERNADOR, no 
uso do faculdade de delegoçao qut lhe i conferida pelo inciso n. do 
art. 123. da Coristituiçao Estadual. ~~ n' 0664, de 08 de abril de 
2002 e tendo em VISta o teor da Memo n' 061113-GSI. 

RESOlVE: 

AM. 1° - Conceder adiantamento em n~me. do 1° 
Ton: PM ISRAEl COUTINHO DOS SANTOS, Chefe da Divisao de 
Material e Patrimônio do Gabinete de Segurança Institucional. Grupo 
rrr. no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil lloals). destinados a 
custear despesas miúdas de pronto pagamento com material de 
consumo e serviços de terceiras, objetivando a manutençilo do 
Gabmete de Segurança Institucional. 

Art. zo • O adiantamento concedido de~rá ser 
aplicado no prazo máximo de 90 (noventa) dias. a contar da dato do· 
recebimento 

Art. 3° - A refer•da despe.$o deverá ser 
empenhado no Fonte de Recursos 101. Progra\IIG do Trabalho n• 
04.122.1190.2286, nos Elementos de Despesa 3390.30- 'Material 
do Cons111110. no valor de R$ 3,500,00 (Três md e qu1nhentos reais) 
e 3390.39 - Serviços do Torcoiros - Pusaa .lurldica. no velar de 
R$ 500,00 (Quinhentos reais). 

l.rt. 4° - O responsável pelo adiantamento 
deverá apresentar, pessoalmente, prÚtoçao de contos dos recursos 
recebidos. no órgao ou entidade concedente, em até 10 (dez) d1as 
útt:•S. contadas do término do prazo de aplicaçao constante do art. 
zo desta Portarra. 

Moc~, 05 d~ mor~ do ~. ft't . ~~ 
I>ÉU:IO ~ rlJJ I j itUÃES 

Chefo di ':/:rpiJ!l6owrnador 

:p 0 R TA R 1 A NO 026/13-GABI 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegaçao, que lhe é ronferida pelo inciSO 11, do art. 
123, da Consbtuiç!o Estadual, Lei no 0664, de OB.0'\.02 e tendo em VISta 
o teor do Ofício n• 043/13·5EPI, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor KLEBER LUIZ 
SANTOS DOS SANTOS, Secretário Executivo, Código CDS·I, lotado na 
Secretaria Extraordlná"a das Povos Indígenas, que viajou da sede de 
suas atribuições MacaJJ<i.AP, até a Aldeia do Manga, no munlópio de 
Oiapoque·AP, onde participou da Reumão de Capacitaçao da Controle 
Sccial da Saúde Indiqena e da Reunião do COGEPI, no período de 10 a 
16.03.11 

CHEFIA OE GABINETE_ DO .GOVERNADOR, em Macap.HP, l3 de 
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretariu Extruordinána em Bmsília: Divnnaide da Costa Ribeiro 
Secretana Extrao;dinâria dos Povos lndigenas:Coaraci Macia I Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alcx Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: lnailza Rosário Barata Silva 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes:Neuciren~ Almeida de Oliveírn 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govcmador:Délcio Ferrei~a de Magalhães 
Gabinete de Segurança Institucional: Ten.Cel. PM. Cláudio Adriano B. Balieiro 
Auditoria Geral: Benedito Balieiro Ferreira (interino) 
Procuradoria Geral: Antônio Kleber de Souza dos Santos 
Defensoria Pública: lvanci Magno de Oliveira 
Policia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende 
Policia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Ccl. BM Miguel Rosário do Nascimento 
Policia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Geral: Raimundo Lima da Silva 

Secretários de Estado 

Administração: Maria Luiza Pires Picanço Cearense 
Desenvolvin)ento Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo 
Comunicação: Carlos Henrique Schidt 
Ciência e Tecnologiu: Antônio Cláudio Almeida de Cnrvalho 
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 Picanço 
Jnti"aestmtura: Joel Banha Picanço 
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silvã 
Saúde: Lineu da Silva Facundes 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: Bruno Manoel Rezende 
Trabalho e Empniendedorismo: Sivnldo da Silva Brito 
Turismo: Dorival da Costa dos Santos 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Ca11iberibe . 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: lvana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Carlos Roberto dos Anjos Oliveiru (interino) 
SI AC- Super F:icii:Dário de Jesus Nascimento de Souzu 
EAP: Maria lzabel de Abulquerque Cambraia 
lapen:Nixon Kenedy Monteiro · 
Detran: Francisco Sávio Alves Pinto 
Di agro: Marco Antônio Silva de Sousa 
Feria: Dinete Regina Pantoja 
Hemoap: h•an Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: F e mando Augusto Negrão Braga 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: lvanete Costa Amanajás (interina) 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José AIÍJlio Diniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliana Ah•es Coutinho 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
IMAP: Maurício Oliveira de Souza 
ARSAP: Sérgio Roberto Rodrigues de La-Roque 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucumaque: Antônio Carlos Brito de Lima júnior (interino) 

. Sociedades de Economia Mista 

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

março de 2013. 

.._ 

P O"R.T ~R I A N° 027{13-GABI 

O CHEFE. DE GABINETE DO GOVERNADOR,. no uso 
da faculdade de delegação, que lhe é conterlda pelo 1nciso !1, do art. 
123, da Constltulçao Estadual, Lei n° 0664, de 08.04.02 e tendo em vista 
o teor do Ofic1o no 044/ 13-SEP!, 

RESOLVE: 

Homologar o dcsloc.ameuto do servidOr COAAACI 
MACIAL GABRIEL, Secretá1io Extraordinário, Código CDS-4, lotado na 
Secretaria Extraordinária dos Povos Jnúigenas, que viajou da sede de 
suas •trlbUIÇÕes Macapa-AP, até .a Aldeia Manga, no .munidpio oe 
Oiapoque-AP, onde. participou da Reunmo do COGEPt, no, período de 12 
a 15.03.13. 

CHEFIA DE GABINETE 
março de 2013. DO GDY<RNjj]jl0:~~. >' 00 

do Gover~~d, 
P O R TA R I· A NO 028/13-GABI 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR. no uso 
da .faculdade de delegaçllo, que lhe é conferida pelo indso 11, do art. 
123, da Constituição Estadual e Lei no 0664, de 08 de abril de 2002 e 
tendo em vista o teor do Oficio n° 088/2013-GAB/SEAFRO, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores ANTONIA 
MARIA UNO DO ESPÍRITO SANTO e JOJlO ATAÍDE SANTANA 
Assessores Nível ll, Códigos CDS-2, lotados na Secretaria Extraordlnári~ 
de Politicas para os Afrodcscendcntes, que vtetjaram da sede de suas 
atríbutções Macapá-AP, até os municípios de Calçoene. ~o Tomé de 
Aporema, Tartl!lrugalz.inho e Otapoque, com o objetivo de mobiltzar a~ 
comun1dades para partidparcm das Pré - .Conferências Munlc1pa1s e 
Estaduais, no período de 06 a Oà.03.13. 

14 de 

l'."rn'" dn I'" II·.RMO ADITIVO,\() CONl .. AIO N"" O!lo/2012 -
(i 1\l~!(iClV 

P:'\RTt·:s: r:stadt'l do t\mapu C'llll ~I tllh:f\Cili~tH:ia dn (iahill(.~t~ d(.l 
Gov.:rnad11r. c''"'" t"nnlratulll<"" a Lmprcsa NORTt: I.OC."ADOR,\ r: 
SI·:RVI<,"< >S LTD/\- I'PP. como Contratada. 

("1..\t iSl"l.1\ PRIMf·:llu, L><> FliNDAMI:NTO LEG/\1.: 

1.1-A prcscutc alll·raç~l'' contratual encontra fundnmr.!nlf'l nu art. 57. 
inciso 11 da Lei 8.<>6M'H. nltcradH pdas Leis 8.88319-t. 9.C>Jli95. 
9.114!!/91! c 9.1!~4/1)1) c conli.wm<· Rcsolu~~'' N, .lativa d11 ll"l·:tAI'-
146(!0 12 puhlicmtn nn f)()l: n'' SJ 14 dH dia .2-J.OQ.:!O I:=: 

C I. A t 'S t .11 . .-\ SI:(, liN D/\ DA ,\1.1 1-.1< 1\C." ,\c> 

~.1-Pd,, pn:::.~..·nh.' knn,l ,\diii\P lu;n alh .. 'rHJ\, a Clúusulu Ucl.:tnlll 
Scttma d,, ( ·ntHral\), qw .. • pH:->"'urit a' j~,•rar l'Oill u :-.cg.utnh: r~tlilc;<,o: 

("I A l.''illl..'\ Dt:l"ll\1/\ ~~··:Til\. I,\: IJ:\ VI( oÊN( "IA 

18. 1-0 prcserllc lefllll) ndÍtiVl> !C rir llliCiO <l partir de 17!(13/20 IJ a 
I 7!0Ji20 1-t. pndendt.l sct prorro~adu por iguais -..: suct!~sivos l'h.:nodn-:.. 
P"" <Ih: 60 lscs::.":nHt) meses. c .. ,nft,nnc disru'\c n ;,n. ::-.1. m~.:tsn li du t.,;j 

n'' X.666/9J. por St' tn.ttar <.h.· S\.'1'\·içn c:~ccutmln de 1\'lrtiHt c..:tnllintu1 th1da 
a lli.'I..'C:'>;h.Jadc th:•ac...• ,lrg:)n. 

(I ,\1 •Stli ,\ ll·l<l"I:IRA. 

3.f .. fl,:rnuuH.'t.'l.'tn inalterada!' ·as ch:mms clliusult-ts d~' Cvntratv 
ori~inário. f:. f"Or C:Siilrcm justas C MCt_Hdada:\. 1Ífllletll1 o prcSt:ntC: 
instntmt:nhvetl"' 0."' (cinco) vitlS. de igual tc.:or \.' fc,rnlrl na pre~Cil'fLA de-~ 
(duas) t~Sh!lllunhcts. 

Termo ,\di~ivo linnado ll'lr Estudo <.In J\tnapil. n:pr~scmadn por [)élc·•o 
Ferreira de Ma~alh~cs c n Emprcsn NORTE LOCADOR/\ r: 
SERVI(.-oS I.TD/\-- r·:PP. n:prcs.:nwdu I'"'" Maria Odila Maa.ariol 
Bapti<aa. 

Macap<i (.\1'). 17 de Mar~o de 20IJ. 

t\SSESSORIA DI· I li'SI·:N\/01. YIMLNTO INSTITII( "ICJN/\1. 
- 1\DINS 

l<anfit:tl. 
ty1tH.:apü-i\P. 17 de l\.1arc.;o ~.,Jc: 201.' 

...-----····- . . 
./ . \ ·;1 I I 1 :, 1 ; j, f ' 

' ·. I I I . ' 
t)(·ktl) F~rn:ira dt.!' Magulhil!.!S 

Chd't: de: Ciahinclc d<\ CiOvt!rnndor 
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Pan~·s. l·.~(;ldP Jll .\nMpil 1,.'111111' ( Ullllil\;}11\Ç' \l! IK n I I X .\l)t li~ . 

1· ~I I~ \'1<.. 0\ I ! I>\ - I PP ~~~~n" t tllll r;n;hl<l 

'\uhml.'tn a d~,.·,aJ'<I L'''ll~ltkra,:J,• d1..· Vth'il .\c:nlllma a pr6~·ntl' 
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:-t•ll..:nP a \í•s ... J ~l!nhtlna a ratifL(aç<itl dt:sta Jll'il!lkali' a c Lh:t~o·rnnlu,: 
,u;• puhli~o·a .. ;J(• IH' Diarhl ()Jicia! dtl htadn para qw.: p1odtWI seu!> 
di:ito~ l~g_<ll"!'. 

PORTA R I A NO 0164/2013 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000-SEJUSP, e tendo em vista o documento Memorando n° 
099/2013 - DPI. 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Estado do Amapá, tendo sua administração 
localizada na cidade de Macapá, de acordo com as 
características mínimas descritas no anexo I -
Termo de Referência. 
PARÁGRAFO ÚNICO ·A descrição dos seiViços no 
caput· não é exaustiva, 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 CONTRATADA .. 
CLÁUSULA SÉTIMA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes deste Instrumento 
Contratual totalizarão a · importância de R$ 
107.953,20 (Cento e Sete Mil, Novecentos e 
Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos ) e 
serão empenhadas anualmente, à conta dos 
respectivos Créditos Orçamentários da seguinte 
fonna: 

As despesas decorrentes com a 
execução deste Contrato correrão a conta dos 
recursos oriundos do Programa de Trabalho n•. 
06.122.001.2001 - Manutenção dos Serviços 
Administrativo da DGPC. da Fonte de recursos: 
0101. Elemento de Despesa 33.90.39 - SeiViços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. Nota de Empenho n• 
2013NE00041, de3110112013, a ser paga em 
parcelas mensais estimadas de R$ 8.996,10 (Oito 
Mil. Novecentos e Noventa e Seis Reais e Dez 
Centavos), conforme PLANO DE APLICAÇÃO e 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO, 
parte integrante deste instrumento. 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 00 
CONTRATO 
O presente contrato vigerá pelo período de 12 
(doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
com eficácia legal após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial do Estado, tendo inicio e 

RELOTAR, por interesse da administração, o servidor vencimento em dia de expediente, devendo-se 
JONAS BORGES DE LIMA, Agente de Polida, Classe "2•" , Padrão excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser 
'T, . d.o Quadm de Pessoal do Estado, desta Capital, para 0 prorrogado por .iguais e sucessivos perfodos, até o 

• • Mumop1o de Olapoque, a. contar de 10.02.2013. · ·Jimite de 60 (sessenta) meses confo · · 11 
JUSTIFICATIVA: Conforme o teor da P aria no · . 

0 
• rme O InCISO 

942/2005-SEAD, de 16/08/2005. do Art. 57 da Le1 n . 8.666 de 1993. · 
Este Contrato poderá ser alterado nos casos 

previstos no Art. 65 da Lei n°. 8.666/93 mpre por 
intermédio de Termo A · · . 

_____ .... .-----·-.-·-
EXTRATO DO CONTRATO N•. 001/2013-DGPC 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 

oo1/2013-DGPc auE ENTRE s1 cELEBRAM A . Sect·etari· as de Estad·o 
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A ~ 
EMPRESA F.J.A.AMARAL - ME ,-PARA OS FINS 
NELE DECLARADOS. 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
O presente instrumento tem por objeto a 
contratação de pessoa jurídica especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com lfDeSI?_0__!1~ e Lazer 
fornecimento de peças em geral e acessório, para 
os velculos oficiais, do tipo motocicleta, Carlos Rogério Souza Salvador (Interino) 
pertencentes à Delegacia Geral de Policia Civil do 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

Eurivaldo Jósé Pantoja Sociro (interino) 
Diretor 

Eurivaldo José !'antoja Sociro 
Chete da Divisão Administrativa 

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

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO- Associação Brasileira de 

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

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

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

REMESSA DE MATÉRIA 
AS MATÉRIAS Á SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE 

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. FONTE ARIAL 10. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

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

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

Pág. 03 

EXTRATO DE CONTRATO N'015120131SEDEUAP 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZAOOS, POR PRAZO DETERMINADO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTAOO DO DESPORTO E DO 
LAZER DO ESTADO 00 AMAPÁ E ALOERINDA COSTA FERREIRA, 
CONFORME ABAIXO MELHOR SE DECLARAM: 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente co~uato, dev1damen1e 
autorizado oolo Excelenlissimo Senhor Secretàrio, 1\Jodamenla-se nos 
tennos do artigo 25. 11, CIC artigo 13. I da Lei 8.666/93. que prevê a 
conlrala<;ao. por inexigibili<lade de licitaçao. de ser..,ços lecnicos para a 
elaboraçao ~e projetos. 

OBJETO DO CONTRA TO: 1.1-A conlrata<;ao ~e se!Voços. por tempo 
delenninado. a litulo precário. para alender a necessidade temporana de 
excepc10nal inleresse público, VIsando a contratação de serv1ços lécnicos 
profissionais espeçiafizados, para a elaboraç.'io. lramtta<;ao, 
acompanhamento de projetos de interesse da SECRETARIA DE ESTADO 
DO DESPORTO E DO LAZER DO ESTADO DO AMAPÁ. especificamente 
aos Cenlros didáti<:os para a reestruturaÇ.lo dos mesmos, com objetivo de 
alender a demanda com espaço adequado 

1.2 A execuçao das ativi~ades menc1onadas no item anlerior 
compreendem. 
ai ACOMPANHAMENTO: moniltJramento, sob ~ireçao da SECRETARIA 
DE ESTADO DO DESPORTO E DO LAZER DO ESTADO DO AMAPA. 
dos segUintes pro;etos 
!ti-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
REESTRUTURAMENTO DO CENTRO DIDATICO 'REFORMA GERAL DA 
PISCINA' 
~!· 'ACOII.PANHAMENTO DO PROJETO ESPAÇO ADEQUADO DO 
CENTRO DIDATICO CHICO NOE PARA QUE SEJA INCLUIOO NO 
PROJETO 'PPAÇA CHICO No:· 
di· 'ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO GINAGIO ~ VERTINO RAMOS' 
e))- 'ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO COPA 
MACILIO DIA S-OE EMENDA FEDERAL ' 
Q)-SOLICITAÇOES EVENTUAIS POR PARTE DESTft SECRETARIA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do oagamenlo 
dos R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) correrão por conta do Programa de 
reestrutura<;ao dos centros didático SECRETARIA DE ESTADO 00 
DESPORTO E DO LAZER 00 AMAPÁ 

VIG~NCIA: 4.1 - O vesen:e Contrato vigorarà até o lênnino do 
pagamento lo valor lotai do conlrato. 
4.2 - ApOs decorrido o prazo de vigência, este Conlralo sera 
imedialamente encerrado pela Unidade de Cootralos e Convênios ca 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E DO LAZER DO AMAPI\ 
sem necessidade de oitiva ou requenmenlo dos 011Jaos interessados. 

FORO: Para quaisquer dúvidas ou litig.ios decorrentes desle contraio. fica 
eleilo o foro da Comarca de Macapil!AP, Brasil, com a renúncia de 
qualquer outro. por mais espeCial e prr.ilegiado que seja. ou de e1e1çâo que 
venha a ler. 

DATA DA ASSINATURA 04 de Fevere•ro de 2Ó13. 

Qt,:~.~ 
SecrelariotSEOEUGEA 

CONTRATANTE 

C/)Í:/. · 0 
~"'iÜe,I.Jh li:~'«"· 

ALDERIOA COSTÍ FERREIRA 
CONTRATADA 

(Turismo ) 
Oorlval da Costa dos Santos 

PREÇOS DE \'ÉNDAS A\'liLSAS E PliBLIC:AÇÔES 

Exem1Jiar ................................................................ R$ 5,00 
Exem1Jiar Atrasado ............................................... R$ 6,00 
Ü11tímetro Composto em Lauda Padrão ............ R$ 5,50 
Centímetro para Compor ..................................... RS H,OO 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00 

Ao DIO reservacse o direito de recusar a 
publicação de matérias apresentadas em 

desacordo com suas normas. 

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

Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br · DAS 14:30 às 18:00 horas 
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POR7ARIA (P) N' 004/2013- SETUR 

C SECRETARIO DE ESTADO DO TURISMO, no uso 
da! atribu çães que lhe são conferidas pele Decreto n' 5653, de 2 t de 
dezembro de 2012 e considerando o Memorando n' 015/2013-GABlSETUR
AP. 

RESOLVE 

Art. 1' . Designar as servrdoras Alciani Silva Pacheco -
8erente Geral de Atividades do Pro.~eto Prodetur e f..na Miriam de Souza 
Cosia-Chefe da Divisão de Operacronalizaç!io dos Pro;etos Espcciars. pam 
se desklcare:n da sede de suas atn~urçOes em Macapa-AP até a Cidade de 
Brasília/ DF, no penadO de 07 a 0810312012, com a final<laoe de parocrpar do 
2" Eocontro dos Interlocutores Estaduars de PrC>Jrama de Reg,onahzaçàn 
do Turismo 

Art. 2{'. Jé·$& ciên:ia. currpra-se e ~ubhque-se. 

Macapa.A.P 05 de Março de 2013. 

I.-')._ • I . \... •. { t-...... 
Dorrval da Costa dos Santos 

Secretário de E~tado do T urism 
Decreto n' 565312012-GEA 

PORTARIA (P} N' 00512013- SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO DO 
TURISMO EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto n' 0831, de 11 de março de 
2013; e considerando o Memorando n' 01712013-
GABiSETUR·AP. 

RESOLVE 

Art. 1° . Designar o servidor Rômulo de 
Jesus Martins Rocha-Chefe da Divisão de Relações com o 
Mercado, para se ·deslocar da sede de suas atribuições em 
Macapa-AP até a Cidade de Belo Horizonte/MG. no período 
de i 3 a 15/03/2012, com a finalidade de participar da 70' 
Reunião Ordinérta-FORNATUR 

Art 2°. Dé-se ciência. cumpra-se e publique-se. 

Macapá-AP. 12 de Março de 2013. 

sa~;;O:t!ar?a 
Secretário de Estado do Turismo- em Exercicio 

Decreto n• 083112013-GEA 

(Segurança 

Marcos Roberto Marques da Silva 

PORTARIA N° 02712013- GAB/SEJUSP 

. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
JÜSTIÇA 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 de Janeiro de 2011. 

CONSIDERANDO a solicitação · dos 
Ministérios da Justiça e da Educação, para que 
cada estado Elaborarem um Plano Estadual de 
Educação nas Prisões. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Constituir Comissão para Elaboração 
do Plano Estadual de Educação nas Prisões, a 
fim de garantir a Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão de 
apenados do Instituto de Administração 
Penitenciária deste Estado, com o propósito de 
obter recursos financeiros do Plano de Ações 
Articuladas e /ou do Fundo Penitenciário Nacional, 
para ampliação e qualificação da oferta de 
educação nos estabelecimentos penais, para 
atuarem nos exercicio de 2012, 2013 e 2014. 

Art. 2" - A comissão de elaboração do Plano 
Estadual, será composta por servidores do 
Instituto de Administração Penitenciária, 
Secretaria de Estado da Educação, Universidade 
Federal do Amapá e Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, conforme relação abaixo: 

C.DIÁRIO OFICIAL) 

l 
1. Ana Paula Lima de Oliveira - IAPEN; 
2. Ângela do[Socorro Paiva Ferreira Martins -

TJAPNIJ;. 
3. Dinaldo Baroosa da Silva Júnior -IAPEN; 
4. Eliane LeafVasquez- UNIFAP; 
5. Lisete Clemente- SEED; · 
6. Kellyanne Mareco Gemaque -IAPEN; r . 
7. Lucidéa Po,rtal Melo de Carvalho- SEED; 
8. Maria de Jesus Correa Malcher- IAPEN; 
9. Maria do SÓcorro Coelho Regis- SEED; 
10.Rosicleide! Morais de Moraes Maciel 

TJPNEP; ! 
11.Shirlene da' Silva Correia- SEED; 
12.Yalé~ia Reglna Oliveira Leite -IAPEN; 
13.Vãnia GonÇalves de Souza -IAPEN; 
14.Vilnia do S~corro Sousa dos Santos- SEED. 

Registre-~e, P ' -
ue-se e Cumpra-se. 

(Trabalho ~e Empreendedorismo . ) 

Sivaldo da ~ilva Brito 

I~ORT.IItLI '-'"OI!' I 2013 -SETE 

O ~f:CRH.~tUO IJ[ [ST\DO DO lRIB-ILIW F 
EMPREENDEDOiUSMO. u~am.lo tJa~ i1tribu,~O.:~ kE!a!.) ~u~· Ih~; :.à{' 
conferidas. no:. tertno.; do Ani2o 12J da Constituição do Estãdo do 
Amnpã c consid~1imdo u contido ut• 1\ltmornndo n". U17t2013 - · 
CTISUE, 22 de l'i-·cr<iro de 2013 . 

Ot·s1g"rmJ o ch:~lucwncutn dn 'erv1dora :\aldima' 'hria 
~ascimento Flt'u; Court.h.:nadur!1 <.lt~ Trabalhtl- CóJ1gu CDS-J. para 
vrajar da sede dt: su'as alribuiçc'h:s Macapâ·Ap, <Jtt a ('id:u.Jr dr Brasíli:t· 
llF. no período & O~ a 07103/!0IJ. para realizar a capacrtaçao < 
elaboraçfto do Plnl1o de implementação do Progrnrnn PRO.JO\'E.\1 
2013. . ' . 

TADO DO T!l~IIAI.HO E 
vermo de20 13. 

Secret 

COMISSÃO ESPECIAL Dli LICITAÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO N'. 287B0.020112011 
. MODALIDADE: CARTA CONVITE N'. 00212011 

OBJETO· Contrata~o de Empresa para fornecimento de Combustlvel 
IGasotrna Comum) J,ara abastecer os veiculas a serviço dos Centros 
integrados de Atendn1en:o ao Trabalhador-CTISETE do Estaco do Amapà. 
(Convênio MTEr5PPEICODEF AT n' 053106- exercício 2010) 
FIRMA VENCEDORÀ: Comercial Brrlo Nunes Lida 
VALOR GLOBAL: RS 25.551.90 (Vinte e Crnco ~lil quinhentos e Cinqüenta e 

Urn Reais e noventa pentavos). i' 
---· -- Em. 18deoutu~rode2011. 

slALDO. O SllVA-1lfÍITO 
~ETÀRIQ1SE1'E 

, DESPACHO ADJUDICATÓRIO 

A SECRETARIA DE· ESTADO DO TRABALHO E EMPRE'ENDEDORISMO, 
com base na Lei 8.666193, e suas respectivas alterações. tendo em vista o 
resultado do Procédimento Licitatório na Modalidade Carta Convite n'. 
00212011, que tem cómo objetivo Contratação de Empresa para fornecimento 
de Combustível (GaSOlina Comum) para abastecer os veículos a serviço dos 
Centros Integrados Be Atendimento ao Trabalhador-CTISETE do Estado do 
Amapá. (Convénio (MTE ISPPEICODEFAT n' 053/06 - exerclcb 2010), 
adjudica a Empresa ~O!Tlêrcral Br1to Nunes Lida, com o valor Global de R$ R$ 
25.551,90 (Vrnte e Cinco Mil quinhentos e Cinqüenta e Um Reais e noventa 
Centavos). · 

/...- -'~apà, I B de outubro de 2011. 

stALDO DA'{ILVÂ BRITO 
~~Á~!OJStiE 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

C~RTA CONVITE N'. 00212011·CEUSETE 

ABERTURA: 18 DE10UTUB~O DE 2011 
' 
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HORA: 09:00 (Nove horas) 
OBJETO: CooUatação de Empresa para fomedmenlo de Combustiver 
(Gasolina Comum) para abastecer ·os veiCIJios a serviço dos Centros 
Integrados de Atendimento ao irabathador-CTISETE do Estado do Amapá 
(Coovênb MTE /SPPEICODEFAT n• 053106 -exercido 2010). 
FIRMA VENCEDORA: ComerciaiBr~o Nunes Lida 
VALOR GLOBAL: RS 25.551,90 (Vinte e Cinco il inhentos e Cinqüenta e 
Üm Reais e noventa Centavos). 

(Ciência e Tecnologià 

Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 

PORTARIA 
f P) N" 00312UIJ- SETEC/AP 

INSTITUI o Conselho Cientifico Estadual da Rede de 
Biodiversidade e Blotecnologla da Amazônia Legal -
BIONORTE. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA Clf:NCIA E 
TECNOLOGIA, no uso das atribuiçOes que lhe são conferid-as 
pelo Decreto n• OD30 de 03 de Janeiro de 2011, 

CONSIDERANDO a Portaria 901, de 04 de dezembro 
de 2008. do Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT, 
inst~uindo no ambito do MCT a Rede de Biodiversidade e 
Biotecnologia da AmazOnia Legal- BIONORTE; 

CONSIDERANDO a indicação procedida por 
Instituições de Ensino e Pesqursa e do Setor Industrial a partir 
da solicitação da Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia. a fim de compor o Conselho Cientifico Estadual 
da Rede BIONORTE; 

RESOLVE: 

Art. 1•- INSTITUIR o Conselho Cientifico Estadual 
da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazónia 
Legal - BIONORTE. órgão de Assessoramento da Secretaria 
de Estadií de Ciência e Tecnologia. 

Art. 2•- ATRIBUIR ao Conselho Cientifico Estadual 
a competêncra de levantãr demandas locars, indicar 
oportunrdades de pesqursa. desenvolvimento e <novação. e 
propor estratégias de ação para atender os objetivos da Rede 
BIONORTE. 

Art. 3'· COMPOR o Conselho Cientifico Estadual da 
Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal -
BIONORTE, para o mandato de três anos, a contar de . 
01.01.2013, com os seguintes membros: 

a) Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia -
SETE C 

'ntõnio Claudio Almeida de Carvalho- Titular 

Giselle Paullno Lopes Fonseca- Suplente 

b) Universidade Estadual do Amapá- L!EAP 

Maria Lúcia Teixeira Borges- Titular 

Fernando da Costa Ribeiro -·Suplente 

c) lnsututo de Pesquisas Cientificas e 
Tecnológicas do Amapá- IEPA 

Augusto de Oliveira Júnior- Titular 

Janaina Reis Ferreira Lima - Suplente 

d) Laboratório Central de Saúde Pública- LACEN 

Margarete do Socorro Mendonça Gomes -Titular 
Aldo Aparecido Júnior - Suplente 

e) Instituto Estadual de Florestas -IEF 

Ana Margarida Cas1ro Euler -Titular 

Lana Patricia Santos de Oliveira -Suplente 
f) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado "do 
Amapá- FAPEAP 

Lailson do Nascimento Lemos -Titular 

Lldiane Rodrigues Vieira - Suplente 

g) Universidade Federal do Amapá- UNIFAP 

Alan Cavalcante Cunha- Titular 

José Carlos Tavares- Suplente 

h) Federaçao das Indústrias do Estado do Amapá -
FIEAP 

Joziane Araújo Nascimento Rocha-Titular 

Antônio Abdon da Silva Barbosa- Suplente. 

i) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
EMBRAPAIAP 

Gilberto Ken-lti Yokomizo- Titular 
Ricardo Adaime da Silva- Suplente 

Art. 4'- O Coordenador do Conselho Cientifico 
Estadual da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da 
Amazônia Legal - BIONORTE sara o Secre1ário de Estado da 
Ciêncra e Tecnologia, ANTONIO CLAUDIO ALMEIDA DE 
CARVALHO e o Vice- Coordenador o pesquisador ALAN 
CAVALCANTE CUNHA. 

Art. 5"- REVOGAM-SE todas as drsposições em 
contrario. 

Dê-se ciéncia, cumpra-se e publique-se 
\ 

9_ABINETE 0_9 SECRETÁRIO DE ESTADO DA Clf:NCIA E 

I 
I 

·! 
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TECNOLOGIA. em Mácapà&AP de fevrelfo de 2013. 

(} ~,~. I 
ANTONIO CLAUDitf, . !._;E CARVALHO 

SecretàriÓ de Estado da C i cia e Tecnologia 

Onfraestrutura 

Joel Banha Picanço 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 
Processo: 2013/008068 
Portes: 
7' (sétimo) Termo Aditivo ao contrato n' 065/10 · SEINf. que 
entre si celebram o G.E.A .. atreves do Secretario de Estado 
do lnlroestrulura - SEINF. como CONTRATANTE e a 
empresa THT CONSTRUÇÕES LTOA como CONTRATADA. que 
tem como objetivo os setviços de: Relermo e Amplioçóo da 
Feira do Produtor do Município de Santana-AP. para os fins 
nele declarados. 

.ClÁUSUlA OITAVA · DA VIGENCIA: Fica prorrogado por 
mais 150 {cento e cinquenla) dias consecutivos o prmo 
paro o conclusão dos serviços. objeto do conholo n~ 

065;1 O·SEINf. Com previsão de término da obra pa.,ondo 
para 08/08/20 13. 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 
Processo n' 2013/0806 7 
Partes: 
s: [quinto) Termo Aditivo ao conlrota n' 133/11 -SEINf. que 
entre si celebram o G.E.A .. através da Secretario de Estado 
do lnlraeslrutura - SEINf. como CONTRATANTE e a 
empresa IHT CONSTRUÇÓES LTDA como CONTRATADA. que 
tem como objetivo os serviços de Retorço na Loge de 
cobertura e revilolizoção do tachado e lateral do Tribunal 
de CanJas do Estado do Amapá/ICE. em Macapó. poro os 
Iins nele declarados. 

CLÁUSUlA OITAVA · DA VIGÊNCIA: fico prorrogado por 
mpis 90 (noventa) dias consecutivos o prazo para o 
conclusão dos serviços. objeto do conlrÓio n' 133/1 t
SEINF. Com previsão de término da obro passando j.)UIO 

14/05/2013. 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 
Processa n' 2012/79962 
Partes: 
4' [quarto) Termo Adlllvo ao contraio n' 133/T 1 -SEINF. que 
entre si celebram o G.E.A .. através da Secretario de Eslodo 
da lnlraestrulura - SEINF. como CONTRATANTE e a 
empresa THT CONSTRUÇÕES LIDA como CONTRATADA. que 
tem como objetivo os serviços de Retorço na lage de 
cobertura e revltalização do tachado e lateral do Tribunar . 
de Contas do Estado do Amopó/TCE. em Maca pó. poro os 
Iins nele declaro dos. 

CLÁUSULA r'ERCEtRA - DO PRECO: Ao Preço global 
contratado de ~6.656 46 (Hum milhão quarenta e 
seis mil oitocentos e cinquenlo e seis reais e quarenta e 
seis centavos) .. lica acrescido, o valor de R~·39.024J1 

· (Trinta e nove mil. vinte e quatro reais e vinte e dois 
centavos). passando o Contrato paro o valor de Ri: 
1,085.880,68 (Hum milhão oitenta e cinco mil. oitocentos c 
oitenta reais e sessenta e oilo centavos). 

ClÁUSULA OITAVA · DA VIGtNCIA: fica prorrogado por 
mais 90 (noventa) dias consecutivos o prazo poro o 
conclusão dos serviços. objeto do contrato n' 133/ 11· 
SEINF. Com previsão de término da obro passando p<Jro 
13/02/2013. 

Macapó (AP). 16/ll/2012. 

4
-/;;f;.;;/,,,., 
~B'arihb-PitÓnÇY 

.S o de Estado da lnfroestruiuro 
Contratante 

Decreto n' 0834/201 t 

(DIÁRIO OFICIAL) 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Exlrato de Termo Aditivo 
Processo n' 2012/40339 
Partes: 
3' {terceiro) lermo Aditivo oo contrato n' 103;'201 I S[INF 
que entre si celebram o G.E.A. alrovés da Secrelor~o de 
Estado do lnlroestruturo- SEINf. como CONTRATANTE e o 
empresa STANDARD CONSTRUÇÕES LIDA corno 
CONTRATADA. que tem como ·objetivo os serviços de 

Construção de Entrepostos Comerciais nos Assentamentos 
Piqulá e Cujubim. e Construção de área Administrativo e 
;efeitórlo na Escola Família do Cedro. no Município de 
Tortorugolzinho. poro os Iins nele declarados. 

CLÁUSULA OITAVA • DA VIGÊNCIA: fica prorrogado por 
maiS' 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivas ó prazo 
poro o conclusão dos serviços. objeto do contrato n' 
103/2011 • SEINF. Com previsão de término do obra 
passando paro 06/07/2013. 

M~copá {AP) 05107/2012 

~;./~?.;'. 
el1lonhâ ~f2àn~' '-

S o de Estado do lnlraeslrutura 
contratante 

Decreto n' 0834/2011 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 
PROCESSO: 2013/02244 
Portes: 
1' (primeiro) Termo Aditivo ao controlo n' 017/13 -SEINI 
que entre si celebram o G.E.A., otraves do Secr€-tona de 
Estado do tnlraeslruluro- SEINf. como CONTRATANTE e o 
empresa THT CONSTRUÇÕES LIDA como CONTRATADA. que 
tem como objetivo os serviços de: Reformo Geral do 
Sombódromo, no Município de Mocopó-AP. poro os Iins 
nele declarados. 

ClÁUSULA SÉTIMA -DO PRAZO DE EXECUCÃO DA OBRA: fico 
prorrogado por mais 60 (sessenta) dias consecutivos o 
prazo poro a conclusão dos serviços, objeto do controlo n' 
017!13-SEJNF. Com previsão de término da obra passando 
poro 25/05/2013. 

Mocopó (AP). 28/02/2013. 

UNIDAo'E DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 
PROCESSO N' 2013/009316 
Portes: 
1' [primeiro) Termo Aditivo ao controlo n' 035/2012 ·SEtNf 
que entre si celebrem o G.E.A .. atrovós do Sccrclano de 
Estado da lnlraeslruluro·- SEINf. corno CONTRATANtE e o 
empresa ELOS ENGENHARIA liDA corno COtHRATADA. que 
tem como objetivo os serviços de: ADAPTAÇÃO E REFORMA 
DO REfEITÓRIO DO HOSPITAl DE EMERGÊNCIAS. NO 
MUNtcjPIO DE MACAPÁ. ~oro os Iins nele declarados. 

ClÁUSULA OITAVA • DA VIGÊNCIA: fico prorroyado po; 
mais 135 (Cento e trinta e cinco) dias consecutivos o prazo 
para o conclusão dos serviços. objeto do controlo n' 
035/2012-SEINf. Com previsão de termino do obro 
passando para 08/07/2013. 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de lermo Aditivo 

Processo: 2012t83194 
Portes: 
3' (lercelro) Termo Aditivo' ao conlroto n' OU4,'2U 1; • SEI IH 
que entre si celebram -o G.E.A. atreves du ~~crelmio ti~ 
Estado do tnlroeslruturo- SEINF como CONTRAíANTE e u 
empresa ABO CONSTRUÇÕES liDA como CONTRATADA. 
que tem como objetivo os serviços de: Urbanizoçáo dos 
Pier's do Bairro Santa Ines. no Municipio de Mocopó poro 
os Iins nele declarados. 

CLÁUSULA OITAVA ·-Q.~ VIGÊNCIA: fica prorrogado por 
mais 240 (duzentos e quarenta) dias conseculivos o prato 
paro a conclusão .dos serviços objeto do Controlo n~ 

004/201 t -SEINF. Com previsão tle término tio obro 
passando para 09/08,2013. 
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Mocopó {AP). tt.-t7t2012 

~d~42 
:f'~'if6 (;;! ançó" v-

Se c r e Estodo Uu lnflaestrut\,oca 
Contratante 

Decreto n' 0ª3~~01 r 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato do 8' (oilovo) Termo Aditivo ao controlo n' 032/2010 
· SEINF, que entre si celebram o G.E.A.. através da 
Secretaria de Estado do Infraestrutura - SEINf. como 
CONTRATANTE e a empresa FERREIRA & CASTRO LIDA 
como CONTRATADA, que tem .como objetivo os serviços de 
.Construção de um Centro Comunllórlo de lplxuno Miranda 
Grande. no Município de llaubol do Piririm·AP, poro os Iins 
nele declarados. 

Onde se lê: 
Maca pó [AP). 08/03/2013 

leio-se: 
Mocopó {AP). 25/01/2013. 

Mocopó (AP). 15í03;2013 

~:l~~~ô 
Secrélório de Estado do lnlraeslruluro 

contratante 
Decreto n' 0834/201 t 

(Educação 

Elda Gomes Araújo (interina) I 

· PORTARIA N° 0099/2013 • GAB/SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto n° 0080/2013, de 07 
de janeiro de 2013, com fundamento na Lei n° 
1.230 de 29 de maio de 2008, que organiza a 
Secretaria de Educação e, cqnforme 
Memorando n° 00498/2013-CODNOPE/SEED, de 
08/02/2013. 

Resolve: 
Art.1° • Nomear os técnicos indicados 

abaixo e respectivos setores para compor o 
Núcleo de Acompanhamento e Execução do· 
Projeto Florestabilidade no Amapâ (NAE· 
FLORESTABILIDADE), que tern como principal 
objetivo "difundir as vantagens soc1a1s 
ecológicas e econômicas do · manejo das 
florestas como estratégia de desenvolvimento 
sustentãvel e uma opção de Inserção no mundo 
do trabalho, tendo sido concebido pela 

. FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, em parceria 
com o Serviço Florestal Brasileiro e o Fundo 
Vale". 

• Janete Silva de Senna Barreto (UEA· 
NATEP/CODNOPE) 

• lranl do Socorro Freitas da Costa 
Gemaque (UEA·NATEP/ÇODNOPE) 

Teresa Cristina Souza (UEA· 
NATEP/CODNOPE) 

Marcelina Dias Neta (UEA· 
NATEP/CODNOPE) 

• Romulo Alves . Vasconcelos (UEA· 
NATEP/CODNOPE) _ 

Adônis Souza Monteiro (UEA· · 
NATEP/CODNOPE) 

Francisca Lima Costa (UEA· 
NATEP/CODNOPE) 

• Jucellm Campos Moreira (OUCUS. 
NATEP/CODNOPE) 

• Cella Mota Rodrigues de Souza 
(UAMOT/CODNOPE) 

• Nllda Miranda da Silva (NEFEIICEBEP) 
• Roberto Favila Valente Gentil Junior 

(NEM/CEBEP) 
• Gisele de Nazaré Nascimento Braz 

(NEM/CEBEP) 
• P~_!!l Correia de Souza (NEC/CEESP) 
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·lvone Nunes Guidão (NEIICEESP) 
Art. 2" • O Núcleo de Acompanhamento 

e Execução do Projeto Florest~bilidade (NAE· 
FLOREST ABILIDADE) de autoria da Fundação 
Roberto Marinho, terá como coordenação local 
a Secretaria de Estado da Educação (SEED) e 
Instituto Estadual de Floresta (IEF). 

Art. 3" Caberá ao Núcleo de 
do Projeto Acompanhamento e Execução 

Florestabllidade (NAE·FLOREST ABILIDAOE) 
definir os critérios de seleção dos professores e 
coordenadores pedagogos que serão 
capacitados pelo projeto seguindo o critério de 
propriedade estabelecido em articulação com a 
Fundação Roberto Marinho. 

Art. 4° • São atribuições do NAE· 
FLORESTABILIDADE da SEED; 

I • Coordenar, acompanhar, avaliar e 
elaborar relatórios que registrem as etapas que 

. forem sendo executadas para a formação dos 
professores e coordenadores pedagógicos. 

11 • Elaborar Plano de Trabalho que 
. contemple as etapas de execução do projeto, 

cronograma de viagens e os recursos materiais e 
humanos neces.sãrios para o cumprimento do 
projeto em consonância com o Termo de 
Cooperação Técnica, assinado entre a Fundação 
Roberto Marinho e a Secretaria de Estado da 
Educação (SEEO). 

111 • Responsabilizar-se pelo registro de 
frequência . dos professores e coordenadores 
pedagógicos envolvidos no processo de 
capacitação. 

IV • Elaborar plano de viagem visando o 
pagamento de diárias, hospedagens, quando 
couber e transporte da equipe no processo das 
capacitações que ocorrerão nos seguintes polos: 

Polo I - Macapá, Santana, Mazagão, 
Cutias e ltaubal; 
· Polo 11- Laranjal do Jari e Vitória do Jari; 

Polo 111...: Olapoque e Calçoene; 
Polo IV - Tartarugalzinho, Pracuúba e 

Amapá; 
Polo V - Ferreira Gomes, Porto Grande, 

Serra do Navio e Pedra Branca. 
V • Orientar as instituições de ensino 

para a Inserção da temática MANEJO 
FLORESTAL no currículo e no Projeto . 
Pedagógico (PP) da escola. 

VI • Realizar, após a conclusão da 
capacitação por um período mínimo de 03 (três) 
anos, visitas de acompanhamento às escolas 
participantes e monitorar por meio de Relatórios 
as ações vlvencladas nos projetos. 

Art. s• · Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura. 

Dª·se ciência, registre-se, publique-se e, 
cumpra-se. 

Gabinete da 
12/03/2013. 

Prof'. 0~. Ida Gomes Araújo 
Secretária de Estado de Educação 

Decreto N" 0060/2013-GEA 

EXTRATO DO PRIMEIRO 11'1 TERMO ADITIVO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 001/2012 

Instrumentos e Partes: GEAISEED e a empresa 
POSITIVO INFORMÁTICA S.A.. . 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FINAUDADE: O p·resenta 
termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do 
pra•o de vigência da Ata de registro de Preços N" 
001/2012-SEED, de 13 de janeiro do 2012, com 
fundamento na Cláusula Primeira do Instrumento 
original. 
1.1 - O FORNECEDOR deverá observar as 
especificações técnicas contidas no anexo I do edital 
do Pregão El~trõnico n' 001/20l1- CPUGA21SEE!:'. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO: Fica prorrogado, 
por um periodo de 12 (12) rneses, a vigência da Ata 
de registro de Preços n• N' 001/2012-SEED, a contar 
do dia 13 de janeiro de 2012. · 
CLÁUSULA TERCEIRA· DA EFICÁCIA: Para que este 
Tarmo Aditivo entre em vigor e tenha eflcácla é 
necessária a publlcaç3o. do seu extrato no DOE. 
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS 
DEMAIS CLÁUSULAS: Nesto Termo, ficam ratificadas 
as demais cláusulas da Ata de Registro de PreÇos n• 
001/2012-SEED, ora aditado, que não colidam com o 
acordado neste último. 
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ASSINARAM: A Secretária do Estado da Educaçao 
Interina, Sra. ELDA MES DE ARAUJO, e o 
representante legal da rosa. o Sr. LUIS ENRIQUE 
RIVERA GALLEGUILLO . 

EXTRATO 00 PRIMEIRO (1") TERMO ADITIVO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 002/2012 

Instrumentos e Partes: GEAISEED e a empresa SCA 
SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA· DA FINALIDADE: O presente 
termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do 
pra.o de vigência da Ata de registro de Preços N° 
002)(1012-SEED, de 13 de janeiro do 2012, com 
fundamento na Cláusula Primeira do instrumento 
original. 
1.1 - O FORNECEDOR deverá observar as 
especificações têcnicas contidas no anexo 1 do edital 
::: ~:-::;!c Elat:-er::co no CC1:~c~ ~ - CPL'CAS}SEEC. 
CLÁUSULA SEGUNDA· DO PRAZO: Fica prorrogado, . 
por um perfodo de 12 1121 meses, a vigência. da Ata 
de registro de Preços n• N" 0021201 2·SEED, a contar 
do dia 13 de janeiro de 2012. 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA EFICÁCIA: Para que este 
Tenno Aditivo ontro em vigor e tenha eficácia é 
necessária a publicação do seu extrato no DOE. 
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS 
DEMAIS CLÁUSULAS: Neste Tenno, ficam ratificadas 
as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços n' 
002/2012-SEED, ora aditado, que não colidam com o 
acordado neste úttimo. 
ASSINARAM: A Secretária de Estado da Educação 
Interina, Sra. ELDA GOMES DE ARAÚJO. e o 
representante legal empresa, o Sr. JOÃO 
V ALBERTO COSTA C V LCANTE. 

EXTRA TO DO 2' TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 
N•. 0090/2011 - SEED 

Instrumentos e Partes: GEA/SEED e o (a) Sr.(a) 
ALCINDO BAJO FARIAS. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente TERMO ADITIVO· 
tem por .objeto prorrogar vigência e prever o indlce 
de reajuste anual do CONTRATO N' 0090/2011, em 
suas Cláusulas Terceira e Sétima, conforme a seguir: 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VI~NCIA: O presente 
CONTRATO teni vigência a partir de.01 de janeiro de 
2013 a 31 de dezernbro de 2013. · 
CLÁUSULA SETIMA - DO REAJUSTE NO VALOR OA 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL: O aluguel será reajustado em 
conformidade com a variação do INPC Geral ou IGP
M. observando o Indica que for mais vantajoso para a 
administração, a cada 12 (doze).,esea, isto é, 20 partir 
do .mês de janeiro, sendo que, no caso de vir a ser 
extinto o lndlce escolhido pelas partes, será adotado, 
em substituição, o que no mês do últiMo 
reajustamento dele mais houver 'aproximado, som 
excedê-la. 
7.1- Em caso da ampliação ou outras alterações no 
imóvel, ocasionando aumento do valor contratado, 
será necessária aprovação do Laudo de Avaliação do 
imóvel emitido pela REDE FiSICAISEED. 
7.2 · Não h~vendo acordo entre as partes, a 
LOCATÁRIA, após 03 (três) anos de vigência do 
CONTRATO inicial, poderá solicitar revlsAo do valor a 
fim_ de ajustá-lo ao preço de mercado, mediante 
aprovaçao através do Laudo de Avallaçao do Imóvel 
emitido pela REDE FiSICAISEED. 

·CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem Inalteradas as 
demais Clàusulas e condições estabelecidas no 
Instrumento prlncl 1.. 
ASSINARAM: O S tllrlo de Estado da Educaçlo, 
Sr. ADALBERTO C R ALHO. RIBEIRO, e o (a) Sr.(a) 
ALCINDO BAJO FA A . 

EXTRATO DO 2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N•. 009112011- SEED 

Instrumentos e Partes: .GEAISEED o o (a) Sr.(a) 
JOSE ADAL TON DOS SANTOS GOMES. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente TERMO ADITIVO 
tem por objeto prorrogar vigência e prever o indica 
do reajuste anual do CONTRATO N" 0091/2011, em 
suas Clâusulas T.crccira e Sétima, conforme a seguir: 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: O presente 
CONTRATO terá vigência a partir de 01 de janeiro de 
2013 a 31 de dezembro de 2013. · 
CLÁUSULA SÉTIMA- DO REAJUSTE NO VALOR DA 
LOCAÇÃO 00 IMÓVEL: O aluguel serã reajustado em· 
conformidade com a vartação do JNPC Geral ou IGP· 
M, observando o indica que for mais vantajoso para a 
administração, a cada 12 (doze) meses, lato é, a partir 
do môs de janeiro, sendo que, no caso de vir a ser 
extinto o indic& ascolhldo petas parte;,, s;rã ;~ct..d\i, 
em substituição, o que no mês do último 
reajustamento dele mais houver aproximado, sem 
excedê-lo. 
7.1 - Em caso de ampliação ou outras alterações no 
imóvel, ocasionando aumento do valor contratado, 
será necessária aprovação do Laudo de Avaliação do 

·Imóvel emitido pela REDE FISICAISEED. 
7.2 - Não havendo acordo entre as partes, a 
LOCATÁRIA, após 03 (três) anos de vigência do 
CONTRA TO inicial, poderá solicitar revisA o do valor a 
fim de ajustá-lo ao preço de mercado, mediante 
aprovação através do Laudo de Avaliação do Imóvel 
emitido pela REDE FiSICAISEED. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanêcem Inalteradas as 
demais Cláusulas e condições estabelecidas no 
Instrumento principal.. · 

, 
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ASSINARAM: O Secr tllrlo de Estado da Educacão. 
Sr. ADALBERTO CA . 
JOSÉ ADALTON DOS 

EXTRA TO. DO 2• TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 
N•. 0093/2011- SEED 

Instrumentos e Partes: GEAISEED e o (a) Sr.( a) INA 
TEREZINHA DOS S. FAÇANHA PEREIRA. 
CLAUSULA PRIMEIRA: O presente TERMO ADiTIVO 
tem por objeto prorrogar vigência e prever o indice 
de reajuste anual do CONTRA TO N• 0093/2011, em 
suas Cláusulas Terceira e Sétima, conforme a seguir: 
CLÁUSULA TERCEIRA ..: DA VIGÊNCIA: O presente 
CONTRATO terá vigência a partir de 01 de janeiro de 
2013 a 31 do dezembro da 2013. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE NO VALOR DA 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL: O aluguel será reajusiado em 
conformidade com a variação do INPC Geral ou IGP
M, observando o Indico que for mala vantajoso para a 
administração, a cada 12 (doze) mGSes, Isto é, a partir 
do mês de janeiro, sendo que, no caso de vir a ser 
extinto o fndlce escolhido pelas partos. será adotado, 
em substnuição, o que no mês do ultimo 
roajustan:tcnto dele mais houver aproximado, sem 
excedê-lo. 
7.1- Em caso de ampliação ou outras alterações no 
imóvel, ocasionando aumento do valor contratado 
será necessária aprovação do Laudo de Avaliação d~ 
Imóvel emitido pela REDE FISICAJSEED. 
7.2 • ~ão havendo acordo· entro as partes, a 
LOCATARIA, após 03 (três) anos de vigência do 
CONTRATO Inicial, poderá solicitar revisão do valor a 
fim de aJustá-lo ao preço de mercado, mediante 
aprovação através do Laudo de Avaliação do imóvel 
emitido oela REDE FÍSICAISEED. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem Inalteradas as 
domais Cláusulas e condições estabelecidas no 
instrumento principal .. 
ASSINARAM: O Soe rio de Estado da Educação, 
Sr. ADALBERlO CAR LHO RIBEIRO, o. o (a) Sr.(a) 
INA TEREZINHA DOS ÇANHA PE,REIRA. 

EXTRA TO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 
N°. 0098/2011- SEED 

Instrumentos e Partes: GEA/SEED e o (a) Sr.(a) 
NONATO VICENTE NUNES AIRES. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente TERMO ADITIVO 

. tem por objeto prorrogar vigência e prever o indica 
de reajuste anual do CONTRATO N' 0098/2011. em 
suas Cláusulas Terceira e Sétima, conforme a seguir: 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: O presente 
CONTRA TO terá vigência a partir de 01 de janeiro de 
2013 a 31 de dezembro de 2013 .. 
CLÁUSULA SÉTIMA- DO REAJUSTE NO VALOR DA 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL: O aluguel será reajustado em 
conformidade com a vai1açao do INPC Geral ou IGP
M, observando o lndlce que for mais vantajoso para a 
admtnlstraçio, a cada 12 (doze) meses, Isto é, a partir 
do mês de janefro, sendo que, no caso de vir a ser 
extinto o índice escolhido pelas parte.s, será adotado, 
em substituição, o que no mês do ultimo 
reajustamento dele mais houver aproximado, sem 

. excedê-lo. 
7.1 - Em caso de ampliação ou outras alterações no 
Imóvel, ocasionando aumento do valor contratado, 
será necessária aprovação do Laudo de Avaliação do . 
Imóvel emitido pela REDE FÍSICAISEED. 
7.2 • Não havendo acordo entre as partes, a 
LOCATÁRIA, após 03 (três) anos de vigência do 
CONTRATO inicial, poderá ~olicltar revisão do valor a 
fim de ajustá-lo ao preço de mercado, mediante 
aprovação através do Laudo de Avaliação do imóvel 
emitido pela REDE FÍSICAISEED. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem Inalteradas as 
demais Cláusulas e condições estabelecidas no 
Instrumento principal .. 
ASSINARAM: O Secre 

,Sr. ADALBERTO CAR 
NONATO VICENTE NU 

EXTRATO DO 2' TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°. O 122/2011 - SEED 

Instrumentos e Partés: GEAJSEED e o (a) Sr.(al 
ADLINEZ RIGONI FERREIRA COSTA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente TERMO ADITIVO 
tem por abJeto prorrogar vigência e prever o lndlce 
de reajuste anual do CONTRA TO N' 012212011 -
SEED, em suas Cláusulas Terceira e Sétima, 
conforme a seguir: 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: O presente 
CONTRA TO terá vigência a parti i de 01 de janeiro de 
2013 a 31 de dezembro de 2013. · 
CLÁUSULA SÉTIMA- DO REAJUSTE NO VALOR DA 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL: O aluguel serã reajustado am 
conformidade com a vartação do INPC Geral ou IGP· 

' • M, observando o lndice que for mais vantajoso para a 
administração, a cada 12 (do•el meses, Isto é, a partir 
do mês de janeiro, sendo que, no caso de vir a ser . 
eJctJnto o indlce escolhido pelas partes, será adotado, 
ell) substituição, o que no més do último 
reajustamento dele mais houver aproximado, sem 
excedê-lo. 
7.1 - Em caso de amplla~o ou outras alterações no 
imóvel, ocasionando aumento do valor contratado, 
seré necessârla aprovaçao do Laudo de Avallac;;lo do 
Imóvel emiUdopela REDE FiSICA/SEED. . 
7.2 • Nlio havendo acordo· entre as partes, a 
LOCATÁRIA, após 03 (três) anos de vigência do 
CONTRATO inicial, poderã solicitar revisão do valor a 
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fim de ajustá-lo ao preço de mercado, mediante 
aprovação atravós do Laudo de Avaliação do imóvel 
emitido pela REDE FÍSICAISEED. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Penr.anecem inalteradas as 
demais Clausulas e condições estabelecidas no 
Instrumento pr_incipal.. 
ASSINARAM: O Secre 
Sr. ADALBERTO CAR 
ADLINEZ RIGONI FER 

EXTRATO DO Z0 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N'. 012812011- SEED 

lnstl}lmentos e Partes: GEAISEED e o (a) Sr.(al 
FRANCISCO GOMES DA SILVA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente TERMO ADITIVO 
tem por objeto prorrogar vigência e prever o índice 
de reajuste anual do CONTRATO N' 012812011, em 
suas Cláusulas Terceira e Sétima, conforme a seguir: 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÉNCIA: O presente 
CONTRATO terá vigência a partir de 01 de janeiro de 
2013 a 31 de dezembro de 2013. 
CLÁUSULA SÉTIMA - 00 REAJUSTE NO VALOR DA 
L~':.11.Ç.A.o ~C' !MÓVEL: O ~!t!~:.:e! ~~rã reaJu!~é~ ~~ 
conformidade com a variação do INPC Geral ou IGP
M, observando o indicc que for mais vantajoso para a 
administração, a cada 12 (doze) meses, isto é, a partir 
do mês de Janeiro, sendo que, no caso de vir a ser 
extinto o Indica escolhido pelas partes, serã adotado, 
em substltulçilo, o que no mês do ultimo 
reajustamento dele mais houver aproximado, sem · 
excedê·lo. 
7.1 - Em caso de ampliação ou outras a~erações no 
imóvel, ocasionando aumento do valor contratado, 
será necessária aprovação do Laudo do Avaliação do 
Imóvel emitido pela REDE FÍSICA/SEEO. 
7.2 • Não havendo acordo entre as partes, a 
LOCATÁRIA, após 03 (três) anos de vigência do 
CONTRATO Inicial, poderá solicitar revisão do valor a 
fim de ajustá-lo ao preço de mercado, mediante 
aprovaçã'o através do Laudo de Avaliação do imóvel 
emitido pela REDE FISICAISEED. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem lnal•.eradas as 
domais Clausulas e condições estabelecidas no 
instrumento principal .. 
ASSINARAM: O Secretà 
SI. AOALBERTO CARV 
FRANCISCO GOMES O 

EXTRA TO 00 3' TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 
N'. 016312011- SEEO 

Instrumentos e Partes: GEAISEEO e o (a) Sr.(a) 
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente TERMO ADITIVO 
tom por objeto prorrogar vigência e prever o Indica 
de reajuste anual do CONTRATO N' 06312011, em 
suas Clá.usulas Torce Ira e Sétima, conforme a seguir: 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: O presente 
CONTRATO terá vigência a partir de 01 de janeiro' de 
2013 a 31 de dezembro de 2013. 
CLÁUSULA SÉTIMA- 00 REAJUSTE NO VALOR DA 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL: O aluguel será reajustado em 
conformidade c0111 a variação do INPC Geral ou IGP· 
M, observando o Indico que for mais vantajoso para a 
administração, a cada 12 (doze) meses, isto é, a partir 
do mês da janeiro, sendo que, no caso de vir a ser 
extinto o Indica escolhido pelas partes, serã adotado, 
em substltulçao, o que no mês do último 
roajustamonto dele mais houver aproximado, sem 
excedê-lo. 
7.1 -Em caso de ampliação ou outras alterações no 
Imóvel, ocasionando aumento do valor contratado; 
será necessá·rfa aprovação do laudo de Avallaçao do 
!~<5ve! e~!!!1~ pcl!! P.E~E F!!!C.A!SEED. 
7.2 • Não havendo acordo entre as partes, a 
LOCATARIA, após 03 (três) anos de vigência do 
CONTRATO inicial, poderá solicitar revlsao da valor a 
fim do ejustà-lo ao preço de mercado, mediante 
aprovação através do Laudo de Avaliação do imóvel 
emitido pela REDE FiSICAJSEED. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as 
demais Cláusulas e condições estabelecidas no 
instrumento principal. 
ASSINARAM: O S tárlo de Estado da Educação, 
Sr. AOALBERTO C VALHO RIBEIRO, e o (a) Sr.(a) 
CARLOS AUGUST ONTEIRO BAIA. 

EXTRA TO DO 2" TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 
N'. 016712011- SEEO 

lnstrumentoa e Partas: GEA/SEEO e o (a) Sr.(a) 
RAIMUNDO RODRIGUES DAS NEVES. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente TERMO ADITIVO 
tem por objeto prorrogar vigência o prever o índice 
de reajuste anual do CONTRATO N" 016712011 -
SEEO, em suas Cláusulas Terceira o Sétima, 
conforme a segui r: 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: O presente 
CONTRA TO torá vigência a partir de 01 de janeiro do 
2013 a 31 de dozembro de 2013. 
CLÁUSULA SÉTIMA- DO REAJUSTE NO VALOR DA 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL: O aluguel será reajustado em 
conformidade com a variação do INPC Geral ou IGP· 
M, observando o índice que for mais vantajoso para a 
administração, a cada 12 (doze) meses, Isto é, a partir 
do mês de janeiro, sendo que, no caso de vir a ser 
extinto o lndlce escolhido pelas partes, será adotado, 
em substituição, o que no mh do último 
roajustamento dele mais houver aproximado, sem 
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excedê-lo. 
7.1 - Em caso de ampliaçáo ou outras altorações no 
imóvel; ocasionando aumento do valor contratado, 
será necessãrl~ aprovC~~çâo do Laudo (f~ 4v~l!:u;~~ rj') 
imóvel emitido pela REDE FISICAISEED. 
7.2 • Não havendo acordo entre as partes, a 
LOCATÁRIA, após 03 (três) anos de vigência do 
COijTRA TO inicial, poderá solicitar revisão do valor ll 
fim de ajusta-lo ao preço de mercado, mediante 
aprovaçAo através do Laudo de Avaliação do Imóvel 
emitido pela REDE FÍSICAISEEO. . 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem·inalteradas as 
demais Clâusulas c condições estabelecidas no 
Instrumento principaL 
ASSINARAM: O Se 
Sr. AOALBERTO CA 
RAIMUNDO RODRIG 

AVISO DE NCELAMENTO ~
\ ... 

Tornar sem efeito o E o de do Terrno de Contrato 
n' 0320/2012, public no DOE de 2110212013, 
Pág.09. 

AVISO 
PREGÃO ELETRÓNICO N'. 0712013 SOB A FORMA OE 

REGISTRO DE PREÇO 
PROCESSO: 2012/73869 

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, por 
intermédio desta Pregoeira, avisa aos interessados que 
estará disponível através do www.llcitacoes-e.com.br, o 
edital de licitação, modalidade Pregão Eletrônico n' 
0712013/SEED sob a forma de Registro de Preço, cujo 
objeto é aquisição de Computadores e no-breaks, para a 
Secretaria de Estado da Educação, n' .da licitação: 473212. 
lnfonna ainda que a data para o Acolhimento das 
Propostas lera inicio a partir da publicação deste aviso no 
D.O.E., até o dia 04/04/2013 às 10h00min: A data de 
Abertura das Propostas será no dia 04/04/2013 às 
10h30min e a data e hora da Disputa será no dia 0510412013 
às 09h00min. (Horário de Brasília). 

Macapà, 21 de março de 2013. 

(lndustria e Comércio 

nosé Reinaldo Alves Picanço 

PORTARIA (P) N° 009/2013- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferi~as pelo Decreto n° 
0007 de 03 de janeiro de 2011 e, tendo em vista 
o que consta no Memo. n° 09/2013-/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1° · Homologar o deslocamento dos 
servidores DANIEL FRANCISCO PIMENTA 
QUINTAS, Gerente Geral do Projeto Cad.Min. e 
Agregado da Construção Civil da Código CDS-2 e 
MÁRCIO ROBERTO PIMENTEL DE SOUSA, 
Diretor do DRM, Código CDS-3 que viajaram da 
sede de suas atribuições Macapa-AP, até o 
Município de Ferreira Gomes. cujo objetivo foi 
fazer coleta de 40 Kg de amostras de rocha no 
Canteiro de obras da Empresa Ferreira Gomes 
Energia e na pedreira da empresa CCL para fins 
de análise petrogrâfica em Laboratório 
Especializado, no dia de 14.03.2013. 

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

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO . E .MINERAÇÃO, em 

"'~':::~~~~ ML'~'PICANÇO 
~ICOM 

(Saúde· ) 
Lineu da Silva Facundes 
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PORl M~IA N" 5711: .. 
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PORTARIA N° 77/13-SESA 

A SECRETARIA DE SAÚDE- ADJUNTA /1\REA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso dê1S 

atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.0/.2011 c; 
considerando o que consta no Prol. Gc• ai no 
2013/12341, 

i{ESOLIIE: 

Designar;:; servidor i! ANA CLAUDli\ LOBO ;')A 
SILVA Cnefe da Cooro.:,~n.::l:ki.-; ue 
fnfem:agem - CDS-2, para t:ln s:,Dsl•L::<;~•J 

<! acumulativamente, responJ,~r p~lu Gugo 
de Diretor<:~ do Hospital. da· Cri;,,:;;, :• c!o 
:,dolcs::cnte CDS-3, du> 1o1lc o 

impedimento da titular, no periot:•> de O·i a 
07.03.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/Sf:SA: c:n 
l.tlar.;Jp,i·Ap, 28 de fevereiro de :wu. 

lot!AI{li\--t(~~-;u:; 
Sccrctilriil de S:~údc- Adjunt:. 
Úe;, d-.! Gcstiio em S;üidc 

PORTARIA NO 85/13-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no 
uso das atribuições que lhe sao c!f'f<.:ridas· 
pelo Decreto n° 0679 de 08.03.2012 e, 
considerando o que constn do Memo n° 
094/2013-GAB/HE; 



Maca á 21.03.2013 

RESOLVE: 

:~rt. : '' - De$ignar a Servidoril GU\USILENE 
C M1Cl..'l DE Hf.LO - cnfer.nciril, iota::;, no 
i ~u~p;t:ll de Enlt.!rgência1 p3rn t:xen~cr l: 

'·"'Ç~lJ Ú!! itesponsável de Auxiliilr T<:cnico 
dil Coordenilçao de Enfcrrn:Jgt~m do Ho;-pitul 
<k Eon..!rgê<lcia/HE, sem ônus pM;o a 
.::~.:crcr:u i~ de Estado c.la Saúd<!. 

... ~·. :~:.-;.:.. pr..::-.;cntc puna.-i.1 <:nlr.~ t~ln ·.·i<JDr 

.... d;-.t:o Jt~ 'ua publicação. 

(i;\!HNETf DO SECRETÁRIO/SfSA- t·l~cap;i 
- /\;•, 0~ üe tn:•rço Je 2013. 
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PORTARIA N° 87/2013-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE- em 

Exercício, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0824 de 

11.03.2013 e, considerando: 

- Considerando a Portaria N" 2.554, de 28 de 

outubro de 2011 Institui, no Programa de 

Requalificação de Un\dades Básicas de Saúde, 

o Componente de Informatização e Telcssaúde 

Brasil Redes na Atenção Básica, integrado ao. 

Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes; 

(DIÀRIO OFICIAL) 

- Considerando a Portaria N° 2.546, de 27 de 

outubro de 2011, Red/efine e amplia o Programa 

Telessaúde Brasil, que passa a ser 

denominado Programa Nacional Telessaúde 

Brasil Redes (Telessaúde Brasil Rede~); 
- Considerando a Portaria N° 2.488. de 21 de 

outubro de 2011 Aprova a Poli\ica Nacional de 

Atencâo Basica. estabelecendo a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da 

Atehção Básica. para a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS); Jd/ 
-Considerando a Portaria 1229, de 14 '{e~nho 
de 2012, que estabelece recursos financeiros 

destinados ao programa Nacionai-Telessaúde 

Brasil Redes; 

- Considerando a necessidade de implantar o 

Núcleo Técnico Cientifico do.Telessaúde Brasil 

Redes no âmbito estadual e dessa forma 

aprimorar o atendimento na atenção básica 

nos 16 municípios, contemplados com o 

Telessaúde. 

RESOLVE: 

Instituir a Comissão de Seleçâb de Pessoa 

Física para compor o Núcleo Técnico Científico 

do Tetessaúde Brã$iiRedes.no âmbito estadual 

Art. 1° • Fica instituíd.a a Comissão' de Seleção 

de Pessoa Física para compor o Núcleo 

Técnico Cientifico do Telessaúde Brasil redes 

no âmbito estildual; 

Art. 2° - Compete á Comissão de Seleção: 

I- Elaborar e dá Publicidade ao Edital de 

Seleção de Pessoa Física para a 

composição do Núcleo Técnico 

Científico do Telessaúde Brasil 

Redes; 

11- Conduzir o processo de seleção dos 

candidatos através da Análise 

Curricular e de Entrevista; 

III- Dá publicidade ao resultado do 

processo de seleção; 

IV- Oá resolutividade aos eventuais casos 

omissos do Edital 

Art. 3° -A comissão de seleção será 

constituída: 

- Maryanne Jocilene da Silva Seabra; 

- Ádila Sampaio 8. de Rosa Taketomi; 

- Nilza Rosa de Almeida Salgado 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

AP. 11 de Mar o de 2013. 

~---------------
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PORTARIA N° 88 /13-SESA 

' 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE -

em Exerdcio, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto no 

0824 de 11.03.2013, e considerando 

- O Decreto de n° 6949, de 28 de agósto d~ 

2009, que prom·ulga a Convenção_ 

Internacional sobre: os direitos das pessoas 

com deficiência; . 

- Decreto n° ~de novembro 2011, que 

Institui o Plano· Jadonal do Direito das

Pessoas com Deficiência - Plano viver sem 

Limite; 

- Portaria no 4279/GM/MS, de 30 de 

dezembro de 2010, que estabelece diretrizes 

para organização da Atenção a Saúde no 

âmbito do SUS; 

- Portaria 793 GM/MS, de 24 de abril de 2012, 

Institui a Rede de Cuidados à Pessoas com 

Deficiência no âmbito do SUS; . 

- Que a Secretaria de Estado da Saúde fez a 

sua adesão para implantação da RecJe 

Cuidados às Pessoa~ com Deficiência; 

RESOLVE: . Jtf 
Art. 1°.- Instituir o Grupo ~2utor para 

efetivar a Rede de cuidados às Pessoas com 

DeficiênCia no âmbito do Estado do Amapá. 

Art. 20 - ficam nomeados os integrantes do. 

grupo condutor, sob a coordenação do 

primeiro 

•. 

1· Fernanda Patrícia de Farias Rocha -

representante do CREAP 

2- Maria Anésla Nunes - representante 

_ do Núcleo Set_orial de Planejamento 

3- Almerinda Maria Castro Cruz 

representante da-Atenção Básica 

4· Terezinha de Jesus Sousa e Sousa -

representante de área de Reabilitação 

Auditiva 

5- Luiza de Marilac da Silva Malcher -

representante da área de Reabilitação 

Física 

6· Marcelo D Albuquerque de 

Albuquerque - representante da área 

de Odontologia 

7- Alexandre lira 

Região Norte 

rep,resentante CIR/ 

8·- Dulcinés Araújo ' Amorim 

representante CIR/Região Central 

9- liuba Rosa Semblano Manso 
representante CIR f Região Sudoeste 

· Art. 30 - esta portaria entra em vigor a partir 

de sua publicação. 
GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: Macapá· 

Ap, 12 de março de 2013. 



,-

Maca á 21.03.2013 

PORTARIA N° 91/13-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no .uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011 e; considerando 
o que consta do Prot. Gerai n° 2013/10592; -

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Suprimento de Fundo em 
nome do servidor PAULO LIMA BEZERRA, 
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
destinados a custear despesas de pronto 
pagamento junto ao Fundo Estadual de Saúde 
- FESISESA. 

Art. 2° - O adiantamento concedido será 
aplicado no máximo de noventa (90) dias, à 
contar da data do recebimento. 

Art. 3° - A referida despesa, deverá ser 
empenhada na Fonte de Recursos 101, Ação 
2531, Elementos de Despesas - 3390-30 ''
Material de Consumo, no valor de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos) e 3390-39- Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica, no valor de R$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 

Art. 4° - O suprido deverá apresentar a 
Prestação de Contas devidamente homologada 
pelo titular do Órgão, na Unidade de Controle 
de Custos - UCCUSICAG, dentro de dez (10) 
dias, contados do término do prazo de 
aplicação constantes no Art.2°. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 12 de março de 2013. 

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

PORTARIA N° 92113-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto no 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prot. Geral n° 201315984; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores 
ANAYTATYANA GÓES PEIXOTO DE CASTRO
Bióloga, DIEGO AMORAS SANTANA -Agente 
de Saúde, MARIA BEATRIZ GOMES MENDES
Médica Veterinária e JOAQUIM DAS NEVES 
ROSA NETO - Auxiliar Administrativo, da sede 
de suas atividades - Macapá-Ap, · até o 
Município de ·Ferreira Gomes, objetivando 
realizarem supervisão nos postos de 
notificação e diagnóstico de malária e apoio 
técnico ao Programa Municipal de Controle da 
Malária, no perfodo de 31.01. a 02.02.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 12 de março de 2013. 

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

PORTARIA N° 93113-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são cÓnferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prot. Geral n° 201312850; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores 
ROBERTO CARLOS MENDONÇA MALCHER -

· Agente de Saúde e MANOEL RAMIRO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CORDEIRO NASCIMENTO Guarda de 
Endemias, da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até os Municípios de ltaubal; 
Pracuúba e Amapá, objetivando realizarem 
coleta de amostras de medicamentos 
antimaláricos, no período de 14 a 16.02.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 12 de março de 2013. 

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

PORTARIA N° 94113-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prot. Geral n° 2013113446; · 

RESOLVE: 

Autorizar o servidor LUIZ RODRIGUES DE 
ALENCAR JÚNIOR- Coordenador Regional de 
Saúde- CDS-3, a se deslocar da sede de suas 
atividades_ - Macapá·Ap, até a Cidade de 
Brasília -DF, com objetivo de participar do VIl 
Encontro Cientifico do EPISUSIMS, no período 
de 25 a 28.03.2013, com ônus limitado 
(vencimento integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 12 de março de 2013. 

MARIA~ 
~ecretária de Saúde- Adjunta 
Area de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 95113-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE·- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚOE, no Uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011,e considerando 
o que consta do Prot. Geral no 2013114343; 

RESOLVE: 

Autorizar o servidor JOÃO SOARES DOS 
SANTOS FILHO - Chefe da Divisão de 
Vigilância Sanitária - CDS-2, a se deslocar ·da 
sede de suas atividades - Macapá-Ap, até a 
Cidade de Brasilla - DF, com objetivo de 
participar da Reunião da GGIMP com as VISAS, 
no período de 24 a 29.03.2013, com ônus 

. limitado (vencimento integral) para esta 
Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 12 de março de 2013. 

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

PORTARIA N° 96113-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições· que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prot. Geral n° 2013114160; 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora MARIBEL NAZARÉ DOS 
SANTOS SMiTH NEVES - médica I Consultora 
de Saúde da Criança/MS, a se deslocar da sede 
de suas atividades - Macapá-Ap, até a Cidade 
de Brasília- DF, com objetivo de participar do. 
Encontro de Apoio Integrado do Ministério da · 
Saúde às Redes de Atenção à Saúde, no 
período de 13 a 15.03.2013, com ônus limitado 
(vencimento integral) para esta Secretaria. 

GABINETF DA SECRETÁRIAISESA: em 

Macapá-Ap, 12 de março de 2013. 

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

PORTARIA N° 97113-SESA 
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A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Pro!. Geral n° 2013113958; 

RESOLVE: 

Autorizar o servidor MAIK MOTA AMANAJÁS
Coordenador Estadual do Programa de 
Promoção e Atenção Integral às Pessoas com 
Doença Falciforme no Amapá, a se deslocar da 
sede de suas atividades - Macapá-Ap, até a 
Cidade de Brasília - DF, com objetivo de 
participar da Capacitação e Treinamento para 
Triagem Neonatal das Hemoglobinopatias, no 
periodo de 06 a 08.03.2~com ônus limitado 
(vencimento integral) para e~ Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 12 de março de 2013. 

.MARIA R~ 
~ecretária de Saúde- Adjunta 
Area de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 98113-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são. conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prot. Geral n° 2013114158; 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora RIVANDA DE NAZARÉ 
UNA DOS SANTOS - Coordenadora Estadual 
de Política de Projetos da Saúde Integral da 
População Negra, a se deslocar da sede de 
suas atividades - Macapá-Ap, até a Cidade de 
Brasllia - DF, com objetivo de participar do VI 
Encontro Nacional de Coordenadores de Saúde 
da Criança dos Estados e Capitais -
Ribeirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, no 
período de 18 a 21.03.2013, com õnus limitado 
(vencimento integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 12 de março de 2013. 

MA RI~ 
~ecretária de Saúde- Adjunta 
Area de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 100113-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prot. Geral n° 2013114150; 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora MARIBEL NAZARÉ DOS 
SANTOS SMITH NEVES - médica I Consultora 

· ' de Saúde da CriançaiMS, a se deslocar da sede 
de suas atividades - Macapá-Ap, até a Cidade 
de Brasília- DF, com objetivo de participar do 
VI Encontro Nacional de Coordenadores de 
Saúde da Criança dos Estados e Capitais -
Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis e VIl 
Oficina de Formação dos Consultores da Área 
Técnica de Saúde da Criança e Alllitamento 
Materno nos Estados, no perfodo de 18 a 
22.03.2013, com ônus limitado (vencimento 
r~teg_rai)_,P~ra esta Secretaria. 
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GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 12 de março de 2013. 

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

PORTARIA N°101/13-SESA 

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

. atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n• 3580 do 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prot. Geral n• 2013114141; 

RESOLVE: 

Autorizar o servidor RONALDO MENDES LIMA 
-Chefe do Grupo de Atividades de Vigilância a 
Produtos Farmacêuticos e Farmaquímicos -
CDI-3/CVS, a so deslocar da sede do suas 
atividades - Macapá-Ap, até a Cidade de 

_ Brasília - DF, com objetivo de participar da 
Reunião da GGIMP com as VISAS, no período · 
de 24 a 27.03.2013, com ônus limitado 
(vencimento integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 12 de·março de 2013. 

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

PORTARIA NO 103/13-SESA 

O·SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE- em 
Exerácio, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto n° 0824 de 
11.03.2013; 

RESOLVE: 

Art. 1 o • Determinar a Coordenadoria de 
Assistência Farmacêutica - CAF/SESA, a 
proibição de receber produtos de 
fornecedores descritos ·no empenho de 
forma parcial. 

Art. 20 • A presente Portaria entra em vigor 
na data de assinatura. 

Exercido 

PORTARIA N" 1 04/13.-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ADJUNTA I ÁREA 
DE GESTÃO EM SAÚDE, - no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n• 3580 de 07.07.2011, e considerando 
o que consta do Prot. Geral n• 2013112331; 

RESOLVE: 

Relatar, a pedido, a servidora CRIZALDA 
FONSECA VIANA - Auxiliar de Enfermagem, 
lotada· na Unidade Mista de Saúde de Ferreira 
Gomes, para desemp.enhar suas atividades 
funcionais na Cidade de Macapá-Ap. 

GABINETE· DA SECRETÁRlAISESA: em 
Macapá-Ap, 13 de março de 2013. 

MARIA~ 
Secretária de Saúde- Adjunta 
Área de Gestão em Saúde 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA 

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO TÉCNICO 
CIENTÍFICO DO PROJETO TELESSAÚDE 

BRASIL REDES 
EDITAL N° 01/2013 GRABISESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no 
uso de suas atribuições, conforme disposto 
no Decreto n• 0824 de 11 de março de 2013, 
torna pública a realização de Seleção de 
Pessoal destinada ao provimento de vagas 
temporárias para a constituição do Núcleo 
Técnico-Científico do Telessaúde Brasil 
Redes no âmbito do Estado do Amapá; 
mectiante condições estabelecidas neste 
edital. 

I I - DAS DISPOSIÇÕES ~RELIMINARES 
1.1. O Processo de Seleção será regido 
por este Edital e todas as fases deste certame 
serão executadas pela Comissão de Seleção 
Instituída pela Portaria n• 87/2013-SESA; 
'Í .2. A seleção de que trata este edital será 
realizada em única fase, conforme 
e~ecificado no item V; 

11- DOS CARGOS 
2.1 Dos Cargos, do núm.ero de vagas, do valor 
do contrato e da carga horária: 

~-FUNÇÕE~ I Q~A~ VALOR -; 
-·--

DO · DADE CONTRAT i CAR~A i DE o I HORARI 

I VAGAS I MENSAL A 

1--- IR$) _j 
i GERENTE i 01 I 3.600 40h 
i 

ASSISTENTÉ I i i 01 1.500 40h 
i ADMINISTRATIVO .____j 

1 ' MONITOR DE 
01 2.500 40h i CAMPO I 

.. 
2.2 Requ1s1tos para os cargos: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa 
e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entr~ 

brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento de gozo de direitos políticos, 

· nos termos. do parágrafo 1.•, artigo 12, da 
ConstituiÇão Federal e do Decreto· n. • 
70.436/72; 
b) Encontrar-se no pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos; 
c) Ter certificado de reservista ou de dispensa 
de incorporação, em calo de candidato do 
sexo masculino; 
d) Não ter sofrido, no exercício da função 
pública, penalidade por prática de atos 
desabonadores; · 

i 

e) Não possuir vinculo com a administração · 
pública, direta ou indiretamente, nas esferas 
municipal, estadual e federal, suas fundações e 
autarquias e empresas de economia ~i.S!~ 

f) Ter, no minimo,.18 (dezoito) anos completos 
na data· de assinatura do contrato; 
g) EJ>tar em dia com as obrigações eleitorais; 
2.3 A não comprovação de qualquer dos 
requisitos especificados nos subitens 
anteriores impedirá a investidura do candidato 
ás vagas. 
I llHlO TEMPO DE CONTRA TO I 
3.1 O tempo de contrato será de 12 (Doze) 
meses à partir da assinatura do mesmo; 
3.2 A manutenção do contrato pelo prazo que 
trata o ·item anterior, está condicionada a ' 
vigência .do Contrato entre a Secretaria de 
Estado da Saúde e o Ministério da Saúde. 
1 ·,v- ~ª-.JN_~CRIÇ9E_S_~~ ~~=--=:1 
4.1 Os candidatos interessados deverão 
entregar seus currículos na Sala 03 da 
Gerência Estadual de Atenção Básica, 
localizada na Av. Mendonça Furtado, n• 1266, 
Centro, Macapá-AP; no dia 22/03/2013 (Sexta
feira), no Horário de 08h00min ás 12h00min e 
de 14h00min ás 18h00min; 
4.2 O Candidato deverá apresentar o original e 
cópia do documento de identidade e cadastro 
de pessoa física (CPF). Nesta ocasião o 
candidato receberá a ficha de inscrição, a qual 
deverá ser preenchida de Imediato, mediante 
recebimento de Protocolo; 
4.3 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato 
deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua 
inteira responsabilidade qualquer prejuízo 
advindo da inobservância aos requisitos aqui 
exigidos. 
I v- DA SELEÇAO 
5.1 A seleção será feita através da Análise 
Curricular e. de Entrevista a serem realizadas 
pela comissão de seleção, nomeada pela 
Portaria 087/2013-SESA; . 

· 5.2 A entrevista dos candidatos sérá realizada 
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no dia 02/04/2013 (Terça-feira), na Gerência 
Estadual de Atenção Básica localizada na Av. 
Mendonça Furtado, n° 1266, Centro, Macapá
AP; no Horário de 08h00min ás 12h00min e no 
Horãrio 14h00mln ás 18h00min. devendo o 
candidato apresentar-se ao local com 15 
minutos de antecedência do horário agendado 
no Ato da inscrição; 
5.3. Ao candidato só será permitida entrega 
dos currículos e a realização. da entrevista em 
data, horário e local determinado por este 
edital; 
5.4. Não haverá segunda chamada para a 
entrega dos currículos, assim como, para a 
realização da entrevista; 
5.5 O candidato não poderá alegar 
desconhecimentos quaisquer sobre a data e o 
horário de entrega ·dos currículos e da 
realização da entrevista como justificativa de 
sua ausência. O não comparecimento nas 
data se horârios marcados, qualquer que seja o 
motivo, caracterizará desistência do candidato· 
e resultará na sua eliminação do Processo de 
Seleção; 
5.6. Somente será admitido ao local de 
entrevista o candidato que apresentar 
documento que bem o identifique como: 
Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Sec'retarlas de Segurança, 
pelas Forças Armadas, 
pela Policia Militar, pelo Corpo de Bombeiros 
Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas 
por Ordens ou Conselhos de Classe, que por 
lei federal valem como documento de 
identidade, como, por exemplo, as do CREA, 
OAB, CRC etc., a Cartetry de Trabalho e 
Previdência Social, Jleycomr a Carteira 
Nacional de HabilitaçUd (com fotografia), na 
forma da Lei n• 9.053/97. _ ' 
5.7 Os documentos deverão estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir, com clareza, a 
Identificação do candidato. 
5:8. Será excluido do Processo de Seleção o 
candidáto que: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido. 
b) Não apresentar o documento de identidade 
válido que bem o identifique. 

. c) Perturbar, de qualquer modo, a· ordem dos 
trabalhos. 
d) Não atender às determinações legais da 
coordena ão do Processo de Sele ão. 

VI - DA ESCOLARIDADE EXIGIDA E DAS-
ATRIBUI Õ~S ooS CARGOS 

6:1. Os cargos, suas atribuições e a 
escolaridade exigida estão descritas na tabela 
abaixo: · 

I 

·I 

CARGOS 

PRÉ- -
ATRIBUIÇOES DO ·REQUISITOS/ 

CARGO' ESCOLARIDA 
DE ' 

-· 
Coordenar em Curso 
âmbito Superior 
estadual as concluído 
ações do em 
Telessaúde graduaçõe 
Brasil Redes; s na ãrea 
promover a da Saúde 
articulação (Enfermag 
entre as em; 
instâncias de Medicina; 

1 
gestão do Fisioterapi 

\ SUS e os a; 
demais Farmácia; 
integrantes Biomedicin 
do a; Nutrição 
Telessaúde e afins) em I 
Brasil Redes; instituiç.ão 
criar · de ensmo 
condições . oficial \ 
necessárias \ reconhecid 1 

de · a. pelo\ 
infraestrutura : Ministério 
e gestão, ! da ~-
visando · Educação; 
garantir o ter ., 
funcionament disponibili 
o do dade para 
Telessaúde viagem j 
Brasil Redes; intermunici 

GERENTE GERAL promover a pai e 
articulação do i'\terestadu 
Telessaúde ai; noções 

I 
Brasil Redes em ·j 

·- à regulação planejame 
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ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

I 

~ 

i 
I 

I 
I 

da oferta de i nto; 'i 

serviços e à ! noções em 
Central de . direito I 
Regulação administra! i 

: Médica das ivo; 
! Urgências, noções em 
· em parceria informática 

com a gestão . noções 
municipal e , em 
federal de ! tecnologia 
saúde, de : da 

i forma I informação 
: compartilhad I ;Capacidad · 
! a e articulada e de 
i com os liderança 
I pontos de 1 de grupos; 
I atenção da I certificado 
i red~; de 
i monitorar e I participaçã 
1 avaliar o I o no 
1 projeto, Encontro . 
;I incluindo-se a I Estadual 

avaliaÇão do I do 
f número de 1 Telessaúd 
j solicitações Le Brasil 
L <!_e_ .. s-~~.1!.~~ ~.!:<!_es; 

opm1ao i conhecime 
I formativa e I nto sobre 
I teleconsultori 

1 
as 

a, do tempo portarias: 
de resposta .Portaria N'' 
para os 2.488. de 
usuários, do 21_ de 
número e da outubro ele 
quantidade 2011, 
dos Portaria N° 
encaminhame 2.546, de 
ntos e 27 de 
solicitações Outubro de 

. de exames 2011 e 
realizados e Portaria N° 
da ampliação 2.554, de 
da 28 de 

I 

resolutividade Outubro de· 
da atenção ! 2011. 
básica. 

I 
Orientar e Ensino 
execução dos médio 
trabalhadores . completo; 
ou atividades ter 
do setor: disponibili 
Assistir a dade para : 
chefia no viag('!ns 
levantamento intermunici , 
e distribuição pai · e I 
dos serviços interestadu 1

1 

administrativ ai; noções 
os da básicas em 
unidade; planejam e '. 
Executar nto; 
atividades de noções em 
complexidade informática 
mediana tais 
como: estudo certificado 
e análise de de 

j processo de pa rticipaçã 
: interesse o no 

geral ou Encontro 
específico do Estadual 
setor, bem do 
como Telessaúd 
acompanhar e Brasil 
sua Redes. 
tramitação; 
Redigir atos 
adminislrativ 
os e 
documentos 
da unidade; , 
Expedir : 
documentos e ! 
verificar suas 1 
transcrições: I 

I 

Manter I 
I contatos I 

~-·-·----- - .. i_ _j 

irrternos---ouÍ -· · 
1 externos para 

1 
discutir ou 

i 
estudar 1 I 

I 

assuntos J ! relacionados 
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: com outros 
. setores e 
· problemas de 

natureza 
técnica, legal 
ou financeira 
que sejam de 
interesse da 

1 instituição; 
: Controlar o 
1 material de 

consumo e: 
permanente 
da unidade e 
providenciar 
sua 
reposição, 

. manutenção 
ou compra; 
Organizar e 
acompanhar 
o sistema de 
recebimento e 
divulgação 
das 
comunicaçõe 
s verbais e; 
não verbais ; 
do setor· · 

1 Minutar ' 
, contratos 

para 
, fornecimento 
; de material; 
1 Auxiliar a 
I chefia em 
I assuntos de 
I 
i sua 
: competência; 
· Auxiliar na 

elaboração de 
. relatórios e 

projetos da 
unidade; ' 
Auxiliar na 
preparação e 
controle do • orçamento I 
geral • da 
unidade; 
Datilografar I 
documentos I 

. da unidade; 
1 

"--~- -~-, ____ _2'!o~.i~~_n_c_ia!_L====-

- ---·-

; levantamento 
de dados 
ad ministrativ ' 
os e 
estatísticos; 
Participar 
direta ou 
indiretamente 
de serviços 
relacionados 
às verbas, 
processos, 
convênios; 
Efetuar 
cálculos 
necessários; 
Secretariar 
reuniões e 
outros 
eventos 

j (convocação, 
1 redação de 
: atas, 

providenciar 
salas, etc.); 
Executar 

. outras tarefas I 
:da mesma 
. natureza e . 1 

: nível de 
1 dific~ldade. ; __ ... _______ j 
, Realizar com : Ensino 

1 

· a Equipe de Til médio 
. a instalação J completo; 

1 

1 dos pontos · ter ~· 
I do disponibili 
I Telessaúde; dade para 

I 
Qualificar e viagem 
Incentivar os interr11unici 

MONITOR DE 
CAMPO 

profissionais 
de ·saúde 
quanto a 
utilização do 
Telessaúde; 
Avaliar junto 
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pai e 
interestadu 
ai; noções 
básicas em 
planejam e 
nto; 

com a : noções em 
Gerência o : direito 
monitorament administrai 
o e a ivo; 
avaliação do noções em 
uso e da informática 
qualidade do noções 
serviço; de 
Apresentar epidemiolo 

· relatórios : gia; 
bimestrais , 110ções em 

· quanto ao i' tecnologia 
impacto do da 
Telessaúde informação 
Brasil Redes ; 

' ··- ·- - --·- ·-- -
na atenção 1 conhecime 
Básica e seus ! nto sobre 

~:-ltados na . ~~rtarias: I 
atenção á · P.ortaria N° 
saúde da 2.488, de I 
população 21 de 
dos outubro de I 

; municípios 2011, · 
assistidos · Portaria W · 
pelo 2.546, de 
Telessaúde 27 de 

: Outubro de , 
; 2011 e I 

Portaria N° I 
2.554. de J 

28 · de: 
Outubro 
DE 2011. 
certificado i 

de 
participaçã 

I 
o no 
Encontro 

1

1 ~~:::::~d : 
e Brasil 1 

I Redes. 

7.1 O resultado do desempenho da Análisé 
curricular e da Entrevista será publicado no 
mural da Gerência Estadual de atenção Básica, 
por ordem de classificação, no dia 
04/04/2Q13(Quinta-feira) ás 10h:OOmin; 
7.2 Após a apreciação de eventuais recursos, 

o resultado final será homologado por ato do 
Secretário Estadual de Saúde. e publicado no 
[)J.~rio Oficia_! do_!:stad!!_ do Ama~:_~-
f VIII- DOS RECURSOS _=] 
8.1 O candidato poderá recorrer 
administrativamente, sem efeito suspensivo, 
com relação ao resultado deste Processo de 
seleção; 
8.2 O prazo para a interposição dos recursos 
será de 2 (dois) dias úteis, contados, da 
divulgação do resultado; 
8.3 ·somente serão apreciados os recursos 
devidamente fundamentados e protocolados 
na Gerência Regional de Atenção Básica · 
localiz.ada na Av. Mendonça Furtado, n° 1266: 
Centro, Macapá-AP; nos dias 05/04/2013 e 
08/04/13(Sexta e Segunda-feira), no Horário de 
08h00min ás 12h00min e de 14h00mir, ás 
18h00min; co_m e_xposição detalhada das 
razões que o motivaram, interpostos dentro do 
prazo, com indicação do nome do concurso : 
nome do ·candidato, número de inscrição: 

· cargo que está concorrendo e assinatura 
conforme modelo abaixo: ' 
[ GÕVEFú.fc) DO ESTADO Do'ÃMÃPA~ 
i COMISSÃO DE SELEÇÃO-SESA 
1 Nome: 

Endereço: 
Número de inscrição: 
Cargo: . ,.. 
Fundamentação do Questionamento: 
Data: 
AssiJLiilMí!,; 
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8.4 Os recursos serão dirigidos á Comissão de 
Seleção que terá um prazo de 24 horas para 
análise e emissão de Parecer; 
8.5 Não serão aceitos recursos interpostos por 
fac-símile, telex, telegrama ou outro meio que 
não seja o especificado neste edital; 
8.6 Em hipótese alguma será aceita revisão ou 
recurso de recurso. 
L IX - DO PROVIME~TO .DOS ·c4RG.QS -~ 
9.1 O candidato deverá apresentar no ato da 
assinatura com Contrato: 
a) Diploma ou Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio (antigo 2°. Grau) para os cargos 
de Agente Administrativo e Monitor de Campo 
e Diploma de nível superior para o cargo de 
Gerente Geral, de acordo com a formação 
acadêmica especificada no item 6.1, 
devidamente autenticado, emitido por 
Instituição Oficial de Ensino reconhecida pelo 
Ministério de Educação; 
b) Para todos os cargos, o certificado de 
Participação no Encontro Estadual do 
Telessaúde Brasil Redes;· . d/ 
c) Registro em Órgão de Classe parQargo 
de Gerente Geral; 
d) Documento de Identidade, conforme o item 
5.6; 
e) Titulo de Eleitor e comprovante da última 
eleição · ou certidão expedida pela Justiça 
Eleitoral; 
f) Documento Militar, se do sexo masculino; 
g) Certidões Negativas de antecedentes 
criminais e de conduta, expedido pela Polícia 
Técnica e Cientifica/POLITEC do Estado do 
Amapá, Justiça Federal e Justiça do Estado do 
Amapá ou da cidade/municipio onde residir o 
candidato; 
h) Cadastro de Pessoa Física na Receita 
Federal -CPF; 
i) PIS/PASEP; 
j) 02 (duas) fotos 3x4, recentes, <te frente, 
colorida, fundo branco; 
I) Extrato Bancário recente 

. 9.2. Os candidatos efetivamente aprovados no 
I Processo de Seleção terão que se apresentar 

Imediatamente, a contar da publicação da 
contratação no Diário Oficia I, para se 
apresentarem na Secretaria Estadual de Saúde 
do Amapá, para o desempenho de suas 
funções; 

X- DAS DISPOSIÇ0ES FINAJS =:::J 
1 0.1. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão 
de informações, irregularidade, inidoneidade· 
ou falta de documentos exigíveis, por culpa ou 
dolo, eliminar-se-á o candidato do Processo de 
Seleção, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição; 
10.2 A Inscrição do candidato implicará o 
conhecimento de todas as normas e 
disposições do presente edital e o 

·compromisso tácito de aceitar as condições 
deste Processo de Seleção, tais como aqui se 
acham estabelecidas e das quais não poderá 
alegar desconhecimento ou discordância; 

10.3 Igualmente serão declarados nulos todos 
os atos referentes ao candidato que não 
comprovar adequadamente a escolaridade e 
demais documentos exigidos para contratação, 
uma vez que a inscrição é efetivada . sob 
condição resolutória da apresentação desses 
jocumentos; 
10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela 
comissão do Processo de Seleção 

Macapá-AP, 14 de março de 2013. 

~~-~iit.j.f-v,"(!.'". t·t"t:/ _,,) t.., .. , rv.~t..~,,. 
. · Adila Sampaio B! de Rosa Taketomi 

' "I\ OJ... \.f o-n n.i:.. Se. "'k c... 
MaryanneJocilene da Silva Se abra · 

ROEÍ( 
Secretário déÉst 
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RESIO~CIA EM ENFERMAGEM · 

'E.tm Al \\ m: CONCURSO 

Este Edital tem firullidade divulgar a 
prorrogação do periodo de inscrição para o 
processo seletivo 2013 da Residência em 
Enfennagem e corrigir data da PRIMEIRA 
FASE. 

COMISSA O DE RESIDêNCIA EM 
ENFERMAGEM-COREISESA 

COORDENADORA 
Kalina Brito da Silva 

SECRETARIA EXECUTIVA 
Eudcleuce Costa Felix 

SUPERVISORA DA ESPECIALIDADE 
ENFERMAGEM CIRÚRGICA 

Dirley Cardoso Moreira 

SUPERVISOR DA ESPECJALJDADE 
ENFÉRMAGEM OBSTÉTRICA 

Ronaldo França de Sarges 

SUPERVISORA DA ESPECIALIDADE 
ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

Kalina Brito da Silva 

A Comissão de Residência em 
Enfennagem resolve prorrogar as inscrições 
para o Proceno Seletivo Z013 até a data de 14 
de março de 2013, às 17h. Este prazo 6 
destinado a~s para as insc:rições realizas 
na secretaria do curso (CORE - Secretaria 
Estadual de Saúde- SESAIAP Av. FAB, n• 69, 
2• andar, CEP:.68900-073, Macapá, Amapá). 

Em tempo, onde se lê: 
1. 

1.3. A prova objetiva será realizada 
na cidade de Macapá - Amapá, no dia 
17 ~e março de 2013, sexta-feira. 

Leia-se: 

1. 
1.3.A prova objetiva será realizada 

na cidade de Macapá- Amapá, 
no dia 17 de março de 2013, 
DOMINGO 

Macapá, 12 de março de 2013. 

COMISSA O DE RESID~NCIA EM 
ENFERMAGEM 

Kalina~~a) 
Coorden o da C E 

~- Saú~-em 
10. 

PROCESSO N.0 2012/87080] 

DESPACHO 

1- RELATÓRIO 

Este gabinete, através de pedido verbal 
efetuado por este gestor, efetuou levantamento 
da produção dos médicos neurocirurgiões da 
rede pública do estado, lotados no 
HCAL/SESA, conforme. os documentos 
acostados de fls. 02/04 dos autos. 

Em análise acurada dos números 
informados pela Chefa do Centro Cirúrgico do 
HCALISESA, Edilene A. 'Castro Silva, o 
Assessor Técnico deste gabinete, Raimundo 
Nonato Alves Bezerra, aduziu, em síntese, que 
há uma flagrante irregularidade nas 
concessões de sobreaviso aos · citados 
especialistas e que estes não possuem 
produtividade condizente com a referida escala 

documento em anexo onerando, 
-;obremaneira, o_ já combalido erário e 

Pág. 12 

mostrando a falta de necessidade dos plantões 
de sobreaviso na aludida especialidade. 

É a síntese dos fatos. 

li-FUNDAMENTAÇÃO 

Pois bem. Saltam aos . olhos. o 
descalabro cometido por alguns especialistas 
médicos no trato com a coisa pública. Os 
médicos Dorimar dos Santos Barbosa e Luiz 
Alejandro Cadena recebem do erário, todo 
mês, R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) 
respectivamente, para ficarem de plantão, na 
modalidade sobreaviso, e efetuar 
procedimento cirúrgico em. quem necessita na 
rede, fora do horário normal de trabalh.o. 

Uma singela leitura dos documentos 
trazidos à baila demonstra, de forma 
insofismável, que não há qualquer 
produtividade destes especialistas nos últimos 

três meses do presente ano, em total 
dissonância dos mais elementares preceitos 
administrativos e legais, devendo este gabinete 
tomar uma medida adequada para o caso. 

Em relação ao médico neurocirurgião 
DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA, é de 
conhecimento público que este é o atual 
presidente do Conselho Regional de Medicina 
do Amapá, possuindo, assim, mandato 
classista, estando, desde que autorizado 
através de portai-fá. específica, exonerado do 
cumprimento da carga horária normal, eis que 
incompatível com o mandato eletivo. 

Ora, se a lei ordinária garante ao 
servidor detentor de mandato eletivo o direito 
de se ausentar do trabalho habitual, sem 
prejuízo de seus proventos, para que 
represente de forma adequada o conselho para 
qual foi eleito, é logicamente impossível que o 
mesmo servidor participe de qualquer escala 
de plantões, seja na modalidade presencial ()U 

de sobreaviso, haja vista que tem toda atenção 
voltãda para o cumprimento de seu mandato 
junto ao CRM/AP. 

Ademais, analisando a prod!Jtividade 
do aludido servidor, fica claro que este não 
·efetua qualquer procedimento cirúrgico há 
mais de 3 meses, Incorrendo, a meu ver, no 
ilícito penal de peculato, nos termos da cabeça 
do art. 312, do CP, e nos ilícitos previstos na lei 
de improbidade administrativa - lei 8.429/92, 
especificamente no art. 9", uma vez que recebe 
proventos de forma irregular e ao arrepio ·de. 
qualquer preceito normativo, devendo este 
gestor, nas atribuições conferidas pela lei, 
tomar alguma providência. 

Assim, determino que seja afastado de 
qualquer escala de plantão presencial ou de . 
sobreaviso, o servidor DORIMAR DOS SANTOS . 
BARBOSA, médico neurocirurgião do quadro 
de servidores do estado do Amapá-A . 

Outrossim, determino que seja aberto 
procedimento administrativo disciplinar contra 
o aludido servidor, nos termos do art. 159, da · 
lei estadual 0066/93, uma vez que teria : 
incorrido no ilícito penal do art. 312, cabeça, do 

CP, e em ilícito administrativo, nos termos do 
, art. 9°, da lei federal 8.429/93. 

Em relação ao médico LUIZ 
ALEJANDRO CADENA, médico neurocirurgião 
lotado no HCÃLISESA, o dano ao erário 
também fica demonstrado de forma cabal. A 
uma, nos ultimas três meses, o citado 
profissional realizou 08 (oito) procJdimentos 
cirúrgicos, totalizando a incrível média de UM 
paciente operado a cada 11(onze) dias. A duas, 
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porque efetua consultas na parte ambulatorial 
somente uma , vez por semana, mais 
precisamente nas terças-feiras. Ora, estes 
números, por si só, não dizeni muita coisa. 
Contudo, cotejando estes mesmos números 
com a produtividade dos demais 
neurocirurgiões resta claro que o servidor 
público federal LUIZ ALEJANDRO CADENA 
não cumpre o minimo de. sua carga horária e 
produz pouco, não respeitando o principio da 
eficiência, introduzido pela emenda 
constitucional n.0 20, de 1998, ao texto 
constitucional, a saber, o do art. 37. 

Ou seja, o servidor público federal 
cedido ao estado, que não realiza 
procedimentos cirúrgicos e não consulta de 
forma razoável, mostra seu total desinteresse 
em relação aos usuários da rede pública de 
saúde do estado, devendo possuir outros 
interesses privados, não fazendo jus aos 
valores recebidos à_ titulo de plantões 
presencias ou de sobreaviso no valor de R$ 
31.000,00 (trinta e um mil reais), muito menos 
permanecer nos quadros desta secretaria. 

Saliente-se qu_e os médicos 
especialistas remanescentes, cumprem sua 
funç·ão de forma satisfatória, o que deveria ser 
um espelho para os profissionais citados nesta 
decisão, mas que, infelizmente, não se 
observa. 

Sendo assim, por se tratar de servidor 
do quadro federal, determino .que seja 
devolvid.o o médico LUIZ ALEJANDRO 
CADENA, para seu órgão de origem,· pelos 
motivos ao norte declinados, eis a falta de 
necessidade deste em permanecer em nossos 
quadros. 

Dê ciência aos servidores da presente 
decisão. 

Comunicar à CAH/SESA da decisão 
aqui proferida, como também a direção do 
H CAL. 

Comunicar à douta PGE/AP do presente 
processo, haja vista que, em tese, há lesão ao 
erário. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. 

Macap.ã, 21 de deze . bro de 2012. 
;',/ /. ' 

__// -~ / . ,r· .. " -
Ro~?cf~~f ~Y~ 

__./ ., ./ .' /' 
~ecre'tário de Saú'de. ~d~to 
Area'de Atenção à Saúde 

EXTRATO 
CONVÊNIO DE ESTÁGIO N°. 002/2013- SESA 

Termo de convêmo de estágio que entre si celebram 
o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e a FACULDADE DE 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ - META. para os fins nele 
declarados. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, pessoa 
turidica de direito publiCO 1nterno. mscrita no CNP.J sob o r( 
00.394.577IOOOq5. por intermédio· da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAUDE, inscrito no CNPJ n'. 23 086.176!0001· 
03, órgão público integrante da Administração Direta do Estado 
do Amapá. com endereço na Av Fab. n' 69. Cenlro, nesta 
cidade. doravante designada simplesmente CONCEDENTE. 
neste ato representado por seu Secretario de Saúde. nomeado 
pelo Decreto n" 0497. Si. LtNEiJ DA SILVA' FACUNDES, 
brasileiro. casado. portador da cédula de ident(dade n"-
1850735, inscrito no CPF (MF) sob o n°. 066.731.632-9t. 
residente e domiciliado na Avenida 16 de Julho. n' t03t, 
-Bairro: Novo Bu11tizal, em Macapá-AP. e do outro lado como 
CONVENENTE a FACULDADE DE TECNOLOGIA DO 
AMAPÁ - META, inscrita no CNPJ: 05.255.345/000t-00, 
situada na Rua Pedro Siqueira, n" 333, Jardim Marco Zero. 
CEP: 68903-363 - MacapáiAP. representando neste ato pelo 
seu Diretor Administrativo HILDEMAR DA CUNHA 
NASCIMENTO. brasileiro. inscrilo no RG: 330.423/AP. CPF: 
208.897.632-91, residente e domi~iliado nesta cidade. 
resolvem celebrar o presente CONVENtO, na conformidade 
das clausulas e condições seguintes. que se obrigam a cumprir · 
e respeitar. - - -

(DIÁRIO OFICIAL) 

LEGAL: ,;;;;.--· 
O presente CONVÊ _.. Ido legal no an 23. 

§ únicq e art. 2b. combinado com o Art. 12 § 4 ... da CoPstitUiçao 
Estadual. Decreto Federal n' 93.872•86. Decretos [sti!ouaos n' 
2042!75 e 3854:9/. e no Art. 111i. caput da Le1 n" 8666:93 e Le1 
t1.78812008 (Lei de Estág•os de Estudantes\. 

CLAUSULA SEGUNDA · DO OBJETO: O presente 
CONVÉNIO tem por objeto o estabelecimento e a manutenção 
de um sistema de cooperação reciproca entre a SESA e a 
FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ - META. 
visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de 
propiciarem em confomnidade com a legislação pertinente a 
operaciona'tização de ESTÁGIO DE ESTUDANTES do CURSO 
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA. de interesse 
curricular. ob11gat6rio ou nao. entendido o estagio como uma 
estratégia de prof1ssionalizaç!w que • completa o processo 
ensino-'aprend!Zagem sendo desenvolvida sem qualquer ônus 
para a SESA. ou seja. trata-se de estagio votuntari9. portanto 
não gerando ~incuto empregatício entre as partes. 

CLAUSULA QUARTA- DA VtGENCIA 
O presente convênio vigorara por prazo determinado, 

contados a partir da data de assinatura em 01i03i2013, com 
término em 28/02/2014. 

A duração do período de estágio observará o limite 
de 12 (doze) meses. com inicio na data' de assinatura do Temno 
de Compromisso que será celebrado entre o aluno e a SESA, 
com a inteNeniéncia. da FACULDADE DE TECNOLOGIA DO 
AMAPÁ, podendo ser prorrogado por igual período. por 
mtcrcsse da SESA. ~csde que em respeito à Clausula 
·segunda deste Instrumento 

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO 
ESTÁGIO: 

O estágio terá carga horária de no mâ>omo 40 
{quarenta) horas semanais, com jornada diâria. dentro do 
horário de expediente do órgão no qual o aluno esteja 
prestando estágio e durará no rnin1mo um semestre letivo e no 
máximo um ano. conforme o 1nteresse das partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS: 
Este Convênio será realizado sem qualqu~r ônus 

para a Secretaria de Estado da Saude. sendo implementado de 
forma voluntária. 

CLÁUSULA OITAVA- DA ALTERAÇÃO 
Toda e qualquer alteração ao presente instrumento. 

exceto pelo abjeto. será processada mediante a formatura de 
Termo Aditivo e de acordo com as hipóteses constantes do Art. 
95 e incisos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA PRORROGAÇÃO E 
RESCISÃO: 
, O presente instrumento poderá ser prorrogado e/ou 

rescindido nas hipóteses previstas na legislação aplicável. 
mediante a emissão do componente termo aditivo e ou no caso 
de rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA 
PUBLICAÇÃO: 

Este Convênio deverá ser publicado em resumo no 
Diário Oficial do Estado do Amapa. no prazo de 20 (VIf1te) dias 
a contar da data da ass'1natura. ou até o quinto dia util do mês 
subseqiJcnte. de acordo com o paragrafo dó art. 61 da Lei "" 
8.666193 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO: 
Para dirimir quaisquer d(Mdas oriundas do nao 

cumprimento deste lnsliumento, eventualmente nao resolvidas 
no âmbito administrativo. as partes CONVENENTES elegem o 
FORO da cidade de Macapá. com exclusão de qualquer outro 
por rnars privilegiado que seja. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente 
instrumento em 03 [três) vias de igual teor e forma. na 
presença do 02 {duas) testcmuntn1s signntánas. 

Mocapii·AP. Ot de Março de 2013. 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 

NO 00032/2012 (SRP) 

Às 10:48 horas do dia 15 de março de 2013, após 
constatada a regulandade dos atos procedlmentars, a 
autondade competente, Sr. LINEU OA SILVA FACUNDES, 
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo n° 
2011/5561, Pregão n° 00032/2012. 

Resultado da Homotogaçao 

Item: 1 
Descrição: Serviço de Lanternagem e Pintura 

Descrição Complementar: Contratação de Empresa 
Especiill1znda em Serv1ços de Manulenção Prevent111a e 
Corret1va (mecânica e c!Ctríca, 1nctus1ve lanternagem, 
01ntura, 1nJeção ele:1ô.,.ca). serviços de gu,nct10; 
:JorraChiJrlc'l, b,11anccamt=;-n~o de roda5 e ai nt1amento de 
d1reção. ,nc!umdo o fornec:1mcr.to oc ;1eças c acessêno~ de 
rt'pO~tç2o genu;nos ou SlfTHiares de pn~e~ra ltnha dos 
vr:,ículos pertencentes à frotQ de Coord~nddor•a d~ 
V:g:láncoa em Saúde · CVS /SESA Conforo1e ed:tal. 
Quantidade~ 1 Fornecimento: f'.1ENSAL 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Valor estimado: 
R$ 64.766,6700 Situação: Homologado 

Adjudicado para: M & B • TEC COMERCIO E SE.RVICOS 
LTDA ·ME, pelo melhor lance de R$ 50.000,0000, com 
valor negociado a R$ 30.000,0000 e a quantidade 
de 1 MENSAL. 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

AdJUdicação em grupo 
da proposta. 
Fornecedor: M & B 
TEC COMERCIO 

AdJtJdiCado 
04/01/2013 

19:18:23 
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SERVICOS L TOA ME, 
CNPJ/CPI': 
12.970.891/0001·98. 
Melnor lêlnce: R$ 

50.000,0000, Valor 
Negociado· R$ 
30.000,0000 

Homologado 151°3/2°13 
10:48:26 

/ Q.- ... 'f --"- /. 
~.e.-r.~:~-<~~«:'>.<,/2'· 

Carla Parn"cia Silva Araú}Ó _., 
Pregoeir• CPUSESA 

Homologo e dedaro que a despesa satlsfaz as ex1gênC1as do art. 
15.17 da Le1 Complementor 10112000 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS SRP N' 09/2013· 
CPUSESA 

PREGÃO ELETRONICO N' 03212012 

PROCESSO n•. 20111556 t 

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado do 
Amapa n'"'" ato denomonado CONTRATANTE. com sede 
na Av.FAB, 11° 69 ·Centro. Macapá-AP. 1nscf!IO no CNPJ 
(Mrl sob o n'23.086.t76/000·1·03. representada pelo 
Secretario de Estado da Saude. Sr LINEU DA SILVA· 
FACUNDES, portador do CPF n• 066. 731.632-9t e RG n' 
t8.073. no uso de suas atribuições legais. nos termos do art 
tS da Lei Federal 8.666/93 e Decreto n.• 3.93t/Ot. 
observadas. ainda.· as dema1s normas legais aptocáve1s. de 
acordo com o resultado da classifica~o das propostas 
apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
n.• 03212012. RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s\ 
empresa(s) relar.ionada(s) nos rtens, de acordo com ·a 
classificação por ela(s) atcançadá(s). por 1tem. observadas os 
condições do Edital que mtegra este instrumento de registro 
e aquelas enunciadas nas clausulas ·que se seguem: 

1-DOOBJETO 
1.t A presente Ata tem por objeto Registro de Preç<>- para 
contratação ·de Serviço de Manutenção Preventiva e 
Corretiv• de veículos para atender a Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde CVS/SESA, especi!icados no Anexo I 
do Edital do Pregão Eletrônico n.' 03212012. que passa a 
fazer parte, para todos os efeijos, desta Ata. 

' 
i 
I 
I 

i 

Empresa Registrada: M & B - TEC COMERCIO E 
SERVICOS LTDA ·ME CNPJ: 12.970.891/0001-98 
Endereço: Av· Sid Borges de Santana n• 1t7 lnfraero 11 
CEP: 68.900-000 Telefone (96) 3223-2424 

Serviço de Manut•nçio 
Preventiva . CorretiVI de 
veiculo e (MecAnica . Elttr1ca, 
Inclusive lanternagem, pinturl, 

11) 
inje~o elf!trOnlea), Serviços de 

1 
o I g 

I guincho. borTiltharia, -' o 
b~lanceamento de rOO.s e j ::l o I ó 

01 u 
ahnhamcmo de direção, új .o ~ 
incluindo o lomectmento •• > 

... o 
pe-çes e acessórios de reposiç•o ,._ .... 
genuinos . ou aim11ares •• ,., 
primetra linhli do& velc.uloa 
penene•ntet • frota de 
Coordenadoria de VigiiAnc.la em 
S1úde- CVSISESA. 

E por estar, assim. justo e avençado. depo1s de lido e 
achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em três 

~~~~oo':~n~~~~ati~~r e form~ e assinado pelas partes e 

COMISSÃO PERMANE!lTE DE LtCITAÇAO 

AVISO DE RE'ABERTURA 

PREGÃO ELETRÓNICO N° 011/2013-CPUSESA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 
OBJETO: Sistema reg1strc de preços p.Jra Contratação de 
f··"llprP.sa Fspec1ahzada. visando a P1r:stação de Se:vrços de 
lompezc. ~;cqse•vação desinfecção oosp:talar e j"rd•nagr.•n 
U!Ciutndo o fomecimenlo de equipamentos ma:er1a15 e 

ln:Jumos. para atuar nas un1dades mediCO·hoso,talares e 
derna1s. unidades da Secreta na de Estado da Saude. de acordo 
com as caractenst1cas minimas descntas no anexo 1 Termo de 
Referência. 

.• · Acolhimento das Propostas: no endereço eletrCnico 

3 08:00h do doa 21 de . 
de Abril de 2013, 

OOh do d1a 05 de 

1ntes horários 09h 
sexta-leHa Oll pelo 
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REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 08112012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2012130311 

OBJETO: .Registro ·de Preço para Contratação de Empresa 

Especializada visando a prestação dos serviços de apoio à 
Terapia Nutricional- Fornecimento de Nutrição Parenteral, 

Enteral, Fónmulas Especializadas, Suplementos, Equipes e 

Bombas de Infusão para Terapia Nutricional, para os 

pacientes internados nas Unidades Hospitalares da SESA e 

atendimento de demandas ambulatoriais do Hospital de 

Clinicas Alberto Lima HCAL: Hospital da Criança e do 

Adolescente HCAIPAI: Hospital de Emergência HE: 

Hospital Estadual de Santana HES: Hospital da Mulher 
HMML . 

ORGÃO INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO UA 

SAÚDE 

Considerando a recomendação da Procuradoria 

Geral do Estado pela revogaçao da fase externa, exarada 

no Parecer Jurídico 186/2013-NCA-PGE/AP. fls.669-679. 

Considerando que a divisão do objeto em 1tens 

propiciará a ampliação· da competitividad:...., )' 

economicidade para a Administração Pública; .)":) 

Considerando que o serviço a ser contraiãdo 

pode ser dividido em itens: 

Considerando que o serviço é de extrema 
necessidade para as atividades de assistência a saúde do 

Estado do Amapã. 

Considerando que o Secretário de Estado da 

Saúde do Amapa manifestou-se pela revogação da fase 

externa doPE 8112012. confonme despacho de fls. 751-752; · 

Considerando a conveniência e oportunidade. 

resolve revogar a fase externa do Pregão Eletrônico 

081/2012 para que seu objeto seja relançado em data 

. oportuna. 

. Do exposto, decidi-se pela REVOGAÇÃO da fase 

externa do cettame, com fundamento no art. 49, "caput", 

da lei 8666/1993, por razões de supremacia do interesse 

público. 

I Autarquias Estaduais 

(Adap ) 
lvana Maria Antunes Moreira 

PORTARIA N•. 008/13-ADAP 

A PRESIDENTE DA AGt:NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 1208. 

RESOLVE: 

Art 1 o • Cancelar a v1agem ao serv1dor 
Henmeson Moraes de Araújo -Assessor Técn1co. conslanle 
na portaria n' 003/2013, publicada no diário oficial n' 5416 de 
27 de fevereiro de 2013. 

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

Macapá- AP. 11 de março de 2013. 

lvana Maria Anllfi.s Moreira 
Diretora-P;4Jdente 

Fabrício Btnevides dos Santos 
Presidente em Exerclcio/AO~' 

CPF: 584.4t7.192-f' 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
JUSTIFICATIVA N'. 00512013 • ADAP 

IVANA MARIA ANTUNES MOREIRA, diretora-presidente da 
Agência de Desenvolvimento do Amapá, no uso de suas 
atribuições. RATIFICA as razOes de justificativa apresentadas 
pelo presidente da Comissao Permanente de Licitação, 
Hermeson Moraes de Araujo, nos autos do processo abaixo 
especificado: 
Processo n'. 2000.00612013-ADAP 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação. 
Fundamento Legal: Artigo 24. inciso 11, da Lei n•. 8.666/93 e 
alterações postertores. 
Adjudicado: BANCO DO BRASIL - C.N P.J: 00.000.00015102· 
03. 
Valor: RS 200,00 (Duzentos reais) 
Objeto: Empenho estimativo objetivando custear despesas . 
bancárias referentes ao exerclcio de 2013. 
Maeapa-AP, 16 de janeiro de 2013. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

- lvana Maria Ant Moreira 
Diretora Presid teiADAP 

PabrÍCIO c~r.~!. r,.s dos ::,·::·rr• 
Piesidente :?::· ·cftiv;d~· · 

r,p1:-. :~:· 7 1·~~ ~ .... 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
JUSTIFICATIVA N'. 006/2013 • ADAP 

IVANA MARIA ANTUNES MOREIRA, diretora-presidente da 
Agência de Desenvolvimento do Amapá, no uso de suas 
atribuições, RATIFICA as razOes de justificativa apresentadas 
pelo presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
Hermeson Moraes de Araújo, nos aulos do processo abaixo 
especificado: 
Processo n'. 2000.007/2013-ADAP 
Assunto: Inexigibilidade de LICitação. 
Fundamento Legal: Artigo 25, Caput. da Lei n' 8.666/93 e 
alteraçOes posteriores 
Adjudicado: Secretaria da Receita Federal - MF (CNPJ' 
00 394.460/0058-87) 
Valor: R$ 3 000.00 (Três mil reais) 
Objeto: Empenho estimativo objetivando custear despesas 
com o PIS/PASEP referentes ao exerci cio de 2013. 
Macapâ-AP, 18 de janeiro de 2013. 

(Amprev 

lvana Maria Antu Moreira 
Diretora Presid e/ADAP 
FabrÍCIO Benevides dos Scr.r:;
oresldente em Exerr.bol.'' 

rp;. ~p.;. l.i'7 ~ft'J: 

l• 
) 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 

PORTARIA N°. 022/2013- AMPREV 

O D~retor Presidente da Amapá Prev1dêncta, 
no uso das atribu1ções que lhe são contendas pelo 
Decreto n°. 4019, de 30 de outubro de .2012 e 
éonsiderando o memorando n' 24/2013 
GAB/AMPREV: 

RESOLVE: 

• 
Designar os servidores Francicleide Marinho 

Lima da Silva, Diretora Financeira e Atuarial -
DIFAT e Eduardo Edson Guimarães Lopes, 
Procurador Jurldico - PROJUR. para viajarem da 
sede de suas atribuições Macapá/AP até a cidade 
de Belém/PA no período de 19 â 20/03/2013. A 
viagem tem como objetivo participa(. de reunião de 
trabalho com o Secretário NacionaL de Políticas de 
Previdência Social do MPS. 

Macapá, 13 de março d~; ' 

nirPtor Pr 

PORTARIA N°. 023/2013 -.AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n•. 4019, de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o ·memorando n• · 24/2013 
GAB/AMPREV: 

RESOLVE: 

Designar a servidora Karen .Tatiane 
Bonifácio Pereira, Assessor de Diretoria, da 
Amapá Prevldência AMPREV, para 
responder em substituição pela Diretoria 
Financeira e Atuarial - DIFAT, durante o 
impedimento da Titular Franclcleide Marinho 
Lima da Silva, no perlodo de 19 à' 
20/03/2013. 

---~·-

Diretor 

PORTARIA N°. 02412013- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência. 
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no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n•. 4019, de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o memorando n•. 24/2013 
GAB/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar o servidor Weber Mendes 
Fernandes. Assessor Jurídico, da Amapá 
Previdência - AMPREV, para responder em 
substituição pela Procuradoria Jurídica -
PROJUR. durante o impedimento do Titular 
Eduardo Edson Guimarães Lopes. no 
período de 19 á 20/03/2013. 

--~---.7 

Carlos rto Dos Anjos Oliveira 
Diretor esidente da AMPREV. interino 

PORTARIA N•. 025/2013- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n•. 4019. de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o memorando n°. 24/2013 
GAB/AMPREV: 

RESOLVE: 

Designar a servidora Aline Trajano de 
Oliveira, Assistente Técnico Administrativo, 
da Amapá Previdência - AMPREV, para 
responder em substrtuição pela Divisão de 
Controle Atuarial e Mercado. durante o 
impedimento do Titular Carlos Roberto dos 
Anjos Oliveira, no períodO de 19 à 
20/03/2013. 

,/ 
. ___ _ 

Diretor 

ATO CONCESSÓRIO UE Pt::NS,\0 

PORTARIA N" 16 de 06 de morço de 201J. 

O Dil'rtor Presid'"ntt d~t AmHp;-Í Prtvidf.ncia, no uso das 
atribuiyõcs contõridas p~lo inciso XIII do an.l4 do Regimento Interno 
aprovado pelo i\to Resolutório n". OOI/99-CAIA.\-1PRcV. de 02 de 
seten1bro de 1999 c tendo em vista o que consta no Proce~so R

0 

2013.07.0l611P Dl8El'/AMPREV, de 07/02/1013, ~oh·e conceder 
pensão na forma a seguir discriminada: 

DadO!! do Instituidor 

\'ome da ex-servidor: JORGE DA CRUZ MARTINS. matricula 

n' 9083; Car~o· Auxiliar Judiciário, CPF n' 106.226.672·20: 

Dat• du Óbilo 28/01/2013: Lotação: Trlbunul de Justiça do 

Estado do Amo pó. 

Par~ela(s) da peMfio, vigente a partir dt' 2SJ01/l013- daiH 
d 'bilo 00 

DENOMINAÇÃO (DISCRIMINAÇÃO PERCE~TUAL 

REMUNERAÇÃO) 

V!!ncirfk!nto 100% 
TOTAL 100''·• 

Dados dois) oensioni:<t.o s) 

Bt:NEFICtARIO (S): PAilENTESC:O 'jAT\IREZA % 
DA PENSÃO COTA 

1----
~1ARIA DO Cónjuge Vitalicio 100% 
SOCORRO DA 
SILVA MARTINS 

Concedo n pensão, neme ato di5criminadn, com ft1ndamc::nto legal 
nos ans. 10. Inciso I, § 3". 26. §§ t•, s• e 6', 31 e 89. da Lei 
Estadual n' 091S, de 18 de agosto de 2005. Ressalto que o 
presente heneficio será incluido no Plano Financeiro, conforme 
determina o art 91, §I', dH Lei n• 091 5!2005. com redação dada 
pela Lei Estadual n' 1.432/2009. · 

Macapa - AP, 06 de mar r o de 20 13. 

ATO CONCESSÓRIO DE PE:"I'SÃO 

PORTARIAN" 26 d• 15 drlllllrfO d• 2~13,' 

O Diretor p...,.tdenle da Amapá Providência. no uso das 
~~i~;;:~ conferidas p~lo inciso X111 do 811..14 do Regimento Interno 



· Maca ã 21.03.2013 

·Jprovado pelo Ato Hesolutório n" 001.'9CJ-CJ.,A.MPREV. de 02 de 
setembro de 1999 ê: tendo em Vl!\ta o 411.: ..:nmna no 11 rot;t~~su n" 
2012.0i.121iP I>IREF/AMPREV, dt· 11!10í2012. n.:s•llv~ ênm:~d.;r 

pensão na fumta a seguir discriminada: 

Dados do lnstltuldnr 

Nome da c-x-sen1dor· U~COLN JSS..\0 MORl. matricUla n° 

411280: C'>rgo: Medico. CPF n" 046.255.723-60: Data do Obito: 

04/10/2012: Lotaçi•>: Srcrelaria de Estado da Saúde {SESA). 

Parcela(s\ da pensilo. vigente a pat·tlr dell41111121l12- dato 

d 'h' O O llO 

DEN0.\1JNAÇAO (lliSCIUMlNAÇ . .\0 i PERCENTliAL 

REMl!NER<\CÃOi 
~nto 100~"6 

TOTAL 100~·, 

Dados do{s) pensionista s 
BE:"\F.FICIARIO (S): PARENTESCO NATUREZ, % 

IJA Pt:NSÂ( COTA 

CRISTIANE DE Compo.nheiro (a) \'itallcio 33,33°0 

SOL'ZA RIBEIRO 
AliG\'~10 Filho(a) Tompnrãrio r.:1~ 
Gl'ILHER~IE 
DE SOUZA MOR! 
~:-\DA l'ilho(a) Temporário . :'UJ31J·o 
CO~'TA MOR! ~ : 

'---·-·-- ---·---------· ---· 

Cunc~do a penslo. n~stl! ato disl.':rtminada . .:om fundanh!'tlll' 1~ga1 
nos arts. 10. lnciro I, §5~ 26, § \". 31 e R9. d!t L<i Estadual 11' 
0915. d< 18 de agoSlo de 2005. Ressalto que o pr<s<nte benefi,·io 
serâ induido no PlanO Financeiro. confnnn~ d~tennina o art. 91. 
§1~. di! Lei n~ 0915i2005, com rcd.'\çAo dada pela Lei Estadual11" 

1.432:2009. 

~lacapa · .\P. 15 de març?àe 2013. 

/·<>· 
Carlos Robeito tfé;'Anj~s Oün•if"d 

Diretor Pre_Sldente d!t Ama~!~:~vi~dê::;nc::::_ia ___ ~ 

(Detran .) 
Francisco Sávio Alves Pinto 

PORTARIA N" 0060/2013- DETRAN/AP 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuiçoes legais que lhe sao conferidas pelo 
Decreto n• 0491 de 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista o teor do Processo N° 
014.002390/2013 - Memo. n° 0026/2013-
CORREGEDORIA /DETRAN, 

RESOLVE: 
ART 1° DESIGNAR o 

deslocamento dos servidores ELON PERES 
TRAJANO DE SOUZA, Corregedor FGS 3, JOSÉ 
BENEDITO BALIEIRO PANTOJA, Chefe de 
Unidade de Administraçao FGS 1, NÉLIO DE 
JESUS DAVID DONATO, Chefe de Agência de 
Trânsito FGS 1 e RORINALDO DA SILVA 
GONÇALVES, Responsável por Atividade Nível 
1 para Viajar da sede de suas atividades 
funcionais Macapá-AP até ao município de 
Laranjal do Jarí/AP, com o objetivo de Apurar 
·denuncia e proceder a Verificaçao e 
Conferência do Patrimônio da CIRETRAN/LJ, 
no período de 31 de março a 06 de Abril de-
2013. 

ART 2• - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicaçao, 
revogando-se todas as disposiçoes em 
contrário. 

Macapá-AP 
t 

FRANCI ALVES PINTO 
De 

PORTARIA N" 0061/2013- DETRAN/AP 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuiçoes legais que lhe sao conferidas pelo 
Decreto n• 0491 de 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista o teor do Processo N° 
014.002385/2013 DOC. AV.93027/2013-
DETRAN/AP 

RESOLVE: 

ART 1° DESIGNAR o 
deslocamentô do servidor RORINALDO DA 
SILVA GONÇALVES, Responsável por· 
Atividade Nivel I para Viajar da sede de suas 
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atividade.s funcionais Macapá-AP até ao Estado. 
de. Salvador/BA, com o objetivo de Participar 
do Curso de Aperfeic;oamento Legislac;ao e 
Direito de Trânsito, no período de 21 a 24 de 
março de 2013. 

_ART 2' - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicac;ao, 
revogando-se todas as disposiçoes em 
contrário. 

PORTARIA N° 062/2013 • DETRAN/AP 

O .DIRETOR PRESID.ENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais, conferida pelo Decreto 
Estadual n.• 0491 de 27 de fevereiro de 2012. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 9• da Lei · 
11.788, de 25 de setembro de 2008; 

RESOLVE: 

Art. 1° • DESIGNAR o Servidor DANILO JOSÉ 
COLARES DA ROCHA ... Assessor Jurídico -
PROJURJDETRAN/AP, para atuar como 
Supervisor dos estagiários do Curso de Direito 
n·o âmbito do Departamento Estadual de 
Trânsito do Amapá, conforme CONVÊNIO N° 
001/2013, referente ao estabelecimento de 
Cooperação Reciproca entre este 
Departamento e o Centro de Integração 
Empresa Escola '- CIEE, visando o 
desenvolvimento de atividades para promoção 
da integração ao mercado de trabalho, de 
acordo com a Constituição Federal (Art. 203, 
incisos 111 e Art. 214, inciso IV), através da 
operacionallzação de programas de Estágio de 
Estudantes. • 

Art. 2° • A supervisão deverã ser procedida de 
forma direta pelo servidir acima designado,. 
que observará o cumprimento das atividades 
especificadas no Plano de estágio. 

Art. 3° • A supervisão poderá ser subsidiada 
por Avaliação do Chefe imediato do estagiário 
(a), que encaminhará semestralmente Ficha de 
Avaliação, contendo no mínimo avaliaÇão 
relativa a: 

a) Pontualidade nos horários estabelecidos no 
plano de estágio; 

b) Freqüência; e 

c) Interesse pelas atividades as quais foram 
estabelecidas no plano de atividade; 

Art. 4° • As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do supervisor 
ora designado deverão ser solicitadas ao fiscal 
do Convênio, e dependendo do caso ao 
Diretor-Presidente desta Autarquia em tempo 
hábil para adoção das medidas convenientes. 

Art. 5° - A Supervisão de que trata esta Portaria 
tem sido realizada pelo servidor ora designado, 
desde o estabelecimento do Convênio, o qual 
foi firmado em 01 de Janeiro de 2013 e vigorará 
até o término da vigência do Convênio. 

Art. 6° • Esta Portaria entrará em vigor na dada 
de sua publicação com efeitos a partir desta 
data. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

LVES PINTO 

(EAP ) 
Maria lzabel de Albuquerque Cambraia 
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PORTARIA N°. 02/2013 • EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto n•. 3168, de 16 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Conceder adiantamento em 

nome da servidora ODETE MARIA BRAGA DE 
SOUZA, CPF n•. 134.667.202-49, Auxiliar 
Administrativo, pertencente ao quadro de 
servidores Estaduais do Amapá sob a 
matrícula n•. 497983 à disposição desta Escola 
de Administração Pública no cargo de 
Secretária Executiva, CÓd. FGI - 2, conforme 
Decreto n•. 4136, de 21 de novembro de 2012, 
no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), para · 
atendimento de despesas de pronto 
pagamento, inerentes às necessidades da 
Administração desta Escola, com aquisição de 
Material de Consumo, Serviços de Terceiros de 
Pessoa Jurídica. 

Art. 2° • O adiantamento concedido 
deverá ser aplicado no prazo de 90 dias, a 
contar da data do recebimento. 

Art. 3° • A referida despesa deverá ser 
empenhada na Fonte de Recurso FPE (101)
Programa de Trabalho 04.122.1001.2320, no 
Elemento de Despesa 33.90.30 - Material de 
Consumo no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais),e no Elemento de Despesa 33.90.39 • 
Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica no 
valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 

Art. 4° O responsável pelo 
adiantamento deverá · apresentar, 
pessoalmente, a prestação de contas dos 
recursos recebidos, em até 10 (dez) dias úteis, 
contados do vencimento do prazo fixado para 
sua aplicação, através de processo 
administrativo, protocolado na Unidade de 
Contabilidade/CAF, de acordo com Art. 7° da 
Lei 0624/2001. 

Art. s• · Dê-se ciência, registre-se ou 
publique-se. 

·COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL-SRP 
TIPO: MENOR PREÇO, considera-se 
para tanto O MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO. 

OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA, EMISSÃO, 
MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHEfES 
PARA PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS. 

EMPRESA VENCEDORA: 
- J. M. VIAGENS TURISMO L TOA-ME, CNPJ N• 
12.833.061/0001-19 com 103,50% 

'EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
.PROCESSO N° 130203.2013/00010- EAP 
·PRE~ÃO PRESENCIAL-SRP N°. 004/2012- E'AP 
VALIDADE: 12 ·(doze) meses 
ATA n• 001/2013 

Aos quinze dias do mês de março do ano de 
dois mil e treze, A ESCOLA DE 

· ·ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, em 
cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei 
Federal n° 8.666/93, Decreto n• 7.892/201417, 
RESOLVE registrar os preços da empresa: 
Empresa Registrada: J. M. VIAGENS TURISMO 
L TOA-ME 
Endereço: Rua: Eliezer Levy, n° 994D Bairro: 
Laguinho • 
Cidade: Macapá, Amapá - CEP: 68.900-083 -
Telefone (96)4141-1502 9151-7281 
Representante: Marcos Antônio Oliveira de 
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Souza 

CNPJ: 12.833.061/0001-19 

E-mail: jmturismoap@hotmail.com 

Valor: 103,50% representado pelo MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO 

MARIA IZABEL 

Ana Margarida Castro Euler 

PORTARIA N' 053/13- UNPICAFIIEF·AP 

A - DIRETORA·PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ. no uso das 
atribuiçOes Que lhe sao conferidas pelo Decneto n• 033 de 03 
de janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Memorando 
n'00512013·UNAOIIEF. bem como, processo . de n' 
230.205.090/13. 

RESOlVE: 

Art. 1•- Homologar o destocame)l!o do servidor, Tito 
Llvio Pinto de Freitas, Chefe da Unidade de Administraçào
UNAOIIEF, Cód. FGS-1, para viajar da sede de suas atividades 
Macapá/AP. até o município de Mazag!o/AP, no dia 
05/03/2013, com objetivo de acompanhar a Diretora Presidente 
Ora Ana Euler em visjla no Escrjlório Regional de Mazagao 

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

PORTARIA N'054113. UNP/CAFIIEF-AP 

A OIRETORA·PREStDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÀ. no uso das 
atribuições que the sao conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro de 201t. e tendo em vista o cónt•do no Memorando 
n'00612013-UNAOIIEF. bem como, processo de n' 
230.205.091/13·1EF. 

R ES OL V E: 

Art. t• ·-Homologar o deslocamento do servidor, Tito 
Livio Pinto de Freitas, Chefe da Unidade de Administraçào
UNADnEF, Cód. FGS-1, para viajar da sede de suas atividades 

· 'Macapá/AP, alé o município de MazagAoiAP, no dia 
07/03/2013, com objetivo de acompanhar o servidor Luciano 
Campos e o técnico em eletricidade a fim de executar os 
servicos de inslalacao de informática e reparos elétricos no 
Escritório Regional de Mazagao. 

Art. 2"- Oê·se ciência. registre-se e publique-se. 

Macapé·Ap, 12 de Março de 2013. 

·Jl,/. (· 
AN~R,Gf(Rl~EULER 

Dlrelors·Presidente 
IEFIAP 

PORTARIA N' 055/13 • UNP/CAFnEF·AP 

A· DIRETORA-PRESIDENTE 00 INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 
atribuiçOes que lhe sao conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
de jane~o de 2011, e lendo em vista o contido no Memorando 
o' 03612013-CTFnEF, bem como, processo de o' 
230.205.092113. ' 

RESOLVE: 

Art. 1' - Homologar o deslocamento dos servidores 
Paulo Humberto Benigno Feio, Extensionista FIOrestal-tEF e 
lnéelo Barreto da CAmara, Técnico em Extensão Rurai-IEF. 
para viajarem da sede de suas atividades Macapá/AP, 
conforme Portaria de o• 307/12-IEF, até o municlpio de Sana 
do Navlo/AP, no perfodo de 11/03 a 1210312013, com objetivo 
de dar apoio loolstico nas stivjdades de jeyaotamento de 
veqetacao identfficacao e cadastramento de extratores de cio6 
titica com Yist• ao manejo e emissào de autorizacào ambiental, 
que oçorrerào no projeto de Assentamento Serra do Navio. 

Art. 2'- Dé-se ciência, registre-se e publique-se. 

Macapá·AP. 12 ~e }:Aarçot 2013. 

ANA MJ~io EULER 
Dirslora-Presidenle 

IEFIAP 

PORTARIA N' 057/13 • UNPICAFnEF-AP 

_ . . J:... ..Q!.flETO!l~:~fiE_!!IPEt:J"T:E Do INSTITUTO 
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ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMÀPA, no uso das 
atribuições que lne sao contendas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro de 2011. e lendo em v•sta o Memorando n'08/13· 
NSAICARFnEF .• oem como,processo de n' 230.205.101/13. 

RESOLVE: 

Art. 1' • Autorizar o deslocamento dos servidores 
Lana Patricia Sahtos de Oliveira, Gerente do Núdeo de 
Serviços Ambientals-CARF/IEF. Cód.FGS-11 e Euryandro 
Ribeiro Costa, Gerente do Núcleo de Cadastro, Regularização 
e Fisc. da Outorg~-CARFIIEF, Cód.FGS-11, para viajarem da 
sede de suas atividades Macapá/AP. até o municipro de Monte 
Dourado/PA, no perlodo de 20103 a 21/03/2013, com objetivo· 
de paaicipar de rtuniao da Camara Técnica de REDD do 
E!Qjeto da BiolilicaLOrsa_ 

• Art. 2•. Oé'-se ciência. registre·se e publique.se .. 

PORTARIA N" 058/13. UNP/CAFIIEF.AP 

A DIRETORA·PREStDi:NTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ no uso das 
atribuições que lhe. são .conleridas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro de 2011 ,, e tendo em vista o contido no Memorando 
n• 0912013-NSAICARFnEF. bem como. processo de n• 
230.205.102113. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Autorizar o deslocamento do servidor, 
Edmílson dos Santos Nunes, Motorista- Atividade de 
Serviços Gerais . e Transpo~e- ATSGT/UNAD/CAFIIEF 
CTFIIEF. para viajar da sede de suas atiVidades Macapâ/AP, 
até o municlpio de Monte Dourado/PA, no período de 20/03 a 
21/0312013, com ~objetivo de conduzir os gerentes par~· 

·participarem de re\miao da camara Técnica de REOP do 
Projeto da Biotl~ca!Orsa. 

Art. 2'- Oê·se ciência, registre•se e publique·se. 

Macapá-Ap, \8 d~ Março r 2013. 

,"J;.,)JI~.._v..-.'"' ( . 
ANAKíARG;::rl.bA CASTRO EULER 

O.r'etora .Presideme 
u:clfiP 

UNIDADE DE CONTRATO E CONVENtO • 
ACORDO' DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N' 001/2013 -
IEF. SENAI. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO, 
DO INSTITUTO ES-TADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ 
- _IEF/AP, E O SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL· SENAI, PARA OS FINS 
NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA tem respaldo legal na Lei n• 
8.666/93, art. 116. ,§1° etc art 1° do Regimento Interno do 

. SENAI, aprovado peta Decreto n• 494 de 10 de Janeiro de 
1962. e nas demais disposiçOes legais que lhe sejam 
aplicáveis. nos termos das cláusulas e condições seguintes · · 
neste Instrumento. · · 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente 
· ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem po1 objeto, 

os itens seguintes, tudo em conformidade com o 
cronograma conl•do no Anexo 1: 

1. A execuçào ée 11emamento e capac•laçáo dos 
servrdores do tEFIAP em mecánica oe motores desoe que 
tais scrv•dores possuam como atriburçào legal do cargo a 
condução de veicu1os terresues e fluviais; e 
2 A· reforma periódica de embarcaçoes de pequeno e 
médio porte de propriedade deste IEF/AP. ficando a 
penodicidade vincúlada à necessidade planejada por este 
instituto através de calendáno própflo cientificado ao 
SENAI no prazo de 05 (cmco) dias a contár da publicação 
deste Termo senoo •mediatamente JUntad~ tal ca:endário 
ao proces~o n• 230 205 06'-11:1 
3 A cooperação mútua entre as panes a fim de 
viabilizar o atendimento dos moradores dos municípios 
onde estao localizados os escritórios do Instituto Estadual 
de Florestas com cursos que serão oferec1dos pelo SENAI 
e apoiados pelo IEF. de acordo com as possibilidades de 
cada escritório e desde QUe o parceiro SENAI proceda ao 
aviso com anteced'ôncia minima de 30 dias. 

Parágrafo Único - O IEFIAP, em contrapartida assume o 
compromisso para atendimento do item 1 da Cláusula 

, Segunda, a~ ao SENAI de 04 (Quatro) motores com 
as características descritas no Anexo 11, parte deste Termo: 

CLAUSULA TERCEIRA DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: O presente acordo não envolve a 
transferência de récursos financeiros enlles os participes e 
que as ações resultantes desse rnstrumenlo que 
Implicarem em transferência ou cessão serão viabilizados 
mediante instrume·nto próprio 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA: 0 presente 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA vigorará por 24 

.,te quatro i meses a partir da oata de sua assinatura. 
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EXTRATO DO CONTRA TO N' 00212013·1EF 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O INSTITUTO ESTADUAL DE FLOESTAS DO 
AMAPÁ • IEF E O SENHOR CARLOS ALBERTO DA 
CONCEIÇÃO PEREIRA. 

CLÁUSULA PRIMEI.RA -DO OBJETO: Locação de um (1) 
Imóvel para Escntono Reg•onal do IEF. localizado na Rua 
Getulio Vargas. 265. Ba~rro: Centro . Po~o Grande no Estado 
do Amapá 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: ·o LOCATÁRIO obriga·se a 
utilizar o imóvel. unica e exclusivamente para estabelecmtenlo 
de uma un1dade de apoio das ativ•dades do IEF. sendo vedada 
a cessão. emprésl•mo ou sublocação do imóvel. e ainda a 
alleraçao de sua final•oade 

CLÁUSULA SEGUNDA · DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas com execuçao desse Contraio coirerào. a conta 
aos recUisos onundos da Fonte 0101 . Programa de 
Trabalho t8 122 0780 2379 t600 00 e Elemento de.Qespesa 
3390.36 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: O pagamento 
será efetuado mensalmenle, por meio de ordem bancáfla 
creditada em conta corrente. em até 10 (dez) dias uteis. · 

CLÁUSULA QUARTA • DA VINGÉNCIA: A vigência deste 
contrato de locação é de 12 (doze) meses a contar de 11 de 
Março de 2013, encerrando em 11 de Março de 2014 e 
podendo ser prorrogado mediante celeoraçào 'de Termos 
Aditivos. 

CLÁUSULA QUINTA- DO FORO: O foro da Seçll~ Jud1ciána 
do Estado do Amapâ, foro da Cidade de Macapâ/AP. é 0 
competente para solucionar conflitos de interesse entre o 
IEF/AP e a empresa CONTRATADA, relativa ao presente 
Instrumento Contratual. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: O extrato do 
presente CONTRA TO será publicado no órgao da imprensa 
oficial do Estado do Amapá, conforme o disposto no parâgrafo 
unico do art 61 da Lei n• 8.66611993. 

E por estarem ass•m. JUStas e acordadas. as panes 
ass1nam o presente CONTRA TO em 03 (três) v•as de •gual teor 
e forma para todos os fins de direito. 

ÜMAP 
Maurício Oliveira de Souza 

Notificação N" .. 114 

O Diretor Presidente do Instituto 

do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto n• 006, de 
03 de janeiro de 2011 .. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr. Vitoriano Corres da Cruz, para 
no prazo de OS (cinco) dias, a contar da data da 

publicação desta notificação, tomar ciência da 

decisão, referente ao processo n• 

4003.43312011' 

Macapá, 20 de março de 2013 

Mauririgt'dirv~a~ s~uza 
Diretor Presidente 

Notificação N". 115 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiento e de Ordenamento Territorial 

· '.<:lo Estado do Amapá, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto n• 006, de 

03 de janeiro de 2011. 

. ! RESOLVE: 

Notificar o Sr Denilson Ramos Farias, para no 

prazo de OS (cinco) dias, a contar da. data da 
publicação desta notificação, tomar ciência da 

decisão, referente ao 'processo n• 

4000.897/2011. 



Maca á 21.03.2013 

Macapa. 20 de março d~ 2013 

~.~(.'::t.:O ,:r_; \t./:• .-
Maurició dllve1ra de Souza 

Diretor Presidente 

Notificação N". 116 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente c de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006. de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr. José Celestino de Moraes, para 
no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da data da 
publicação desta notificação, para tornar 
ciência da decisão, referente ao processo n" 
4ooo. 768/2011. 

Macapá, 20 de março de 2013 

y~,ocV ;;o, . 
Mauncfo Oliveira de Souza 

Diretor Presidente 

Notificação N°. 116 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordena·mento Territorial 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo De~reto n° 006, de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr Hailton Nazareno Gomes da· 
Rocha, para no prazo de 05(cinco) 'dias, a 
contar da data da publicação desta notificação, 
tornar ciência da decisão, referente ao 
processo n° 4002.825/201 o. 

Macapá, 20 de março de 2013 

l'l'cx.C. ct.i' to';> • · 
Mauricio Oliveira de Souza 

Diretor Presidente 

Notificação N°. 117 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006, de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr. João Borges da Silva, para no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, tomar ciéncia da 
decisão, referente ao processo n° 
4003.066/2009. 

Macap~. 20 de março de 2013 

h)"oX.C <ti ':r./7 -
Mauricio Oliveira de Souza 

Diretor Presidente 

·Notificação N". 118 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado. do Amapá. no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n" 006, de 
03 de janeiro de 2011. • 

RESOLVE: 

Notificar a Sra. Luciana Barbosa Costa, para no 
prazo de OS (cinco) dias, a contar da data da 
publicação · desta notificação, para tomar 
ciência da decisão, referente ao processo n° 
4003.431/2011. 

Macapá, 20 de março de 2013 

lr'C('".í).(;!{ ((h -
Maurició·o~e~ra de'Souza 

Diretor Presidente 

Notificação N°. 119 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá,- no uso das atribuições 

(DIÁRIO OFICIAL) 

que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006. de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar a Sra Maria da Piedade de Souza, para 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para tomar 
'ciência da decisão, referente ao processo n° 
4001.22712011. 

Macapá, 20 de março de 2013 · 

r.p J_ o t.'t.J fl:Jv:- -
MauriCIO Oliveira de Souza 

Diretor Presidente 

Notificação W. 120 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006, de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr Valdeci Soares Barbosa, para no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para apresentar 
tornar ciência da decisão, referente ao 
processo n° 4001.417/2011. 

Macapa, 20 de março ae 2013 

~""({.'r}. (2J '(O~_...... 
Mauricio Olfvcira de Souza 

Diretor Presidente 

Notificação N°. 121 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006, de 
03 de janeiro dé 2011. 

.RESOLVE: 

Notificar:o Sr Romualdo Coimbra Zaquel, para 
no prazo de 05 (cinco) di\s, a contar da data da 
publicação desta notificação, para · tomar 
ciência da decisão, referente ao processo n° 
4000.0203714/2012. 

Macae~. 20_de março de 2013 

T"'(};J)r'l ~·/> -
Mauricio '61ivelra· dé Souza 

Diretor Presidente 

· Notificação W 122 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial' 
do Estado do Amapa, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006, de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr Adailton Ferreira da Silva, para 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para tornar 
ciência da decisão, referente ao processo n° 
4002.282/2011. 

Macapá, 20 de março de 2013 

t:r!:<'J c'-' !'íl'~ . .r
Mauricio Oliveira de Souza 

Diretor Pre'sidente 

Notificação W.123 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio AmtJiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006. de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr José Herberto da Silva Melo, para 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para tomar 
ciênci'a da decisão, referente ao processo n° 
4000.116/2011 
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Maca pá, 20 de março de 2013 
"'f-'"')·c1.1 Ír?'j ..

Mauricio Oliveira de Souza 
Diretor Presidente 

Notificação N°. 124 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
dô Estado do Arnapa. no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006, de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr. José Urbano dos Reis Silva, para 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para tomar 
ciência da decisão, referente ao processo n° 
4000.386/201 o. 

Macapá, 20 de março de 2013 

'('GC.r.o~ to) -
Maunc!õ Olive1ra de Souza 

Diretor Presidente 

Notificação N°. 125 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapa, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006, de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr Jeremias Monteiro dos Santos, 
para no prazo de OS (cinco) dias, a contar da 
data da publicação desta notificação, para 
tornar ciência da decisão, .referente ao 
processo n° 4003.296/2011. 

Macapá, 20 de março de 2013 

~'Ye o c11 ~0". -
Mauricio Oliveira déSouza 

Diretor Presidente 

Notificação N". 126 

O Diretor Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006, de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr Nadson de Almeida Rodrigues, 
para ho prazo de 05 (cinco) dias. a contar da 
data da publicação desta notificação, para 
tomar ciência da decisão, referente ao 
processo n" 4001.04S/2011. 

Macapa, 20 de março de 2013 
Y~f'l) '.i~ V,_.: __ 

Mauricio Oliveira déSouza 
Diretor Presidente 

Notificação N". 127 

O Diretor Presidente do Instituto 
ao Méio Ambiente e de Ordenamento Territorial· 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 006, de 
03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificar o Sr Nilton das Chagas Sarges 
Monténegro, pára no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da data da publicação desta notificação, 
para tomar ciência da decisão,. referente ao 
processo n° 32000.0237/2008.· 

Macapá, 20 de março de 2013 

'WU O cU 'ith ..
Mauric1ó Oflveira de Souza 

Diretor Presidente 

(lapen 

Nixon Kenedy Monteiro 
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PORTARIA N'. 073/2013·GABIIAPEN 

O Dlretor·Presidente do lnstnuto de Administração 
Pennenciária do Amapá - IAPEN, no uso de suas atribuições que lhe 
do conferidas pelo Decreto n'. 05ll6, de 10 de janeiro de 2011, e, tendo 
em vista o disposto nas Leis Estaduais n'. 0609, de 06 de julho de 2001 
e n'. 066,de03de maio de 1993. 

CONSIDERANDO a conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar n'. 009/2012-CORREGEPEN, instaurado por meio da POttaria 
n'. 265/i012·GABIIAPEN, bem como o julgamento final exarado por esta 
Autoridade signatária; 

CONSIDERANDO ainda, que restou configurado no referido 
processo que o servidor público LEW MÁRIO COIMBRA DA COSTA, 
infringiu o disposto no artijlo 133, inciso VI e art. 134, inciso• I e 11, 
ambos da lei Estadual n'. 066/1993 ele art. 1~ da Lei n'. 10.826/2003. 

RESOLVE: 

Art. 1'. · APLICAR a medida disciplinar de SUSPENSÃO DE 30 
[RINTAI DIAS ao servidor público lEW MÁRIO COIMBRA DA COSTA, 
agente pennenciário, matricula n'. 891550, de acordo com o disposto no 
artigo 146, e>put, da lei E;tadual n'. 066/1993. 

Art. 2'. · O prazo p.ara cancelamento da medida de suspensão 
será de 05 (cinco) anos de efetivo exerclclo do servidor, salvo a prática 
de nova Infração disciplinar, conforme art. 147 da iei Estadual n'. 
0066193; . 

Art. 3'. · Revogam· se as disposições em contrário. 

Cumpra·se, 
Dê· se cienc•a 
Pubhque·se. 

(Pfõdãp 

! 

José Alípio Diniz de Moraes Júnior 

/ 

P O R T A R I A (P) N• 009/2013- PRODAP 

O Presidente do Centro de Gestao da 
Tecnologia da Informação no uso das suas atribuições que 
lhe sao contendas. pelo Decreto n• 0002 de 03 de janeiro 
de 2011 e Lei n• 0310 de 05 de dezembro de 1996 e 
alterada pela Lei n• 318 de 23 de dezembro de 1996, 
conforme Memo de n• 15/2013 - GAB/PRODAP, de 
16.03.20t3, 

RESOLVE: 

Retificar a Portaria n• 006/2013. publicada no 
D•ário Oficial do Estado do Amapá n• 5424 de 11 de narço 
de 2013, que passa a ~igorar com a seguinte alteração· · 

Onde se tê: 

perfodo de 11 a 15.0:}_.13 

Leia-se: 

período de 11 a 14.03.13 

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

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapá-AP, 20 de 
março de 2013. ,. 

JOSi: ALIPIO DI~ES JÚNIOR 
Presidente do PRODAP 

PORTA R I A (P) N° 010/2013· PRODAP 

O Presidente do Centro de Gesta'o da 
Tecnologia da Informação no uso das súas atribuições que 
lhe são conferidas, pelo Decreto n• 0002 de 03 de janeiro 
de 2011 e Lei n• 0310 de 05 de dezembro de 1996 ·e 
alterada pela Lei n• 318 de 23 de dezembro de 1996, 
conforme Oficio de n• 011/2013 SINDPD-AP. de 
11.03.2013, 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR o deslocamento do seNidor 
CLÁUDIO Ci:LtO GÓES CONRADO, ocupante do Cargo 
de Provimento Efetivo de ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, para viajar de Macapâ/AP, sede de suas 

. atividades até a cidade de Fortaleza - CE. no perlodo de 20 
a 25.0~.13, para participar da Plenâria Nacional de 

(DIÁRIO OFICIAL). 

Campanha Salarial 2013/2014, sem Onus para está
Instituição. 

Dê·se Ciência, Cumpra·se e PubliQue·se. 

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapa-AP, 20 de. 
março de 20 13 

JOSÉ ALIPIO ~RAES JÚNIOR 
Presidente do PRODAP 

P ~R, TA R I A (P) N° 011/2013- PRODAP 

O Presidente do Centro de Gastao da 
Tecnologia da Informação no uso das suas alrtbulçOes que 
lhe são conferidas. pelo Decreto n• 0002 de 03 de janeiro 
de 2011 e Lei n• 0310 de 05 de dezembro de 1996 e 
aherada pela Lei n• 318 de 23 de dezembro de 1996, 
conforme Oficio de n• 011/2013 SINDPD-AP, de 
11.03.2013, 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR o deslocamento do servidor . 
RACSO OAVEO DIAS DA SILVA, ocupante do Cargo de 
Provimento Efetivo de ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO. para viajar de Macapâ/AP, sede de suas 
atividades até a Cidade de Fortaleza - ÇE. no periodo de 20 
a 25.03.13, para participar da Plcnâria Nacional de 
Campanha Salimal 2013/2014. sem õnus para está 
InstitUição·. 

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

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapâ-AP, 20 de 

·março de 2013. 

Ao 

JOSÉ ALIPIO DI IZ DE MORAES JÚNIOR 
ente dÓ PRODAP 
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r~prc~rntad1l 11\'!\11.' Jh' Jh.'ll' s ... ·u P1ôiJcut~ Sr JOSt :\l.lriO 01'-'IZ OE 
~ 101t\ ES .Jt:XJOR. brJsikin'. t·asadu. inM:ntu nt.~ CPF ~oh ~' n". 

RQ5 .~hl-1~. Rfi ~nh n n• 0~1738 ~Via- AP. n:~idente ( dom,c,lindo_. 
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n.!Siíl c1dade d~.· V1al·apa AP. \'(Jn atraw~ ~ok~ta. ''0TifiC4R V Sra. ~ra 
qw compan.;;a n'' príiTO dt 30 (trinta) dl:lS n;:sr3 Autarqum para :hrmahza\·Jo 
do lnsuum~ntu Cunmuual "k Cunccssàl' d11 Dm.~no de U~t.' d~' S•stcmil E -
Cnn:-IJ!. rcfcrcnit' '"' (.\ercrcto 21111. ~ (l'na de mcide"''a da 1mcdmta 
~IISp(O~O das up:r:!l,'l\:S. hi!)C! 'l'l~l<l Qlk'. Gl~ n l'lfl.'~t!nk llll1nlt:lllfl tl 111~!\nltl 

cn\'ulllr1H~· p.;ncknt~· · 

Tal d'~:isa\' fund:t·:t< nu t:umpnnh.:utt' das >.'.\1gC~·u1s do Art. li r/r § § I(, r ·r 
do ..-1. ll do fll'frtlo n' J74~Qfl, de U·l <k <lUiuhru <k ~nt 2 

U d.-~.(;umpun ... :nh' d(',lrl t"'\J~Cn ... ·l:t acam~tara· nn cn:1cdamcnh' trncdit~l\' doh 
j1pcraç1'!-.:.\ tk ~lllbl~na~·,·t~.·::- Jluahn1:nt,· t.h:ij\.mlblh7.ildo~ DM eqn ,\umrQuJa em 
~u h~ndl\:10 

~'~': lilll. 1nli.umamt.,., QUC em l:JSO ck dt'\rumprimrntn ~o (lrnzu t:stahl'l .. '\:id;' 
JL:Imil fica Hl!l~il ::->.·nJ)I;!Iil '-'I~'Jll\' da pú~)l\d aolt\:ilt;.\0 di! !i1 \·tgtnl~ rtC\I:il;l 

"" 1rr. 21 ri< § § 1' e 2' du ut. 2J .do Derreto u" J14SI2012. d< u• d' 
l!Uiubro de 201~. 11!-..:uhada a arre~nraÇM d~ Defesa PreVIU. I.'UiliOml\' 
pn:\·istn no arugo 87. ~ l~' di! L'1 n~ H ll~ Q~. n c~_,m:~r dn ruhltcaç:lo deste :l.l\i 

Outru::.::-.1111. lkam \l~ 3UI·'~ (l)O: \'I~J~ frnnquL".lda.;, íl cmrrc::-a para lin~ dl' 

dm:nro 

Maca pó IA I' I. IR d' març"J' lflll 

_L-> 
JOSf: ,\l.lri&ll~ DE~iÓ~AF.S JI':I'IOR 

Pr</.J~mc d,> I'RI.IDAP 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO: N• 002/2013- CPUPRODAP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N" 
15553/2013- COSEEG/PRODAP 
OBJETO: ContrataÇão de serviços de 
revisão do veiculo plck-up TOYOTA 
HILLUX, placa n• NEY 4772, cor prata de 
propriedade do PRODAP •. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inc. XVII, 
da Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores. 
ADJUDICATÁRIO: BACABA VEÍCULOS 
L TOA, CNPJ.: N' 07.220.448/0001-60. 
VALOR ADJUDICADO: R$ 538,05 
(quinhentos e trinta e oito reais e cinco 
centavos). 

Ratifico na forma do Art. 26 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. 

_!·_·. _, __ /2013. 

_ _J_- _:...> 

José AI(~IG offitz"ã";Moraes Júnior 
Presidente do PRODAP 

Senhor Presidente, 

Justifica-se a ausência de Licitáção e a 
consequente contratação com a empresa: 
BACABA VEICULOS L TOA, CNPJ. N• 
07.220.448/0001-60 devido a situação fatica 
tipificar-se na hipótese legal prevista para a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme se 
verifica pela leitura do art. 24,_1nciso XVII da 
Lei n• 8.666/93, in verbis: 

"Art. 24. É dispensável a licitação: 
( ... ) 
XVII - para a aquisição de componentes ou 
peças d~ origem nacional ou estrangeira, 
necessários á manutençao de equipamentos· 
durante o per!odo de garantia técnica, junto ao 
fornecedor original desses . equipamentos, 
quando tal condiçao de exclusividade for 
indispensavel para a vigência da garantia." 
Pelo exposto, submetemos a presente 
Justificativa para deliberação de Vossa 
Senhoria sobre a contràtação direta . por 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos 
termos do Artigo 25, inciso I. da Lei n° 
8.666193; com o intuitó de salvaguardar a 
Administração Judiciária, observando-se os 
principies da legalidade, economicidade e 
eficiência na Gestão Pública, bem como a 

publicaçao da mesma no Diário Oficial do 

Estado, como condição. para eficácia do ato. 

nos tern:'os do artigo 26 da Lei n• 6.666/93 

Macapá-AP, 15 de março de 2013. 



Maca á 21.03.2013 

EXTRATO DE ERRATA 

PROCESSO N2 2012/47651-PRODAP 
FUNDAMENTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA-DO PREÇO E DA FORMA DE 
PAGAMENTO 

Onde se lê 

5.1 1 - Para os serviços de manutenção corretiva e 
evolutiva de todos os m0dulo5 serão pagas 12 
parcelas mensais no valor de R$ 48.545.35 
(quarenta e oito m11 reais e tnnta e cinco centavos). 
perfazendo um total de RS 582.544.20 (quinhentos 
e oitenta e dois mil. qLIInhentos e quarenta e 

· quatrõ rea1s e vinte centavos). conforme 
Cronograma de Desembolso Fisico-Fin<>.ncerrc 

. ANEXO li deste contrato 

CLÁUSULA QUINTA-DO PREÇO E DA FORMA· 
DE PAGAMENTO 

Leia-se. 

5 1 1 - Para os serv1ços de manulençãc ccwetiva e 
evoiLrt1va de todos os modules serãc pa~âs 1 O 
parcei<Js mensais. sendo uma no valor Je RS 
3.5 599 96 (tnnta e cinco mil qu1nhentos e noventa 
e nove reais e noventa e seis cerr,avos). 
correspondentes a 22 (vinte e do1s) d1as do mês 
de fevere1ro. oito parcelas no favor de FI$ 
48.545.:35 (qLiarenta e oito rn11. quinhentos e 
quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). 
correspondentes ao mês de março. abril. maio. 
JUnho. JUlho. agosto. setembro e outubro. e uma 
parcela no valor de R$ 14 563.62 (quatorze m'l. 
qllrnhentos e sessenta e três rea;s e sesssnta e 
do1s centavos1. correspondente a 9 l.novf:i ':1as rJo 
mês dE· ncvemoro. perfazenclo urn tola! jr; RS 
438 r,26 38 (quatrocentos e trinta e oi(O mil 
qu11111entos e vinte e se1s rea1s e trinta e oito 
centavosj C'.)nforme Cronograma oe Deser:bo·so 
Fisrco·F1nanceiro ANEXO li deste contrato. 
Retitrcaçiio da publ:cação <Jo extrato refe1 enle c 
preço e a f0rma de pagamento o a I nex1gil:i~licJade 
de Licitaçàc•. puol,cado no 01àrro Oficial do Eslado 
n° 535 7 ele 28 de nover·rl;ro cif! ?01) 

fVlacapá. AP. 19 de fevereií(l de 2013 

José Ali pio Di z CJ'e Moraes Júnior 
Presidente do PRODAP 

(Rurap 

Max Ataliba Ferreira Pires 

EXTRATO DO CONTRATO N° 004/2013 -RURAP 
LOCAÇÃO DE IMOVEL) 

) 

lnstrumento/P>~rte: Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapá - Rurap, como Locatário, e a Sr'. Maria das Graças de 
Souza Teodorio, como Locadora. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Fundamento Legal: 
O presente Contrato tem respaldo legal no Art.24, § X. da Lei 
8.666, Dispensa Licitação. 

·Processo Administralivo n• 37.001 0/20t 3 RURAP 

CLÁUSULA SEGUNDA- Do Objeto: 
Objetiva. o presente Contraio a locaçao de um imóvel. com a 
finalidade de funcionamento do escritório local do lnstitulo de· 
Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP, no Município de 
Pedra Branca do Amapari-AP, localizado na Rua Deolinda 
Gomes. N" 143, Bairro Centro. 

Parágrafo primeiro - O imóvel objeto de locaçao destina-se 
para fins de escritório local, não podendo ser mudada a sua 
deslinaçao sem o consentimento expresso da Locadora. 

CLÁUSULA QUARTA- Do Valor e Dotaçao Orçamentária: 
O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.00,00 (Doz Mil 
Reais), montante relativo a 10 (Dez) parcelas mensais de 
R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais). 
O pagamento correr~ à Fonto: 101, Programa de Trabalho: 
2313, Elemento de Despesa: 3390.36. · 

CLÁUSULA QUINTA- Da VIgência: 
O presente Instrumento terá a vigência de 10 (Dez) meses, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

com 1nic1o em 08 de março e lérmino em 31 de Dezembro de 
2013. . 

CLAUSULA OITAVA- Do Foro: 
Fica eleilo o Foro da Comarca de Macapâ/AP. para dirimir · 
quarsquer dúvidas oriundas da execução deste Contrato. com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegrado que seja. 

Signatários: Max Ataliba Ferreira Pires e 
Maria das Graças de Souza Teodorio 

Data de Assinatura: 08.~13 
Macapá/Ap, 08 de março \e T 13. 

,l_ 
MAX ATAI: A FERREIRA PIRES 
Diretor Prêsldênto do RURAP/AP 

COMISSÃO PERMEI'<TE DE LICITAÇ..\0 

PROCESSOS N'. 37.003212013-RliRAP 
ADf~~ÀO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS i'' 01712012-
I.ACEN 

Oll.IETO: Preslnçilo de semço de rescr"a. emissâo, 
mnrcaçao/remnrcaçao e fomccimcmo de bilhetes· de passagens aéreas 
nacionais c internacional, em viagens a serviços e eventos especlflcos. 
para os servidores. requisitados e com1ssionados. bom como e ... ·enruais 
colaboradores do lnst1tuto de Dest:nvolvimento Rum! c.Jo Amt~pá· 

kURAP. paro cxerciciu d\: 2013. 

RESULTADO: 
EMI'RESA: FAIJ VIAGENS E TURISMO L TDA-ME 
CNPJ: 08.641.92810001-67 

Valor unltjrio I 
Discrimlnaçio Volume de do serviço de 

Vrndas (R$) agendamento de 
vit~e~U (RS) 

Prestaçlo de !ler\' iÇO de 
rnerva, rmi!.~o, 

marcaçJo/remaruçllo e 
fomr<lmcnto dr bilhetes de 
passagens afreas nacionais c 
internacional, em viagens a RS: 60.000,00 

RS: 0,01 
serv~os c eventos especirocos, (~essenta mil (um ctntaro) 
parll c» Knidores, reaiJ) 

! rtquisitad~ e comissionados, 
bom como eventuais 
rolaboradoro do laboratório 
Crntr•l dc Saude rública do 
Amap!- LACI'.N. 

~capa-Ar, 19 de fevere11o de 201J 

Wellington ~ dt oli\·rira 
Gereme dn Conussão_ d~~icitação/RURAP 

COMISSÃO PERMENTE DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITACÃO 

Max A:taliba Ferrtira Pires 
Diretor Presidente/RURAP 

PROCESSOS N'. 37.001012013-RliRAP 

Oll.IETO: Locaçilo de 01. (um) imóvel urbano, corn finalidade de 
funcionamento do Escritório Local do Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Amapá - RURAP no Município de Pedra Branca do 
Amapari. • 
FliNDA~1E:>ITO LEGAL: Art 24, lnc X da Ld Federal n' 8.6ó6 de 
2110611993, e nlternçOes posteriores 
AD.IUDICADO: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA TEODORIO 
PER IODO: lO (de<) Me-ses. 
VALOil ~II:NSAI.: R$ 1.000.00 (um mil reais1 
DOT.~ÇÃO ORÇAME"'T,Í,RIA: Fonte: 101 Progr.un3!> de 
Trabalho: 2313 c Elemento de Desposa: 3390.36- outros serviços de 
terceiros pessoa flsica. 

l
. Macapá·AP, 07 de março de 2013. 

\\:llingto r• de Olireira . 
Gerente da Comissão de Licitnção/RURAP_ 
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(Caesa 

Ruy Guilherme Smith Neves 

CO 'i\ I !'f: 04:'2013-CrL·C't.ESA 
\, ;111100 <!ll dia OI <k ubnl dê 2013 

··)llll: fel: R! t1J~.\-IA C·u SISTHIA ;)f: .,AA,HC!ME~TO DE 
,,;.:;;.,, fJf. LOt AI.ID•\~lE DE LOI\'TP"\ Vt\ PtDRI'IK·\ de 
:h":.rdo ~.wn os renncs do Cflna! : ttnt.\0), ;:;rocesso n'' 20~~:54'1~1.!· 

Gt~OINT-CAESA.lll'(.;: 1\'lenor PreçoGtobal 
LOCAL: Sala da CPIJC:AESA, Emcstino Borgc>. 222. Cemro, 
Macapâ - AP. Edital e 2ncxcs poderão ser retir•dos no horário 
normal de expediente, o parti:· desta pub!icação. através de pen
drivc c carimbo da empresa Outras inJO!mações poderao scc 
o)btidlS através do 1elefonc 96 J2i3 7!87 OU C·mail 
enl~á~~raesa.~ p.gov. h r·. 

Macapti, IS~e ar ~~e2013. 

Birac·.· de 1 / Â.imurães 
Pres·idenre CtÜCA1:.5A 

!'()~lAIH llE PREÇOS 061CPL·L\f.S"' 
\- lllhOII do dia 08 de abril de.2013 

OJJFTÜ: REFORMA DO ESCKilÓKIO. ESTAÇAO !.JE 
TK.\'1 AME'ITO DE AGL'A (E f Ai ~. CASA DE QUi MICA DO 
SISTEMA DE ABASTECIMEJ;TQ DE ÁGliA DF MAZAGÀO 
~OVO. C.c ncordo com v~ terrr:os do u:tnal e anexo.<., rroccsso :1° 

2013.'11296-DIR IE-UEA TIPO: \lenor Pr<ço Glnhol 
LOCAL. Saio da CI'LL\f.SA, EmcstiilO Borges. 222. Centro, 
\1acapa- 1\1'. !·dita! e anexos poderão ser retirados no horário 
normal 1.k- c.xped!emc. " punir dtstH publica<;ao, atrn·~·és de pen
~rivc •: carimho da r.mp!"CSa Outras inlünnaç.ôt..'\ poder3o ~e .. 
ol,:ida~ atra\~s do :clefoHt 96 3223 7!~7 Du e-mai: 
rplrâ·C<Ie~H.ltQ,OO\' .h i. 

Macapi, 15 a, m ço de 2013. 

Birah de;), '1/ú;urães 
PTPs~ CPUCAI!S4 

T0.\1ADA DE PJU:(:O . "7/CPL-CAESA 
i,s 10h00 do dia 09 . abril de 2013 
OB.IFTO: FABRJCACÀO E iNSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) 
Fii TROS DE BOM'!H, PARA 0 SI~TEMA DE ABASTECIMENTO 
'>" ~GL;A DOS BAIRROS I'ARAiJO E FONTE ~0\'A EM 
~A\ TA t\.o\·AP. d~ acorJo com c•s tenno:~. deste i:d•tal :! !Ulc.t.os Pro(. 
2UI3:1428~·CAESA TIPO: Menor Preço Global 
L~CAL: Saia da CPUO:AESA, tm"stino Borges, 222. Centro. 
Macap:i AP. Edita! c anexes poderão ser retirados no horário 
nom!al de expediente, a p2rtir desta publicação, atra\'tS de p>::J· 
Jrive e carimbo da cmprc·se. Outra~ infonnações poderão so:r 
obtida.• através do tC•Idoue 96 J223 7187 ou c-mail 
c nFti L"uesa.s p. gO\' .h r~ 

M;:~:it:~~:~::::~.l. 
i're.<idenref'· CPUC4ESA 

TOMA O.\ IH: I'RH'OS 081CPI.-C.'\ESA 
.-\s I OhOO ao ui a I li .de abri! de 20 I 3 
0B!ET0: AMPLIA(,:~<; DO ;JSTE~!A Di: AflASfH:I~IeN'!G 
OE AGL'A DA ('IDADE DE PORTO GRAt-.DI.-AP i' ET.~PA. 
F.I\SE I - AÇÃO li de acmdo com os tcrmo:i do edital c onexos. 
;;rocosso n' 201 3!13722- :.JIRTE·CAESA 
TIPO: ~leuor Preço (;)obal 
i.OC\1 .. Sala da CPUC.Al:S-\, Emestino Borges, 222, Centr•,, 
M"c.tpá - AP. Edital e anext•> pode:ão ser retirados no iH>rário 
no~mal de expediente .• panir d«ta publicação, <~lia\'és Je pon
Jrin: e carimhu da empresa. Outras informações pod~.:r!1.u ser 
Qbrid:;s através do teidilflc 96 3223 7187 ou e-m•il 
cpl·íi':l'aesa.ao.go\'.hr. 

Macapá, ~5 arça de 20/l 

Biracy ~ · G•imarães 
President du CPUCAESA 

TO !VIA DA DE PREÇOS 09iCPL-CAESA 
,\, IOhOO dú dia li do abril de 2013 · 
. :;:.iUO: CO'-i,;Tkt-(AO DE POÇOS TUBlL.~RF.S 
:';(i)t 1.:~DOS. de- nrordo com Oi tcnno~ do cdirn!.: anc·.xos. orvce~so 
:c'' cUll.'I4957.CAESA TIPO·I.:enor Preço por Lote 
LOl'AL: Sala da CPI.JCAESA, Em.,.tino Rorges. 22:', Cenrrn. 
\1aci:1pá - AJ•. Edital c i:lnt:xe:' poderão ser retirado~ no horãrid 
nonnal de cxpúiiL'11te. a parti:- dcst..1 puhlicaçiln. atr:m~s ele peTI· 
dri\c c ~;arirnbo da er:presa Ourras informações poderão ~~r 

obtidas através do telefone 96 322) 7187 ou c-:nail 
cph7caesa.s p.oov.br. 

Macapa, 20 de marçu de 2013. 

/,{1/{#!.fi/ltJJ.arâes 
Presi!l':!!Ie tia CPL!CAESA 

((poDER LEGISLATIVO) 

(Assembléia Legislativa do ~stad~ 
Dep. Amiraldo da Silva Favacho Júnior 



Maca á 21.03.2013 

JUSTIFICATIVA N" 001.112013-CPU AL 

Ratifico na Forma da Lei 8'Jr~ e alterações. 

·Ma0~:17013' 
--,t-'>ftLt:- {. '----

Oep. Am(,aldo da Silva Favacho Júnior 

P~~dente em exercicio da AUAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N" 00412013 
ASSUNTO: DISPENSABILIDADE LICITATÓRIA 
OBJETO: PRESTAÇ~O DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA O PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO 
AMAPÁ. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24. XXII. da 
Lei n• 8.666193. · 
ADJUDICATÁRIA: COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 
VALOR TOTAL: R$ 113.750,00 (Cento e treze 
mil, setecentos e cinquenta reaisj" 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Submeto a elevada apreciação de Vossa 
Excelência. a presente justificativa. amparada 
legalmente sob a Égide do artigo 24. inciso XXII. 
da Lei n• 8.666/93. visando ã prestação de 
serviços de fornecimento de energia elétrica para 
as diversas unidades do Poder Legislativo do 
Estado do Amapá para o exercício de 2013, no 
valor total de R$ 113.750,00 (Cento e treze mil, 
setecentos e cif!Suenta reaisl. 

A escolha· da adjudicatána prende-se ao 
fato da mes"ma ser a única empresa pública 
autorizada pelo Governo Estadual a prestar os 
serviços de fornecimento de energia ·elétrica 
Ressalte-se, por oportuno. que os preços 
propostos pela Adjudicatária. estão compatíveis 
com os praticados no mercado e ela encontra-se 
apta a contratação. 

A Procuradoria Geral desta casa de leis 
manifestou-se favorável à contratação d1reta nos 
termos do art. 24, inciso XXII, da Lei das Licitações 
e Contrfjtos Administrativos, (Lei Federal n• 
8.666/93 e alterações), o aual estabelece: 

"Art. 24. É dispersável a licitação: 
XXII- na contratação do fornecimento 
ou suprimento de energia elétrica e 
gás natural com concessionário, 
permfsstonano ou autorizado, 
segundo as normas da legislação 
especifiéa; (Redação dada pela Lei n• 
10.43812002)". 

Pelo exposta. submetemos a presente 
Justificativa a apreciação e rajificação de Vossa 
Excelência. ao mesmo tempo em que solicitamos 
a sua publicaçao no D1ilrio Oficial do Estado. para 
que se cumpFa o disposto no artigo 26. da Le1 de 
Licitações e Contratos Administrativos. cond1çêo 
de eficácia deste ato. 

Macapá-AP. 21 de fevereiro de 2013. 
\ 

I '. 

', \ 
AGUINALDO DE tfMA RODRIGUES 

-Presidente da ·cPUAL-

JUSTIFICATIVA N° 002.112013-CPLIAL 

Ratifico na Fom1a da Lei 8.666193 e alterações. 

Macapâ·Ap,'~l 0~ /2013 

~tô~ 
Dep~pilratdo da Silva Favacho Jumor 

Prl!'sidente em exercicio da AUAP 
I 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 006/2013 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 
TRATADA E ESGOTO PARA O PODER 
LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

· ·FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, Caput, 
da Lei n° 8.666/93 .. 
ADJUDICATÁRIA: COMPANHIA DE ÁGUA. E 
ESGOTO DO AMAPÁ- CAESA 
VALOR TOTAL: R$ 24.085,00 (Vinte e quatro mil 
e oitenta e cincg reais). 

Excelentíssimo S.~!ll:l9r Presidente, 

. (DIÁRIO OFICIAL) 

Submeto a elevada apreciação de Vossa 
Excelência. a presente justificativa. amparada 
legalmente sob a égide do artigo 25 eaput da Lei n• 
8.666/93, visando a prestação de serviços de 
fornecimento de agua canalizada tratada e esgoto 
para o Poder Legislat1vo 'cto Estado do ·Amapa 
durante o exercíc1o de 2013 no valor total de R$ 
24.085,00 (Vinte e quatro mil e oitenta e cinco 
reais). 

A escolha d<J adJudicataria prende-se ·ao 
fato da mesma se' a ún1ca empresa pública 
autonzada pelo Governo Estadual a prestar os 
Sei'{IÇOS de fornecimento de agua lratada e 
esgoto Ressalte-se. por oportuno. que os preços 
propostos pela AdJUdlcataría. estão compatíveis 
com os praticados no mercado e apta à 
contratação. 

A Procuradona Geral desta casa de leis 
man1festou-se favoravel a contratação direta os 
termos do art. 25, caput, da Lei das Licitações e 
Contratos Administrativos. (Lei Federal n° 
8.666193 e alterações). o qual estabelece: 

Art. 25. f inexigível a licit~ção quando 
houver inviabilidade de competição: 

Pelo exposto. submetemos a presente 
Justificativa à apreciação e raiificação de Vossa 
Excelência, ao mesmo tempo em que solicitamos 
a sua publicação no 01ãrio Oficial de Estado. para 
que se cumpra o dispost:J no a111go 26. da Le: de 
Licitações e Contratos Administrativos cond1çâo 
de eficácia deste ato 

Macapá-AP, 21 de fevereiro de 2013. 

~ t . 
'\ \ 

AGUINALOO DE ~IM\ RODRIGUES . 
Presidente. da cRLJALAP 

Tribunal de Contas do Estado ) 

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante A. Picanço 

PORTARIA N°. 192/2013-TCEJAP 

. A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapa, no uso das atribuições que lhe sao conferidas. com 
fundamento no an. 8°, inciso. li!, da Lei Complementar n•. 10. 
de 20 de setembro de 1995. an. 25 da Lei 0905, de 20 de julho 
de 2005 e no que consta da C.l n• 0612013-GABINETE 007, de 
13 de março de 2013, autuado oa forma do Expediente n• 
001247/2013, de 13 de março de 2013, requerido pelo 
Conselheiro Substituto Pedro Aurélio Penha Tavares, 

RESOLVE: 

Art. 1° ·Nomear MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS, 
para exercer o Cargo em Comissão de Oficral de Gabmete. 
Referência TCDAS-2, do Tribunal .de Contas do Estado do 
Amapá, do Gabinete 007. a contar de 2t de março de 2013. 

Art. ~ · Dê-se ciência. publiQue-se e cumpra-se. 

· PORTARIA N°: 19512013·TCEJAP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, .com 
fundamento no art. 8". Inciso 111. da Lei Complementar n•. 1 O, 
de 20 de setembro de 1995, art. 25 da Lei 0905, de 20 de julho 
de 2005. · 

RESOLVE: 

Art. 1'. Nomear MARCO ANTONIO PRESTES DA 
CUNHA. para exercer o Cargo em Comissão de Ofociat de 
Gabinete, Referência TCDAS·2. do Gabinete da Corregedoria · 
do Tnbunal de Contas do Estado do Amapã, a contar de 21 de 
março de 2013 

Art. 2' · Dê-se ciência. publiQue-se e cumpra-se. 
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PORTARIA N°. 20212013-TCEJAP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuiçOes que lhe são conferidas, com 
fundamento no art. a•. InCISO li L da Lei Complementar n•. 1 o. 

· de 20 de setembro de 1995. e no que consta do despacho da 
Diretora de Controle Externo. exarado as fls 032. autuado na 
forma do Processo n' 00056212013 · 2• ICE/AP. de 14 de 
fevererro de 2013. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Tornar sem efeoto a Portaria n• 
35212012-TCE/AP de 13 de dezembro de 2012. Publicada no 
D.O.E n•. 5373 de 21 de dezembro de 2012. por está em 
desacordo com o que dispõe o art. 4° da Resolução Executiva 
n° 045/2012. 

Art. ~ · Dé·se Ciência. publique-se e cumpra-se 

PORTARIA N'. 20312013-TCEIAP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapâ, no uso das atribuiçOes que lhe sao conferidas. com 
fundamento no art. a•. inciso 111. da Lei Complementar n•. 10. 
de 20 de setembro de ·t 995. e no que consta do despacho da 
Diretora de Controle Externo. exarado às fls 039, ·autuado na 
forma do Processo 'n• 000586/2013 - 2' ICE/AP. de tS de 
fevereiro de 20t 3. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Tornar sem efeito a Portaria n• 
34812012-TCEIAP de 13 de dezembro de 2012. Publicada no 
O.O.E n•. 5373 de 21 de dezembro de 2012. por estâ em 

· desacordo com o que dispõe o an. 4°. da Resolução Executiva 
n° 045/2012. 

Art. 2• . Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Publicações Diversas 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. 00 AMAPÁ
CRFAP 

PORTARIA N.• 005, de 18 de março de 2013. 

O Presidente do Conselho Regional de Fannácia do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei 3.820160. de 11 de novembro de 1960: 
Considerando o disposto na Lei 8.666193 e 10.520/02. 
RESOI:.VE: 
Artigo 1° - Nomear a empregada Maria José Pereira 

· Leão, como Pregoeira nas licitaQ6es promovidas pelo 
Conselho Regional de Fannácia do Amapá, sob a 
modalidade de pregão. · · 
Artigo 2" - Os membros da Comissão de Licitação, 
nomeados pela Portaria n• 0312013, farão parte da 
equipe de apoio nos certames licitat6rios realizados sob 
a modalidade de pregao . 
• Artigo 4° - A presente Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com vigêncià até 3111212013. . 

~~:éi.~~P-
J'raidmf< do CRP..4P 

AVISO DE UCITAÇ"O 

ATO PREGÃO PRESENCIAL N" 0112013 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
veicules zero quiiOmetro, para uso deste Conselho 

.'Regional de Farmácia do Estado do Amapá, conforme 
· especificações técnicas no edital. 

Pregoeiro: Maria José Pereira Leao 
Data da abertura do processo: 09104!2013 - 15:00 
horas: Retirada do edital: O edital encontra-se à 
disposiçao dos interessados · pelo - EHTlail: 
secretaria@crfap.org.br - Maiores informações: 96-
3223-a988. 

Macapã, 21 de março de 2013: 
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