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N° 5542 

Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

DECRETOS 
DECRETO N° .5156 DE (50 DE ÁG0STO DE 2013 

Dispõe sobre c reformulcção do 
-Conselho ~tor do Reserve de 

Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Irctapuru. 

O GOVERNO DO ESTAOO bO AMAPÁ, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIIJ, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com~ 6°, da Lei n• 0392, de li de dezembro de 1997, c 
tendo em vista o contido no Ofíeio n° 0745/2013·GAB/SEMA, 

DECRETA: 

Art. 1 ° Fica reformulado o Conselho Gestor da Reserva de 
Desem·ol•imento Sustentável do Rio lratapuru. 

Art. 2° O Conselho Gestor será responsável pelo gerenciamento 
e manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio !ratapuru. 

Art. 3° O Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Iratapuru, será composto por O I (um) representante dos 
seguintes Órgãos e Instituições: 

(SEMA); 
I - Representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

li - Representante do Instituto de Desem•olvimento Rural do 
Amapá (RURAP); 

IIl - Representante do Instituto do Meio Ambiente _e de 
Ordenamento Territorial do Estado do Amapá (IMAP); 

(MPE); 
IV - Representante do Ministério Público do Estado do Amapá 

(PMW); 
V - Representante da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari 

(CMW); 
VI - Representante da Câmara Municipal de Laranjal do Jari 

VIT - Representante da Fundação ORSA; 

VIII - Representante da Cooperativa Mista dos Produtores 
Extrativistas ~o Rio lratapuru (COMARUl: 

IX Rel'resentante da Associação dos Produtores 
Agrocxtrativistas da Comunidade da Cachoeira de Santo Antônio do .; 
(APAECC); 

l' - ·. • . . ' .. - I 
· X - Representante da Associação dos Moradores e Produtores 

Agroextrati\~stas da Comunidade da Padaria (AMACP);· 

XI - Representante da Comunidade de São Miguel do Cupixi; 

Xll.- Representante do Conselho das Aldeias Waiãpi (APINA). 

Art. 4 ° O Conselho Gestor terá prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir da publicação deste Decreto, para formulação e aprovação do seu 
Regimento Interno que defmirá as suas competências. 

Art. 5o O Presidente do Conselho Gestor será o representante da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, órgão responsável pela administração 
da RDS do Rio lratapuru, conforme disposto no§ 5•, do art. 15, da Lei Federal 
n• 9.985, de 18 -de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC). 

Ál"t. 6° Os membros participantes do Conselho Gestor serão 
indicados por suas respectivas instituições e nomeados e exonerados por ato 
do Secretãrio de Estado do Meio Ambiente. 

Art. 7" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8° Revoga-se o Decreto n• 1.028, de 12 de abril de 2010. 

Mccapcí, ..30 de agosto de 2013 

Órgãos Estratégicos de Execução 

(Polícia Técnico-Científica 
Odair Pereira Monteiro 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 
003/2012-POLITEC/AP 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E A EMPRESA ANDRADE E 
MONTEIRO ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, 
JARDI~EIROSt.._~GENT~. Çl~ P_ORTARIA E MANUTENÇÃO 
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasília: Divanaide da Costa Ribeiro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndígenas:Coaraci Macia! Gabriel 
Secretaria Extraord. de PoL para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Maria Alice L. R. Bentes(interina) 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes:Ntucirene Almeida dt Oli•·tira 

Órgãl»s Estratégicos de Execução 

Gabinete do Governador: Délcio Ferreira 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 Aclemildo Barbosa dos Santos 
Policia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Ccl. BM Miguel Rosário do Nascimento 
Polícia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Geral: Raimundo Lima da Silva 

Secretários de Estado 

Administração: Agnaldo Balieiro da Gama 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 
Cultura: José Luiz Amaral Pingarilho 
Comunicação: Carlos Henrique Schmidt 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e Lazer: Mário da Silva Brandão 
Educação: E Ida Gomes Araújo 
Receita Estadual: Jucinete Carvalho de Alencar 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço 
Infrae.strutura: Amilton Lobato Coutinho 
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva 
Saúde: Olinda Consuelo Lima Araújo 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: Bruno Manoel Rezende 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Richard Madureira da Silva 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Capiberibe 

Autarquias Estaduais e Órgãos VInculados 

Adap: lvana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 
SIAC- Super Fácii:Dário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Adalberto Carvalho Ribeiro 
lapen: Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Sub Ten. PM. José Aurivam Gomes da Silva 
Diagro: Marco Antônio Silva de Sousa 
Feria: lnailza Rosário Barata Silva 
Hemoap: h·an Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
lPEM: Nilson José Pereira dos Santos 
Jucàp: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: Jvanetc Costa Amanajás (interina) 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José Alipio Diniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
IMAP: Marcelo da Silva Oliveira (interino) 
ARSAP: Rilton Rodrigues Amanajás 
lEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borgês 
Fundação Tumucumaque: Terezinha de Jesus Soares dos Santos 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres Fernandes 
Caesa: Ruy Guilherme Smith Ne\'es 
CEA: José Ramalho de Oliveira 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque 

PREDIAL NAS DEPEND~CIAS DA POLITEC/AP. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente instrumento tem respaldo legal no Art. 65,§ 8° da Lei 
8.666/63 e suas alteraçoes. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem como objeto a alteraçao da clausula 
segunda .: do valor do Contrato que passará a ser R$ 758.998,08 
(setecentos e cinquenta e oito _mil, novecentos e noventa e .oito 
reais e oito centavos) durante sua vigência a contar da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas as demais clausulas e condiçOes do 
Contrato. 

CLAUSULA QUARTA- DA ASSINATURA 

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo 
originário, em 02 (duas) vias de igual teor, caracterizando o ciente de 
todas. 

Macapá-AP, 16 de julho 2013 

\ (" 

VALOR GLOBAL 
TIPO DE 

PREÇO VALOR 
MÃO-DE- QliA~T. 

OBRA 
tJNITÂRJO :\fENSAL 

MESF-'> TOTAL(RS) 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais •16 1.901,05 30.416,80 12 365.001,60 
POLITEC/ 
Macap(lfAP 

Auxiliar de 
Serviços 

02 1.620.12 3.240.24 12 38.882.88 Gerais 
SantanaiAP 

Auxiliar de 
Serviços I 

Gerais OI 1.901.05 1.901,05 12 22.812.60 
Laranjal do 
J.,.i/AP 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais OI 1.620,12 1.620,12 12 19.441,44 
Tartarugalzi 
nho/AP 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 02 1.620.12 3.240,24 12 38.882,88 
Oiapoque/A 
p 

Jardineiro 1.686,28 3.372,56 12 40.470,72 
POLITEC/ 02 
Macapâ 

Agente de 
Ponaria 
Diurno em 
jomada06 
(seis) horas 1.652,70 6.610,80 12 79.329,60 
de segunda a 04 

sexta· feira 
das07:00h 
bs 19:00h 

Agente de 
Portaria 12 x 2.008,10 4.016,20 12 48.194,40 
36 noturno 02 

Agente de 
Pottarial2x 

02 
1.765,)1 3.5;;0,6l! !2 42.367,44 

·-- .. 36 diurno - .. ----~---· 
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Elctncista OI 
3.311.73 3.311,73 12 39.740.76 

Aux. 
1.989,4& Manutenção 01 

1.989,48 12 23.873,76 

Predial 

TOTAL DOS VALORES Mt:NSAL E 63.249.84 12 758.998,08 
GLOBAL 

-

(Polícia Civil ) 
Tito Guimarães Neto 

ERRA. --005 EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
. 4Ó à 57-2013 

Errata dosextratosdasAtasdeRegistrodePreço n•s 40; 41; 42; 43; 44; 
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; _56; 5712013- DEGPC. 

Considerando a publicação dos Extratos das Aatas de Registro de preço 
De n•s 40/2013 à 5712013, publicado nos Diários Oficial do Estado n•s -
5508 de 15/07/2013; 5510- de 17/07/2013; 5514- de 24/07/2013 e 5522-
De 05/0812013. 

Considerando que os erros formais exigem diyulgação pela mesma forma 
Que seu texto original, o Delegado Geral de Policia Civil do Estado do Amapá, 
Resolve tornar público a seguinte errata. 

Onde lê-se: 

Decreto n• 3.931/2001 

Leia-se: /\ 

Decreto n• 7.89212013 
1
1 

I 
- • ·.; a::ã-ap, 28 de agosto de 2013. 

T GUI . /{ES·NETO V' ir> I! .: ~F ·c 
Del o ra~ Policia Civil 

PORTARIA N" 730/2013-D 3F'C 

DELEGADO-GERAL C·E POLI( :IA 
CIVIL, usando das atribuições ·1ue lhe ~ãc 
conferidas pelo art. '\7. XI, da Lei n• l8i!3, de 23 ce 
março de 2005. combinado com o : a•;3gmfo ün co 
do art. 161 da Lei n• 0066/93 e ten lc el'!', vista os 
motivos expostos ·n:l Ofício n• 13: 2/2013:CS; D. 
subscrito pela Presidente da :omissac ce 
Sindicância Administrativa Disciplina n.• 057/20 2· 
SAD, os quais justiftcam a ne :ess1dade de 
prorrogação do prazo fixado em lei p< ra a conclu~ãc 
dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR. oor ~! j dias. o or< 20 

Pág. 03 

para conclusao c os trabalhos ja Comis~ ac 
constituída pela PO'taria n• 02021:'0'2-D C a 
contar do prazo legal. 

Macapá-A . ;)de ato o ·je 20· 3. 

PORTARlA N° 0735/2013-DGPC 

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

CONSIDERANDO as razões apresentadas pelo 
Sr. Corregedor Geral de Polícia Civil, tendo em vista 
a Representação impetradíl pelo senhor Franklin 
Pereira Santana, envolvendo, em tese,. servidor do 
quadro federal, as quais justificam a necessidade de 
instauração de Processo Administrativo Disciplinar, 

RESOLVE: 

1 - INSTAURAR Processo Administrativo 
Disciplinar e designar os servidores, tendo como 
Presidente WOSTON ARTAGNAN DE SOUZA 
LEITE, matrícula n.0 1012828 e como membros 
ELZA ROSA DA SILVA CHAGÀS, matrícula no 
1014796 e ANTÔNIO DOMINGOS DE JESUS 
MACHADO BARRETO, matrícula n.o 1012846 da 
Comissão, destinada a àpurar infrações 
administrativas e aferir a penalidade disciplinar 
pertinente. 

li - DELIBERAR que os membros da 
COmissão poderão reportar-se diretamente aos 
demais órgãos da Administràc;ão Pública, ··em: .. ·.-:.n·. ,.,_ •. ; ,:,,~, .. : 
diligências necessárias · · stniÇãô processual. " •. ~ -~'t· '·· - ~ · "~"'~: ,. 

p o R TA R I A N° 0751/2013 • DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA CML DO AMAPÁ, 
no uso das atnbuições que lhe são conferidas pela Portar1a 
(N) 004/2000 · SEJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando n° 0286/2013- OGPC. 

RESOLVE: 

ESTADO DO AMAPA 
DiÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Diretor(lnterino) 

Josivane Lima Porto Bastos 
Chefe da Divisão Administrativa 

Leila Lima de Alm'eida 
Chefe da Divisão de Comercialização 
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO- Associação Brasileira de 

Imprensa Oficiais 
Sede: Av: A urino Borges de Oliveira, 103 

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

Fones: (96) 3212-2136 - 3212-2137 
3212-2138 Fone Fax: (96) 32Ú-2135 

ÁS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIARIO OFICIAL SOMENTE SERAO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NÁS 

SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE 

LARGURA PARA TRêS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

Nó CASO DE BALANÇO, TABÉLAS 

É QUADROS. FONTE ARIAL 10. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3MESES 6 MESES 12 MESES 

01 ASSINAT. R$ 75,00 R$150,00 R$ 300,0Q 
ASSINA TU· 

RAC/REMES R$ 225,00 R$ 450,00 R$ 900,00 
SAPOSTAL .. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

ExemJllar ..................................... : ... , ...................... R$ 5,00 
Exem11lar Atrasado ............................................... RS 6,00 
CenHmetro Composto em Lauda Padrão ............ R$ 5,50 
Centímetro para Compor ..................................... R$ 8,00 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00 

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

desacordo com suas norinas. 

Acesso aó Diário: "-'ww.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 
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1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores, 
mo GUIMARÃES NETO {Deiegado ~era! de Policia 
Civil), ClODOALDO BARBOSA DE .ALMEIDA, GILKON 
CLEIBER VIANA NEVES, ROBSON GUIMARÃES DE 
ANDRADE e DEODORO DE CARVALHO FLEXA ( 
Agentes de Polida ), que viajaram da· sede de 
suas atividades Macapá-AP, até o Distrito de São Joaquim 
do Pacuf e Adjacêndas no período de 26 a 27.07.2013, 
com o objetivo de ASSESSORAREM a comitiva 
governamental na realização da ProgramaÇão "GOVER 
PERTO DE vod•. 

Le. no 0066, de 03 
diária(s). 

PORTARIA N° 0757/2013-DGPC 

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

CONSIDERANDO o teor do Oficio n• 
670/13-PJC referente ao Of. n• 50512013-DPCAL, 
quanto a fuga de preso na Delegacia de Calçoene. 
bem como as razOes apresentadas pelo Sr. 
Corregedor Geral de Polícia Civil os quais justificam 
plenamente a ·necessidade de instauração de 
Sindicência Administrativa Disciplinar, 

RESOLVE: 

I INSTAURAR Sindicância 
Administrativa Disciplinar e designar os seguintes 
servidores: como Presidente RAILANA BERENICE 
AMORAS OLIVEIRA, Oficial de Policia Civil, 
matricula n.0 308110 e como membros RENILOE 
COSTÀ DA SILVA PINTO, Agente de Policia Civil, 
matricula rí.• 370Í66 e ALEXANDRE~ VERÇOSA 
DE SOuzA, Agente de Policia Civil, rhatrícula rt• 
914630 da Comissão, destinada a . investigar 
possíveis infrações administrativas, bem comó aferir 
a penalidade disciplinar pertinente. 

11 - DELIBERAR que os· membros da 
Comissão poderão repàrtar-6e diretamente aos 
demais órgãos da Administração Pública. em 
diligências necessárias à · ção processual 

P 0 R TA R I A NO 0761/2013 • DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POÚC!A CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 

· (N) 00412000 - SEJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando no 0281/13- oGPC. 

:'' 

(. 

RESOLVE: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores, 
GIVALDO CAVALCANTE DE MELO JUNIOR, GILKON 
CLEIBER VIANA NEVES, ROBSON GUIMARÃES DE 
ANDRADE (Agentes de Polida) e ARTUR FREIRE Oi: 
MORAES FILHO (Oiefe da DPA/DGPC), que viajaram da 
sede de suas atividades Macapá-AP, até o Município de 
Oiapoque no período de 11 a 17/08/2013, a 9'" de 
participarem do VII Encontro do ENAFRON. / 

2 - De acordo com o 
Lei no 0066,-:d·e 03 Maio 93, 
diária(s). 

{DIÁRIO OFICIAL) 

PORTA R I A N• 0768/2013 • DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POÚClA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuiçjies que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando no ()253/13 - NO!. 

RESOLVE: 

PORTARIA N00769/2013·DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POÚCJA OV!L DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe sao Conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEJUSP e, tendo em vista o documento;· 
Memorando no 0407/13- DPl. 

RESOLVE: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamentos dos Servidores, 
FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS, KEITH LUJER DE 
OLIVEIRA ARAUJO, GIVALDO CAVALCANTE DE MELO 
JUNIOR ( Agentes de Polida ) e JORGE LUIZ CARDOSO 
COSTA( Escrivão de Polida), que viajaram da sede de 
suas atividades Macapá-AP, até o município de Serra o Navio 
no período de 12 a 14/07/2013, em missão polida!. 

2 - De acordo com o De 
Lei no 0066, de 03 Maio 93, ut 
diária(s). 

.,;; . 

(Gabinete de: Segurança Institucional) 

Ten.CeL PYI. Chludio Adriano B. Balieiru 

P O R TA R I A "~· 075120ll- GSUGEA 

O Chtfe do· Gabinete dt Stgurança lnstitudonal do 
Go,·uno do Estado do AmaJij, usando das atribulçõts que lhe do 
conferidas poto Dt<ntb Governamental n•. l870/2012, de 27 d< 
julho de 2012. e consldtrondo o Proctoo n'.l8760.321/IJ-GSI. 

RESOLVE: 
Arl 1. Autorizar o drslocamtnto dos mllltarts a bailo 

n1aclonados, da sedt de 5uas atribuiçôrts em Macap6-AP atf 
Curitibaii'R, com Ida no dia 19 • rttnrno no dia 24 de •etembro dt 
2013, paro frtqueotartm o Curso de Espoclallsta em ProttÇlo dt 
AttoRbro. 

- Cap PM Franco Barros RodrigutS- Grupo 111: 
- Ten PM I salas Negrtlry>s dos Santos- Grupo 111; 
-Sub Ttn P~ Adriano Jo•E Viana Mactdo- Grupo VIl; 
- Sgt Pllf Lucinaldo Jorge Soares dt Souza- CDS 2: 
- Sgt PM Feliphe Santostfons.ta- Grupo VIl; 
- Sgt PM Nedson Paulo da Silva Betkman- Grupo VIl; 
-Sgt PM Marcolo Augusto ~onteiro de Maria-Grupo VIl; 
- Sgt PM Ben<dito RamQS Júnior- Grupo VIl; 
- Sgl PM Odilan Souza da Sih·a- Grupo VIl: 
- Sgt PM t:biraci Olivrirll da Silva- CDS I: 
- Sgt BM Mitbacl Maritl, Bosque, CDS-1: 
- Sgt BM fjblo Mlnmda,de Queiroz- CDS 1: 
• Cb PM Ktrtn Annt Re'undt de Castro- Grupo VIl; 
- Sd PM mute ~ilion Saiito5 de Olivtlra- Grupo VIl; 
- Sd PM Robtrto dt Sou>:othm06- Grupo VIl. 

~ Art. 1•- Dt ~c~rdo{om o art. 4•, a H nu b do Dtcreto n' 
1472, dt 04 de abril de 2002 lltra a tabela do• valor<S du 
dlirla• do< strvldort> • r! rn!Jitarrs do· tado do Amapj, o 
5t!Or rtsponsivtl ·vir+. ' ~·lden o. . prMtdimentos 

rtfmntes aos dirtitos pet~1niA a r vem JUS. 

· · . Ma -AP,l6 de agosto dt 2013. 
~ 

ClAudio Adrianhaí~ iro • Ttn Ctl Q0C 
Chtft do GahiWde Stauraoça lnstitodona' 

l(ouvidoria G•ral do Estado ) 
Raimundo Lima ~a Silva 

Pág. 04 

PORl A RIA :o;• 037/2013-0GL.\P 

o·ou,·idor Geral do Est:ido, Roimliildo Lima 
da Sih·u. nnmrado pelo Dccrelo n° 368.1112 t no uso da!' 
Hlribuiçnrs qur lhe são runferida< pelo inrisu X. do .-\rligo 38. do 
Drrrrlo ~304 de 07 dr nO\'rmbro de 1997. 

ResoiH: 

. llcsignar os sen·idorrs abaho rt'lucionadm 
para dtsloc..-em-!e d• Sfd< 'disuos alribuições- ~loeapMAP atr o 
muulripio de Laranjal do Jari/AI' nu perlodo dr 19 • 31 de a~o>IO 
dr. 2013 para rxreuçllu da 2' fasr do PPA Parliriputii'O nos 
.\luniriplos. 

~leton .lur~ .Junlor~Ou,·idor Adjunto 
o('arlo< Robuto Fonseeo do Crnz-Rcsp. <:om . 
. o\dministrativa 
,.\urro Almtido S.:lubul· 
~i;11t111do dt Sou1.a Pauis- \lolorista . 

. \larapA-.~1·, 2H de agoslo depollb1 

...-----=:// } ;( \ I . 1·-z..-!./r IZc- 1-' ..) 1 ,...._ 

Raimundo lima da Silva 
O uvldor Geral do Estado 

Decreto 3683/2012 

!(Polícia Militar ) 
Cel. PM. Aclemildo Barbosa dos Santos 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
N° 006/2013- DAIDCC/PMAP 

PROCESSO 
DOF/PMAP 

No: 340101.2013.00008-

DISPENSA DE LICITAÇÃO N• 004/2011-
CPUPMAP 
ASSUNTO: Celebração do Segundo Termo 
Aditivo ao Contrato n° 013/11 - PMAP -
Prorrogaçao do prazo de vigência. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 3. 0 e Art. 51 da Lei 
n.• 8245/91, Art. 57, inciso 11 - primeira parte, § 
2• e Art. 62. § 3.0 , I, ambos.da lei n• 8.666/93 e 
suas alterações. 
FAVORECIDO: ANTONIO BATISTA DE 
OLIVEIRA 
OBJETO: Locação de um imóvel para a 
instalação do Destacamento do 4•. Batalhão de 
Policia Militar na Localidade de Vila Nova
Mazagao/AP. 

Sr. Comandante Geral, 

Para competente autorizaçao, submeto à 
apreciaçao de V. Ex.• a presente JUSTIFICATIVA, 
objetivando a celebração do SEGUNDO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N° 013/11-PMAP, que 
consistirá na alteração da Cláusula· Nona - Do 
Prazo e da Vigência, prorrogando-se o referido 
instrumento contratual ·por um período de 12 
(doze) meses, até o dia 31 de Agosto de 2014, 
possibilitando a continuidade da pre~taçao do 
serviço de locação do imóvel onde està mstalada a 
sede do Destacamento do 4° Batalhão de Policia 

• Militar do Amapá, na localidade de Vila Nova • 

J 

Mazagão/AP. ·· 
Inicialmente cumpre· esclarecer que é 

interesse dá Policia Militar manter uma Unidade 
policial· na localidade supramencionada. Porém, 
como este órgão nao dispõe de prédio própno 
para · desenvolver _ suas competências 
constitucionais em plenitude, e, ainda nao há 
projeto para a aquisição deste bem, a prorrogaçãO 
do prazo de vigência da locação do imóvel em 
referência é a melhor alternativa para atender os 
anseios da Comunidade Mazaganista, no tocante 
à Segurança Pública. Assim, a prorrogaçao é uma 
necessidade imperiosa da lnstituiçao Policial 
Militar,. tendo .em vista que o imóvel em questãO é 



Maca á 30.08.2013 

o único apropriado e disponlvel para o 
funcionamento de uma Unidade PM naquela 
localidade. 

Vale ressaltar que ·o prédio ja foi 
submetido a algumas benfeitorias úteis, dentre 
elas pode-se citar a adaptação de um cômodo 
para a instalação da Reserva de Armamento, onde 
ficam armazenados todos os equipamentos e 
armamentos necessários ao serviço operacional, 
além da compartimentação do espaço através da 
inclusão de divisórias internas para o 
funcionamento das atividades administrativas do 
Destacamento. 

Em que pese haver uma orientação para 
que se faça pesquisa de mercado para avaliar se 
o preço praticado no contrato ainda é mais 
vantajoso para a Administração, tal cotação de 
preço se mostrou inviável, visto que o imóvel 
pertencente ao Sr. ANTÔNIO BATISTA DE 
OLIVEIRA é o único na localidade de Vila Nova 
que possui instalações adequadas e localização 
estratégica para que a PMAP realize, 
satisfatoriamente, a prestação do serviço policial á 
Comunidade. 

Nesta ótica, o aditamento contratual ora 
proposto. funda-se na necessidade de a 
Administração prorrogar o contrato em tela, para 
que o serviço policial, preventivo e ostensivo, na 
localidade não sofra solução de continuidade, visto 
que a não prorrogação do contrato poderá 
acarretar a retirada do policiamento daquela 
região. já que não há outro prédio disponível para 
a instalação do destacamento. 

E oportuno registrar que quando a 
Administração Pública celebra contrato de locação 
de imóvel. em que figure como locataria, estará 
sujeita a regime jurfdico.hfbrido, ou seja, reger-se
á tanto por normas de direito privado (Lei n.• 
8245/91 - Lei do Inquilinato e Código Civil) como 
por normas de direito público (lei n • 8666/93), 
sofrendo maior influência do direito privado, 
conforme entendimento do Tribunal de Contas da 
União: 

Os contratos de 
locação realizados pelo 
Setor Público, 
"conquartto · regido por 
algumas regras de 
direito público, sofre 
maior influência de 
normas do direito 

__privado, aplicando-se!. 
na essência, as regras 
de locação previstas na 
Lei n. 8.245191 (Lei do 
lnquilinato)".1 

Neste sentido, embora a prestação do 
serviço em tela seja de natureza continua, tal 
contrato não está sujeito ao limite máximo de 
duração estipulado no Art. 57, inciso 11, da L.ei 
n° 8.666/93. conforme entendimento consolidado 
pela Advocacia Geral da União através da 
Orientação Normativa n°. 6. de 1° de abril de 2009, 
descrita in verbis: 

ORIENTAÇÃO 
NORMATIVA AGU N". 
06/2009 
A vigência do contrato 
de locação de imóveis, 
no qual a 
administração pública é 
locatária, rege-se ,pelo 
Art. 51 da Lei n•. 8.245, 
de 1991, não estando 
sujeita ao limite 
máximo de sessenta 
meses, estipulado pelo 
inc. 11 do Art. 57, da Lei 
n•. 8.666, de 1993. 

Contudo, em que pese a Lei do Inquilinato 
permitir a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato por periodo indeterminado, conforme se 
depreende da leitura do Art. 3°, que preceitua "O 
contrato de locação pode ser ajustado por 
qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, 
se igual ou superior a dez anos", tal excerto não 
se aplica à Administração Pública. já que a Lei de 
licitaçOes não admite a celebração de contratos 
verbais com o Poder público e nem tampouco 
permite. a prorrogação de contratos por prazo 
indeterminado (parágrafo único do artigo 60 da lei 
n• 8.666/93): assim, caso a Administração deseje 
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a prorrogação deverá fazê-lo por escrito, desde 
que por meio hábil e por prazo determinado. 

Assim, considerando a existência de · 
pressupostos legais que autorizem a prorrogação, 
bem como configurado que a locação do imóvel 
ainda apresenta preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, justifica-se a 
presente prorrogação do Contrato n.0 013/11, o 
qual deverá viger até o dia 31 de Agosto de 
2014. 

Pelas razões expostas, e em cumpriménto 
aos princípios da Administração Pública e à 
própria lei, e após pareceres exarados pela 
Assessoria Jurídica da Policia Militar e pela 
Procuradoria Geral do Estado, conforme 
estabelece o parágrafo único do art. 38 da lei 
8.666/93 e o Decreto 399911 O, publicado no DOE 
n• 4826, de 21/09/2010, alterado pelo Decreto 
2832112, publicado no DOE n• 5273, de 23 Julho 
2on 

Submeto a presente Justificativa a Vossa 
Excelência. para fins de autorização e posterior 
publicação em Diário Oficial do Estado, desta e do 
Termo Aditivo ao Contrato. 

Macapa- AP, 30 de Agosto de 2013. 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N" 013/2011- PMAP 

'. 
PROCESSO N": 340101.2013.00008-DOFIPMAP 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 004/2011-
CPUPMAP 

INSTRUMENTOS E ·PARTES: O Estado do 
Amapá, através da POLICIA MILITAR DO 
AMAPÁ CNPJ n• 06.023.86210001-16, como 
CONTRATANTE e o Sr. ANTONIO BATISTA DE 
OLIVEIRA. CPF. n• 003.322.~42-87, como 
CONTRATÀDOi:i:~·· : ..! ' 'i.'.,:~ . ~ , · 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes 
identificadas no pórtico do mesmo, declaram 
aceitar e ajustam que o instrumentç acima 
identificado tem alterado a CLAUSULA 
TERCEIRA - DA DOTAÇÃO E DO PREÇO e a 
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E DA 
VIG~NCIA DO CONTRATO N" 013/2011-PMAP, 
que passam a vigorar conforme redações abaixo, 
mantidas as demais aqui não referidas, na forma 
como se acham redigidas e que neste ato e 
ocasião ficam totalmente ratificadas para todas as 
consequências de direito. 

As despesas decorrentes deste CONTRATO 
correrão por conta do FPE (101), Programa de 
Trabalho n• 1341010612203802291 -Manutenção 
de Serviços Administrativos da PMAP, elemento 
de despesa n• 339036 - Outros Serviços de 
Terceiros- Pessoa Ffsica, e conforme Empenho 
n•- 2013NE00704, de 28/0612013. no valor 
estimativo de R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos 
reais), de um total estimado anual em R$ R$ 
13.200,00 (treze mil e duzentos reais), que serão 
pagos em parcelas mensais no valor de R$ 
1.100,00 (Um mil e cem reais), até o 10° dia útil 
de cada mês, após a emissão de Recibo referente 
ao pagamento do aluguel. 

Fica prorrogado o prazo de vigência previsto no 
Contrato n• 013/11-PMAP, por mais 12 (doze) 
meses, até o dia 31 de Agosto de 2014. 

Por estarem justos e de acordo com relação ao 
conteúdo deste TERMO ADITIVO. assinam o 
mesmo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 
devendo este instrumento ser publicado, em 
resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no 
prazo de 20 (vinte) dias a contar do s• (quinto) dia 
útil do mês segl;;. <1 sua assinatura (Art. 61, 
Parágrafo Único dd L~ · "6~). 
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DATA DA ASSINATURA: 30 de Agosto de 2013. 

SIGNATÁRIOS: Aclemildo Barbosa dos Santos e 
Antonio Batista de Oliveira. 

Macapá-AP, 30 de Agosto de 2013. 

JOSE DOS RE 

(Defensoria Pública ) 
lvanci Magno de Oliveira 

PORTARIA 
NO 102/13-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Artigo 8°, Inciso XIII ' da Lei 
Complementar Estadual nooos, de 
20.12.94 e pelo Decreto n°. 022, de 03 
de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Elogiar o servidor MAURO DE LIMA 
SOUZA, Presidente da Comissão 

Especial de Licitação, pela sua eficiência, 
colaboração, competência, responsabilidade, 
lealdade e zelo, durante o período que esteve à 
frente desta Comissão, referente a realização 
do Pregão Presencial SRP n• 00312013-
DEFENAP. 

•• 4 ~ \ I •. ~1 .(":-~·i ·-\~•.; ;~· · 

Dê-se ciência, registre-se, ·púbiicl'ue.::Sé e·'' · · · " 
cumpra-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO
GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, EM 28 DE 
AGOSTO DE 2013. _,. 

IV~~~-· 
// Defensor Púb~G~r~l 

PORTARIA 
NO. 103/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ .. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artigo 119, Inciso 111, da Lei 
Complementar Estadual n•. 0008, de 20.12. 94, e 
pelo Decreto n• 022, de 03 de janeiro de 2011, e o 
contido no Oficio n•. 000778/2013, advindo da 
Comarca de Amapá/AP. 

RESOLVE: 

Designar a Advogada MARIA DO SOCORRO 
CUNHA LIMA, Chefe de Núcleo Regional da 
Comarca de Tartarugalzinho, CNR, OAB/AP n' 
1369-B, lotada nesta Instituição, para viajar da 
sede de suas atividades- Tartarugalzinho/AP, até 

·o Municipio de Amapá/AP. no dia 28/08/2013, a 
fim de participar da Audiência, no referido 
município. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ, EM 28 DE AGOSTO 

' DE2013. . ./ 

---::;-??'( . 

IVANCIMAGN 
// 

PORTARIA 
N°. 104/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
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AMAPÁ, usando das atriburções que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119,. Inciso lll, da Ler Complementar 
Estadual n°. 0008; de 20.12.94, e pelo Decreto no 
022,de 03 de janeiro de 2011, e considera~do o contido 
no Ofício no 0081/2013-DEFENAI>/NRFG. 

RESOLVE: 

Designar os servidores EVALDO SILVA CORRÊA, 
Gerente do Projeto "f,1utirão na Execução Penal", CDS-2 
e PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS, Advogado, com 
exercício nesta InstitUição, para se deslocarem da sede 
de suas atividades r~acapá até o Município de 
Ferreira Gomes/ AP, no período de 30/08 a 
01/09/2013, para participarem do Projeto 
"CARNADEFESA", no referido município. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBUCO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 28 DE AGOSTO DE 2013. 

/' /' 
../ ' /~ .. ---;· 

~'dM~NO óe ,9lÍ~ÉiRA 
_.·Defensor Público·G~r do _Estado 

PORTARIA 
N°. 105/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBUCO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art1go. 119, InCISo lll, da Lei Complementar 
Estadual no. 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto n° 
022,de 03 de janeiro de 2011, e considerando o contido 
no Ofício no 92/2013-VUFG, advindo da Vara Única da 
Comarca de Ferreira Gomes. 

RESOLVE: 

Designar os servidores PAULO JOSÉ DA SILVA 
RAMOS, Advogado, e NILTON MARTEL PINHEIRO, 
~1otorista Oficial, CDI-1 com exercício nest~ Instituição, 
para se deslocarem da sede de suas dtivrdades Macapá 
até o Município de Ferreira Gomes/ AP, no período 
de 02 a 03/09/2013, a fim de atuar na Sessão de 
Julgamento, no referido município. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBUCO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 28 DE AGOSTO DE 201.3. 

/ 

/ 
-~· .· ... :..rt (...- .. - ::_;, 
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serviço da Assessoria Especial do Govema<lor, no periodo de 21 a 
23.08.13. 

~:~de~~1~uNmddDO GOVERN~ADOII,Q eacapHP, 22 de 

OÉLCIO Ff LHA 
Cheredo • 

P O R T A R IA N• 132/13-GABI 

O CHEF! DE GABlNm DO GOVERNADOR, no uso 
da facuklade de delegaçllo, que lhe é oonferida pelo Inciso 11, do art. 
123, da Constituk;llo Estadual e lei n° 0664, de 08 de abril de 2002 e 
tendo em vista o teor do Oficio n• 294/2013-GAB/SEAFRO, 

RUOLV!: 

Homologar o deslocamento dos servidores ANTONIA 
MARIA LlNO DO ESPÚIITO SANTO, JOÃO ATAfDE SANTANA e 
MARI.ON BAnSTA DE AZEVEDO, Assessores Nfvell1, Códigos COS-2, 
lotados na Secrotarla Extr8ordinóM• de Polftlcas para os 
Modescendentes, que viajaram d• sede de suas atnbulções Macap.l-AP, 
llt!! aos munldp;os de laranjal do Jari e VrtóHa do Jarí·AP, oom o 
objetiVo de acompanhar e moblllm as comunidades de Taperelra e Sllo 
José, para parMparem do Programa "Governo Perto de Você"- PPA, no 
período de 21 a 23.08.13. 

CHEFIA DE GABINETE DD GOVEijNADOR, m Macap.l-AP, 22 de 

agosto de 2013. ~ • 

D~LCIOFJEI 
. Chefe d~ Ga ~ Gov 

PORTA R I A fiO 133/13-GAII 

O CH!FE DE GABINI!T! DO GOVERNADOR, no uso 
da facuklade de deiegaçllo, que lhe é oonferida pelo inciso U, do art. 
123, da Constitultl\o Estadual, L~ nO 0664, de 08.04.02 e tendo em vista 
o teor do OO:Io n0 123/13-SEPI, 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento da servidora FRANCISCA 
DOS SANTOS PISA, Assessor Nfvel ll, Código COS·2, lotada na 
Secretar1a Extraordinária doe; Povos lndigenas, para viajar da sede de 
suas atnbuições Macap.l'AP, até ao munldpio de Olapoque-AP, mm o 
objetfvo de participar da ASsembléia da AMIM, no perlodo de 27 a 
31.08.13. 

. ~=de~~1~~l~~m DO GOVERN~~~-~· ."" 

D~LCIO 4 'it;WI 
Chefe de elo Gove 

PORTA R I A N° 135/13-GABI 
IVA~CÍ MAGNG1lE oUVEIRA J Defensor Público-Geral do ~-stado 

4.~D ~Z.it.,..'•",•í- vt..,iJt t;. .,J~! • ·~:· .·,,_ . • t 

PORTARIA 
N°. 106/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atnburções que lhe são conferidas 
pelo Art1go 119, Inc1so Jll, da Lei Complementar 
Estadual no. 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto n° 022, 
oe 03 de janeiro de 2011. e considerando o cont1do no 
Memo. no 014/2013-NAECA/DEFENAP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da servrdora ELIETE DA 
SILVA CORRÊA, Gerente do Projeto "Expansão e 
Melhoria do Atendimento Jurídico nos Bairros de 
Santana", CDS-1, que se deslocou da sede de suas 
a11vidãdes - Macapá-AP, até o Cidade de ·aelém/PA, 
no período de 26 a 27/08/2013, para participar do 
Seminário Região Norte ABMPE 2013, na referida 
c1dade. 

Dê-se ciênc1a, registre-se. publiQue-se e cumpra-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 28 DE AGOSTO DE 2013. 

/'' . 

----,-zj,_:-..,-rt' ,..,_·_: / 
Iy.(NCIMAGNO~O~ 

/óefensor Púbiico·G~o Estado 

(Gabinete Civil 

Délcio Ferreira de Magalhães 

PORTA R I A N°131/13·GABl 

) 

O QI!FE DE GABlNETE DO GOVERNADOR, no uso 
da facu<lade de deleg,çao, que lhe é oonferida pelo Inciso 11, do •rt. 
123, da Constituiçllo Estadual, Lei n• 0664, de 08.04.02 e tendo em vista 
o teor do Memo no 098/13-AEG, 

RESOLVE: 

HÓ~o~r o desl~mento dos servidores WfNDEll 
RODRIGUES DA . FONS!CA, Chefe da Assessoria Esped•l do 
Governador, Código CDS.4, LUCINm CORili TAV.ARI!S. Assessor 
Espedal Nfvel lii/AEG, Código CDS-3 e PAULO FERNANDO SEIXAS 
IIRITO, ASses.Or TécniQ:> NIVel l/CAI, Código COS-I, lotados neste 
Gabinete do Governador, que viajaram da sede de suas atribuições 
Macapá,-AP,_até aos munidpl_os de Vitória dp Jari e Laranjal do Jari:AP, a 

O<il' li' I' ,;:o CHEFE DE GABliiET_EDD.6(!VERNADOII;M uso· 
da facufd•de de deegação, que lhe é conrerida pelo lndso ll, do art. 
123, da Constltwção Estadual, L~ n° 0664, de 08.04.02 e tendo em vista 
o te<lf do Ofído no 328/IHWl/SEJUV, 

RESOLVE' 

Homologar o deslocamento dos servidores ALEX 
SANDRO SlLVA NAZARÉ, Secretário Extraordlnáno, Código COs-4, 
ALESSANDO CELSON BARBOSA NUNES, PffiON LAURINDO DA 
SlLVA. IMBlRIBA, MANOEL DOMINGOS 'DE SOUZA DIAS e 
EULÁUO MARnNS DOS REIS, ASsessores Nível 11, Códigos COS-2, 
lotados na secretarta Extraordlnírla de Políticas para a Juventude, que 
viajaram do sede de suas atribu1ções Macapá-AP, até aos munldplos de 
VItória do Jari e Laronjal do Jarf-AP, para partidparem da Ação do 
Governo, PPA Partieipativo, no período de 21 a 23.08.13. 

~::de~~1';'&1Nm_ DO GOVERNADOU ~~~capá-AP, 26 de 

DÉ:CIO RRR~ ~ wk'lHÃE • 
Chefe de Gabl ~ Go_!er 

P O R TA R l A NO 136/13-GABI 

O CHEFE DE GABINm DO GOVERNADOR, no uso 
do faalldade de dele9açao, que lhe é conferida pelo inciso li, do art. 
123, da Constitultl\o Estadual, Lei ,0 0664, de 08.04.02 e tendo em v~ta 
o teor do Memo n• 107/13-CER/GAB, 

R!SOLVE: 

Des~nar o deslocamento dos servidores 
WALCYMEIRE PENAfORT PEREIRA, COOrdenadora de Cerimonial e 
Rela\ÕfS Públicas, CódilJO CDS-3, lACIENE MARIA DA SILVA 
TELÉCIO, Gerente de Núcleo de Produçl!o e Organização de 
Blentos/CCRP, Código COS-2, SÍLVIA LÚCIA D! SOUZA TAVARES, 
Assessor Técnico Nfvel U/CGDO, Código CDS-2, RAFAELA MATOS 
SOUZA, Chefe da Unidade de Eventos/NPOE/CCRP, Código CDS-1, 
MARCIONE GOMES DOS SANTOS, Chefe de Unidade de 
Atendlmento{CCRP, Código COS-I, BRENO ANDERSON PINTO DE 
ARAÚJO Rl!sponsável por A!Miade Nfvel lli/CCRP, Código CO!-3 e 
JORGE GONÇALVES Bo\RIOSA, Motorista da Coordena<lor~ de 
Cerimonial e Reiações Públicas, Código CDI-2, lotado5 neste Gabinete do 
Governador, para viajarem da sede de suas atribuições Macapá-AP, até 
o munidplo de laranjal do Jari-AP, a fim de organizarem e·realizarem os 
eventos: Reunião com pescadores, assinatura de convênio para 
instalação da Fábnca de Gelo, entrega de ordens de serviçoS das obras 
do Creche do LOteamento Cojari; obra do SAMU, obra da Unidade de 
Pronto Atendimento da Saúde/C.jari, lançamentu do Programa Minha 
casa-Minha Vid•, inaugul'l!ções·da Sede do CRAM, da sede do RURAP, 
da sede da SEMA/IMAP, enrr~•s de ~latu~. ~f11 ~.~!':'local, caminhões 
e motos para a Prefeitura. ásSinal:llras dé oomiêi>ios tom Associações e 
Prefeitura e lançamento das OSCútas públicas do PPA particlpativo 2012· · 
2015, no período de 29 a 3!.08.13. · · 

CH!FIA DE GAIINm~· NADil~p ~JJ·AP, 26 de 
agosto de 2013. . . . ~· J 1 . 

D~LCI'O nJn lEs • .. 
Chefe de Gibl maclor . 

Pãg. 06 

PORTAR IA N°137/13-GABl 

O CHEFE DE GABINm DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegação, QUe lhe e conferida pelo inaso li, do art. 
123, da Constltultl\o Estadual, ~ no 0664, oo 08.04.02 e tendo em vista 
o teor do Memo n° 108/13-CER/GAB, 

RESOLVE: 

. Homologar o deslocamento dos servidores 
WALCYMEIRE PENAFORT PEREIRA, Coo.-denadora de Cerimonial e 
Relações Públicas, Código COS-3; lACIENE MARIA DA SlLYA 
TELECIO, Gerente de Núcleo de Produção e Organização de 
Eventos/CCRP, Código CDS-2, SfLVIA LÚCIA DE SOUZA TAVARES, 
Assessor Técnico Nível 11/CGOO, Código COS·2, EUNE DA COSTA 
MACIEL, Gerente de Núcleo de Relações Públlcas/CCRP, Código C05·2, 
RAfAELA MATOS SOUZA, Olefe da Unidade de Eventos/NPOE/CCRP, 
Código COS-I, MARCIONE GOMES DOS SANTOS, Chefe de Unidade 
de Atendimento/CCRP, Código COS.l, BRENO ANDERSOfl PlNTO DE 
ARAÚJO Responsável por AtMdilde Nfvel [[!/CCRP, Código COI-3 e 
JORGE GONÇALVES BARBOSA, Motorista da Coordenadoria de 
Cerimonial e Relações Públicas, Código C01·2. lotados neste Gabinete do 
Governador, que viajaram da sede de suas atnbuições Macapá-AP, até o 
mumcíp10 de Vitória do Jarf·AP, onde organizaram e realizaram os 
eventos: Reunlllo com pescadores, lnauguraçllo da 1• fase do Sistema 
de Abastecimento de Água, 1nauguração da sede do RURAP nas 
local1!1ades do Maracá e Água Branca do Cojarf, lançamento do Edital de 
ücitação da Construção da Escola. de Água Branca do C.jari, assinaturas 
de convênios com AssociaçõeS e Prefeitura e lançamento das escutas 
públicas do PPA partldpatlvo 2012-1015, no perfodo de 20 a 23.08.13. 

CHEFIA DE GABINETE VERNADOR, emQcapá-AP, 26 de 
agosto de 2013. ~ li j} 

DÉL~O FEJR ~ÃES • ' 
'Chefe de Glib GóvemadO! 

PORTA R I A NO 138/13-GAIIl 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegaçllo, que lhe é conferida pelo Inciso !1, do art. 
123, do Constiw~ão Estadual, Lei n° 0664, de 08.01.02 e tendo em vista 
o teor do Memo n° 109/13-CER/GAB, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dO servidor ABEL JÚNIOR 
RODRIGUES DA SlLVA, Asse550r Técnico Nfvel li/CAI, Código CDS-2, 
lotado neste Gabinete do Governador, que viajou da sede de suas 
atnbuições Macap.l-AP, até o município de VItória do Jar~AP. em visita 
técnica e como precursor nos eventos que foram realizados pelo Governo 
do Estado do Amapá, no retendo município, no período de 20 a 
23.08.13. 

CH!FIA DE GABINm DD GOVERNADOR, e Macap.l-AP, 26 de 
agosto de 2013. 

PORTARIAN°139/13·GA8l 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegação, que lhe é conferida pelo Inciso li, do art. 
123, da COnstitultl\o Estadual, Lei n• 0664, de 08.04.02 e tendo em vista 
o teor doMemo no 110/13-CER/GAB, 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento do servidor ABEL JÚNIOR 
RODRIGUES DA SlLVA, Assessor Técnico Nfvelll/CAI, Código COS-2, 
lotadO neste Gabinete do Governador, para viajar da sede de suas 
atribuições Macapá-AP, até o muniópiO. de Laranjal do Jari·AP, em visita 
técnica e oomo precursor nos eventos que serilo realizados pelo Governo 
dO Estado dO Amapá, no referido município, no períodO de 29 a 
31.08.13. 

CH!FIA DE GAIINm DO GOVERNADOR, em Macapá·AP, 26 de 

agosto de 2013. /~ Q 
. ! \ ' . 

DtLCIO FERREift• u1
111 Jl! AEs 

Chefe de Gablne"!Z~f~r 

Secretarias de Estado 

(Planejamento, Orçamento e Tesouro) 

Juliano Del Castilo Silva 

PORTARIA N' 121/2013 - 5EPLAN 

O Secrelário de Estado do 
Plonejomenlo. Orçamento e Tesouro do Governo ~o 
Estado do Amapá, no uso dos otribuíções que lhe soa 
conleridas pelo Decrelo n' 0026. de 03 d:'l janeiro de 
2011; 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
JÚLIO ANTONIO POUBEL _____ P~RO. 

·:;.". 
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Geógrafo/COPESEF/SEPLAN, paro se deslocar da sede 
de suas atribuições Mocopá-AP, até o Distrito do Pocui
AP, com o objetivo de porticlpor do revisão do PPA 
Porllctpattvo 2012-2015. no dia 27 de julho de 2013. 

Dê-se ciência, publiqu~-se e cumpra-se. 

(Administração ~ 
Agnaldo Balieiro da Gama 

PORTARIA N° 4ít"7 /2013-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMI
NISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelos Decretos nos 1.497, de 16/10/92 e 
0148, de 23/01/98, e tendo em vista o "tontido no 
Processo- Protocolo Geral no 19974/2013, 

RESOLVE: 

REDUZIR a carga horária de 40 (quarenta) 
para 20 (vinte) horas semanais, da servidora 
Wania Castro Maia, ocupante do cargo de 
Médico - Pediatra, Classe "3a•; Padrão I, Grupo 
Saúde, Cadastro 839973, integrante do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na SESA, 
a contar de 01 de agosto d • l013. 

Macapá(AP), 
... ---

de 2013. 

PORTARIA N~3· 'f g /2013- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos Decretos n°s 1.497, 16 
de outubro· de 1992, 0148, de 23 de janeiro de 
1998, 2642, de 18 de junho de 2007 e tendo em 
vista o contido no Memo no 033/2013-
DIO/SEAD, 

R E SOLVE: 

Homologar a designação do servidor José Luis 
Alves de Uma, para responder pela função de 
Secretário Administrativo/DIO/SEAD, Código CDI-
1, durante o impedimento do respectivo titular 
Rosa Celeste Ferreira Silva, que se encontrava 
afastado para usufruto de féri regulamentares, 
no ~ríodo de 01 a 30/07/ 

PORTARIA NO~ l.f:J/2013- SEAD; 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMI
NISTRAÇÃO do Governo do Estado do Amapá, 
no uso da competência que lhe foi delegada pelos 
Decretos n°s 1.497, de 16/10/92 e 0148, de 
23/01/98, resolve, 

REMOVE R: 

Servidor : Valdeci Co, .. :inho Nobre 
Agente Administrativo 

Quadro : Federal 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Da : Polícia Técnico Científica- POLITEC 
Para : Delegada Geral de Polícia Civil - DGPC 
Processo : Prct.ocolo Geral 0074/2013. 

... -,.7 
PORTARIA N°-1~ l- 12013/SEAD 

O Secretário de Estado da 
Administração do Governo do Amapá, no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n° 
1497, de 16.10.1992, n° 0148, de 23.01.1998 e o 
disposto no art. 9°, do Decreto n° 2762, de 
22.09.1998, e tendo em vista o contido no Processo 
- Protocolo Geral no 2013.154031- SEAD; e 

Considerando que. o art. 7° do Decreto n° 
2762, de 22.091998. que regulamenta o art. 10 da 
Lei n° 066, de 03.05.1993, autoriza a concessão de 
Progressão Funcional Horizontal aos Servidores 
Públicos do Quadro de Pessoal Civil do Governo 
do Estado do Amapá; 

Considerando que a Lei n°. 0619, de 
17.07.2001, estabelece que o interstício mínimo de 
18 (dezoito) meses, para a concessão de 
Progressêo Funcional Horizontal, aos Servidores 
Públicos do Quadro de Pessoal Civil do Governo do 
Estado do Amapá; 

Considerando que o servidor Luiz Afonso 
Araujo Cardoso não foi contemplado· com a 
Progressão Funcional. Horizontal. em razão de suas 
Fichas de AvaliaÇão de Desempenho não terem 
sido enviadas em tempo hábil; 

Considerando que o servidor atende às 
exigências do Art. 10. da Lei 066/93 (Dec: 2762/98i. 
e faz jus a 03 (três) padrões de Progressão 
Funcional Horizontal, conforme atestam os registros 
do GAICPF/DCP/DRH/SEAD; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Progressão Funcional 
Horizontal ao servidor Luis Afonso Araujo 
Cardoso. ocupante do Cargo de Assistente 
Administrativo, Matricula 922048, Grupo Gestão 
Governamental. pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapa, 
lotado na SEAD. da Classe 2• Padrão V para 
Classe 2• Padriio VI. com efeitos financeiros a 
contar de 01.02.2009; da Clas!!e 2" Padrão VI 
para Classe 1• Padrão I. com efeitos financeiros a 
contar de 01.08.2010 e da Classe ·1• Padrão I para 
Classe 1• Padrão 11, com efeitos financeiros a 
contar de 01.02.2012. 

Art. 2" - Esta Portaria e a em vigor na data 
de sua Publicação. 

PORTARIA N". s5 j, /2013/SEAD 

O Secretário de Estado da 
Administração do Govemo do Amapã, no 
uso da competência que lhe foi delegada 
pelos Decretos n•s. 1497, de 16.10.92 e 0148, 
de 23.01.1998, e de acordo com o Decreto n°. 
0316, de 23.02.94 que regelamentou o §1° do 
artigo 37, da Lei n°. 0066, de 03.05.93; 

RESOLVE: 

Homologar o resultado da Avaliação de 
Desempenho do Estágio Probatório dos 
servidores· abaixo relacionados, ocupantes do 
Cargo de Professor Classe "A" e "C" 
pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil do 
Governo do Es :o do Amapá, lotados na 
Secretaria Çe Estado d-ª-.Educaçêo- SEED. 

Grupo: Magistério 

Cargo: Professor "A" 

Jucicleida Lilian Silva do 935476 
Espírito Santo 

libzan Ribeiro Coelho 928798 

Cargo: Professor "C"_ 

Lauro José Pereira da 993298 
Silva 

Dayse Pinheiro do 
Espírito Santo 

I Joelma da Silva do 
:Nascimento 

Rogério Getulio 
Nascimento dos Santos 

Ailson Vasconcelos 
Facundes 

994006 

1026127 

1028740 
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94 

--
91 

92 

95 

87 

95 

100 

PORTARIA N". 3f:; e. 12013/SEAD 

O Secretário de Estado da 
Administração do Governo do Amapã, no 
uso da competência que lhe foi delegada 
pelos Decretos n•s. 1497, de 16.10.92 e no. 
0148, de 23.01.1998, e de acordo com o 
Decreto n•. 0316, de 23.02.94 que 
regulamentou o §1° do artigo 37, da Lei n•. 
0066, de 03.05.93; 

RESOLVE: 

Homologar o resultado da Avaliação de 
Desempenho do Estágio Probatório dos 
servidores abaixo relacionados, ocupantes do 
Cargo de Analista em Infraestrutura, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil do 
Governo do Estado do Amapá, lotados na 
Secretaria de Estado da Infraestrutura- SEINF. 

,-- ·----- ---
Grupo: Infraestrutura 

Cargo: Analista em Infraestrutura 

Nome Matricula Pontos 

Claudio Mareio Costa 686429 96 
Muniz 

lsaltino Monte Carneiro 979910 95 
Junior 

, Gustavo Bevilacqua 1021800 95 
Furlan -
Leo dos Santos Mendes 1020170 95 

Heduardo Reger Cordeiro 986437 95 
dos Santos 

1 Milena Santos de Oliveira 1020234 I~ 
Cargo: Tecnlco em Infraestrutura 

Nome 

Luizmar Neves Rodrigues 95 

PORTARIA N•. 3,I; 3 /2013/SEAD 

O Secretário de Estado da · 
Administração do Govemo do Amapã, no 
uso da competência que lhe foi delegada 
pelos Decretos n•s. 1497, de 16.10.92 e 0148, 
de 23.01.1998, e de acordo com o Decreto n•. 
0316, de 23.02.94 que regulamentou o §1" do 
artiao 37, da Lei n•. 00§_6, de 03.05.93; / 
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RESOLVE: 

Homologar o resultado da Avaliação de 
Desempenho do Estágio .Probatório dos 
servidores abaixo relacionada, ocupantes dos 
Cargos de Monitor e Nutricionista, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil do 
Governo do Estado do Amapá, lotados na 
Fundação da Criança e do Adolescente -
F CRIA. 

·--·· ··-
~~P.~: Socioeducativo e de Proteção 

Cargo: Monitor 

Nome 
Mabl"l' p""'?J 

. Jackson Rubens de 1049860 74 
:oliveira 

.--·-·--- -· 
Cargo: Nutricionista 

Nome Matrícula Pontos 
--· . ·--
Mariana Adele Lucien da 1049879 100 
Silva lima 

-··--· 

PORTARIA N°.J5 ~ /2013/SEAD 

O Secretário de Estado da 
Administração do Governo do Amapá, no 
uso da competência que lhe foi delegada 
pelos Decretos n•s. 1497, de 16.10.92 e 0148, 
de 23.01.1998, e de acordo com o Decreto n•. 
0316, de 23.02.94 que regulamentou o §1° do 
artigo 37, da Lei n•. 0066, de 03.05.93; 

RESOLVE: 

Homologar o resultado da Avaliação de 
Desempenho do Estágio Probatório dos 
servidores abaixo relacionados. ocupantes do 
Cargo de Tecnlco em Extensão Rural, 
Extensionista Social e Extensionlsta em 
Pesca e Aqulcultura, pertencentes ao Quadro 
de Pessoal Civil do Governo do Estado do 
Amapá, lotados na Agencia de Pesca do 
Amapá - PESCAP. 

Grupo: Melo Ambiente 

Cargo: Tecnico em Extenslio Rural 

Nome Matricula Pontos 

Paulo Ronaldo Campos 1022210 95 
Silva 

E rico de Melo Hoshino 1021680 96 ---· 

r 
-·····--·-· ., 

.Grupo: Melo Ambiente 

Cargo: Extansionista Social 

Nome Matricula Pontos 

Deurio Alexander de 1021745 95 
Freitas 

-·· I Grupo: Melo Ambiente 

Cargo: Extensionista em Pesca e 
! Aquicuitura 

Nome Matricula Pontos 
··-
lngrid Lins da Silva 1025970 95 
Ferreira · 

--

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N°. §5 /2013/SEAD 

O Secretário de Estado aa 
Adminlstraçllo do Governo do Amapá, no 
uso da competência que lhe foi delegada 
pelos Decretos n•s. 1497, de 16.10.92 e no. 
0148, de 23.01.1998, e de acordo com o 
Decreto n•. 0316, de 23.02.94 que 
regulamentou o §1° do artigo 37, da Lei n•. 
0066, de 03.05.93; 

RESOLVE: 

.. 
Homologar o resultado da Avaliação de 

Desempenho do Estágio Probatório dos 
servidores abaixo relacionados, ocupantes do 
Cargo de Analista de Meio Ambiente, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil do 
Governo do Estado do Amapá, lotados no 
Instituto do Meio Ambiente e do Ordenamento 
Territorial do Amapá - IM AP. 

. Grupo: Melo Ambiente 

Nome Matrícula Pontos i 
-

Cleane do Socorro da 1023209 99 
1 

Silva Pinheiro ; - --·--. 
Delma Dias dos Santos 997943 96 I 
Diogo Anderson Oliveira 995606 99 I 

J Erice ira ! 
Marcus Vinicius Braga 996530' 97 : 
Baia I 

Marcos dos Santos 1023080 98 
Cortes 

Plínio Marcos Bahia 997986 97 
Potyguara 

Raquel Cristina Rodrigues 1025732 98 
de Castro 

Paulo Renato Trombim 995681 98 

· Rodrigo Feio da Silva 997196 96 
Brasil 

PORTARIA NC!L'-1-/2013- SEAD 

O secretário de Estado da Administração do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos Decretos nos 1.497, 16 
de outubro de 1992, 0148, de 23 de janeiro de 
1998, 2642, de 18 de ju_nho de 2007 e tendo em 
vista o contido no Memorando n° 112/2013-
GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar Marylena Gibson dos Santos 
Rebelo - Diretora do Departamento de Legislação 
de Pessoai/SEAD, Código CDS-3, para exercer 
cumulativamente e em substituição o cargo de 
Secretário de Estado da Admlnlstração/SEAD, 
Código CDS-5, durante o impedimento do 
respectivo titular Agnaldo Balieiro da Gama, 
nos dias 29, 30 e 31 de agosto d 2013. 

PORTARIA No_306/08-2013-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
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atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral 
n° 52131/20.13, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença Especial 
Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo 
101 da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993 ao 
servido'r Paulo Sérgio Costa Romano, ocup~nte 
do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar 
Administrativo, cadastro nO 493368, pertencente 
ao. Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
lotado na SECOM, no período de 01/10 a 
31/12/2013, referente ao quinquênio de 
02/05/2003 a 30/04/2008. 

Macapá-AP, em J. g de ÁG o~· r O de 2013 . 

MARIA LUI~O CEARENSE 
Diretora do DRH/SEAD · 

PORTARIA NoJV'f /08-2013-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em 
vistà o contido no Processo - Protocolo Geral 
no 45403/2013, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença Especial 
Prêmio por AsSiduidade, na forma· do artigo 
101 da Lei no 0066, de 03 de maio de 1993, a 
servidora Marilena dos Santos Moraes, 
ocupante. do cargo de Provimento Efetivo de 
Auxiliar Administrativo, cadastro nO 338648, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Ovil do Estado 
do Amapá, lotada na SETE, no período de 
04/10/2013 a 01/01/2014, referente ao 
quinquênio de 15/06/2004 a 13/06/2009. 

Macapá-AP, em211 de A.c.;..a_Ç rode 2013. 

MARIA LUI~O CEARENSE 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA NcJDli' /08-2013-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
no 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em 
vistá o contido no Processo - Protocolo Geral 
no 52420/2013, resolve, 

Concedér 03 (três) meses de Licença Especial 
Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo 
101 da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao 
servidor Alvino Tavares de Melo Neto, 
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Auxiliar Administrativo, Cadastro no 632961, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapá, lotado na SETRAP, no período de 
01/10 a 31/12/2013; referente ao quinquênio . 
de 22/05/2001 a 20/05/2006. 

Macapá-AP,~eg detl..Go.sro de2013. 

MARIA LU IRES PI ÇO CEARENSE 
· iretora do DRHJSEAD 

PORTARIA No)I)~08·2013- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
no 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em vista 
o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
53711/2013, resolve, 

Conceder 03 (tr~ _meses de Licença-Especial 
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Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo 
101, da Lei no 0066, de 03 de maio de 1993, ao 
servidor Aldrin Nunes Torrlnha, ocupante do 
Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Polícia, 
Cadastro no 370401, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado na 
SEJUSP, no período de 02/09 a 30/11/2013, 
referente ao quinquênio 03/05/1998 a 
01/05/2003. 

Macapá-AP, em-2 ~de /l(..:_} -1-Gde 2013. 

MARIA LUI~~CEARENSE 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA NO 3 I 0 /08-2013-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral 
no 46688/2013, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença Especial 
Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo 
101 da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao 
servidor João Carlos Lopes Viegas, ocupante do 
Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar 
Administrativo, Cadastro no 336661, pertencente 
ao Quadro 'de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
lotado na SIMS, no período de 01/10 a 
31/12/2013, referente ao quinquênio de 
17/06/1999 a 15/06/2004. 

Macapá-AP, em .i. S de A C.t S t-C de 2013. 

MARIA LU~EARENSE 
Diretora do DRI!fSEAD 

PORTARIA N°3J j, /08-2013-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo- Protocolo Geral no 
46804/2013, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença Especial Prêmio por 
Assiduidade, na forma do artigo 101 da Lei no 0066, de 03 de 
maio de 1993, ao servidor Sandro Luiz Moutinho Torrinha, 
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Fiscal 
da receita Estadual, cadastro n° 300675, pertencente ao 
Quadro. de Pessoal Civ11 do Estado do Amapá, lotado na SRE, 
nos penados de 16/09 a 15/10/2013, 01 a 30/07 e 01 a 
30/10/2014, referente ao quinquênio de 15/09/2008 a 
13/09/2013. . 

Macapá·AP, em} X de A( <'J -f(} de 2013. 

MARIA LUI~RENSE 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA No_/;/ J .... /08-2013-DRH/SEAD. 

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

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

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 

Clívia Ferreira Valente 
Delegado de Polícia 
913936 
26/10/2007 a 23/10/2012 
01/09 a 31/10 e 01 a 
31/12/2013 
Protocolo Geral n° 46502/2013 

Jacir~ Silva Meira 
Agente de Polícia 
260037 

QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
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30/04/2008 a 28/04/2013 
01 a 30/09, 01 a 30/11/2013 e 
01 a 30/01/2014 
Protocolo Geral no 32804/2013 

Liana CQelho Barreto 
Auxiliar Administrativo 

: 494976 
30/04/2008 a 28/04/2013 
01 a 30/09, 01 a 31/12/2013 e 
01 a 30/07/2014 
Protocolo Geral n° 26960/2013 

Kerley José Freitas da Silva 
Agente de Polícia 
345172 
05/11/2004 a 03/11/2009 
02/09 a 01/10, 01 a 30/11/2013 
e 01 a 30/04/2014 

PROCESSO Protocolo Geral no 26961/2013. 

Macapá-AP, em 1 g de fl (-:..c$ ·f-o de 2013. 

MARIA LUI PIRES PICANÇO CEARENSE 
Diretora do DRH/SEAD 
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Secretaria da Receita Estadual. para via/arem da sede de suas 
atividades em Macapá/AP até o Municlpio de PEDRA BRANCA 
DO AMAPARI-AP, no dia 22.08.2013, a fim de efetuar 
proced;mentos de ITCD, conforme solicitação do Oficio n• 
178812013/PGE/PAF. 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá/AP. 21 de agosto de 2013 

Út+t'l ~l) 
LANA DE NAZARÉ TELES DO NASCIMENTO 
Secretária da Receita Estadual em exercício 

( P) H' 16812013-SRE 

A Secretária da Secretaria da Receita Estadual 
do Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe silo conferidas por Lei e tendo em vista o teor do 
Memo.571COFISINUFAT/SRE. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor ANTÓNIO 
DAMASCENO SOARES, Chefe de Unidade! Postos Fiscais 
Porte 111 Núcleo de Fiscalizaçllo de Trânsito de Mercadorias! 
Coordenadoria de Fisca/izaç~o (Posto Fiscal do Igarapé da 
Fortaleza). Código CDS-1, lotado na Secretaria da Receita 
Estadual. para responder acumulativsmente pelo cargo de 
Chefe de Unidade/Postos Fiscais Porte li/Núcleo de 
Físcalízaç:Jo de Tnlnsíto de Mercadorias/Coordenadoria de 
Fiscalizaçilo (Posto Fiscal do Aeroporto) CDS- 1. no período de 
26 a 30. 08.2013, em subst#uiçilo ao respectivo titular JEAN 
CARLOS DE OUVEIRA ALVARES DA SILVA, em razilo de 
viagem até a cidade de Brasf/ia!DF, designado através da 

·, Portaria n• 149/2013-SRE. 

"(::R=e=c=e=it=a=E=s=ta=d=u=a=l =======~ Publique-se e cumpra-se. 

Jucinete Carvalho de Alencar 

( P) N°16412013 • SRE 

A Secretária da Secretaria da Receita Estadual 
do Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. n° 
080120t 3/SRE/ COARE. 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR a designação da servidora 
ODALEA PEREIRA GOMES, Gerente /Centro de Pesquisa e 
Analise Fiscal - Gabinete, código CDS 2. lotada na Secretaria 
da Receita Estadual, que respondeu pelo cargo Coordenador/ 
Coordenadoria de Arrecadação, Código CDS-3, em 
substituição ao respectivo titular LUIZ VANDERLEI DE 
ALMEIDA COSTA. que viajou até a cidade de Fox' do Iguaçu 
/PR no perlodo de 13 a 16.08.2013, designado atraves da 
Portaria n° 119/2013-SRE. 

Publique-se e cumpra-se. 

MacapáiAP, 21 de agosto de 2013. 

r. J ,. 
,_y'tt- ... v,, 

LANA DE NAZARÉ TELES DO NASCIMENTO 
Secretária da Receita Estadual- em exercício 

( P ) N' 165 I 2013 • SRE 

A Secretária da Secretaria da Receita Estadual 
do Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. n°. 
06/SREJASTEC. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor EDUARDO CORREA 
TAVARES, Auditor da Receita Estadual, lotado na Secretana 
da Receita Estadual. para viajar da sede de suas atividades em 
MacapáiAP até o município de Laranjal do Jari IAP, nos dias 
22 e 23.08.2013, a fim de acompanhar a visita dos técnicos da 
ADAP na Agência de Atendimento daquele município. O 
deslocamento será em parceria com outros órgãos do Estado. 

Publique se e cumpra-se. 

Macapá/AP, 21 de agosto de 20t 3. 

'·I ''h :/t.,.,,, 'I') 
LANA DE NAZARÉ TELES DO NASCIMENTO 
Secretária da Receita Estadual-em exercicio 

·( P) N" 16612013 · SRE 

A Secretária da S9crelaria da Receita Estadual 
do Governo do Estado do Amapá. usando das atribuições que 
lhe sao conferidas por Lei e tendo em vista o teor do 
Memorando n•13f2013/SREICOFIS. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento dos seNidores 
FERNANDO ANTÔNIO DOS SANTOS CUNHA, Auditor Fiscal 
da Receita Estadual, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Governo do Est>1o do Amapá e PEDRO ALBERTO 
TORRES FREIRE, , ..• :orista. pertencente ao Quadro de 
f'esso_al do Ex-Terntório Federal do Amapá ambos lotados na 

d gosto de 2013. 

\),\ \>91 
JUC ETE ARVALHO DE ALENCAR 

S ·a da Receita Estadual 

( P) N°16912013-SRE 

A Secretária da Rece«a Estadual do Governo 
do Estado do Amapá, usando das atribuições qua lhe silo 
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. 59/2013· 
COFISINUFAT/SRE. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor WENDEL DA SILVA 
ALVES, Chefe de Unidade/Postos Rscais Porte l/Núcleo de 
Fiscalização de Trâns~o de Mercadorias/Coordenadoria de 
Fiscali7.ação (Posto Fiscal do Matadouro), Código CDI-3. lotado 
na Secretaria da Receita Estadual, para responder 
acumulativamente pelo cargo de Chefe de Unidade/Postos 
Fisca1s Porte l/Núcleo de Fiscalização de Trânsito de 
Mercadorias/Coordenadoria de Fiscalização (Posto Fiscal da 
Suframa). Código CDI·3, em substituição ao respectivo titular, 
ANTÔNIO FONSECA DE SOUZA, que entrará no usufruto de 
férias regulamentares no período de 02/09 a 01/10/2013. 

Publique-se e cumpra-se. 

( P) N°17012013 · SRE 

A Secretaria da Secretaria da Receita Estadual do 
Governo do Estado do Amapé, usando das atribuições que lhe 
sao conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memorando 
n°13/2013/SRE/COF1Se Memorando n• 1212013/SRE/COFIS. 

.RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento dos setvidores 
FERNANDO ANTÓI'JIO DOS SANTOS CUNHA, Auditor fiscal 
da Receita Estadual, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Governo do Estado do Amapá e PEDRO ALBERTO 
TORRES FREIRE. Motorista. pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Ex-Território Federal do Amapá, ambos lotados na 
Secretaria da Receita Estadual, para viajarem da sede de suas 
atividades em Macapá/AP até o Municlpio de CALÇOENE-AP. 
nos dias 3 e 41912013, a fim de efetuar procedimentos de ITCD. 
para atender requisiçao contida no processo n• 2013/37415 da 
Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Calçoene. e 
solicitaçilo do Oficio n•178912013-PGEIPAF 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá!AP. 27 de agosto de 2013. 

. _1~\P 
JUCINEtE CARVALHO DE ALENCAJ 

Secretária da Receita Estadual 

ATO DECLARATÓRIO N° 031í2013- S.R.E 

Aprova Regime Especial para apuração e 
recolhimento do ICMS por Substituição 
Tributária para a empresa TIM CELULAR SIA, 
nos te!:!!los que especifica. 



Maca á 30.08.2013 

A Secretária da Receita Estadual, de acordo 
com a autorização prevista nos artigos 415 e 505 
do Decreto n° 2.269/98 • R ICMS; 
Considerando que o regime especial ora 
postulado não prejudicará a segurança e a 
garantia do interesse da Administração Pública 
Estadual, estando resguardado o atendimento aos 
princípios de maior simplicidade e adequação em 
face da natureza das operações e prestações a 
cargo da requerente; 
Considerando que o contribuinte requer exercer a 
condição de substituto tributário de produtos 
an1para~os pelo Instituto da Substituição 
Tnbutána. remetidos de Estado não signatário de 
Protocolos ICMS; 
Considerando que este Regime Especial pode 
ser cassado e alterado a qualquer tempo; 
Considerando o disposto no Parecer Fiscal no 
091/2013-COTRI-SRE, objeto do pedido 
formulado no processo n° 28730.016418/201 3; 

O E CLARA: 

Cláusula primeira · Autorizada a empresa TIM 
CELULAR S/A, pessoa juridica de direito 
privado, empresa que alua no ramo de 
telecomunicações, tendo como atividades 
precípuas a implantação, prestação e operação 
de serviço móvel de telecomunicações sem fio~ 
bem como a venda de aparelhos celulares e 
acessórios, com sede na cidade de Brasília, 
Distrito Federal, na ESPECIAL INDUSTRIAL, N° 
11, LOTE 2, 3 e 4, GALPÃO 4- SGA, no Bairro 
de SOBRADINHO, CEP: 73.050-610; inscrita no 
CNPJ n° 04.206.050/0100-62 e CAD-ICMS n° 
03.033293-1, de substituto tributário, a efetuar a 
retenção e o recolhimento do ICMS nas operações . 
interestaduais. na condição de Substituto 
Tributário, com as mercadorias listadas no 
Anexo Único deste Ato Declaratório, 
destinadas ao Estado do Amapá, advindas de 
Estado não signatário dos Protocolos ICMS n• 
192109, 57111, 81/11, 121/11 e 28/12, 
correlacionados aos produtos eletrônicos, 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos, ficando 
atribuída à empresa a responsa.bilidade pelas 
saídas de mercadorias que promover 
Cláusula segunda · A base de cálculo do imposto, 
para os fins de substituição tributária, será o valor 
correspondente ao preço a consumidor constante 
na legislação do Estado do Amapá para suas 
operações internas com produto mencionado 
neste Anexo. 
§ 1° Em substituição ao valor de que trata o 
"caput". a base de cálculo do imposto será o preço 
pratiéado pelo remetente, incluídos os valores 
correspondentes a frete, seguro, impostos, 
contribuições e outros encargos transferíveis ou 
cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, 
adicionado da parcela resultante da aplicação, 
sobre o referido montante, do percentual de 
margem de valor agregado ajustada ('MVA 
Ajustada") informada no Anexo Único deste 
Decreto. calculado segundo a fórmula MVA 
ajustada= [(1+ MVA ST original) x {1 ·ALO inter) I 
(1· ALO intra)] ·1", onde: 
1 · "MVA ST original' é a margem de valor 
agregado prevista na legislação do Estado do · 
destinatário para suas operações internas com 
produto mencionado neste Anexo. 
11 ·"ALO inter" é o coeficiente correspondente à 
alíquota interestadual aplicável à operação; 

·111 ·"ALO intra" é o coeficiente correspondente à 
alíquota interna ou percentual de carga tributária 
eletiva, quando este for inferior à alíquota interna, 
praticada pelo contribuinte substituto da unidade 
federada de destino, nas operações com as 
mesmas mercadorias listadas neste Anexo. 
§ 2° Na hipótese de a "ALO intra" ser inferior à 
"ALO inter", deverá ser aplicada a "MVA - ST 
original", sem o ajuste previsto no§ 1°. 
§ 3° Na impossibilidade de inclusão do valor do 
frete, seguro ou outro encargo na composição 
da base de cálculo, o recolhimento do imposto 
correspondente a essas parcelas será efetuado 
pelo estabelecimento destinatário, acrescido 
dos percentuais de margem de valor agregado 

'previstos neste artigo. 
ciáusula terceira - O imposto retido pelo sujeito 
passivo por substituição regularmente inscrito no 
cadastro' de contribuintes na unidade federada de 
destino será recolhido até o dia tO (dez) do mês 
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subseqüente ;ao da remessa da mercadoria 
mediante Guía Nacional de Recolhimento d~ 
Tributos Estaduais- GNRE, na forma do Convênio 
ICMS 81/93, d~e 1 O de setembro de t g93, ou outro 
documento 9e arrecadação autorizado na 
legislação do Estado do Amapá. 
Cláusula qua:rta • O imposto a ser retido pelo 
sujeito passivp por substituição será calculado 
median;e a aP,Iicação da alíquota vigente para as· 
operaçoes tnternas a consumidor final localizado 
no Estado do: Amapá, sobre a base de cálculo 
prevista neste Anexo, deduzindo-se, do· valor 
obtido. o imposto devido pela operação própria do 
remetente, desde que corretamente destacado no 
documento fisêal. 
Cláusula qui~ta - As mercadorias sujeitas ao • 
reg1me de substituição tributária de que trata este 
Regime Especial serão objetos de emissão de 
documento fiscal especifico, não podendo conter 
outras mercadorias. 
Cláusula sexta - A empresa acorda em adequar 
as margens de valor agregado ajustadas para . 
equalizar a carga tributária em razão da diferença 
entre a efetiva tributação da operação própria e a 
?líquota interna no Estado do Amapá, com relação 
as entradas fde mercadorias provenientes de 
outras unidades da Federação .. 

Cláusula sétima • A empresa remeterá à 
Secretaria da Receita Estadual (SRE) o arquivo 
digital previsto no Convênio ICMS n° 57, de 28 de 
junho de t 995, até o dia 15 (quinze) do mês 
subseqüente. , com todas as informações de 
operações interestaduais realizadas com o Estado 
do Amapá no mês imediatamente anterior. 
§ t 0 O arquivo previsto neste artigo poderá ser 
substituído por listagem em meio magnético, a 
critério da Secretaria da Receita Estadual do 
Amapá. 
§ 2" Fica dispensado ela obrigação de que trata 
este artigo o estabelecimento que estiver 
cumprindo regularmente a obrigação relativa à 
emissão de Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do 
Ajuste SINIEF n° 7, de 30 de setembro de 2005, 
implementado,no Regulamento do ICMS/AP .. 
Cláusula oita.va - O crédito presumido de que 
trata o art. 137 da Lei n• 0400/97, deverá ser 
estornado quando da salda da mercadoria para 
outra unidade ~a Federação. 
Cláusula nona - Por ocasião da saída da 
mercadoria, o· contribuinte substituto emitirá nota 
fiscal que contenha, além das indicações exigidas 
na legislação; o valor que serviu de base de 
cálculo para retenção do imposto retido. 
Cláusula déci'ma • O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em 
Lei e no Regufamento do ICMS/AP. 
Cláusula déc!ma primeira - O Regime Especial 
outorgado poderá, a qu?lquer tempo e a critério 

· exclusivo da autoridade concedente, ser revogado 
ou alterado, mediante prévia comunicação à 
empresa autorizada, na ocorrência de: 
I - superveniência de norma legal conflitante; 
11 -situação ém que este Regime Especial vier a 
tornar-se prejudicial à Fazenda Pública Estadual; 
111 - inobservância de qualquer de suas cláusulas 
e condições; 
IV- ação fiscal proveniente de: 
a) falta de emissão de documento fiscal ou 
utilização de documento fiscal falso ou inidôneo; 
b} calçamento de documentos fiscais; 
c) falta de recolhimento do ICMS. . 
Cláusula d~cima segunda - O Regime 
Especial ora; aprovado terá a duração de 2 
(dois) anos a contar de sua publicação e sua 
prorrogação fica condicionada a 
apresentação, pelo interessado, de novo 
pedido até 30 (trinta) dias antes do término do 
prazo de vigência deste instrumento. 
Cláusula déc'ima terceira • Este Ato Declaratório 
entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial do Estado. 

.Macapá, 20~de agosto de 2013. 

\,)...9 

Jucin lencar) 
Secretária da Receita Estadual - -

ATO OECLARATO~IO N' 032/2013-COTRIISRE. 

Aprova Regime 1EspeCial de procedimentos fiscais para a 
empresa TCI GL:OBAL BRAZIL LOGISTICA Ltda .. relativo a 

i 
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utilização de documentos fiscais. na forma q~e menCiona. 

A. Secrotilrla da Receita Estadual, de acordo com a 
autorização prevista no Art. 244. da Lei n.00400/97 - CTE ele 
com os artigos 415 e 505 do Decreto n• 2.269/98. RICMS. 

Considerando que o regime especial ora postulado não 
prejudiCará a segurança e a garantia do interesse da' 
Administração Pública Estadual. estando resguardado 0 
aléndimento aos principias de maior simplicidade e adequação 
em face da nalureza das operações e prestações a cargo da 
requerente; 

Considerando o disposto no Parecer Fiscal n• 096/2013-
COTRI-SRE. objeto do pedido formulado no processo n• 
28730.017363/2013: 

DECLARA: 

Cláusula primeira- Fica autorizada a empresa TCI GLOBAL 
BRAZIL LOGISTICA L TOA com filial situada nesta cidade de 
Macapá, na Av. Pedro Baião, 842, bairro Centro, inscrija no 
CNPJ sob o n• 11.267.162/0002·98 e inscrita no CAO-ICMS n• 
03.043.039-9, a emitir um único Conhecimento de Transporte 
EletrOnico - CT -e para acobertar as prestações de serviços de 
transporte intermunicipal de mercadorias para um mesmo 
remetente/tomador (um CT-e por Romaneio de Carga). 

Cláusula segunda - Condicionar a validade da concessão do 
Regime Especial aos seguintes procedimentos: 

a) No Conhecimento de TransP.orle eletrônico único: 

1) Seja consignada 
1 

como destinatária 
transportadora indicada na Nota Fiscal 
Eletrônica- NF·e pela tomadora do serviço: 

2) Estejam indicadas todas as chaves de acesso 
das NF-e referente as prestaçOes de serviço; 

b) Esteja consignado no Documento Auxiliar do 
Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE as 
Informações referentes ao romaneio da carga; 

c) O frete seja pago pela tomadora do serviço na 
condiçao de substituta tributaria: 

d) Sejam obServadas as determinações do paragrafo 
único do art. 188. do Decreto n• 2.269/98 -
Regulamento do ICMS; 

e) Seja anexada ao DACTE planilha de cillculos dos; 
Hens da prestação de serviço de transportes· 
realizados, contendo os valores das notas fiscais, . 
com base nos valores contratados e/ou nas cotações· 
de preços firmados. 

Cláusula terceirá. O presente Ato Declaratório nao exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e no 
Regulamento do ICMS. 

Cláusula quarta. O Regime Especial outorgado poderá, a 
qualquer tempo e a critério exclusivo da autoridade 
concedente. ser revogado ou alterado, mediante prévia 
CO!"'~nicação à empresa autorizada. na ocorrénciafle. 

I - superveniência de norma legal conflitante; 
11 - situação em que este Regime Especial venha a 

tornar·se prejudicial à Fazenda Pública Estadual; 
111- inobservância de qualquer de suas cláusulas e 

condiçOes; 
IV- ação fiscal proveniente de· 

a) falta de emissao de documento fiscal ou utili<Sção de 
documento fiscal falso ou inidOneo; 
b) calçamento de documentos fiScais: 
c) falia de recolhimento do ICMS. 

Clausula quinta. O Regime Especial ora aprovado tg_ré a. 
duração de 1 (um) ano a contar de sua publicação e sua 
prorrogaçao fica condicionada a apresentação, pelo 
inleressado, de novo pedido até 30 (trinta) dias antes do 
término do prazo de vigência deste Instrumento. 

Cláusula sexta. O Regime Especial entra em vigor na data da 
publicação deste Ato Declaratório no Diário Oficial do Estado. 

Macap~á1 26 de agosto de 2013. 

~~ 
. JUCIN O DE ALENCAR 
Secretária da Receita Estadual 

(Segurança .. ~ 
Marcos Roberto Marques da Silva 

Portaria n• 15612013- GA8/SEJlJSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO D.o\ 
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, com uso da.! 
atribuições que lhe são conf~rida~ pelo Att. 123, Inciso~ 
I e 11 da Constituição Estadual c Decreto n• 0012 de OJ 
de Janeiro de :!013. 

RESOLVE: 
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I 

ELOGIAR os servidores abaixo 
relacionados, pertencentes ao Centro Integrado de 
Operações de Dâcsa SociaL pelo empenho, dedicação, 
profissionalismo com os quai~ exercem $Ua~ funções 
nest~ Centro lmegrado. Honra-m~ sobremaneira 
externar-lhes meus ~umprimt:nlos em reconhecimento a 
cumpet~ncia. presteza e espirito de corpo com os quais 
conduzem suas atividades, bem servindo a sociedade 
amapaense. a exemplo do ocorrido no último dia 13 de 
abril de 2013. quando a equipe de serviço trabalhando 
cooperativamente. salvou via tde-atendimento, a vida 
de um infante de apenas dois anns que passava por 
processo de OVACE -· Obstrução das vias aéreas por 
corpo estranho (asfixia). Tal tàto r~ssalta o elevado 
preparo técnico e emocional fundamentais para o 
enfrentamento de situações critica~ que diotumamente 
esses servidores s~o obrigados a gerenciar. Tais 
conduws tem elevado >obremaneira o nome das 
instituições que rcprcscmam, be.rn como, desta 
Secretaria d~ Estado da Justiça .e Segurança Pública. 
Deste modo, é mister destacar ainda qualidades 
inigualáveis de responsabilidade, lealdade. proatividade 
e .extraordinário csplrito público, que se 
consubstanciam-se, hoje, em •reconhecimento 
profissional e na wnc~ssão deste encômio. 

POLICIA MILITAR 
]\~ GRADUA~ AO NOME DE GUERRA 

OI 
TEN CELQOC 

UBIRATAN PESSOA DE 
ALMEIDA 

02 TEN CEL LUIS CLÁUDIO BARBOSA 
FERREIRA 

03 
MAJQOC 

PETRÚCIO RENATO ALVES DE 
SANTANA 

04 CAPQOA JOAQUIM GONÇALVES DO 

I NASCIMENTO 

05 ! CAPQOA SEVERINO EUFRÁZIO DE 
SOUZA 

06 CAPQOA FRANCISCO JAIME OE 
,t OLIVEIRA NASCIMENTO 

07 CAPQOA ALDEILDA MIRA BEZERRA r 
08 CAPQOC MÁRCIO ALLAN >RODRIGUES 

ASSUNÇÃO j 
09 CAPQOC MARCELO CAMPOS A~AÚJO 
lO CAPQOC FAB[OLA BARBOSA SILVA 
li CAPQOC MÁRCIO BORGES MATOS 
12 CAPQOC MICHAEL TARICK MORAES OA 

CUNHA 
13 CAPQOC EDMILSON ALMEIDA PALHETA 
14 CAPQOC ADAYLSON ROBERTO 

! QUEIROZ DE SOUZA 
15 12TEN MÁRCIO FAÇANHA DA PENHA 
16 12TENQOA .JOSEFA 00 NASCIMENTO 

17 12TENQOA JORGE CARDOSO LEAL 
18 12TENQOA EDSON BRANDÃO BRITO 
19 12TENQOA EMILIANO MONTEIRO DOS 

SANTOS FILHO 
20 12TENQOA WALUCE DO MONTE SILVA 
21 12TENQOA XAVIER lEI\l SIQUEIRA 
22 12TENQOA REGINALDO DA SILVA JANVIER 
23 12TENQOA ALCIDINEY PENHA PICANÇO 
24 19TENQOA ROBÉRIO SEQUEIRA CUNHA 
25 ENEIDA DAS NEVES REIS 22TENQOC 

t26 2ºTENQOA ROSSILENO THOMAZ SILVA 
DA CONCEIÇÃO __ 

27 2ºTENQOA ZAQUEU DE OLIVEIRA SANTOS 
28 , 2HENQOA ClÁUDIO DOS SANTOS 

CONCEIÇÃO DE MOURA 
29 22TEN QOA JOÃO RODRIGUES DA SILVA 
30 22TENQOA HERLAN DOS SANTOS CORR~A 
31 22TENQOA PAULO CÉSAR SILVA 

32 22TENQOA EDII.SON DE FREITAS 
33 

1
22TENQOA DANIEL WILLIAN PINTO 

ASSUNÇÃO 
34 22 TEN QOA !SAIAS PALMERIM RAMOS 

35 22TEN QOA TADEU ANTÔNIO PEDROSA 
DA COSTA 

36 22TENQOA EDILSON COSTA VIANA 
3'7 22TENQOA URIEL DE PINHO VI DAL 
38 22TENQOA ROSICLEUDO LEITE FERREIRA 
39 22TENQOA DORIWENDEL SÁ DE SOUZA 
40 22TENQOA JESIMIEL SILVA E SILVA 
41 

1º SGTQPê 
GISELLE LORENA PENAFORT 
C'OSSANTOS 

42 12 SGTQPC JO~NIO DE BRITO SANTOS 
43 12 SGT QPC __ ,. ANDR~IA SOUZA GOMES 

144 

45 

46 

47 

r48 
I 
49 

50 
51 
52 
53 

54 
55 

56 
57 

58 

59 

60 
61 

62 
63 

64 

65 

66 

67 

·. 68 

169 
i ' 

70·: 

; 71 
! 
:n 

73 
74 
75 

76 
77 
78 

79 
80 

81 
82 

. 83 

' 
84 

85 

86 
87 
88 
89 

I 90 
91 

92 

93 

94 

95 
96 
97 
98 

99 
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12 SGTQPE JOSÉ CARLOS CASTRO I PASTANA 

100 SDPM DJANE FABIOLA DOS SANTOS 

101 SDPM VALDIELE AQUINO DE FREITAS 

22 SGTQPC CARLOS MAGNO VALENTE 

J CANICEIRO 

102 SDPM NATÁLIA LÚCIA FERREIRA 
GOMES 

29 SGTQPC MARCELO FLEXA MONTEIROll:~ 103 SDPM CARLA REJEANE DE LIMA DE 

32SGTQPC MÁRCIO OLIVEIRA PEREIRA . )l FIGUEIREDO 

32 SGTQPC 
DANILO VICTOR NUNES DE 
SOUZA 

104 SDPM JEAN ATAIDE DOS SANTOS 

105 SDPM KARLA HOSY GUEDES FARIA 

32SGTQPC ANTÔNIO CARLOS FERREIRA 
32SGTQPC CLEBER SILVA DANTAS : 
32 SGTQPC IVANIL LOPES DA SILVA 

32 SGT QPC HONDINELLE NEVES TOMAZ 

32 SGT QPC 
CHARLENE GEMAQUE 
CAVALHEIRO 

32SGTQPC EDIVALDO GOMES DOS REIS 

32 SGTQPC ANDR~A NÚBIA DE OLIVEIRA 
COUTINHO 

106 SDPM GIULIANI F A V ACHO DA SILVA 

107 SDPM HELENY NUNES SÁ 
108 SDPM DAIANE DE SOUSA SILVA 

109 SDPM ALEXVALDO DE OLIVEIRA 
PENHA 

110 SDPM RODRIGO JOSÉ DIAS 
BlTTENCOURT 

111 SDPM LEILIANE GARÇON ALVES 

112 SDPM KELLY RONIELE OLIVEIRA DA 

32 SGTQPC BRUNO DE SOUZA DANTAS 
32 SGTQPC LIVEA MARIA RODRIGUES DE 

CARVALHO SILVA 
32 SGTQPC BENJAMIM RAMOS PAES 

SILVA 

113 SDPM AURIANE DA SILVA CARMO 

114 SDPM ADINETE TRINDADE (~ NASCIMENTO -
NETO 

32 SGTQPC SHIRLEY DA SILVA DE BRITO CORPO DE BÕI\.fBEIRO MILITAR 
UMA N• GRADUCÃO NOME 

3ºSGTQPC PATRfCIA MARINHO BRITO OI CAPQOA'BM ISMAELINO CORR~A BARBOSA 
32 SGTQPC ÁLIS KARLA CARDOSO 02 12TEN BM PEDRO MONTEIRO PANTOJA 

VANZELER FILHO 

32SGTQPC DILZA TAVARES CANDEIRA 03 12TEN BM MANOEL FERNANDES DA 

32 SGTQPC JEFFERSON KELLY SÉRGIO DOS SILVA 

SANTOS 04 22TENQOA JOSÉ FRANCISCO PINHEIRO 

32 SGTQPC ANDR~IA DE JESUS LOBA TO BM BRAZÃO 

SERRÁ O 05 22TEN BM HERALDO JUCÁ HYACINTH 

32SGTQPC DAYNNE KELLY DA COSTA 06 22TEN BM MANOEL BENJAMIM 

SILVA QUEIRÓZ NETO 

39SGTQPE DORINALDO SANTANA 07 22TEN BM PAULO SÉRGIO DIAS 

RODRIGUES 08 22TEN BM ANGELO SANTO DE AZEVEDO 

32 SGT QPE I CLEUDETE SOUZA DE 09 22TEN BM JOELSON BARRIGA DOS 
OLIVEIRA SANTOS 

32 SGTQPE GILCILEIDE DOS SANTOS lO 22TEN BM ROBERTO PAULO PANTOJA 
PATOJA DE SOUZA 

CBQPC 
ANA CLÁUDIA DA SILVA 
ATAfDE . li 22TEN BM ALCIMAR FERNANDO C. DO 

NASCIMENTO 

CBQPC . + .. IZAN DE PINHO VIDAL l 12 22fEN BM •• EVALDO LOPES NUNES •'" 

CSQPC KATJA NIVEA GONÇALVES 13 22TEN BM FERNANDO BARBOSA 
SANTOS RODRIGUES • 

CBQPC ROZIANI MACIEL DE SOUZA 14 STBM PEDRO PAULO DA COSTA 

CBQPC GEOVAL SANTOS DE MELO BRITO 

CBQPC ELIZÂNGELA SOUZA DA SILVA 15 STSM SAMUEL DA CONCEIÇÃO 

CBQPC MÁRCIA MILENE GIUSTI SILVA 

MENDONÇA 16 12SGTBM LUCAS SANTOS DA SILVA 

CBQPC ISRAEL MOTA NASOMENTO 17 lºSGTBM MARIA DA CONCEIÇÃO 

CBQPE JEFFERSON TELES VIANA ANDRÉ RAMOS 

CBQPE ANTÔNIO CARLOS NUNES 18 12 SGT BM RICARDO ALEXANDRE 

CASTElO BATISTA DE SOUSA 

CBQPE SUELY ALFAIA LACERDA /1 19 22SGTBM JOSIAS FERREIRA DE 

CBQPE CLODOALDO PASTANA DA~ 
SILVA .:. 

CARVALHO 

20 22SGTBM JANETE CARNEIRO DA COSTA 

CBQPE ALDEBAURO MIRA BEZERRA 
CBQPE MÁRCIA CRISTINA DA SILVA 
CBQPE MARIO JAIME SANTOS DOS 

21 22SGTBM !SANEI DE DE ASSIS 
ASSUNÇÃO 

22 22SGTBM MARIA JOSÉ DUARTE 

SANTOS 23 22SGTBM TELMA ROCHA PANTOJA 

SDPM 
CARLA LORENA RODRIGUES 
DE CARVALHO 

24 
3VSGTBM 

ANTONIO MAR CUS DA ROCHA 
FIGUEIRA -

SDPM 
LIDIANY SOUZA DE BRITO 
COSTA 

25 32SGT BM DANILO ALVES BALIEIRO 
26 32SGTBM CARLOS AUGUSTO DA lUZ 

SDQPC MARCELO DE BRITO LIMA DIAS 

SDPM HALLYAN DE SOUZA FARIAS 27 32SGT BM FLORIPES FEREIRA DO I 
I 

SDPM VAL TINE I DA SILVA TRINDADE NASCIMENTO 

SOPM ANDREIA DO NASCIMENTO • 28 32 SGTSM NORMA CARLA TELES DO 

LISBOA COUTO 

SDPM MÁRCIO CORRÊA GOMES 29 39SGT BM RONELE IMBIRIBA 

SDPM EDNA DE OLIVEIRA SANTANA GONÇALVES f 
SDPM MAURICIO DIAS DA 30 3SGT SM RAIMUNDO FLORIANO S. DE~ 

CONCEIÇÃO JÚNIOR FARIAS 
•' --

SDPM GISÉLIA CASTRO DO 31 32SGTBM ALDALEIA DOS SANTOS 
NASCIMENTO OLIVEIRA 

SDPM FERNANDA CASTELO'BRANCO 32 32 SGTBM MARCELO AUGUSTO DA 
VERAS SILVA OLIVEIRA 

SDPM TATIELI PEREIRA BORGES 33 32 SGT BM ROQUE GOMES MOURÃO 
SDPM EDGAR TAVARES DIAS 34 CBBM MAURO CESAR DE MELO 
SDPM IRANIR DA SILVA SOUZA GURJÃO 
SDPM MICHELLE LIDIANE RAMOS 35 CBBM JOSINEY SANTOS DE 

RIBEIRO ALMEIDA 
-· 

SDPM SILVIA HELENA DA SILVA 36 SDBM ANNE KELL Y SILVA RIBEIRO 
PONTES DIAS 

·- ·- ·-···--···· -. -··· ···--··. ~---. 
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I I SDBM. 

claELYDAELv-t:õ"sci- ·- ---- -~ 

FIGUEIREDO 
38 

SDBM 

39 SDBM 

40 SDBM 

41 SDBM 
42 SDBM 
43 SDBM 

CAROLINE DO AMARAl 
FERREIRA 
LUIZ AUGUSTO DE SOUZA 
PELAES 

EDUARDO MERdS DE 
VASCONCELOS 

AlEXSANDRO AMORAS MIRA 
ANÉSIA SARMENTO CORR~A 
CHARLENE CRISTINA 
RODRIGUES DA GAMA 

44 SD BM CÜIO MOREIRA COELHO 
45 SD BM ANDRÉ BARROZO DA SILVA 

r4~6~~S~D~B~M~---+-T~H~IA2G~O~A~l~M~E~ID~A~C~HA~V~E~S __ I 
47 50 BM MARIA DE FÁTIMA GAYA I 

NEVES 
48 

49 
50 
51 

OI 

02 

03 

04 

os 

06 

07 

08 

09 

lO 

N" 
OI 

02 

SDBM 

SDBM 
SDBM 

SDBM 

KEILA DAIANE RICARDINO DE 
SOUZA 
PAULA ROSEANE SANTOS SÁ 
DAIANE PETRONES GODOY 
USANNE MARA PIEDADE 
MIRA 

POLÍCIA TECNICA E CIENTfFICA 
SETOR NOME 
POLITEC 

POLI TEC 

POLITEC 
POLI TEC 

POUTEC 

POUTEC 

POLI TEC 

POUTEC 

POLITEC 

ANA LÚCIA COUTINHO 
FORTUNA TO 
ZENtLDE DOS ANJOS SANTOS 

ELIZETE BARBOSA RIBEIRO 
KLEBER LUIZ DAS GRAÇAS 
lEITE 
MARIA DE JESUS MORAES 
DOS SANTOS 
MARIA ZOLITA SOUZA 
OLIVEIRA 

WERNEY SOCORRO PANTOJA 
RAMOS 

LUIZ OSCAR DA GAMA /l 
RIBEIRO \f\, 
CILENE ARANHA DA COSTA i\'\1 
REGINA LÚCIA RANGEl 
ANDRADE 

POLICIA CIVIL 
SETOR NOME DE GUERRA 

POLÍCIA CIVIl MARCOS CÉSAR TORRES 
FERREIRA 

POLÍCIA CIVIL HAROLDO SANTOS COSTA 

03 POLICIA CIVIL NARCISA ARDASSE 

~~--------~M~O~NT~E~IR~O--·--------~ 
04 POLÍCIA CIVIL CARlA DA SILVA ARRELIAS 
05 POlÍCIA CIVIl JORGE WASHINGTON ~VIS DA I 

~~A ' 
06 

07 

os 

09 

lO 

11 

POLÍCIA CIVIl 

POLICIA CIVIL 

POLÍCIA CIVIl 

POLÍCIA CIVIL 

POLICIA CIVIL 

POLICIA CIVIl 

PAULO ROBERTO SANTOS DE 
OLIVEIRA 
MARIA EUNICE BARBOSA DOS 
SANTOS 1 

RUTH HELENA FERREIRA DA 
SilVA 
EliANA DA CUNHA 
NASCIMENTO 
MARIA ClEONICE NEVES 
TRINDADE 
SILVIA REGINA SOUZA 

1 ANDRADE 

. . n 
i' lt.i 

Macap:\/A~Agosto de 2013. _ 

-~'-~.ir"::~) Marcos R. b J~arques da Silva 
SecretMio de Esta~ I da Jpstiça e s~gurança Púb1ic~ 

A VISO DE I.ICIT AÇÃO 
CARTA <.:O:Wfi'E 0312013. '' ; 

A Secretaria df Estàdo da Justiça c Segur.a' 
Públic" do Amapá, através de seu ·~regoefrQ 
Equipe de apoio. Avisa que reali7.ará Licitação 
conforme abuixu especificado: . 
Processo n' 28580.213/2013. 
Modalidade: Convite n• 03/2013. 
Tipo: Menor Preço. 
Data de abertura: 11/0912013 (quarta-feira). 
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Hora: 09:00hs (horário de Brasília). 
Local: Sala de reuniões da CPLISEJUSP/AP. 
Objeto: Reforma c adaptação da Unidade Integral 
Distrital de Policia CíYil do Município de Macapá, 
Com•ênio 764169/2011. 

O edital poderá ser retirado após publicação 
deste aviso, mediante apresentação de 11en-drive ou 
CD-RW no seguinte endereço: AY. Padre Júlio 
Maria Lombaerd, n° 810, CEP 68900-030, Macapá
AP, fone: {096) 3225-8555. A Comissão Permanente 
de Licitação se coloca à disposição dos interessados 
para esclarecimento de dúvidas sobre o referido 
certame, no hon\rio normal de expediente das 09:00 
às 1 i:OOhs ou pelo e-mail: sejusp.ap.cpiCâlgmail.com. 

Macapá-ap, 2: de ago~to de 2013. · 

Mauro~S 
PrPoneirN<F I . P-A P 

AVISO DE LICITAÇ.\0 -
PREGAO PRESE:-ifiAI.OJ/2013. 

A Secretaria de Estado da Justiça c Segurança 
Pública do Amapá. através de seu Pregoeiro e 
Equipe de apoio, Avisa que realizará Licitação 
conforme abaixo especificado: 
Processo n• 28580.226/2013. 
Modalidade: Pregão Presencial n• 03/2013. 
Tipo: :vlenor Preço Global. 
Data de abertura: 16/09/2013 {segunda-feira). 
Hora: 09:00hs (horário df Brasília). 
Site: www.licitacoe;-e.com.br. 
Objeto: Execução de Serviços de Reforma e 
Adequação no prédio da Corregedoria de Policia 
Civil no Muuicípio de Macapá, de acordo com as 
quantidades e especificações constantes do ANEXO 
I do Edital. 

O edital poderá ser retirado após 
· publicação deste aviso, mediante apresentação de 
pen-drive ou CD-RW no seguinte endereço: Av. 
Padre Júlio Maria Lumbaerd, n° 810, CEP 68900-
030, Macapá-AP, fone: (096) 3225-8555. A 
Comissão Permanente de Licitação se coloca à 
disposição dos interessados para esclarecimento de 
dúvidas sobre o referido certame, no horário 
normal de expediente das 09:00 às J7:00hs ou pelo 
ç-mail: scjusp.up.cpl@gmail.com. · · .. ' ;, ; '' ·· ;. 

Macapá-ap, 27 de agosto de 2013. ' 

Mauro~uza ~ 
Prce.ocirofSIZ1ÚSP'7 

(comunicação 

Carlos Henrique Schmidt 

PORTA R I A N° 096/2013- SECOM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe sAo conferidas. pela Lei 
N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n" 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n' 04312013-GAB/SECOM. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Tornar sem efeito o inicio dos 
trabalhos que trata a Portaria n• 02912013, SECOM, 
publicada no D.O.E n• 5480 de 04 de junho de 2013, 
com circulaçao em 06 de junho de 2013, conforme 
justificativa do Presidente da PAD. 

Pãg. 12 

PORTARIA N°097/2013-SECOM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Lei 
N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n' 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n' 04712013-GAB/SECOM. 

RESOLVE: 

· Autorizar o deslocamento do servidor 
Martus Pinto de Carvalho, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Estado da Comunicação, para viaja~ de 
Macapá, sede de suas atividades, até os Municlpios de 
Calçoene e Amapá, para coordenar as ações do 
"Governo Perto de Você". no período de 07 a 09 de 
agosto de 2013. 

Macapá-AP, 06 de agosto de 2013. 

ro/)/} ll 
~· 

, , os Henrique Schmidt 
Secretário de Estado da Comunicação 

PORTA R I A N• 098/2013- SECOM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Lei 
N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n• 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n'04812013-CCOM/SECOM. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
PAULO SERGIO PENAFORT DE LIMA, motorista 
oficial .. desta Secretaria de Estado da Comunicação, 
para v1a1ar de Macapá, sede de suas atividades, até os 
Municlpios de Calçoene e Amapá, para conduzir a 
equipe de coordenação do PPA, na ação "Governo 
perto de Você", no periodo de 07 a 09 de agosto de 
2013. 

,_,,' :Macapá-AP. OS:dé-âgostô:<le 2013 ... >: ' . 

Q(#JJJJ--
Carlos Henrique Schmldt 

Secret~~-de Estado da Co~u.ni~ção 

... ,.·, 

PORTA R I A N° 099/2013- SECOM 

O Secretário ,de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Lei 
N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n" 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n• 09512013-CCOM/SECOM. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos servidores 
abaixo relacionados, da Secretaria de Estado da 
Comunicação, para viajar de Macapá, sede de suas 
atividades, até os Municlpios de Calçoene e Amapá, 
.com objetivo de realizar cobertura jomallstica da 
agenda Oficial do Governador do Estado. Carlos 
Camilo Góes Capiberibe, na ação do PPA Participativo. 
além das inaugurações de obras previstas para ocorrer 
nos referidos Municlpios, no perlodo de 07 a 09 de 
agosto de 2013. 

-Marcelo de Lima Nunes- Assessor Técnico- nível 
li 

Art. 2° - Designar os servidores: José 
Pereira da Silva. Agente Administrativo, do Quadro de 
Pessoal do Estado do Amapá, Manoel Ubiratan da 
Silva Baia. Auxiliar Administrativo, do Quadro de 
Pessoal do Estado do Amapá e Breno Anders'on Pinto 

· -Jorge Cardoso da Silva Junior- Assessor Técnico 

· de Araújo~ .Técnico em Informática, do Quadro de 
Pessoal do Estado do Amapá, sob a. presidência do 
primeiro, para dar Inicio aos trabalhos, a contar de 05 de 
agosto, da COMISSÃO DE PROCESSO • · 
ADMINISTRATIVO, que vai apurar os fatos 
.especificados no Relatório Especial n• 00712013- AGE 
~ ·. . '. 

. Macapá,AP • .01 de agosto de 2013. 

o,?~~~ 

.~ti~;; 
Secretário ele Estado da Comunicàção 

-nlvelll , 
- José VItória Mattos Barreto - Motorista Oficial 

Macapá-AP, 06 de agosto de 2013. 

é/t~·~· 
Carlos Henrique Schmldt 

Secretário de Estado da Comunicação 

PORTA R I A N° 100/2013- SE COM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
nó uso das atribuições que ihe são conferidas, pela Lei , 

·' . ' . 
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N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n' 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n'D49/2013-GAB/SECOM .. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
MANOEL UBIRATAN DA SILVA BAIA, Responsável 
pela Atividade de Serviços Gerais e Transporte, desta 
Secretaria de Estado da Comunicação, para viajar 'de 
Macapá, sede de suas atividades, até os Municlpios·de 
Calçoene e Amapá, para transportar material que será 
usado na ação "Governo Perto de Você", nos dias 08 e 
09 de agosto de 2013. 

Macapá-AP, 07 de agosto de 2013. 

PORTARIA N"101/2013- SECOM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe sao conferidas, peta Lei 
N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n' 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n' 050/2013-GAB/SECOM. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
Eduardo Neves Trindade, Coordenador de 
Comunicação, da Secretaria de Estado da 
Comunicaçao. para viajàr de Macapà, sede de suas 
atividades, até os Municípios de Calçoene e Amapá, 
para participar das ações do "Govemo Perto de Você" 
no dia 09 de agosto de 2013. 

Macapá-AP, 08 de agosto de 2013. 

/? _i4Jf:.:~ 
c~ ~enriqu~hrnídt 

Secretário de Estado da Comunicação 

PORTARIA N' 102/2013 • SECOM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe sao conferidas, pela Lei 
N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n' 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n' 050/2013-GAB/SECOM. 

R ESQ L V E: 

Designar.a servidora HELEN MARIANA DE 
ARAÚJO RAIOL, Assessora de Desenvolvimento 
Institucional, desta Secretaria, para responder, 
acumulativamente e em substituição, do cargo de 
Secretario de Estado de Comunicação, durante o 
impedimento do titular. no dia 09 de agosto de 2013. 

Macapá-AP, 08 de agosto de 2013. 

//_;gL11t--
6irk:s?í~mrique Schmidt 

Secretário de Estado da_Comunicação 

PORTA R I A N' 103/2013 • SECOM 

o Secretário de Estado ·da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe sáo conferidas, pela Lei 
N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n' 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Oficio n' 380/2013-GAB/DEFENAP. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da servidora 
Cristiane de Cássia da Silva Mareco Analce, 
Assessora de Comunicação, da Secretaria de Estado da 
Comunicação, para viajar de Macapá, sede de suas 
atividades. até o Município de Porto Grande, para fazer 
cobertura jornalística, junte com a equipe da Defensoria 
Publica na "Ação de reintegração de posse", no referido 
Município, no dia 17 de agosto de 2013. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Macapá-AP, 15 de agosto de 2013. 

PORTA R I A N' 104/2013 • SECOM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Lei 
W 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n' 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n' 099/2013-CCOM/SECOM. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos servidores 
abaixo relacionados. da Secretaria de Estado da 
Comunicaçêo, para viajar de Macapá, sede de suas 
atividades, até os Municípios de Laranjal do Jari e 
Vitória do Jari, com objetivo de realizar cobertura 
jornalística da agenda Oficial do Governador do 
Estado, Carlos Camilo Góes Capiberibe, na ação do 
PPA Participativo, além das inaugurações de . obras 
previstas para ocorrer nos referidos Municípios, no 
perlodo de 21 a 24 de agosto de 2013. 

• Adriano Fabio Monteiro de Maria -Assessor 
Técnico- nível I 
• Jorge Cardoso da Silva Junior- Assessor Técnico 
-nível li 
-Paulo Sergio Penafort de lima- Motorista Oficial 

Macapá-AP, 15 de agosto de 2013. 

l 
.. 

. 4 . ~ . 

. . -Edtrãrdo N ves Ttí dada · 
· --8!lcr~tãrio de Estado da omu= em exercício 

PORTARIA N' 105/2013. SECOM 

O Secretário de Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas. pela Lei N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, 
Decreto n' 5651 de 21 de dezembro de 2012, e tendo 
em vista o contido no Memo. n' 052/2013-GAB/SECOM. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos servidores 
abaixo relacionados da Secretaria de Estado da 
Comunicaçêo, para viajar de Macapá, sede de suas 
atividades, até os Municípios de Laranjal do Jari e 
Vitória do Jari, para participar das açOes' Governo perto 
de Você", no penado de 21 a 24 de agosto de 2013. 

• Marlus Pinto de Carvalho -Chefe de Gabinete 
-José Vitória de Mattos Barreto- Motorista Oficial 

Macapá-AP; 15 de agosto de 2013. 

• ... ·-i: ··::::::·~ ·:: -
.. · -d-úi,:d-;; eves Trindade ~slatlo Co~nicação, em exercício - -

PORTARIA N° 106/2013 • SECOM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Lei 
N" 0617 de 16 de julho de 2001 e. Decreto n' 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n· 10112013-CCOM/SECOM. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos servidores 
abaixo relacionados, da Secretaria de Estado da 
Comunicação, para viajar de Macapá, sede de suas 
atividades. até o Municlpio de Oiapoque, com objetivo 
de realizar cobertura jornalística dos jogos do povo 
lndlgenas, na localidade da Aldeia do Manga. no 
referido Município, no período de 22 a 26 de agosto de 
2013. 

• Karla Priscila Silva ·Marques -Assessor Técnico
nível I 
• Nayron Gomes de Melo Coelho- Assessor Técnico 
-nivell ' 
• Antonio Sena Cantão- Assessor Técnico- nlvel 11 
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Macapá-AP, 15 de agosto de 2013. 

Secratai o 
PORTARIA N"107/2013-SECOM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Lei 
N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n" 5651 d_e 
21 de dezembro de 2012. e tendo em vista o contido no 
Memo. n'053/2013-GAB/SECOM. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
MANOEL UBIRATAN DA SILVA BAIA, Responsável 
pela Atividade de Serviços Gerais e Transporte, desta 
Secretaria de Estado da Comunicaçêo, para viajar de 
Macapá, sede de suas atividades, até o Município de 
Oiapoque, para fazer parte da equipe técnica, que 
participará dos jogos indígenas, na localidade aldeia do 
Manga, no referido Municlpio, no periodo de 22 a 26 de 
agosto de 2013. 

Macapá-AP, 16 de agosto de 2013. 

PORTARIA N"108/2013-SECOM 

O Secretário de Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe sao 
conferidas, pela Lei N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, 
Decreto n' 5651 de 21 de dezembro de 2012, e tendo 
em vista o contido no Memo. n' 053/2013-GAB/SECOM. 

RESOLVE: 

Designar o servidor Glauber Amanajás da 
Silva, Assistente Administrativo, desta Secretaria, para 
responder, acumulativamente e em substituição, da 
funçao de Responsável pela Atividade de Serviços 
Gerais e Transporte, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 22 a 26 de agosto de 2013. 

Macapá-AP, 16 de agosto de 2013. 

PORTARIA N' 109/2013 ·SE COM 

O Secretário de Estado da Comunicação, 
no uso das atribuições que lhe sao conferidas, pela Lei 
N" 0617 de 16 de julho de 2001 e, Decreto n' 5651 de 
21 de dezembro de 2012, e tendo em vista o contido no 
Memo. n' 103/2013-CCOMISECOM. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da servidora 
lucilelde Góes lobato, Assistente Administrativo. da 
Secretaria de Estado da Comunicação, para viajar de 
Macapá, sede de suas atividades, até os Municípios de 
Laranjal do Jari e Vitória do Jari, para participar das 
açlles do PPA Participativo, como apoio á equipe que 
vai realizar cobertura jomalistica no referido Município, 
no periodo de 21 a 24 de agosto de 2013. 

Macapá-AP, 20 de agosto de 2013. 

//ldl/7~. 
c~~idt 

Secretário de Estado da Cofl!unicação 

PORTARIA N' 110/2013 -SECOM 

O Secretário de Estado da 
Comunicação, no uso das. atribuiçOes que lhe são . 
conferidas, pela Lei N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, 
Decreto n' 5651 de 21 de dezembro de 2012, e tendo 
em vista o contido no Memo. n' 05512013-GAB/SECOM . 



' 

Maca á 30.08.2013 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor José 
Maria da Silva, Assessor. de Comunicação, da 
Secretaria de Estado da Comunicação, para viajar de 
Macapá, sede de suas atividades, até o Município de 
Calçoene, para tratar de assuntos relacionados a 
ocorrência do acidente com servidores desta Secretaria, 
junto a Delegacia de Calçoene, no dia 23 de agosto de 
2013. 

Macapé-AP, 23 de agosto de 2013. 

/1/fJ!WL~ 
C~e~fc;~e Schmldt 

Secretáno de Estado da Comunicação 

LICITAÇÃO DESERTA 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP - N° 008/2013 -
CPUSECOM 
OBJETO: Registro de Preço para contratação de 
serviços de implantação, suporte técnico, manutenção e 
atualização técnica de sistemas integrados de 
informática e comunicação. 

A Secretaria de Estado da Comunicação. através de seu 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio. torna público que a 
referida licitação tornou-se DESERTA por não haver 
interesse por parte das empresas ern apresentar 
propostas para o certame. 

Macapá-AP, 28 de Agosto de 2013. 
.::' ··. 

(Setrap 
Bruno Manoel Rezende 

PORTARIA~· 331/13-SETR.\P 

O CIIEFE DE GABil'iEH DA<' 
SECRETARIA. nr. F.SHnO nE TR.\l'iSPOR'tl.;S DO 
t:STADO DO ,\M.\rA. no uso de sua< atrihuiçõe< que lhe sno 
confendas pelo L>ecreto n." I 815. de 02/04!2013 c Portaria n' 097/IJ
SETRAP.. 

R E SOL\' E: 

.\rt. I' - DESIG~AR o Servidor \l~l'RO 
ROBERTO PlC:Kl:HEI.L,Chefe dn D"· Projetos Engenharia -
COS-O:! e RAI~Il':IIDO ~O~ATO ~1ARTI~S. Auxiliar Operac. 
Serv. Di\'ersos pnrn viajar da Sede de suas auibuiçôcs Macapã!AP. ate 
o \·lunidpto de Laranjal do Jari , •om o obj<ti\'O de Visitar a Cidade 
d( L:tranjal dn)ari para \'Critic<~çfto de Runs n Pn"imtnta _no prriodo 
de 15 • 17i0812013 ) / : · 

Ar!. 2'- Re\·ogam-se "' d.isp0lii1"J... 1
1 

on:fAno 

)1.\C:AP .. \-AP. 22 D~;AG0~: .IJ. 
Jt . 

P-l.l'I.O ROHt::HTO AHHAIRA COl:TO 
CIIEFE DF. GARINf.TE!SF.TR..\P 

PORTARIA~· 332/13-SETR\P 

O CHHF: DF. GARiilõHE nA SEC:REÜRI,\ 
DE TR\~SPORTES DO E~TADO DO AMAP..\. no uso de suns 
atribuições que lhe sao conferida.< pelo fkcreto n.' I &15. de 02i0412013 
c Portaria n'. 097!13-SETRAP. 

RESO I.\' F.: 

Art. l"- Dt::SlG~AII o Servidor RAJMII!'\DO 
~0:-IATO ~IARTl:-IS. Auxiliar Operacional Strv. Di\'mos. par• ,·iajar 
da Sede de sua; alribui>tk> Macapâ/AP. até os Municlpios de Seun d? 
NA\'IO e Aeua Brnncn do Amapari . co . n n ~cli\'o d.:: conduzu 
Hcnico< d-a SF.TRi\P. que foram na 'za ,_afita>ào de ohras 
contratadas. no período de 05 .~ 1171fllil · J 

.-\rt. 2"' • Rcnlll· ·c 
~1.-I.C\P..\-AP. 12 :A O 

._L 
P.\l'LO IIOIIt:R'I'O AHELAIRA COl'TO 

CHEFE DE G,\BINETF. /SETRAP 

PORT.\RL\ 1'0' JJl/13-SETRAP 

O CllF.FF. . DF. GADI~EH D:\ 
St::U\t::TÁRlA tJJ:: TI!A:-ISPOIHES DO t:STAnO no ..\~lAPA. 
n0 uso de suas .·atribui~,-'Õés que lhe !-i:lo conferida.."i pelo Decreto n.e 
1815. J< 0210412013 c I'Orlona n' 0!17113-SETRAI'. 

RESOLVE: 
Art. 1'- DESIG~AR os Servidores abaixo 

rrlnctonados. p;ua nrunrem d<l 'Sede de suas alrihuiçi~s M~ca~:iít\P. 
até os Mumcípios de Calçornt: e Amap~. r.:o~ _o _obJCII\'O d~ 
panic.ipar~m do PPA. a~sim. como atender rel\'tn~J;açOt:~ J~s 
morador(~. o1Ú.Ic solicila da SETRAP n 111Clusfto de num um horflno 
de rrari<pone p<ia'pane da tarde . no período de 07 .\ l 1/08/2013. 
Co\ R LOS SERRA · l'hrlc d•.D'ITR/Ul'- CllS-a2 

· ·nt:l!SOI.II'OO \'ll'iAf;RF. I>A c:m,TA Ch<fe do GATS-COI-02 
J,\MO.\RI DA CRUZ ~1ACIEL SMJ;<•to d_a P\1 

-- -- ----------------------------------:::~ 

comrâno. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

,\rt. 2' iR~_iijfn-'IJ.s}difosições em 

~IACAPÁ-AP, 22 n AG _ ~3. 

PAl'LO RORE1!1 ~RE .A ·\ COl'TO 
CIIF:H. llf. GABINETI: I St:TI{,\P 

rORT.-\RlA N' 3J4l!J-SF.TRAP 

O CHHE DE GABI:'IETE DA 
SE<:RET..\RI,\ DE ESTAnO DF: TRA:"SPOI!Tt::S DO 
ESTAnO no A~IAPk no uso do >ua> atribuiçO<s que lhe sao 
conferidas pelo Dccr<ll' n' 1815. de 02/04:~0 13 e Ponnrio n'. 0!17113-
SETRAP. 

RE!'.OI.Vt:: 

Al'l. l' - DESIG:'I':\R us Sor\'idores 
CLAl'llJO l:CHO,\ .\~IOR-I.S. Gerente de Meio Ambiento_: COS-
0.1. RRUNA MARCI:LLE ll\~IOS DIAS. Gerente de Supcn·is~o 
Ambiental om Ohm' Viária• - CUS-OI e IV.-\:'1' DA SII.VA 
.\JARQn:s. (jcrcntc dv Li•<ndamcnto 1\mhiental e Ohms Vtnnas
CDS-02. para viajarem da Sede de suas ntribuoçõcs Y!a"'opa'AP. at( o 
Disrriro de SAntH Luzta du Pat:ui . mm o objttivo de fa1crem pnrte de 
uma reuniao que rcali1ar-se-á no dtoi7/0 • 013 I . no 
período de 17,11812013. 

POli I AR!.\ N' 335113-SETR.~P 

O CllF.FF. nr. GAIIINKfE D,\ SECRETÁRIA. 
DE TR~~SPORTI:S DO EST,\DO llO AMAP . .\. no uso de suas 
atnbuoçüos que lhe s~o conferidas pelo Dccrolo n.' 1815. de 02i0412013 
e Ponarin n' 097i13-SETito\P. 

R [ SO.LVF.: 

Art. 1'- DESIG:\AR os Sm·idores JOSE 
ROSARIO P.~STA!'OA, Oiretor do DET· CDS-0.1. OlllUO 
ANnRADt:: BONFm FILHO, Tec. em lnfraestnttura c MIGli[L DA 
SILV,\ DUARTF:. llesp_ pelo GADE:DET· CDJ-02 c ~IILTO:" 
:-IF.vr.s COJ::LHO. Sm<tario AdminiStrativo- CUI-01 para viajarem 
da S•do de <Ua.< atribuições Macapã!AP, até o Município rl< 
Tartarugnlzinho . com o objetivo de renliznr coleta de dados para 
clabooa>ik> Je Projetn Básico para rcf~.(Ota do Terminal Rod~vinrio. no 
peroodode 19 • 20108/2013. . ~~ " · ', 

>~rr. 2'- Rcvrrl-S · d' iç<lcs em contrAtio. 

~1AqP~-AP. 22 Df A ' E ;J3. 

PAIHJ ROBEw&:\oE .\ -'•·C:Ol'l O 
C:HF.FF. llE GABI:'I'I:TE I SE~.P 

PORTARIA 1\" 336/IJ-St;!'H.U 

O CIIHE VJ: GAIII:"t:Tt:: DA 
SF.C:RF.T.~RIA O F. TR~l'iSPORTr$ DO F.STAOO no AliA PÁ. 
no uso de suas atribuiçôts que lhe são cunferidas pelo Decoeto n." 
I &15, de 021041201.1 c Ponaria o' 097/1.!-SETRAP, 

R I: SOL\' E: 

.\rt. 1'- llt:SIG\ .\1! os Ser\'idorcs ahatxo 
relacionados, pma l'iajorem da Stde de suas atribuiçiie; Ma""pa!.o\1'. 
até os Municlpios de Serra do Na,·io c Pedra Branca do Amnpan. com 
o objetí\'o de panicip.arem d programaçao do PPA. assim como da 
implantaçi\u de uma hnha de imibus regular de Macapá.'Cacha,o . no 
per iodo de 27 A JO!Il7n013 
C:ARLOS SERRA Chrfe do DTIRIDT- C:DS-02 
DEl'SOLI:'I/0 \'JN,\GRE DA COST.\ Ch . TS-CDI·02 
JERFESO'i nA CONCEIÇÃO CARI)(f enr· dA P)l 

t\rt. 2' - Re•óg· ·S dis ·içõc:s <m 

contrário. ~ 
\IACAI'.Á-AP. 22 nF. . , T . 1QJ3. 

PAt:LO 1\0BERTG ·, kEL\IRA COl~'l'O 
CtiEFE llE CABI'iETE I SETRAP 

PORTARIA N' 3371/J-SETRAP 

O CI/EFE DE GABINETE DA St:CIU:1>ÍRIA 
DE 1'RANSPORTES DO ESTADO DO AM!IP.-i. no uso de suas 
al>'ihurç&.l que lhe são cmofmdas pdo Deçnlu n "181.1. de 02.042013 
r forraria n" 097 '13-Sf:!'IIAJ>. 

RESOLVE: 

Arr. 1'- DESIGNAR n Semdnr WELUNGTO,\' 
DE SOUZA GOES. Gcronre G"·al dn Prnjrla Transporlc ,4,•rowtiroo -
GERTAI' - CDS-M. para 1'11/ftlr da Sede de suas mribwções 
Mm·upú.:4.u, Mri o ,\lunic/pio de Oiapoque . com n nhjetn·n dt: lcv.::nlar 
;njormtJçõn Mhte a.o; coudiçõe.<r dn aces.~o do Aeroporto. da sltlw('r::/0 do 
cECordu c·um a Justrçn 1-f.•dnat sobr fJl dell ·KJ_çõe.'i do SitiO 
.Atroporw6rio e do nnvn acc.tm para a 'da J :r ta r ·uoriu nu 
pe~·iodu de 21 a 24108110/J. ' 

Arr. 2'- Rt>'O!l 
MAC~PA'-AP. 21 D 

P . .JULOROBERTOÀBELAIRA COUTO 
CHEFE DE G:481Nf:1'1-.' /SETRAP _ 

l'OKTAHIA ~· 338/13,~F.TRAP 

D CtiEFE Dt: GAIII:"t::TE DA 
SI:CREHRIO nE t:STAl10 llf. TRANSPORTES DO 
ESTADO 1)0 ,niAPA. nu u>l' de >u» atribuiçõts que lhe sào 
conferidos pelo Decreto n.' IR I;, de 1)2!04.'2013 e Portaria n'. 097ii3-
SETR.-\P. 

Rl:SOL \' t:: 
Art. I' - DESlGl'iAR os Sen·idores nbnixo 
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relacionados. para viajarem da Sede de suas alribuiçtks Macapá!AP. 
att o Munidp10 de Laranjal do Jari . com o objetivo de ocali>arcm 
Levnntnmemo do~ serviços nece~sãrios para rcnova~àu do Termo de 
Compromisso n' 27612006- BR-156. no período de 22 • 2510812013. 
JUSCELINO DA SILVA E C:OSTA Chefe de Residfnci•
CDI-03 
ROSIVALDO RODRIGUF:S llOS A~'ll S . . ·. 1·1ftborotório 
LOUCJ\'AI.UO nt;; MORAIS fEIRJI' , q de Portaria 

. . A_rt. 2' - ~· ao -s ,: /dis~JSiçt\cs ent 
cuntrann. / 1 ; 

MACAPÁ-AP, 22 'A O E 
1
13 

. c . 
PAI'I.O ROBERTO DEL\ IRA . , lTO 

CIIHE OF. CABII'it.Tt:'SHR·\P 

PORTARIA N'' 339113-SETR-\f 
I 

O CllEI'[ DE GABINETE DA 
SECREÜRJA 11[ TRAi\'SPORTES DO F$l'Ail0 DO A~IAP.Á. 
nu U!IO de: suas atribuições qur: lht: são conféridas pelo Decrt:to n.ó 
1815, de 02!04.'20131 e Portnria n·' 09iii3-SETIIAP. 

Rt::S O L V E: 
Art. 1'- DESIGNAR o Servidor F.I.F.ISO'\ 

PELAES CARDOSO. Gerente da GEI:-IfKA- C:LJS-03 . para \'iajor 
da Sede de suas atribuiçi\es Macarã/AP, oté a cidade de FIRASII.IA· 
DF , com n objelh·o de lratm a~sunlos relac1onndos nos con\·êmos 
TC 252/PCN e 440/PC:-: -Ministério da l)cfcsa grama Calha . 

no período de 22 a 231081201~. · J 
Art. r - Rc: lW -~ ps 'ispq:;iç..,es em 

conlrário. ~ I j 
.MACAPÁ-AP.22 . O ~~013. 

PAliJ.O RORF:R AREi:At COFTO 
CHEFE DE GABI:-IETE /SETit•\P 

PORTARIA i\'' 3~0/lJ·SETRAP 

. o CIIEFE DE GABI:'IIETE D.\ 
SF.CRF.HRI·\ OF: ESTAnO nE TRAi\'SPORTES 110 
ESTADO DO AM:\P,Í., no uso do suas atribuições que lhe sao 
conferidas relo Oecreto n.' 1815. de 02/CW20l3 e Ponnrin n' 091/13-
SETRAP. 

R t::SOL \'E: 

Art. I' - DESlG:",\R o Servidor MAl'RO 
ROBERTO PICKER[[.l.Ch<fe da Di\'. Projetos Engenharia 
CDS-02. pam I'ÍOJar da Sede de suas atribuições MacapWAP. até a 
cidade de Relém- PA . com o ohjetivo de P icipnr de noão com o 
Comncl G!OVAI\"NY BATISTA. Che~ . egional de 
Patrimônio do l' CO MAR. no per iodo d 2 

Art. 2' -llevogam-se as < ç 
~tACArÁ-Ar. 26 D . O 

(':• 
PAULO ROBERT ABEL.~ IRA C:Ol.TO 

Clft:FE DE GABll'iETEISETR:W 
- --·-··-----

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO W 00412013- CPUSETRAP 

Processo n• 6.0000425/2013. Objeto: Sistema de Registro de 
Preços visando eventual AQUISIÇÃO OE MOVEIS 
(armãrios, aroqulvos, mesas, pollronas, cadeiras, 
purificadores e bebedouros}, PARA SUPRIR 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTE E SEUS ANEXOS. 

A Secretaria de Estado de Transporte. por Intermédio de 
seu Pregoeiro e Equipe de Apolo, designados pela Portaria 
n• 142/2013-SETRAP, tornar público aos interessados que 
realizará licijação na modalidade PREGÃO na forma 
ELETRONICA. para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
lipo "menor preço". em sessao pública virtual, por meio da 
internet (no sita: lli:ltaçOes-e.com.br}, mediante condiçOes de 
segurança, criptografia e aulenticação em todas as suas fases. 

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 12109/2013 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: a partir da 
publicação do Aviso no D.O.E, até às 10h do dia 1210912013 

ABERTURA . DAS PROPOSTAS: às 10h:15m do dia 
12/09/2013 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA OE PREÇOS: 11:00h do 
dia 12/09/2013 

LOCAL: licltaçõos-e.com.br 

Os inleressados em adquirir o Edital e/ou obter maiores 
informações relalivas à licitaçao objelo desta p~blicação . 
deverão acessar o site do lic~ações-e.com.br ou dtngor-se a 
sede da SETRAP, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação. sito à Rodovia BR-21 O. Km O - São Lázaro. Macapa
ÀP de Segunda à sexta-feira, das OS:OOi!ls 12:00 horas. 

Outrossim. informamos que o ednal também encontra-se : 
devidamente publicado e · nlvel no site do Governo do . 
Eslado Amapá- www.a . ov.b . 



Maca á 30.08.2013 . 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 00512013 - CpUSETRAP 

Processo n• 6.0000437/2013 Objeto: SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTE-SETRAP. 

A Secretaria de Estado de Transporte. por intermédio de 
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria 
n• 142/2013-SETRAP, tornar público aos interessados que 
realizará iicitaçllo .na modalidade PREGÃO . na forma 
ELETRÔNICA, para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
tipo "menor preço total do Item". em sessão pública virtual, 
por meio da internet (no site: licitações-e.com.br). mediante 
condições de segurança. criptografia e autenticação em todas 
as suas fases. 

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 12109/2013 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: a partir da 
publicação do Aviso no D.O.E, até às 14h do dia 12/09/2013 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h:15m do <!la 
12109/2013 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15:15h do 
dia 12/09/2013 

LOCAL: licitações-e.com.br 

Os interessados em adquirir o Edital e/ou obter maiores 
informações relativas â licitação objeto desta pubticaçao. 
deverão acessar o site do licltações-e.com.br ou dirigir-se à 

· sede da SETRAP. na sala da Comissão Permanente de 
Licitação. s~o à Rodovia BR-21 o. Km O- São Lázaro. Macapá
AP de Segunda a sexta-feira, das 06:00às 12:00 horas. 

Outrossim. informamos que o edital tambem encontra-se 
devidamente publicado e d" po · I no sita do Governo do 
Estado Amapá- YNtW.a . o br. 

.de 2013. 

(Infraestrutura 

Amilton Lobato Coutinho 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Tetmo Aditivo 
. PROCESSO: 2013/06648 
Partes: 

•· 

) 

I' (primeiro) Termo Aditivo oo contrato n• 005/12 - SEINF, 
que entre si felebrom o G.E.A .• através da se<:retorla de 
Estado da lnliaeshvturo - SEINF, como CONTRATANTE e o 
empresa J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 'lTDA como 
CONTRATADA, que lem como objeto o execução dos 
serviços de limpeza, Conservoçilo. osselo e Jardinagem 
nos prédios da SEINF, Incluindo equipamentos e motertols 
(09 serventes e OI jardineiro). poro os fins nele declarados. 

CLÁUSULA OITAVA- DA VIG~NCIA E PRORROGAÇÃO: Fica 
prorrogado por mols 12 (doze) meses o prazo poro 
execuçlio dos serviços. conforme objeto do Contrato n• 
005/2012-SEINF. 
CLÁUSULA NONA- 00 REAJUSTE· Ao Preço Inicial 
contratado de KS· 195 937,68 (Cento e noventa o élnco mil, 
novecentos e trinta e séte reols e sessenta e oHo centavos). 
sendo 12 (doze) parcelas mensols de R$· illnJ.4 
(Dezesseis mil. trezentos e vinte e ono reais e quatorze 
centovos), foi reo]uslado em 16,02% (Dezesseis vírgula dois 
por cento), decorrente ao oumento do salórlo mfntmo e o 
reojuste do vale onmentaçlio prevista no convençtlo 
coletlva-Ml SOB N' M000084. o acréscimo da parcela 

/mês foi poro R$- 2.615 76 (Dois mO. seiscentos e quinze · 
reais e setento e seis centavos]. tolallzando o Parcela/mês 
em R$-~ (Dezoito mil. novecentos e quOJento e três 
reols e noventa centavos). Passando o Controlo paro o 
valor Globo! de R$·~ {Duzentos e vinte e sete mil, 
trezentos e vinte e seis reais e onenta centavos). 

Mocopá (AP), 11/02/2013. 

~~/~ 
Se etário de Estodo do lnfroeslrutura 

contratante 
Decreto n• 0834/2011 

(DIÁRIO OFICIAL) 

UNIDADE DE CONTRATOS 
Extrato de Controlo 

Processo: 2013/91633 
fs!!tl!: Termo de Controlo n' 047/13-SEINF. que entre si 
celebram o Governo do Estado do Amapá. através da 
Secretorta de Estado da lnlroestrutura, como Contrafante e 
a Empresa CONSTRUTORA RADAY LTDA-EPP, para os llns nele 
declarados. 

po FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO tem 

respaldo tegol do artigo 43, Inciso VI. coput e Inciso 21 da 

Cons!Hulção Federol de 1988, dos ortlgoi 12 § 4'. 116 e 119, 

Hens I e XXVII da ConstHulção do Estado do Amapá de 

1991, nas disposições que forem perflnentes da lei Naclonol 

n• 8.666/93 e suas aHeroções poste~ores. e nas demais 

disposições tegofs que lhe forem apllcóvels. 

PARAGRAfO ÚNICO - O presente CONTRATO tem a sua 
origem· na efetivação do processo UcHotórlo: Convite n• 
006/2013-CPL/SE!Nf/GEA. do Processo N' 2011/91633·SEINF, 
homologado em 06/08/2013 pelo limo. Senhof Secretário 
de Estado do Infraestrutura, com base no Decreto n• 
1779/2013.. . 

Ob!eto: O presente CONTRATO tem por objeto a execução 

pela CONTRATADA, em regime de empreHada globo! os 

Serviços de; REFORMA GERAL NO CAMPO DE FUTE80l E 

PRAÇA COELHO NETO. lOCAliZADO NO BAIRRO 8URITIIAL. 

EM MACAPÁ·AP. 

Preço: O preço pCI'a o consecução do objeto deste 
CONTRATO será de RS-97.534.40 (Noventa e sete mil. 
quinhentos e trlnto e quatro reais e quorenta cenlavos).o 
ser pago de acordo com as medições de serviços. 

~: As despesas com o pagamento do referido 

objeto esl6o previstas no Programo de Trabalho: 

15.451.045q 2.612 - tnfroeslrutura Bóslca com Construção, 

Ampllaçao e Reforma dos Prédios e Equipamentos Públicos. 

Noturezo da Despesa: 4.4.90-51 • Fonte: 0101 • (FPE). 

conforme Nota de Empenho N' 2ot3NE00626, emitida eni 

19/08/2013, no volor de R$-97.534 40 (Noventa e sele mil 

quinhentos e trinta e quatro reols e quarenta centavos). 

~: O presente CONTRATO terá o vigência de 120 
(cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da doto 
da expedição da Ordem de Serviço, pela Coordenadoria 
competente e responsóvel pêlo fiscalização da obra. · · 
podendo ocorrer prorrogação de acordo. com os 
condiÇC>!is .Previstas neste COIITRATO •. O prazo poro· Infeto 
da' obra deverá ser de OS( cinco) dlos contados· do 
recebimento da ordem de serviço expedida pelo 

,IICOpá-AP. 28/08/2013 

contratante. ~ 

.............. ,4t ....... · AmiHon lo o inho 

Decreto N 1179/2013 

UNIDADE DE CONTRATOS 
Extrato de Contrafo 

Processo: 2012/55530 
Portes: Termo de Contrato n• 048/13·SEINF. que entre si 
celebram o Governo do Estado do Amopó, otrav~s do 
s·ecretarla de Estado do lntraestruturo. como Contratante e 
o Empresa BAUHAUS - INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO SERVIÇÓS 
LTDA·ME, para os fi.ns nele declarados. 

DO fUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO tem 

respaldo legal do ortlgo 43, Inciso VI, copul e Inciso 21 do 

Constllulç!!o Federal de 1988, dos artigos 12 § 4". 116 e 119, 

Hens I e XXVII da ConstHulçilo do Estado do Amapá de 

1991, nas disposições que forem perllnenles do lei Nacional 

n' 8.666/93 e suas oHeroções posteriores. e nos demais 

disposições legais que lhe forem opl!cóvels. 

rARAGRAFO ÚNICO • O presente CONTRATO tem a sua 
origem na etettvaçllo do processo Ucllat6rlo: Convite n• 
007/2013·CPL/SEINF/GEA. do Processo N' 2012/55530-SEINF, 
homologado em 26/07/2013 pelo limo. Senhor Secrelórfo 
de Estado do tntroestrvturo. -com base no Decreto n" 
1779/2013. 

Obleto: O presente CONTRATO tem por objeto a execução ·· 

pela CONTP..ATAOA. em regime de empreHada global os 

Serviços de: Reforma no Centro Comunllórlo do Bairro Açaí. 

em Mocopá·AP. ,, 

Preço: O preço para o consecuç6o do objeto deste 
CONTRATO será de R$·~ (Setenta e um mil. 
quinhentos e clnquento e oito reais e trlnlo e tri!s cenlovos]. 
a ser pogo de acordo com 01 medições de serviços. 

~: Al despesas com o pagamento do· referido 

objeto estilo previstas no · Programo de Trabalho: 

15.451.0450 2.612 - lnlraestrutura Bóslca com~Construc;ao. 

Ampnoçao e Reforma dos Prédios e Equlparrie'ntos Públicos. 

Natureza da Despesa:. 4.4.90-51 • Fonte: OI OI • (FPE). 

conforme Nota de Empenho N' 2013NE00643, emlllda em 

23/08/201 J. no valor de RS-71.558.33 !Selemo e um mR 
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quinhentos e clnquenta e oito reais e trlnto e três centavos]. 

Vigência: O presente CONTRATO teró a vigência de 30 
(trinta) dias consecutivos. contados a partir do dota do 
expedição da Ordem de Serviço. pelo Coordenadoria 
competente e responsóvet pela flscollzação da obra, 
podendo ocorrer prorrogação de acordo com as 
condições previstas neste CONTRATO. O prazo' pOJa Inicio 
da obra deverá ser de 05(ctnco] dias contados do 
recebimento da ordem de serviço expedida ·. peta 
contratante. • 

ocapó-AP, 28/08/2013 

UNIDADE DE CONTRATOS 
Extrato de Contrato 

Processo: 2012/26339 
fmlü: Termo de Contrato n• 049/13-SEINF, que entre si 
celebrom o Governo do Eitodo do Amapá, otrovés da 
Secretaria de Estado da lnfroeslrvtura, como Contratante e 
a Empresa A D R~GO ·ME. para os IIns nele declarados. 

00 FUNDAMENTO lEGAl: O presente CONTRATO tem 

respaldo legal do artigo 43, Inciso VI, coput e lrn;lso 21 do 

Constttulçl!o Federal de 1988, dos artigos 12 § 4', 116 e 119. 

Itens I e XXVII da Comlftulçõo do Estado do Amapá de 

1991, nas disposições que forem pertinentes da lei Noclonal 

n• 8.666/93 é suas aHeroções postedores, e nos demais 

disposições tegals que the !orem apncóveis. 

PARAGRAFO ÚNICO • O presente CONTRATO tem a sua 
origem na efeHvação do processo Dcftotórlo: ConvHe n• 
OOS/2013·CPL/SEINF/GEA. do Processo N' 2012/26339-SEINF, 
homologado em 26/07/2013 pelo nmo. Senhor Secretário 
de Estado da lnlraestrutura. cóm base no Decre1o n• 
1779/2013. 

' QJ2.1i12; O presente CQNTRATO tem por objeto a execução 

pela CONTRATADA. em regime de empreftada globo! os 

Serviços de: REFORMA NA ASSOCIAÇÃO DE MULHERES 

VITIMAS DE ESCALPELAMENTO DA AMAZ0NIA, EM MACAPÁ· 

AP. 

Preço: O ·preço poro a consecuçllo do objeto deste 

CONTRATO será de R$:2W!H (VInte e quatro mn. 
oitocentos e noventa e três reqls e sflento e oito centavos). 
o ser pog~ de oco~ o corri àúnedlçóes de serviços. -; •• 

~: As despesas com o pagamento do referido 

objeto estélo previstos no Programa de Trabalho: 

15.451.0450 2.612 - lntroestrutura aóstca com -construção. 

AmpUação e Reforma dos Prédios e Equipamentos Públicos, 

No!ure%a da Despesa: 4.4.90-51· Fonte: 0101 • (FPE), 

conforme Noto de Empenho N' 2013NE00627. em!Hda em 

20/08/2013, no votar de RS-24,8?3 za '(Vlrtte e quatro mil, 

oitocentos e noventa e três. reots e setenta e o&o centavos). 

Vlcj~nclo: O presente CONTRATO terá a vigência dê 30 . 
(trinta) dias consecutivos. contados a. portfr da doto da 
expedlçao da Ordem de Serviço, pela Coordenadoria 
competente e respons6vel pela trseallzoção da obra. 
podendo ocorrer prorrogaçao de acordo com as 
condições previstos noite CONTRATO. o prazo pcro Inicio 
do obra deveró ser de OS(clnco) dlos contados do 
recebimento da ordem de serviço expedida pela 

contralanle. -~ 
capá·AP. 28/08/2013 

' Amtllonlo ho 
Secre1órlo de Esta da I estruturo 

Decreto N' 779/2013 

UNIDADE DE CONTRATOS 
Extrato de Controlo 

Processo: 2013/27423 
·· fslllti: Termo de Controlo n• 050/13-SEINF. que entre si 

eelebrom 'o Governo do Estado do Amopá. através do 
Secretaria de Estado da tntraestruturo. como·Controtante é 
a Empresa REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TOA. paro 
_os Ons nele declarados. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO tem 

respaldo legal do artigo 43. Inciso VI, coput e Inciso 21 do 

tonstttulçao Federal de 1988, dos artigos 12 § 4', 116 e 119. 

Itens 1 e XXVII da Cons!Hulção do Estado do Amapá de 

1991, nas disposições que !orem per1tnentes da lei Nacional 

n' 8.666/93 e suas atleroçC!es posteriores, e nas demoli 

dlsposlçC!es legais que.lhe lotem opilcóvels. 

fARAGRAFO ÚNICO - O presente CONTRATO I em a suo' 
origem no etetlvaçao do processo lcltotórfo: Convfte n• 
003/2013-CPl/SEINF/GEA, do Processo N' 2012/27423·S6NF, 
homologado em 27/06/2013 pelo limo. Senhor S8tr016rlo 
de &lado da lnlroestrutura. com base no Decreto n• 
1779/2013. 

.,•,..r •; 
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.Àli~..·· 
Maca á 30.08.2013 

· Obleto: o presente CÓNTRATO t~m pet objeto a execuçao 
peta CONTRATADA. em regime de empreitada global os 
Serviços dé: Reforma no Monumento Marco Zero do 
Equador. em Macapó·AP .. 

Preço: O preço para a consecução do objeto deste 
· CONTRATO será de R$-63,685.96 (Sessenta e três mil. 

seiscentos e ollenta e cinco reais e noventa e seis 
ce!lfCÍVos),. a ser pago de acordo com os medições de 
serviços. 

~: As despesas com o pagamento do referido 
objeto estão previstos no Programa de Trabalho: 
15.451.0450 2.612- Infraestrutura Básico com Construção. 
Amplfaçélo e Reforma dos Prédios e Equipamentos Públicos, 
Natureza da Despesa: 4.4.90·51· Fonte: 0101 • (FPE). 
conforme Nato de Empenho N' 2013Nf00625, emitido em 
16/08/2013. no valor de R$-63.685. 96. (Sessenta e tres mn 
seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa ~ seis 
centavos). 

Vla~ncla: O presente CONTRATO letá a vigência de 90 
(noventa) il!as consecutivos. contados a partir da data da 
expedição da Ordem de Serviço, pela Coordenadoria 
competente e responsável peta ftscattzoçélo da abra. 
podendo ocorrer prorrogação de acordo com os 
condições previstas neste CONTRATO. O prazo poro Inicio 
da abra deverá. ser de 05(clnco) dias contados do 
recebimento de serviço expedida pela 
conttotonle. 

I g~acopá-AP. 28/08/2013 

AmiHon ut!nho 
Secretária de Est a nlroesfrutura 

Decr!)to N'1779/2013 · ...., 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Ad!Hvo 
PROCESSO: 2013/49103 
Partes: 
1' (primeiro) Termo Aditivo ao controla n• 019/13 -SEINF, 
que entre si celebram o G.E.A .. através da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura- SEINF, como CONTRATANTE e o 
empresa G.H.R. CONSTRUÇ0ES E TERRAPLENAGEM LTDA 
coma CONTRATADA. que tem como objeHvo os serviços de: 
Construção de uma Unidade de Suporte aóstco de Saúde 
do SAMU. Município de Porto Grande-AP para os fins nele 
declarados. i 

i 
CLÁUSULA OITAVA - PA VIGêNCIA: fico prorrogado par 
mais 60 (sessenta) dias consecutivos. o . prazo poro o 
conclusOo dos serviços, abjeto do contrato n• 01'1/13-
SEINf. Com prevlsllo de término do obra passando paro 
05/10/2013. 

Maca pó (AP), 02/08/2013. 

Am.,}l~ 11 .. 
Secretário de Esl~~±slruturo 

contratante 
Decreto n'1779/~013 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Adlllvo 

· (ÓIÁRIO OFICIAL) 

que entre si celebram o G.E.À .. através da Secretariá de 
Estado do tnlraestrt.lura- SEINF. como CONTRATANTE e o 
empresa EXECUTIVA CONSTRUÇOES. COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA como CONTRATADA. que tem como objetivo os 
serviços de: LOTE tf Terra Indígena JUNINÃ- Aldeias. Uotió e 
Kunonél,- UE. M<irla Kotorlna Nunes Gabriel dos Anjos; 
Terra lndlgeno UAÇA- Aldeias, Esplrtto Santo e Santo tzabel 
- E.I.E. João Teodoio forte e Manoel Primo dos Santos e lote 
11; Terra Indígena UAÇÁ - Aldeias. Kumenê. Yonàwó. 
Kamuywá e Kumorumã - E.I.E.. Molses laporra. Mario 
Yanowó, Kumuywã e Cambo Narclso.AP para os ftns nele 
declarados. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA: Fica prorrogado por 
mais 135 (Cento e lrlnta e cinco) dias consecullvos o prazo 
para a conclusão dos serviços, objeto do contrato n• 
054/10-SEINF. Com previsão de término da obra passando 

acapó (AP). 07/08/2013 

' . ........... ,,[_,_ 
pora26/12/2013. ~ 

Am!ffon L lnho 

cantr ante 
·Decreto n'1779/2013 

UNIDADE DE CONTRATOS 

·. Extrato de Termo Aditivo 

Processo n• 2013/46445 
Partes: 
3' (terceira) Termo Adfflvo ao contrato n• 033/2012 ~SElNF. 
que entre si celebram o G.E.A.. através da Secretci1o de 
Estado da Infraestrutura - SEINf. como CONTRATANTE e a 
empresa ECO SERVICE LmA-EPP como CONTRATADA, que 
tem como objetivo os serviços de CONSTRUÇÃO DA 
UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU. NO MUNICIPIO DE 
CAlÇOENE-AP, para os flns nele declarados. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIG!NCIA; fico prorrogado par 
màls 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo para o 
conclusão das seivlços, objeto do contrato n• 033/2012-
SEINf. Com prevlsOo de término da obra passando paro 
04/10/2013. 

Amlllon lob 
Secretário de Estoi:lo o lnfr estrutura 

Confral nte 
Decreto n'1779/2013 

COMISSA.O PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

TF.RMO DF. HOMOLOGACÂO E AD.tliDICAC..\0 

Tomada de preços n•. 022/2013-CPUSEINF/GEA 

O Secretário de Estado da Secretaria da Infraestrutura, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, cspccial.mcnte pela Lei n°. 
8.666/93 e alterações posteriores, RESOLVE: 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n°. 20 13/22712-CPLISEINF, na modalidade 
To.mada de Prcços·n°. 022/2013-CPIJSEINF/GEA, tipo 
menor preço global, destinada a seleção de proposta, 
visando a Construção da Escola Estadual da localidade 
de Cubana, no Distrito do Bailique, no Município de 
Macapá-AP, e ADJUDICAR o objeto licitado em favor 

Processo n'2013/40395 da empresa AXA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, a 
Partes: qual cotou a proposta mais vantajosa no valor de RS 
4" (quarto) Termo Ad!Hvo ao co~lrato n• 032/2012 -SEINF. que 475.583,53 (quatrocentos e setenta e cinco mil, 
entre si celebram o G.f.A., olroves da Secretaria de Estado do quinhentos e oitenta c três reais c cinquenta e três· 
lnflaestruturo- SEINF. como CONTRATANTE e o empresa J.S. 
EMPREENDIMENTOS LmA -EPP como CONTRATADA, que tem centavos). 
como objetivo os serviços de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE 
SUPORTf BÁSICO DO SAMU, NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO-AP, 
para os nns nele declarados. 

CLÁUSULA OITAVA- DA VJG@NQA· fico prorrogado por mals 60 
(SESSENTA) dias consecutivos o prazo para o conclusão dos 
serviços, objeto do contrato n' 032/2012·SEINF. Com previsão de . 
término do obra passando para 13/09/2013. 

Amlnonlo 
Secretárlo de Es 

Mocapó·AP, 15/07/2013. 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Ad!Hvo 
Processo n• 2013/45763 · ' 
Partes:. . 
6' (primeiro) Termo Aditivo ao controlo n• 054/10 -SEINF, 

Macapá-AP. O 

CÓMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE HQMOWGACÃO E ADJUDICACÃO 

Tomada de pr~os n". 024/2013-CPUSEINFIGEA 

O Secretário de Estado da Secretaria da lnrracstrutura, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela Lei n•. 
8.666!93 e alterações posteriores, RESOLVE: 
HOMOLOGAR o procedimento licilatório nos autos do 
Processo n°. 2013/22714-CPL'SF.INF, na modalidade 
Tomada de.Preç06 n°. 02412013-CPUSElNF!GEA, tipo 
.mcnot preço global, destinada a seleção de proposta, 
visando a Construcão da Escola Estadual Glicério de 
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Souza Rodrigues, rta Comunidade de Ponta Grossa do 
Curuá, no Distrito do Bailique. no Municfpio de 
Macapá-AP, e ADJliDICAR o objeto licitado em favor 
da empresa A.D.RÊGO - ME, a qual cotou a proposta 
mais vantajosa no valor de R$469.595,74 (quatrocentos 
e sessenta c nove mil, quinhentos e noventa e cinco 
reais ·e set~nta e quatro centavos). 

Macapá-AP, 2 

COMiss.\0 PERMANENTE DE LIOTAÇÂO 

TERMO DE HOMOLOCACÃO E ADJUDICA CÃO 

Tomada de preços n•. 026/2013-CPIJSEINF/GEA · 

O Secretário de Estado da Secretaria da Infraestrutura, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela Lei n•. 
~.666/93 e alterações posteriores, RESOLVE: 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n•. 2013/22716-CPUSEINF. na modalidade 
Tomada de Preços n•. 026/2013-CPLISEINF/GEA; tipo 
menor preço global, destinada a seleção de proposta. 
visando a Construção 'da Escola Estadual Maria José 
Campelo, na Comunidade Limiio do Cumá. no Distrito 
do 13ai!iquc. no Municfpio de Macapá-AP, e 
ADJUDICAR o objeto licitado em lavor da empresa 
CONSTRUTORA UNIVERSAL L TOA-ME, a qual 
cotou ·a proposta mais vantajosa no valor . de R$ 
640.922,65 (seiscentos e quarenta .mil, novecentos e 
vinte e dois reais e sessenta c cinco centavos). 

Macapá-AP, 

COMI~A.O PERMANENTl: DÊ LICITAÇÃO 
(' ~ ... ·. ' . 

. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJVDICACÃO. 

CONCORRitNCIA N•. 004/2012-CPUSEINF/GEA 

O Secretário de Estado da Secretaria da Infraestrutura, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor; especialmente pela Lei n°. 
8.666/93 c alterações posteriores, RESOLVE: 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n•. 2012!30674, na ·modalidade Concorrência 
n°. 004/2012-CPilSEINFiGEA, tipo menor preço 
global; destinada a seleção de proposta, visando a 
ConsfruÇão do Centro de Parto Nonnal em Macapá-AP, 
c ADJUDICAR o objeto licitadÇ> em favor da empresa · 
SANTA RITA ENGENHARIA L TDA, a qual cotou a 
proposta mais vruttajosa no valor de R$ 6.090.958,02 
(seis milhões, noventa mil, novecentos e cínqucnta e 
oito reais e dois centa,us). 

·: 

Macapá-AP, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE ~ClT AÇÃO 

· CONVITE N°. 011/2013-CPUSEINF/GEA 
DATA: 12/08/2013 às 09:00 (nove) horas, na sala da 
CPLISEINF, na Av. FAB, n] 1276- Bairro Centro. 
OBJETO: Construção de Passarela em madeira de lei, 
na Av. General Osório e Rua Manoel Eudóxio Pereira, 
no Bairro Jesus de Nazaré, em Macapá. 

. FRACASS:1:~p-· -A1P.~-e.fg.•oosstof;· O 

• . ~ r 
JM~ORÉ so~ ~v .. 

. Presidente da, :J'LiSUNF.1U ·A 

I (Mobilização Social ) 
Cláudia Camargo Capiberibe 

, 



i' 

Maca á 30.08.2013 
(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N°231/2013-SIMS 
PORTARIA N °265/2013-SIMS 

Pág. 17 

r 
'>S .. $ ;--,. 

Ageane Lígia Ar-anha Braga 
Secretária Adjunta de Ap,bio à ~estão/ SI MS 

PORTARIA N° 268/2013-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso , 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art 
87, em consonáncia com o art.8°, inc. XII do
Decreto n° 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo n°21/13-
GPAVPT/SIMSLProcesso n°. 2013/51518. 

RESOLVE: 

Art. 1 o Designar o deslocamento dos 
servidores Maria Luiza Dias. Gerente dó Projeto 
de Valorizaçao das Parteiras Tradicionais • CDS-3 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO ·E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonancia com o art.8°, inc. XII do 
Decreto n' 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo n°01 0/2013 -
UFINiSIMS. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar a designação do 
servidor Thiago Ferraz Almeida, Contador do 
GEA, para responder temporariamente pelo cargo 
comissionado de Gerente de Unidade de 
Execução I Gabinete Executivo. CDS-1, durante 
o impedimento do respectivo titular Diego 
Armando Picanço Cearence, que entrou em 
gozo de férias, no período 23 de julho a 21 de 
agosto de 2013. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonância com o art.8°, inc. XII do 
Decreto n° 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo n° 128/2013-
GAB/SIMS e processo 2013/55359. 

e Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos, 
Gerente Operacional do Projeto "Implementação 
das Ações de Valorização das Parteiras 
Tradicionais" - CDS-2, que se deslocara o da sede 
de suas atribuições Macapa-AP até os Municípios 
de Oiapoque, as Aldeias: Manga, Santa lzabel, 
Espírito Santo, Juminã, Kumarumã e Kumenê, 
Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho e 
Ferreira Gomes, com o objetivo de junto as 
Presidentes das Associações as programações 
anuais com as Parteiras, mobil'lzar para o encontro 
estadual das Parteiras que vai ser realizado no dia · 
12 de abril em Macapá; fiscalizar se as parteiras 
estão sendo assistidas nas Unidades Básicas de 
Saúde com a reposição de material tal como ficou 
acordado nos cursos de capacitação; se as 
parteiras estão entregando as fichas de 
notificações dos Partos Domiciliares para a 
enfermeira responsável; se estão acompanhando 
as gestantes ou encaminhando para fazer o pré
natal; quantos partos estão sendo feitos por 
parteiras tradicionais em cada município; fazer 
levantamento de quantas gestantes irão ter bebês 
no mês de março a dezembro para que seja 
repassado a TV Globo para realização da 
filmagem do Parto Domiciliar pelo grupo do 
Profissão Reporte. no período de 20 de agosto a 
01 de setembro de 2013. 

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

Macapá- Ap. 06 de agosto de 2013. 

Ag""' ~;~, ~t=~rngo 
Secretária Adjunta d~Apoio á Gestão/SI MS 

PORTAR IA N"264/2013-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso. 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei no 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonancia com o art.8°, inc. XII do 
Decreto n° 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo n°082/2013· 
CEPBF/CPS, Processo n° 2013/53500. 

\ 

RESOLVE: 

Art.1° Designar o deslocamento dos 
servidores Gisele Helaine Jucá de Azevedo, 
Assistente Social do GEA, Adelson Saraiva 
Brandão, Assistente Administrativo e Wendel 
Gatinho Ribeiro, Gerente de Unidade de 
Execução- CDI-3, que se deslocarão da sede de 
suas atribuições Macapá-AP o municjp'ro de 
Tartarugalzinho, com o Objetivo de capacitar 
entrevrstadores para atuarem no CADÚNICO do'. 
PBF; efetuar levantamento do PBF; fazer visita as 
comunidades quilombolas do Aporema para 
levantamento de famllias cadastradas e não 
cadastradas no CADÚNJCO, no período de 28 a 
31-de agosto de 2013. 

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

. 20 de agosto de 2013. 

Ageane Ligia anha Braga 
Secretária Adjunta de Aj)oio à Gestêo/ SI MS 

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

Macapá- Ap. 20 de agosto de 2013. 

i 
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Ageane Ligia Ar~nha Braga 
Secretária Adju!Jta~ Apóio à Gestão/ SI MS __ 

PORTARIA 26612013-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonância com o art.8°, inc. XII do 
Decreto n°. 0029. de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo n°266/2013-
CARTI!SIMS, no Processo 2013/55058 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar o deslocamento do 
servidor João Paulo Souza do Rosário, Assessor 
Técnico Nível 11-CDS-2, que se deslocará da sede 
de suas atribuições Macapá/AP até os municípios 
de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, com objetivo· 
de participar da Ação do Projeto Mais Cidadania e 
Governo Perto de Você, no perlodo de 20 a 23 de 
agosto de 2013. 

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

Macapá-Ap, 20 de agosto de 2013. 

,,~~ 
Ageane Ligial~ranha Braga 

Secretária Adjunta de Jlipoio á Gestão/ SI MS 

PORTARIA 26712013-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonância com o art.8°,.. inc. XII do 
Decreto no. 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo n°193/2013-
CPS/SIMS, no Processo 2013/55064. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento 
das servidoras Ana Raimunda Gonçalves 
Cordeiro, Pedagoga/GEA e Elaine Cristina • 
Pereira da Silva, Educadora Sociai/GEA, que se 
deslocaram da sede de suas atribuições 
Macapá/AP até os municípios de Laranjaf do Jari e 
Vitória do Jari, com objetivo de participar da 
realizarem cadastro do Programa Educa Jovem, 
no período de 21 a 23 de agosto de 2013. 

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

Macapá-AP. 20 de aaosto de 2013. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento da 
servidora Maria Creuza Balieiro Garcia, que se 
deslocou da sede de suas atribuições Macapá/AP 
até os municípios de Laranjal do Jari e Vitória do 
Jari, com o objetivo de participar da Ação Mais 
Cidadania que ocorrerá nos referidos municípios, 
no período de 21 a 23 de agosto de 2013 

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

Maca pá- Ap. 21 de agos:o de 2013.; 

.z-~c}- . . J 

Ageane Ligia Aranha Braga 
Secretária Adjunta de Apoio à Gestão/SI MS 

PORTARIA N°270/2013·SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonância com o art.8°, inc. XII do 
Decreto n°. 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo n°301/13-
NPB/CPS/SIMS, no Processo 2013/54706. 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar o deslocamento da 
servidora Silly Suely das Mercês Marques Costa 
- Analista de Planejamento e Orçamento, que se 
deslocara da sede de suas atribuições Macapá-AP 
até o Municlpio de Oiapoque, com o objetivo de 
realizar o acompanhamento e orientação técnica 
aos trabalhadores dos CRAS no que se refere à 
execução dos programas sociais dos referidos 
municipios, no perlodo de 09 a 13 de setembro de 
2013 

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

Macapa- Ap. 21. de agosto de 2013. 

Ageane Ligia Ar nha Braga 
Secretária Adjunta de A~oio á Gestão/"SIMS 

PORTARIA N °272/2013-SIMS 

A SECR~TÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Ler no 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonãncia com o art.8°, inc. XII do· 
Decreto n° 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo ! 
em vista o contido no Memo n°078/2013 · 
GGPMS/SIMS, no processo 2013/4551 g 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar a designação do 
servidor Sivaldo Farias da Silva, Gerente de 
Subgrupo de Atividades dos "Projetos Especiais" 
CDS-2, para responder temporariamente pelo 
cargo comissionado de Gerente Geral do Projeto 
de "Mobilização Social" CDS-3, durante o 
impedimento do respectivo titular Joelson Mira de 
Jesus, que entrou em gozo de férias, no perlodo 
01 a 30 de julho de 2013. 
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Art. 2° - Dê-se Ciência, Cumpra-se e 
Publique-se. 

Macapá- Ap. 21.de agosto de 2013. 

.. ~!>· . 

Ageane Lígia Aranha Braga 
Secretária Adjunta de Ap.~o à Gestão/ SIM_§_. 

PORTARIA N °273/2013-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei no 0811. de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonáncia com o art.8°, inc. XII do 
Decreto n° 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo n°124/2013 -
GGPMS/SIMS, no processo 2013/54657. . . . 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar a designação do 
servidor Slvatdo Fatias da Silva, Gerente de 
Subgrupo de Atividades dos "Projetos Especiais" 
CDS-2, para responder temporariamente pelo 
cargo comissionado de Gerente Geral do Projeto 
de "Mobilização Social" CDS-3, durante o 
impedimento do respectivo titular Joelson Mira de 
Jesus, por motivo de viagem para o Municlpio de 
Laranjal e Vitoria do Jari, no perlodo 19 a 24 de 
agosto de 2013. 

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

Macapá- AP.. 21 de agosto de 2013. 
\ 

Agean; .Ligia A~anh·~ Braga 
Secretária Adj~nta de Apoio à Gestão/ SI MS 

PORTARIA N° 274/2013-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atnbuições que lhe fora outorgada pela 
Lei no 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonáncia com o art.8°, inc. XII do 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo N"204/2013-
CFGPAS/SIMS. no Processo n°2013/45461. . 

RESOLVE: 

Art. 1• EXCLUIR o servidor Rodrigo dos 
Santos Oliveira, Assistente Administrativo/GEA 
da Portaria n° 121/2013, publicada no DOE 5491: 
de 19 de junho de 2013, em virtude do servidor 
não ter viajado para os Municípios de Oiapoque, 
Calçoene. Amapá. Pracuúba e Tartarugalzinho. 

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

Macapá- Ap. 21 de agosto de 2013. 

Ageane Ligia Alnha Braga 
Secretária Adjunta de Apoio à Gestão/ SI MS 

PORTARIA N• 275/2013-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso •. 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n• 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonáncia com o art.8•, inc. XII do 
Decreto n° 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Processo n•. 2012/47674. 

RESOLVE: 

Art. 1° Cancelar a Portaria ·de n° 
193/2013-SIMS, publicada no Diário Oficial n° 
5518, do dia 29 d~ julho de 2013. 

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

(DIÁRIO OFICIAL) 

Macapâ- Ap. 21 de agosto de 2013. 

-~·-·· ·--
Ageane Lígia Ai')nha Braga 

Secretária' Adjunta de Apoio à Gestao/ SI MS 
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~0( IA I. · SI~IS 

Olinda Corisuelo lima Araújo 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP No 
31/2013-CPUSESA 

PREGÃO ELETRONtCO N° 08/2013 · 

Pelo presente instrumento. o Estado do 
Amapá, através da Secretaria Estadual de Saúde 
- SESA. neste ato denominado CONTRATANTE. 
com sede ra Av.Fi\B, ;1" 59· Centro. Mncap<i-/'.P. 
insr.rito nr. CNPJ SIJh o n°23 086 17Gi000-! ·03. 
n;pre:;en!HU~ pela sua Secrelítria a Sr:;. C••w.dn 
Consuelo Um:J i\raú1o. enfr.rmcira. br,;s,•r:•r~. 

casada. inscnta no Cadastro de Pessoa Fb1c<i. 
sob o n°. 338.429.652-49 e RG no 533948 - AP. 
residente e domiciliado nesta Capital. no uso de 
suas atribuições legais. nos termos do art. 15 da 
Lei Federal 8.666/93 e Decreto n• 7.892113. 
obse1vadas. ainda, as demais normas legais 

'aplicáveis de acordo com o resultado da 
classificaciio das propostas apresent<Jdas no 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS n." 0761 
2012. RESOLVE registrar o(s) pteçu(s) da(s) 
crnprcs<J(s) rclaGiUIJad<J(s) no item 4. de acordo · 
com a classificação por ela(s) alcançada(s). por 
item. observadas as condições do Edital qur. 
integra este instrumento de registro c aquelas 
enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

1. DO OBJETO 
~;. otljt'l') desw Ala é o Registro de o,,_,ço5 

p;ua tlqui!;içào de Impressoras Para Apan~iho 
De Ultrassonografta Do Setor De lmaginoloqia 
Do Hospital De Clinicas Dr. Alberto Lima -
CAOT/SESA, conlorme descrições constantes no 
quadro demonstrativo a seguir: 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. O registro de preços formalizado na presente 
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Ata lera validade de 12 (doze) meses. contados a 
pa11ir da data de sua publicação. 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS . 
3.1°. Órgão Gerenciador da ata de registr(! de 
preços será a DIVISÃO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO'- DAAISESA: 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
4.1. Os preéos. a empresa. as quantidndes e ::JS 

('!SpecifiGoções dos produtos reg1stradus ~~;1 
presentr~ Alu encontram-se indicados 11us qua<lr(Js 
rlb<liXf) . 

i.'01. ~ Empré~a Re-yislrjidâ: IMP E.Quipamimtos 
: Méc!féos LTI)A'.i. ME, GNPJ10.625.395/000·I-71 
• EndereÇo Rua Engenllei(ltfte~epco:bâhne.1 04, 
L Simindi;'Port6 Alegre "Rs: CEP 91130,040 
['Telefone (51) 391.2~oo2s ..• '· :· . · · r .. ,t'············ ······unida'~·~·~·-, ....... , .. ,, 
1 e marca de de nt. Preço Preço 

Forne Unitári T~léJI 

I i 
. I 
Oi 

1

1 \ Sony . 

Descrição: · 

ci:en J 
o R$ RS 

I 
I 6.000.0 12.000 

UNID 
I 

02 o .00 

I i~:~)!\:s'·,,,·n !'~·-··:; ;dt·:;cs~:);;;,~~n!li:.l :::.';~; :.,, .. ,., ... , ... :, 

!r·:·:dj~:~: ::~.) :n:.'l':.1~.; :)t~: ... ·L,~ i:bçi<' : .. ~_:t:= n ;~:=."~. 

p·:=!~·.t =·::·~.., :.: .~::. :·<;:·.:: ::~_~cr~!'-':~c .j~:.: (í":r;~=··~ .. =-:.. -,··1--:.,-~ 

~:~~{i~'=>: .. :--.:1:.~ ~t:.;idU<; ~:n~ -~ P~= .:.1 :--:~.!!:::-~:!,}: ~~· .. ;~ :=::p(. 
t~l_-::_: l UHt!~ ,_:~··::s!~~ 72l}p~ :.~:.:.t'ita -~iH:n> d'~ ~:·~:~t=td:::;.:;. 

:~:.:.,:::p·l:'~G~ rii~'-1~0 !~f~i~~p<:F:·t~) paí'fl eC(.)~I<~~:~S!-; (t; c 

MA!~CA!LHi:IHCANTE: SONY 

• I· ; : :: 'rorAt.~eRAuEíti~#ci? ;: :.' 
5 - DO CONTRATO 

12.00 
0,00. 

5.1 A critério da Se creia ria de Estado da Sm'JdP. elo 
Governo do Amapá. obedecida à otdent dn 
classificação. o(s) licitante(s) vencedor(s). cu1o(s) 
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na A1:-1 de 
Registro de Preço. sera(ão) convocado(s) pnu; 
retirar a nota de empenho. a qual susbstitUirtl o 
contr<Jto, no prat.o de 05 (cinco) dias úteis. :1 

contar da data do recebimento da convo(;;lc;iio. 
estflndo ilS obrig<Jções assumidas vinculadas ;i 

proposta. aos lances. ao edital e à resper.tiva Al<J 
podendo ser prorrogado uma vez por igual pe1 iodo 
qu;mdo solicitado pelo fornecedor desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela admirlistraçiio: 
5.2 É facultado a administração. quando 
convocada não assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo e condições estabelecidos. 
convocar os licitantes remanescentes. na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nns 
me~ma~ condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
5.3 O Sistema de Registru de Preços não ohri:;n n 
;:o111p1 n. nem mesmo nas quantidades in<liC<lrlns 
no Anexo I, podendo a Administração prornove1 il 

aquisiçiio \~m unidodes de acordo com suas 
necessidades. 
5.4 A Secretaria de Estado da Saúde do Governo 
do Amapá não está obrigado. durante o prazo de 
validade do registro de preços decorrente oeste 
certame. :1 firmar as contratações que de.le 
po<leriio advir. podendo realizar licitações 
especificas para a aquisição pretendida. ficando 
assegurado ao be11eficiário do registro a 
prcferé(lcia de fornecimento em igualdade rle 
condições. 
5.5 O direito de preferência de que trata o subilem 
anterior poderá ser exercido pelo beneficiaria do 
registro quando a Secretaria de Estado da Saúde 
do Governo do Amapá, após realizada a licitaçiio 
especifica. constatar que o preço obtido é igual ou · 

, maio1 que u 1egistrado ou. após negoc1ação. 
<JquJescer o detentor da ata em baixar o preco 
registr<JdO. igualan<JO ()IJ lolllalldO-e tnCnOr [!'·I'· o) 

obt:.io em rcfclilln iicit;H.iío. 
5.6 Os preços ofe11w1os e ceg1slrados ::eri.o 
irreaJust;iveis. 

6 -DO PAGAMENTO 
6.1 A licitante vencedora deverá apresentar il 
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disc:riminaoa em 02 (duas) vias. para liquidação c 
ranarnento da despesa pela SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAUDE. no praLO de 1 O (dez) dr<Js. 
::ont<Jdo d<J prestação dos serviços med,arlte 
ontem i>ilnc<'lria a ser credrtada em conta corrente·! 
6.2 A SECRETARIA DE ESTADO Qt, S/,ÚDE 
poderá dcduzrr do montante a pagar os valores 
corresponcJcntcs a multas ou indeniz<Jções 
deviclas pela licitante vencedora. nos termos :i,!ste 
Eclitn: 
6.3 Nent111m pagamento será efelumJo ir lrc:l;;rrt<·~ 

vr~nr~<·c!nra na pendência de qualqurr ·.11na Ja:; 
situ.-in',f'S :1baixo especificadas. sern quE issr~ ~wn~ 

rt~.r:·!til :1 ;)lferaçiio de preços OIJ cmnpen:-;;l'.:iio 
fint1:'1Cn1r:·1· 
6.3.1 Comprovação de regularidade junto à 
Seguridade Social (CND). ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas 
Fedeml. Estadual e Munrcipal do domicílio ou 
sede· 
6.3.2 Atestação de conformidade da entreqa 11o(s) 

produlo(sJ 
6.3.3 r.umpnmento das obrig~ções contr<Jtunis 
tJSStJmiCWS. 

6.3A marililenciio !JP todas as condiGõr,~, rtc 
r,abrlllaç1io exigida~ nef;te E:dital 

7 DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 
GERENCIADOR 
7.1. Gerr.nr.i<Jr a presente l\ta. indiCWh1G. •.c•nprc 
c<un ;;olicil8do. o nome do detentor da ata. o l·;cçu 
e a;. ''S!Wi~rficacôes dos mateniliS regrslrntJos. 
,,lJ:;'~'-.. iida <J ontem de r.lassiticaciio indicad;J na 
IICII<JCil\i 
7.2. ünsc1vilr para que dlli<Jille il vigênci.1 da 
prt~:,entr. <Jt<J. sejam mantidas todas as condições 
de ti<JtJilit<Jçiio e qualificação exigidas na licrtação. 
bem assim. a compatibilidade com as obrigações 
assumrdas. 
7,3. ConduLir eventuais procedinu;ntos 
admmistrativos de renegoci<Jçiio de preços 
reg1strados. para fins de adequ<Jçiio às n<w<Js 
cond1ções de \llercado. e !k aplicaci.i(J etc 
prn;Jhdactes. 
7.4 f.l.cmnparlt1ar ~ P.vnllJçâo dos ,.,.,,co:.. etc 
nh::c:-~n~). :qrt~ <1 !inahdade de vcnftcdt. ·~ttél 

r.cmpat;bd!ti;.Jde co,n aqueles regrstrado•. ;J'J ülé: 
7,5. Acom;xmhar e f1scalil!lr o cumpnm•.-)11\t. :~a~, • 
conc1ições .1justadas na presente Ala. 

8- DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
8.1. Fornecer os med1camentos obedecr;ndc 
ngorosamente ao disposto no anexo 1 (Termo de 
Referb1cia) do Edilal do Pregão Eletrônico n. 0 08/ 
2013 
8.2. Prt>v~aenciar a imediata correçiio cJt; 
dcl1crêncws. falhas ou rrregularidades consl~tMas 
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes ás 
condicôes firmadas na presente Ata; 
8.3. Viabilizar o atemfirnento das condicõcs 
firmadas a partir da data da putJiicacã(} 1Jn 

pr~)sente Ata. 
8.4. É ved<Jdo o acrésc1mo dos valores regrstr:1dos 
nn 1\ T/, dP Reç;istm de Preço conforme <Jrl i ;o§ 1" 
f1r' fj(~CI"P!(l -; BY2/l3 

'l -DAS PENAl.IDf..DtS 
9.1. Cow full!lan:r;ntr; no ?.:liqn 7' <la L!··i :~" 

1 o :i20/2002 e art 28 do Decreto n• 5.4501L005. 

ficará rmpedida de licitar e contratar com a Unrão. 
Estados. Distrito Federal ou Municípios e será 
descredcnciada no SICAF c no cadastro de 
fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAt'JDE pelo pra.::o de até 05 (cinco) anos. 
narantida il ampla defesa. sem prejui7o das 
corninacfles lcgars c multa a licitante! e a 
adlu<licatiirra que 
9.1.1. Não retirar ou não ;;ceifar a nota de 
empenho. quando convocada dentro do fHil7D de 
validade de sua proposta: 
9.1.2. Derxar de entregar dDcumentação exigrda 
neste Ed1tal: 
9.1.3, Arresentar documentélção falsa 
9.1 A. EnseJar o retardamento dn execuçiío de se1i 
objeto 
9.1.5. Nilo rnanlrvcr a proposta. 
9.1.6. F<Jihilr ou lraudar na cxecuçiío do contrmo. 
9.1.7. Cornporlilr-sc de modo inidôneo. 
9.1.8. Frzer declaração falsa· 
9.1.9. Cometer fraude fiscal; 

, 9. 2. A licitante estará sujeita a multa de 10 (dez) 
por cento do valor contratado para a contratação 

(DIÁRIO OFICIAL) 

quando incorrer em uma das hipóteses da 
condição anterior: 
9.3. Com fund~menlo nos artigos 86 e 87 da i.ei 
n• 8.666193, a adjudicatária ficará sujerta. no coso 
de atraso injustificado. assim considerado pela 
Administração. inexecução parcinl ou inexec~1ciio 

total d;; otJri~Jação. sem prejuízo d;;s 
responsabilidades civil e criminal. asscguradn a 
prêvia e ampla defesa às seguintes penalidades 
9.3,1. multa de: 
a) 0.2% (dois décimos por cento) ilO dia 5ohre o 
valor adjudicado caso o rn<Jierial seja entregue 
CO'Il atraso. limitada a incidê·ncia a 15 (quinze) 
dias Após o dócimo di<J e a cri!P.rio da 
A.dminrstração no caso de entreqa com atraso. 
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto de 
forma a configurar. nessa hipótese. inexecução 
total da obrigação assumida. sem prcjui.::o da 
rescisão unilateral da avença. 
b) 5% (cinco) sobre o valor adjudicado em caso 
de iltraso n<J P.ntrega do objeto. por período 
superior ao previsto na alinea "a··. ou de 
mexecução parcral da obrigação assumitJa: 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor adJudicado 
r:m caso de inexecução total dil ;Jtldqaçiio 
ii~SIJ1Tllll3 .. 

10- DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
1 0.1. O(s) contrato(s) advíndo(s) da presente Ala 
pol.lerá(ãoi sofrer ai!P.rações. obedecidas ás 
disposrções contidas no art 65, da Lei 8.666/93 
1 0.2. O gerenciador desta Ata de Registro de 
Preços acomp;;nhará a evolução dos preços de 
mercado, corn a linalidade de verificar sua 
compatibilidmJe com aqueles registrados na ata: 
1 0.2.1. Serão considerados compatíveis com os 
de mercado os preços registrados que forem 
iguais ou inJeriores a mêdia d<Jqueles apurados 
pela Secretaria de Estado da S<Júde do Governo 
do Amapá. por intermêdio do órgão gerenciador 
do regrstro de preços: 
10.3. Qu8ndo o ;Jreço inicialmente registrado 
tornur-se superior an preço médio pratrcadn no 
rrerc<1do o órpi11: gcrenc1ador solrcilar~ <:o 
~~~~.~nt0r (j,~ ata. ~Hli CSCiltO. rl~duçào CÜ'; PII~CU 

··c-;JrSirado de forma a adequil-lo aos n'\'els 
•:Jefi:li<Jos nos terrnos do subitem anterior. 
10.3.1 Quilndu o preço regrstrado tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negoeiarem a redução dos 
preços aos valores praticados no mercado 
1 0.3.2. Caso o detentor da ata não concorde em 
reduzir o preço será liberado do compromisso 

, assumido. devemJo o órgão gerenciador convocar 
os demais licit<Hllcs. visando igual oportunidadf~ de 
negocraçiiu· 
1 0.4. Quando o preço de merc<Jdo tornar-se 
superior aos preços registrados e o detentor da 
~t<J. mediante requerimento devid;mwnte 
comprovado, não puder cumprir o comrrornis:>o. o 
órgão gerencrador poderá: 
a) liberar o detentor da ata do 
assurnrdo, sem aplic~çiio d<J 
comírrnando a ver<Jcidade dos 

compromisso 
pen<JI;dadc. 
motivos e 

comprov;;ntes apr<~sentados, c se a comunicação 
ocorrer antes do pcdrdo de fornecrmento; 
·b) convocar os demais detento1es da ata vrsando 
igual oportunidade de negociação. 
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que 
tratam os subitens anteriores. o órgão gerenciador 
deverá proceder a revogação da Ata de Registro 
de Preços. · 

11 -DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
11.1 O detentor da ata, assegumdos o 
r;entraditor;o i) i; ;<mpl;; defesa. lerá seu :eg<stro 
CiliE:ülaUO q~IHfldO. 
a) Nãu cumprir as obr,gaçõP.s tia rreseme t\!a. 
b) Não retirar a nota de empenho no piil7il 

est<Jllclecido pela Admrnistração sem JUStificativa • 
acP.il~vel: 
c) Não acertar reduzir seu preço registrado na 
hrpótcse de este se apresentar superior aos 
praticados no mercado. 
d) Por razões de interesse público devidamente 
demonstradas c JUStificadas pela Administração: 
11.2 O detentor da Ata poderá solicitar o 
cancelamento de seu regrstro, na ocorrêneia de 
fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução contratual. decorr·cnte de caso 
fortuito ou força maior devidamente, comprovados. 
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12. DA PUBLICIDADE 
12.1 O (s) preço(s). a (s) quilnlidHcle(s). o (s) 
\Jetentor(es) da .~ata e a (s) especificaç~n '/'8S) 
rcsurn1da (s) do objeto e as quantidacJes. C<lrnr, 
tarnbC!.i as possivers nltcrar.ões da presr•r:fr· 1\1:1 
"";i o publica.:Ja~; no DOLJ e DOE. e:n 
conronmrdado com o disposto no Decreto n ' 
7.8921/2013 

13, DA DESPESA 
13.1 A despesa decorrente da presente Al<J 
correrá à conta de recursos previstos no 
Orçamento da Secretaria de Estado di! Satide do 
Arnapà. confcmne disponibilidade orçarnentiiria. 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. integram a presente at:1 o Processo 
Adr:unistralivo n. 0 2012!73948. Edrlal do Pregão 
Eletrónico IJ." 08/2013 e as propostas, com preços 
e especificações; 

14,2. As questões decorrentes da execução <J"ste 
Instrumento, que niio possam ser dirirnrdas 
administrativamente. serão processadas e jui~J<ldas 
na Justiça Estaclual. no Foro da cidade de Macapil
Ap. Seção Judiciária do Estado do Amapa. com 
exclusão de qualquer outro. por mais privilegi<Jdu 
que seja. salvo nos casos previstos no art. 102. 
rnciso I. alínea "d". da Constituição Federal: 
14.3. Na contagem de todos os prazos 
estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dié! cJo inicio 
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-5o 
os dias consecutivos. exceto quando for 
explicitamente disposto em contriirio. 
14,3.1. Só se iniciam e vencem os pra?os rderidos 
;m:na em dia de expediente nesta Sccrewrn 
14.3.2. Se o vencimento cair em dia que nfJG 
houver expediente nesta Secretaria de E:st;Jdo. os 
prazos de que !rala o subilem 14.3 seriio 
prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

E por estar. assim, justo e avençado, 
depois de lido e achado conforme. foi o presente 
instrumento lavrado em três vias de igual teor e 
forrnil e assinado pelas partes e testemunhas 
nbaixo. 

Macapá-AP, 27 de agosto de 2013 .. 

t}J~.._p..,,4;_._., ~~ 
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAU DO 

AMAPÁ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N° 
32/2013-CPL/SESA 

PREGÃO ELETRONICO N° 82/2012 

Pelo presente instrumento, o Estado do 
Amapá. através da Secretaria Estadual de Saúde 
- SESA. neste ato denominado CONTRATANTE, 
com sede na Av.FAB. no 69- Centro, Macapá-AP. 
inscrito no CNPJ sob o n°23.086.176/000-1-03, 
representada pela sua Secretária a Sra. Olinda 
Consuelo Lima Araújo, enfenmeira. brasileira, 
casada, inscrita no· Cadastro de Pessoa Fisica. 
sob o n°. 338.429.652-49 e RG n° 533948 - AP. 
residente e domiciliado nesta Capital, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal 8.666/93 e Decreto n.0 7.892/13. 
observadas, ainda. as demais normas legais 
aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.n 076! 
2012, RESOLVE registrar o(s) preço(s) dé!(s) 
empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s), por 
item. observadas as condições do Edital que 
integra este instrumento de registro e aquelas 
enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

1. DO OBJETO 
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 
necessário~ à implantação dos proJetos 
CONSUL TORIO DE RUA, CAPS 11 e CAPS AD. -
CESM/SESA, conforme descrrções constantes no 
quadro demonstrativo a seguir: 

2, DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. O registro de preços formalizado na presente 
Ata terá validade de 12 (doze) meses. contados a 
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partir da data de sua publicação. 

3. DO GER.ENCIAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
3.1° Órgão Gerenciador da ala de registro de 
preços será a COORDENAÇÃO ESTAOI.ÍÂL DE 
SAUDE MENTAL - CESM/SESA. 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
4.1. Os preçós. as empresas, as cjuan1idades e as 
especificações. dos produtos registrados flét 
presente Ata encontrétrn-se indicados nos qúodros 
abi:lixu: 

Unida I 
: lt de de j Qua 

Preço Preço 
. e . marca i Fo_rne 

r nt. 
Unitári Total 

m· ! cimen o R$ R$ 
to 

a· Quick ! • 
2.826,0 

Massag UNO ! 06 471.00 
1 i o 

e 

Descrição: Cntleira para Massoternpia. 
ar.olcho<Jdêl. revestimento em corvim verde claro. 
p~s c supories em metal. 

·r,;_:_}_._,_·_;~~~;;~u~~~i,~~,f~~:~~ 
.. ::.; .. 

: 1 ISP ! . UNO I 7 . I 

I Descrição: Travesseiro 
revestimento lavável. 

TOTAL 

17 I 28.00 476.00 
\ I 

ergonõmico. antiácaro. · 

I 

3.542,0 
o 

· . I Preço 
marca Q~a 1 Unitário 

: m · I cinien n · 'R$ ' 

. : to I . 
0 MA T AS • ÜND os

1 I 845 oo i 
5

·
070

•
0 

, 
4 . _ . : . • : o 1 
Descrição: Bala de Oxigênio. com fluxo rnelro c • 
válvula. 4l. 

~-~·i .'c~~t·. · <6No 1''1~-::\: 49:oo.·14so,oo i 

U_· 'PLUS ·1. ...... }~i._ __ j_ ______ .~ 
i -Descrição: .. Glic<islmíltró' mónitor. poMtil pilra. i 
! exa~s; :tipós de:'a'líi~eniação ;com pliha palito>': 
. voifágem.1,5Qv, J~ix'à''deé)riêdiÇão 20 ·a 600! 
. exame~ de ,~licernlâ(o'q'~antidade de rresutta~o de 1 
i 20 a $ô.; tempt:Vresullados q~ 1211-74 e.:.180,l 

···ci·~~an:~~;~;~Ü~;~~~~!~i~~~~-~~~~a;7~6s~: , 
tim!kile teSte· hà!Quantidade:<:Je:l25'iitildade$ cada : 

. ~~!~;i~ê~j~~~; . r~tl1:·~~~~~~' ,.m~~ ::~:qp:~'. -~ i 
1 'FORTIN! UND 10 66.10 . 661.00 

1
1 

. o . ox 
Descrição: Baridejn retangular ir'lox , para 1 
procedimentos. dimensões 29cmx 18cmx 1.5 em. · 

TOTAL 

i Preço 
1 Q~a ' Unitário 

cimen · n · R$ 
to 

Preço 
Total 

R$' 

Pá . 20 

... :r·,............ . .. , .. , , . .... .. ...... 
i o IS. Rotal UNO 06 267,98 

1.607,8 
8 

r,:Adrned··;;ut\io _4 i 1:380,0 i 5.520.0 i 

I 
1 Descrição: Carrinho Cilindro De Oxigênio Portátil 

De Aluminio 4,6 L ,. 

TOTAL 
1.r.o7,8 

8 

Q 1 Preço Preço 
~a 1

1 

Unitário i - Total 
n. R$ I R$ . ·e 

...... :: ... ::;:.:.: ..... . 

TOTAL 13.41 
6.00 

Preço 
Total 

R$ 

Preço 
Unitário 
R$ 

I 
to I · I m I cimen . 

~ . M~~is UND . 12 12.2~0.0 I 260~00 .. j O ; I to l . 
Descrição: Leito com duas manivelas. cabeceira e · ' 7 .j_Prerniun : UNO j 12 20.90 

1 
250,80 

1 
P.eseiras removíveis. injetadas em poliuretano Descrição: Estetoscópio, classe 2 preto e 

' rrgtdo expandtdo.com grades laterais bronze. 
rnoxidávers.comandos por duas manrvelas : 'f'j' · Chis_.--- .. • ,' · · j"-· i .690.0 
proporcronando movrmento fawter e tredelenibrtr(l ! 1 j M~drcal i . ~~D :I _1_0 

.,. _
169

;
0
.
0 

( . o 
pela crernalhetra. suporie de soro rnoxrdável ·t 0 · - s rt · ' · ·· "!" 
regulável. rodas 04 polegaêlas. sendo duas com j ;·. (escrJ~ao:~. upo e ·para S0f0

• em,.,,· ,e!n aço 

freros na diagon~l.medtndo 2,05m de comprimento 1 .. 
1 ~~~· .• ~itur_8/~~~lável_:,?0m ro~-~~.1 ~:."·:. ... : ..... .:-.: 

por 1.05 m de largura. 

TOTAL 

m 

1

26.40 j_l1.; Michete1 I UNO ; 04 I 740 95 ., 2.843.8 
0,00 : 4 i . tt I .. • I O ' 

Descriéão: Balança antropométrica adulto. com . 

Preço 
totàl 

R$ 

~
' capacidade atê 200 kg e atropometro acoplado, 

pis.·o com revestimento em borracha e tensiõmetro 
dç alta pre.cisão. · 

TOTAL 147~1\.~ 

S ··o o CONTRATO 

I R . 
1 

j ellOVI 

5 
j Colr.hõe : UND 12 279,00 

3
·
368

·
0 

I s I . 

Descricão: Colchão oara leito de hosoitalar com i 
· revestimentiiimpe.rrneável adulto·.· em espuma 
, revestido em ,couríno. medida: 0.88 mx1.88m x 
! 0,12m,tipo D-44. 

· 5.1 A çritério da Secretaria de Estado da Saúde do 
Governo do Amápá, obedecida à ordem de 
classificação, o(s) licitante(s) vencedor($), cuJo(s) 
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de 
Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para 
retirá r a nota de empenho. a qual susbstitui'rá o . • 

· contrato, no prazo de OS (cinco) dias úteis. a 
contar da data do recebimento da convocação. 
estando as obrigações assumidas vinculadas il 

li1.~~:~'l:"~~"j''!~J'~~'.:,~·~1~~J ~~~:·;:;;~;~::~~;:,%~:~:~~:~:~:~::: 
;,Oesçriçã'~; C~lchóne!és éspui'Tla, ºonsi(j~dé o33 ·:! ocorra motivo justifír.ado aceito pela administração: 

; .. ~.?.~:.!v.~~í~~~lo ::~:~~~;;1./-1:P.~~,-~q~~/j .. ~---~ 03 ; . i~~~~~á~~~~~:~ss~a~:~~~~:~~~::~~~~~~~t.; 
i ,50 convdm:ir ·os licitantes remanescentes. ria ordem 

l 
de de 
IF~Hne 

I 
crmen 

to 

·Preço 
Qua Unitário 
nt. . 'R$ 

Preço 
Total 

RS 

. ~ 1 Artrned I UND 12 1 250.00· 
3 · 0~0 · 0 

Descrição: Hampers: estrutura tubular em aço 
I inox, circular com 03 rodizios. 

de clâssifiéação. para fazê-to em .igual prazo c nàs 
mesmàs condições proposlàs pelo primeiro 
classificado. 
5.3 ó Sistema de Registro de Preços não obrig<l a 
compra, nem mesmo nas quantidades indicadas 
no Anexo I, podendo a Administração promov?r á 
aquisição em unid!'ldes de acordo com suas. 
necessidades. 
5.4 A Secretaria de Estado da Saúde do Governo 

· do Amapá não está obrigado. durante o prazo de 
validade do registro de preços decorrente !.leSte 
certame. a firmar as contratações que dele 
poderão advir. podendo ·realizar lititi.lções 
especificéts para a aquisição pretendidét. ficando 
étsscgurado ao beneficiário do registro a 
preferênciH de fornecimento em igualdHd(~ de i . 
condições. 1 

:i 

I 
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5.5 O direrto de preferência de que trata o subilcm 
anterior poderéi ser exercido pelo beneficiário do 
registro quando a Secretaria de Estado da Saúde 
do Governo do Amapá, após realizada a licitação 
especifica. constatar que o preço obtido é igual ou . 
maior que o registrado ou. após nenociação. · 
<Jquicscer o detentor da ata em baixar q preço 
registrado. inualando ou tornando-o menor que o 
obtido em referida licitação. 
5.6 Os preços ofertados e registrados ser·fro 

i'rreajuslávcis. 

1: • nn Pllr.:liMI:~IT{'I 

6.1 A licitante vencedorn deverá apresent<Jr a 
Secretaria de Estado da Saúde, nota fiscal!fatura 
discrirnin<Jda. em 02 (duas) vias. para lrquidaçiio e 
pagamento da despesa peta SECRET.4RtA DE 
ESTADO DA SAUDE, no prazo de 10 (del) di<Js. 
contado da prestação dos serviços. mediante 
ordem bancária a ser creditada em conta corrente. 
6.2 A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações . 
devidas pela licitante vencedora, nos termos deste 
Edital 
6.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante 
vencedora na pendência de qualquer urn;1 Lias 
srtuacõcs abaixo especificadas. sem que isso gere 
drrerto a alteração de preços ou compensação 
lrnanceira 
6.3.1 Cornprovaçiio de regularidade junto à 
Seguridade Social (CND). ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas 
Federal. Estadual e Municipal do dornrcilio ou 
secle; 
6.3.2 Atestação de conformidade da entrega do(s) 
produto(s): 
6.3.3 curnpnrnento das obrigações contratuais 
assumidas. 
6.3.4 manutenção de todas as condições de 
habilitação exigidas neste Edital. 

· 7 DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 
GERENCIADOR 
7 .1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre 
·qúb soli~ilado, o nome do detentor da ata. o preço. 
c as especificações dos materiais registrados. 
observada a ordem de classificaqiio irHJicMa na 
llcitaciio. 
7.2. Ohsc~rv;;r para que. durante a vrgêncra d;l 
presente ata. sejam rnantidns todas as condrcõcs 

, de 11abilitaçâo e qualificação exigidas na licilacão. 
bem assim. a compatibilidade com as obrigaçÕes 
assumrdas 
7.3. Col"'duzir eventuais procedimentos 
administrativos de renegociação de preços 
registrados. para fins de adequação às novas 
condições ·de mercado. e de aplicação de 
pen<Jildildcs 
7 .4. Acompanhar a evolução dos preqos de 
mercado. com a finalidade de verificar sua 
cornpatrbilidade com aqueles registrados na ata. 
7.5. Acompanhar·e fiscalizar o cumprimento das 
condições ajustadas na presente Ata. 

8- DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
8.1. Fornecer os medicamentos obedecendo 
ngorosarnente <c~o disposto no anexo I (Te~mo de 
Reierênc;a) do Edital do Pregão Eletrônico n ° 
82!:~012 

8.2. Providenciar a imediata corrc;cão elo 
dclrcrêncras._ falhas ou rrregularidades const<Jiild<Js 
pelo ORGAO GERENCIADOR referentes âs 
condrções firmadas na presente Ata: 
8.3. Viabilizar o atendimento das condições 
finmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata: 
8.4. É vedado o acréscimo dos valores registrados 
na A TA de Registro de Preço conforme art. 12 § 1 o. 
do Decreto 7.892/13. · 

9 · DAS PENALIDADES 

9.1. Com fundamento no artigo 7" da Ler n" 
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.0 5.450/2005. 
ficará impedid<J de licitar e contratar com a Unrão 
Estados. Distrito Federal ou Municípios e ser~ 
descredenc:iada no SICAF e no cadastro de 
fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUIJE. pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
g~r~nticla a ampla defesa. sem preJuízo das 
comin<Jqõcs legms e multa a licrtante e a 
adjudicatária que: 
9.1.1. Niio retirar ou não aceitar a nota de. 
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empenho. quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta: 
9.1.2. Deixar de entregar documentação exigida 
neste Edital; 
9.1.3. Apresentar documentação falsa; 
9.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto: 
9.1.5. Não mantiver a proposta: 
9.1.6. ralhm ou fraudar na execucão do contmto 
9.1.7. Comportar-se de modo inidÔneo; . 
9.1.8; Fizer declaração falsa; 
9.1.9. Cometer fraude fiscal; 
9. 2. A licitante estará sujeita à multa de 1 O (dez) 
por cento do valor contratado para a contratação 
quando incorrer em urna das hipóteses da 
condição anterior; 
9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei 
no 8.666/93. a adjudicatária ficará sujeita. no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração, inexecução parcial ou inexecução 
total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
9.3.1. multa de: 
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dra sobre o 
valor adjudicado caso o material seja entregue 
com atraso. limitada a incidência a 15 ·(quinze) 
dias Após o décimo cji<J c a criténo da 
Admrnrstr<Jção. no caso de entrega com ntraso. 
poderá ocorrer a niio-aceitação do objeto. cll~ 
lorma a configurar, nessa hipótese. inexecução 
lotai da obrigaçiío assumida. sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença. · 
b) 5% (cinco) sobre o valor adjudicado. em caso 
de atraso na entrega do objeto, por período 
superior ao previsto na alínea "a". ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida: 
c) 1 O % (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 
ern caso de inexecução total da obrigação 
assumida: 

10- DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
10.1. O(s) contrato(s) advindo(s) da presente Ala 
poderá(ão) sofrer alterações. obedecrdas às 
disposições contidas no art. 65, dRl.ei 8.666/93. 
1 0.2. O gerenciador desta Ata de Registro de 
Preços acornpanhará a evolução dos preços ele 
mercado. com ·a finalidatje de verrlrc:J:· sua 
cornpalibrlrdade com aqueles registrados na atn 
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os 

· de mercado os preços registrados que forem 
iguais ou inferiores a ·média daqueles apurados 

· pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo 
do Amapá. por intermédio do órgão gerenciador 
do registro de preços: 
10.3. Quando o preço inicialmente registrado 
.tornar-se superior ao pre_.2_o ~~dio praticado no 

mercado, o órgão gerenciador solicrtani ao 
. detentor da ata. por escrito. redução do preço 

req1strado, de forma a adequá-lo aos níveis 
definidos nos lermos do subitern anterior· 
1 0.3.1 Quando o preço registrado ' tornar-se 
superior ao preço pralicadp no mercado por motivo 
superveniente o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a reducão dos 
preços aos valores praticados no mercado: 
10.3.2. Caso o detentor da ala não concorde em 
reduzir o preço. será liberado do compromisso 
assumido. devendo o órgão gerenciador convocar 
os demais licitantes, visando igual oportunidade ele 
negociação: 
1 0.4. Quando o preço de mercado tornar-se 
superior aos preços registrados e o detentor da 
ata. mediante requerimento devidamente 
comprovado. não puder cumprir o compromisso. o 
órgão gerenciador poderá: 
a) liberar o detentor da ata do 
assumido. sem aplicação da 
confirmando a veracidade dos 

compromisso 
penalidade. 
motivos c 

comprovantes iiprescnlados. e se a cornunir:<Jdio 
ocorrer antes do pedido de fornecimento: · 
b) convocar os demais detentores da ata visando 
igual oportunidade de negociação. 
1 0.5. Não havendo êxito nas negociações de que 
tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação da Ata de Registro 
de Preços. 

11 ·DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
11.1 O detentor da ata. assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, terá seu registro 
cancelado Quando: . 
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a) Não cumprir as obrigações da presente Ala: 
~ Não ~etirar a no\a de empenho no prazo 
eslabelecrdo pela Administração sem justificativa 
aceitável: 
c) ~ão aceitar reduzir seu preço registrado na 
h1potese de este se apresentar superior aos 
pralicados no mercado· 
d) Por razões de inte.res~e público devidilrnente 
demonstradas e justificadas pela Administração: 
11.2 O detentor da Ala poderá solicitar o 
cancelamento de seu registro. na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a 
perfe1ta execução contratual. decorrente de caso 
fortuito ou força maior devidamente, comprovados. 

12. DA PUBLICIDADE 
12.1 O (s) preço(s}, a (s) quantidade(s). o (s) 
detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) 
resur~1da (s) do objeto e as quantidades. corno 
tarr~bern as possíveis alterações da presente Ata. 
serao publicadas no DOU e DOE em 
conformidade com o disposto no Decreto n• 
7.892//2013. 

13. DA DESPESA 
13.1 A despesa decorrente da presente Ata 
correrá à conta de recursos previstos no 
Orçamento da Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá. conforme disponibilidade orçarnentari<t 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Integram a presente ata o Processo 
~drninistratil,l~,o 2012/66023, Edital do Pregão 

Eletrônico n. o 82/2012 e as propostas, com preços 
e especificações: 
14.2. As questões decorrentes da execução deste 
Instrumento. que não possam ser dirirnrdas 
administrativamente, serão processadas e julgadas 
na Justi,:a Estadual. no Foro da cidade de Macapá
Ap. Seçiio Judiciária do Estado do Amapá. com 
exclusão de qualquer outro. por mais privilegiado 
que seja, salvo nos casos previstos no art. 102. 
inciso I, alínea 'd". da Constituição Federal; 
14.3. Na contagem de todos os prazos 
estabelecidos nesta Ala excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. e coosiderar-se-ão 
os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário: 
14.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos 
acima ern dia de expediente nesta Secretaria. 
14.3.2. Se o vencimento cair em dia que niio 
houver expediente nesta Secretaria de Estado. os 
prazos de que trata o subitem 14.3 serão 
prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

E por estar, assim, justo e avençado. 
depois de lido e achado conforme. foi o presente 
instrumento lavrado em três vias de igual teor e 
forma e <Jssinado pelas partes c testemunhas 
abaixo. 

Macapá·AP, 28 de agosto de 2013. 

1:0- .12,. -~~14 w:...,~ 
SECRETARIA DE ESTADODASAÊ DO 

AMAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ADJUDICAÇÃO DAS EMPRESAS 
VENCEDORAS- Art. 4° inc. XX Lei 10.520/02 

A sua Excelência Sra. 
Secretária de Estado da Saúde /AP 

PROCESSO: 2012/66023 

O Pregão Eietrônico n° 8212012 • SESA 
para .Registro de Preços, que trata este processo 
objetivou a seleção da melhor proposta para 

. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ'UISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 
necessário~ à implantação dos proJetos 
CONSULTORIO DE RUA, CAPS 11 e CAPS AO.
CESM/SESA, de acordo com as caracteristicas 
mínimas descritas no Anexo I - Termo de 
Referência do Edital. Foi em toda a sua tramrtação 
atendrda a legislação pertinente. 

Desse modo, sal.isfazendo a lei c ao 
mérito. ADJUDICO as ·empresas abaixo 
relacionadas. vencedoras desse cerlarne nos 
termos da Ata da sessão pública do pregão 
juntada aos autos. 
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EMPRESAS VENCEDORAS: 

lt de de 1 Preço Preço 
e marca Fome ~·I~~~··, Total 
·m cimen R$ 

to 

o Quick 
2.826.0 

1 
Mass<Jg UNO 06 1 471 :oo o •e I 

Descrição: Cadeira para Massoterapia. 
acolchonda. revestimento em corvim verde cl<~ro. 
pés e suportes em metal. 

:·~ .!. Mil~~~i~ ·.1. ~:~q·:·:·L:.~~ .J: 29:óo 'f.'2~.?:oo , 
9escric;ã,o: . . \'Ja~Jdeja Ai~:o~; ... :.alft1êt1s&i~ : 
22cmxl2êrl')ie1.5tlj1:.': .. '?.: : ·· :. ... 

~·:: :· .. : 

UND 1i' 25.00 476.llC 

'Descrição: Travesseiro ergonõmico. antiácaro. : 
revestirmmto lavável. 

IIt I 
• e · ma~i:a 

mi 

r orAL 

i dede 
i Jf~rne 
: ·crmen 

to 

· Q 'Preço 
~a Unitário 

n. R$ . 

' 3.542;0 •' 

I iO 

:Preço 
Total 

R$ 

·~ :MATAS •UNO ,. 06 ; 845:00 ' 5'070'0 : 
. . I I ' I o : 

Descrição: oBa la de Oxigênio. com 'fluxo metro c j 
vâlvula. 4l. · 
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TOTAL 

Preço 
Forne Total 

to . cimen R$ I' 'R$ 

1 I' KR UNO 12 : 2.200,0 26.400. 
, 2 Móveis . . 1 O , '00 
i 'Descrição: Leito com duas manivelas. G<Jbeceira c 

I
·P.e~;iras removív_eis. injetadas 'em poliuretano 
ngrdo expandrdo.com grades laterais 

, inoxidáveis.comandos por duas manivelas 
' proporCionando movimento fawler e •tredelemburg 
, .pela . ·cretnalhcira. suporte de soro inoxidável 

I 

regúlável, rodas 04 polegadas. sendo duas com 
ifreios na diagonal,medindo 2.05m de comprimento 
por ·1 ,05 m de largura. . 

, TOTAL I 26.40 . 

•marca 

1•0;00 

Qua , :Pr~ço . . lP~eço · 
nt ; .UnrtáAo i Total 
I • i iR$ . R$ -cimen 

.to 
Renovi j 

15 · Colchõe L:JND 12 279.00 i 3·3~8.0 
. s I I 

:Descrição: Colchão para leito de hospitalar ·com · 
::. •revestimento •impermeável adulto, ·em espuma 
1 1revestido •em ·courino .. medida: O,o8B mic·1.88m •x 

0,12m, itipo D-44. 

, Preço 
m11rca Forne ' Q~a Unitário 

cimen ° · : •R$ 
1 i ;FORTIN UNO i 10 l 66,10 i '661.00 i i 'tO I l 

l o i ox . : :1 ·I 1 · ;,o I 

Preço 
Total 

R$ 

Artmed UNO 12· i 250,00 3 .000.0 
j Descrição: Bandeja retangular . inox para ·1· 1 2 1 , • i ·· o 
·! .procedimentós, dimensões 29cmx _18cmx 1,5 em. · ! Descrição: Hampers: estrutura tubular em aço 

TOTAL 6.181,0 
o 

lt de de i Q Preço ! Preço 
' ua ... , · e ! marca Forne i t . Umtarro i Total 

, m : cimen ,. n · ! R$ I R$ . 

: to ' I ! 

: ~ ! Rota! ' UNO J 06 I 267,98 
1 ·6~7 •8 ! 

· Descrição: <.'m·rinho Cilindm 1),, Oxirrimi" I 

. l'nrtíll il llt• .\lurnínio Ui L ·I 

. inox, circular com 03 rodízios. 
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Qua 
Preço 'Preço 

F orne 
·nt. 

·unitário Total 
: cimen 'R$. -R$ 

to 

UNO 
! 

12 
r 20.90 250.80 
I 

Estetosr.ó.pio, Classe 2 preto c 

I 

'iti~illlii'l. 
111 Michelet · UNO ! 04 I 740:95 ! 2:8.43.8 i : 

1

4 h . 1 · : O · ; ! 
1Descrição: Balança antropométriêa adulto. coni · 

; 'capacidade alé 200 kg ·e atrõpometro acoplado .. : 
, p~o com revestimento em borracha·e tensiõmetro · : 
l ---···- .. li 

: I; 
! de alta precisão. 

:r<i>TAL 
•' 4784,6 I i 

o 

··;!~M~~t;~~rrre!?~:~{ii!J~r::r),~~~os3• 
... ->; ··:,;:~- . 'j". ~ '/ ·r-. . 
J;~~ffio:~~~;;;t~ ·ouir1~ ... ~~~~:ri~~:~ (1 1

' .~· 
IPre:goeiro CPUSESA 

Macapá, 28 de·agosto de-2013 · 

Homologo e declaro que a despesa 
satisfaz as exigências do art. 16,17 da Lei 
Complementar 10~12000. 

~~.L:. l':'l.~..;,o 
O/inda Consuelo ~u..f! 

Secretária 'dé Estado da Saúde 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ADJUDICACÁO DA :EM.PRESAVENCEDORA 
Art. 4" inc. XX Lei 10.520/02 

A sua 'Excelência·o Sr. 
Secretário de Estado da Saúde /AP 

PROCESSO: 20121739411 

o Pregão Eletrônico n• 0812013 - SESA 
}>ara Registro de Preços, que trata este processo 

· objetivou a seleção da ·melhor proposta Registro , 
de Preço •para Aquisição de Impressoras Pata · · 

· .Aparelho De Ultrassonografla Oo 'Setor De · 
lmaginologia Do Hospital De· Clinicas- br. 
··Alberto lima · CA'DTISESA, de acordo com ns 
camcteristicas ·mínimas descritas no Anexo 1 -· 
Termo de Referência do Edital. Foi em toda a sua 
trarnítação atendida a legislação pertinente. 

Desse modo, satisfazendo ·a lei :e ao 
·méritO. 'ADJUDICO -a empresá ábaixo relacionada, 
venéedora desse certame nos termos da Aía da 
sessão pública do pregão juntada aos autos. 

: ú. 
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· :1;~·~~::..i~: :·~: :·:;··~d~) ;.:k; \.·~:k'!Z'~d:~d,,; ~~n:··:·: :·: F::D.'">~:::_ 

:_}(·:: ::: ;:? ·:--. 2 <~c ~-:~1:'d :..~r)~~·=-~K~L-~ ~k: ~:nr-.1.;~>\' ~-·::i·~-::;; 
I.Hl:."~:: -~-.;-<1 !.=~·:di .. h :.~ll':) t)!: ~i s~~i~:;{'icn~~--~·::.:'i: -.:q•< 

. . . ' . 
:::·:a~., .::i~:' e:;:::·.~::::r~:'-. 

TOTAL GERAL LICITADO:· 

. /- .... 
\·j . .' . ,, ,·t' ),·, l . ' ,i 

Pa.blo Patrick'Dua'rte Fernandes 
Pregoeiro CPLISESA 

ü.oc 
1. 0~9~ 

Macap~. 26 de <lÇJOslo do 201 :l 

Homologo e declaro que a despesa 
satisfaL as exigências do art 16.17 da Lei 
Complementar 10112000. 

Ma capa, de de 2013 

<12>-.L 6.....-.,a,.j;..;..z.· 
Olinda ·corisueróTuiia Ai~ 

Secretária de Estado ~ 

(Educação 

E Ida Gomes Araújo 

COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 
EQUIPE DE PREGÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

HOMOLOGO 

PREGAO ELETRÔNICO N'.:01012013- SEED 
PROCESSO N°.: 2013/29731 

) 

OBJETO: A aquisição de uniformes escolares para atender 
as escolas do ensino fundamental do Munlcipio de Macapá 
"Costura Maca pá". 
VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO: R$1.392.811,90 (urn 
milhão trezentos e noventa e dois mil oitocentos e onze 
reais e noventa centavos) 
VALOR TOTAL ARREMATADO: R$ 484.943,93 
(quatrocentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta 
e três reais e noventa e trêS centavos) 

LICITANTES VENCEDORAS: 

N. M.ENEZES DA SILVA EPP 
NOTA MALHARIA 
CNPJ: 16.672.880/0001-82 
LOTE 01,03,05,06,08: 
NO VALOR DE R$268.512,44(duzentos e sessenta e oito mil 
quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) 

GAIRIS M. SILVA MENEZES 
MODA EXADA 
CNPJ: 10.963.93810001-60 
LOTE 02,04,07: 
NO VALOR DE R$ 216.431.49 (duzentos e dezesseis mil 
quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e nove 
centavos) 

Macapá, 28 de Agosto de 2013. 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N•. 016/2013 (Registro de Preços) 

Processo n• 2012/78933 

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO comunica 
que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n• 
016/2013, que objetiva a aquisição de materiais de 
consumo kit aluno destinados a ·.atender o programa 
nacional de acesso ao ensino técnico e emprego -
PRONATEC, foi REVO DA por questões administrativas, 

Macapá, 26 de agosto de 2013. 

Secretar' 
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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇAO 

RESOLllÇ . .\0 N". 48/13-CEE/AP 

CESSA. COMPI'LSORIAME:-ITE, 
AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 
DO EI'\Sl:-<0 FUNDAMENTAL E DO 
E11iSJIIiO .'\tÉDIO DO COLÉGIO 
OSVALDO CRLZ · COC, EM 
MACAPÁ/AP. 

A Presidente · do Conselho Estadual de 
Educação no uso das atribuições legais 'que o cargo lhe 

confere de acordo com a Lei Estadual n•. 1282/2008, 

Decreto Governamental n•. 3020/2013 e de 

confonnidade com o inciso XIV do Artigo 16 do 

Regimenlo Interno deste Conselho Estadual de 

Educação, aprovado pelo Decreto Governamental n•. 
52361201 O e considerando: 

- A Resolução n•. 37/12-CEEIAP: 

- O Processo n°. 079113-CEE/ AP; 
• A análise da Assessoria Técnica/CEEi AP. 

RESOLVE: 

Art. t• Cessar, Compulsoriamente, as 

atividades educacionais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio do Colégio Osvaldo Cruz - COC , em 

Macapá/Al'. 

Art. 2"- Detenninar que o ex-diretor do Colégio 
Osvaldo Cruz • COC recolha, num 'prazo de 30 dias à 
Secretaria de Estado da Educação/Núcleo de Inspeção e 

Organização Escolar a documentação escolar dos alunos 
egressos da mencionada Instituição de Ensino. 

Art. 3• - Autorizar a SEED, por meio do N lO L. 
a expedir a.documentação escolar aos alunos egressos 

do Colégio Osvaldd Cruz- COC. 

Art. 4' - Esta Resolução entra em vigor a partir 

desta data, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete dn !>residência do Conselho 
Estadual de Educação. em Macapá- AP, 28 de agoslo 

de 2013. • 

EUNICE B~rDE PAULO 
Presidente do CEE/AP 

Decreto 11°. 3020/13 

(Trabalho e Empreendedoris"illõ'"] 

Sivaldo da Silva Brito 

I'ORT.\RI.\ .'1". 11~9•'2013-SETE 

O SECRETÁÍUO DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENOEOORISMO, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas, nos termos do Artigo 
123 da Constituição do Estado do Amapá e considerando o 
contido no Memo: n° 0070/2013- GAB/SETE, de 30 de 
Julho de 2013. 

RESOLVE: 

D~.·si;;.nar. M:udonl.lúni'ot· C~tmpos ,-\1\•rs. Chdt: 
I.Jc Uabin~te - Cód CD<;-J t:enriquc tle Lemo~ Bastos, 
(:oNdenadoria ·de Empn:cnd..::dmistno/'SE"I E. CD~-1. l{itnrdo 
Pen:ira dos ~antos Júnior, Gerente de NUdco/Cuort.kuadur d~ 

Empr~~ndedori;;;mn/SETt. CDS<!. \Iara 'Christi<tn Sil,·a <h· Sousa. 
."~sst:ssor .luriJtco:Asscssorin Juridic<~. Cod. CDS-2. para \Í<Ijar'm dn 
S\.'tk de sua:' ntribui,·i\es .\1nc;lpÚ-:\p. at( o~ .\lunicipio~ dt• Snra do 
;\;1\'iu c P~dr:t Bnwca. lll' períc1cto d~ O I e 011118/13, p;ira 
panic11mrcm da A~·no "(1('1\'t:nlL) Pt:rtt' Jr.: VoJç~". 111111~ ~:~pcdtic1Lmentc 
··Açâu \1Mis ChJadouli:t"'. 

THAB,\LIIO 

Secretário 

I'OI!f.~ RI.\ 'i". !1~0/2013·SETE 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO 
E EMPREENDEDORISMO, usando das atribuições legais que 
lhe são conferidas, nos termos do Artigo 123 da Constituição do 
Estado do Amapá e considerando o contido no Memo: n° 
081/2013 CT /SETE, de 01 de agosto 
de 2013. 

RESOLVE: 

D~si!!n<U, :\'alllima "al'ia :'\:asdmrnto Flr'(H 
CuLndcnadma do lrnhalho CT/SF.TF., Cód. CDS-J. Raimundo 
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Ta"an·s de l.iln:1 Filho. üerenh.: t1(' \'ut.:h.::·'(.'oorden:lrll'na Je 
Trahalhu/SETE, CDS·2. para viaja1c:rn da seck d~ ;;uas Jtrihuu,:\1-::s 
Ma..::.:~P::a-AP nh: n cidade de Bras1ha-DF. o~ mesmt1S iràl) part1cipíH da 
Kcunil1n Tc!cniL:a do (j I' FO~SET. tc:nllo wnw prnun da reuniflll 
l:\bda de lcvnnt;Jmcntn d~ l.:WilUS do SlNE e ::.nhrc n PRCH<:\ll:·l·. llCI 

pcrio~od< 12 a 1·1.08.13 

G.\BH\I:TE UO SF:CRET.\RIO lli:: .. TAllO DO TRABALHO 
E F."PREENDEIJORISMO em 112/0 12013. 

Secretári 

I'OllTAIUA N". !152121113·SETE 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO 
E EMPREENDEOORISMO, usando das alribuições legais que 
lhe são conferidas, nos termos do Artigo 123 da Constituição do 
Estado do Amapá e considerando o contido no Memo: n° 
021/2013 NAPF/CE/SETE, ele OS de agosto 
de 2013. 

RESOLVE: 

l.k:'H!IHlf, Hirrmlo Prreita do~ S:1ntus Jüuiur. 
G~l~nl~ de Nl1cleo.'Cn~rdcnadllr dt: Empn.:c11d..:dommo/Sl: 11:. CDS-
2. p<lfí.1 viajar da s .. ·dc de suns at1 ibmções \-1ncnp:'l-,\l' nt.! o numicipio 
de Maza~i'lo 1\io\·o. onde o me~lllo p:micipará d~ uma r..:uniào· com t1 

rcprcst:ntnnte da s~crt"tnria de Estado <.lu T uriSIIIO .: (('!:11 as 
í\::;sociaç(ks c.!!: ArtL::-anatn ~k i\1:\Zag<lJ Ntwo ~ ~1n7a,g<ln Velh1i. tendo 
..:1mw pau!:.~ a ..::Llm~rci,1111.1\~Ll de nnesana111 111\ cspaçt' inll.:rtlt' _l1l~ 
l :\ T. no di:~ O(tfOR/l 1 

GAIII:\ETI.: UO SF.CRF.T..\IUO l>f.' S .IUO 00 TR,\BALIIO 
f'. HIPREE:\llEDORIS~IO. em 05;[)8: .~13 

·u 

Secretar~ ""'""''b,d, Empreendedorismo 

POR L~ RI~ i\'. 0:"312013-SETE 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO 
E EMPREENDEDORISMO, usando das àtribuições legais que 
lhe são conferidas, nos termos do Artigo 123 da Constituição do 
Estado do Amapá e considerando o contido no Memo: n° 
028/2013 CE/SETE, de 06 de agosto 
de 2013. 

RESOLVE: 

Designar. \\'nrllen R.~tmon Holamla Cortrs d:' 
J~ochn. ComdcnaJoril't Je Ancsanato. Cüdigo CDS-3. Ricardo 
Pereira dos s~ntos .Hmior. ficrc:nte dt: NUd~.:~,.,:Comdcnadcll de 
Emprec:ndedC~rismo/SCfC. CDS-2. l' Carlos Hrnriqur da Silvn 
Puixào, Gt:r..:ntc de Subgrupo de npoio a,,s pw_gramas de: Gc:raçflo r..h.: 
l::::mprego e Renda. Código COS-I. para \·mjarcm dn ;ede de: .\ll:l" 

mribuiçõc:s Macapá-AP. at(· n comunidade dn Vila 1\o\a m1 
mwucip!o se Porto Gr:mCe no din 07/08/13. o~ Tncsmos farlio 
apliCíiÇ<\Cl de quesllUnári~, a lirn de ln~ntar o pcrtil Súc\0 F.conômiCt.\ 
~ Empi .. ·('ndcdor dos morndNa:s. para ~uhs1diar as a~·t"\c$ llo pro!!wmn 
Amnpó de Oportunidades d~t Coorll~o:nt~çào do EntJlrcX"ndedorismo 

1>0 TRABALHO 

Secretario 

POI!TARIA V. 054121113-SEH: 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO 
E EMPREENOEOORISMO, usando das atrrbuições legais que 
lhe são conferidas, nos termos do Artigo 123 da Constituição do 
Estado do Amapá e considerando o contido no Memo: no 
0072/2013 GAB/SETE, de 06 de agosto 
de 2013. 

RESOLVE: 

Designnr. 'l:u:duu~l .Júnio,- (õliiiJ)OS Alves. Ch~f~ dl! 
(iabint'lt:- ((1d. CDS-3. Henrique dr Lemos Ra~.;f()S, Co!irdenadnna 
de l::mpreendednrisn11VSF.TF., CDS-3 • .-\lcssandnt .\lelu 'lartins. 
A$~C-~.;;orn de Dc:st:nvul\'imcnlo lmtttuciOil~ll -· CDS-2. Ri(':~rdn 
l1creira <.los Santos Júnior. Gerenlc dt: Nllcleo.:foorJcnador dt: 
Empre~ndcdMi~mo/SET[. CDS-2. Carlo~ Henrique da Si h a 
Paixi\o, Gt:renl~: <.1~.: Suh)!ru~o de apL1 1('~ aos progrnm:h de Gcmç"n 1.k 
Emph:go ..: Renda. Código CO.~. I. para vi:üarcm da s~tk t.k smt:' 
alJihuiçC\!s Ma~.:itpã-Al', 11t~ os nu111icipios de Cnlçoene ~ Amap<l nt"l 
p~:ríoJo dL~ O~ a OIJ/tlS/13. o~ mesml"!s par!icipnrão da i\~·ào ··GLM."rnt' 
Perto de Você .. _ mais I!Specith:amçnt~: Acào Mais Crdadanr;l. 

l.o\lllli'ETE DO S[CRET,Í.RIO Uto: STAHO 00 TR,\IIAI.IIO 
r.; DlPREEI'OOF.I>OIUSMO. em 061 

Secretári 

POIH.\RIA :-,•. 055/ 2013-SI':T[ 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO 
E EMPREENDEDORISMO, usando das atribUIÇÕes legais que 
lhe são conferidas, nos termos do Artigo 123 da Constituição do 
Estado do Amapá e considerando o contido no Memorando n° 



- ~-------------------------------------------------------------------------------------------

Maca ã 30.08.2013 

57/2013· NAF /SETE, de l6 de Jul~o de lOFJ. 

KESOI.H:: 

lh'si~n:tr ll :.cf\ idot .\u1imiu ('t~~ar ('outiuho \'i:11111H. 

tli,:l~- o, .. Tt<llhl'"ll~s/I.;I:TE. pma tiscalt1ar :\ e\l.'(uÇi'l•' da fHt'ita:;iu' 
ti~ \CI" ÍÇtlS cl,, (m1/((l(tl(/rJ ~~~ l)f)]/1013. l'dL'}'lrchltl :'0111 n EmtlfCSit 

D~t·trnfdu!' l.TU-\. h'J:tf,\ ,:,lllh1 tlh_JI.'IiHt :llllílnllkn\,h' prt:\clltl\01' 

ClliT\.'1!\ il .: :lS:-15t~ll1.:b t~mka th':-. <~p:m~lhl'' J\· Ar CondiCit"!n;Hhl l' 

Cl'ntl~tltlt· :\1 

Esta Portariil entrará r.m vigor na data de sua 
publicação, rcvogAndo·sr. as drsnosições em contrário. 

·.\111.\ 1>1. I.SI.\IlO llO 

10.<JIII6dl')ulhn,k~UI.; 

rotrr.' RI·\ '"· osr.! ~nu.sr:n: 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO • 
E E~PREENDEOORISMO, usando das atnbuiçõcs legais que 
.~c silo confcr.das, 11os termos do Artigo 1 }.3 d.1 Constituição do 
Es:ado to Amapá e consrdcrando o contráo no Memorando no 
57{2013- NAF/SET.E, de !6 de Julho de. 7013. 

llf.SOLH:: 

• llfSi!!fllll' 11 '\l'l\'lt!tll .\lacti1JH'I .lc'111inr ('ampu~o .\h'C.'. 

<.. hd .. • d~,.· ( t:lhli:..:h.:·S[TC. p<J:n lbt:alit:tr a l'\ü'm;fio da pi'C:'\l:t..;:ln de 
'\l':"\'J\'n~ Útl Ümtfllftldo 11". fJIJJ!]IJJ3. ~,:,:lchrudu Clim 11 bnpn:!<-a \'it.la 

.\~t.·nda dr \'itl!!rn.; ,. Tu.-i:omu. 

Esta Portaria entrará em vigor na data de .su~ 
p~ol·cação, revogando se as diStJOSiçéi<•s em contránc. 

(; \111\f.l E fl.\ St::CIU:T.\111.1 lll. rXI'.\1!0 110 
'IIUB\I.HO E E\ll'llH'\IlUlOIUS\.I(l. em I(• 1k lulluo de 
~lll.~ / 

uias Estaduais· 

(Adap 
lvana Maria Antunes Moreira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N°. 006/2013-<:EUADAP 

Processo n•. 28750.000512/2013- SDR 

) 

A Agência de oesenvoMmento do Amapá - ADAP, por 
intermédio da Comissão Especial de Licitação, toma publico, 
que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de especializada 
para prestação de serviços de limpeza geral das vias internas, 
área comum de lràns~o nos slands. área de piso de asfalto, 
entorno do estacionamento de carros particulares, 
·estacionamento de ônibus e canteiros gramados da área da 
50'. Expofeira Agropecuária do Amapá, no Parque de 
Exposição engenheiro agrônomo AntOnio Roberto Ferreira da 
Silva, estando a sessão publica para recebimento dos 
envelopes de propostas e a documentação de habilitação 
prevista para às 14h30min, do dia 12 de setembro de 2013, no 
auditório da ADAP, à Alameda Abra~o Peres, s/n, Centro. 
Macapá -AP. O Edital poderá ser obtido junto à Comiss~o 
Especial de Licitação (trazer pen drive). na Coordenadoria de 
Aquisições da ADAP, no mesmo endereço, no horádo das 7:30 
às 12:00 e das 14:30 às 18:00 horas. Informações e 
esclarecimentos serao prestados pela CEUADAP. 

Macap~2013. 

Rai:::::::u: ~es da Silva 
Presid~nte ~a CEUADAP __ _ 

RATIFICACÀO DE JUSTIFICATIVA 
JUSTIFICATIVA N°. 025/2013 • ADAP 

IV ANA MARIA ANTUNES MOREIRA, diretora-presidente da 
Agência de Desenvolvimento do Amapã. no uso de suas 
atribuições. RATIFICA as razões de justificativa apresentadas 
pelo da Comissão Permanente de Licitação, Hermeson 
Moraes de Araujo, nos autos do processo abai~o 
espedfrcado: 
Processo n•. 2000.208/2013- ADAP 
Assunto: Dispensa de Licitação 
Fundameilto legal: Artigo 24, inciso 11, da Lei n•. 8.666/93 e 
suas alterações. 
Adjudicado: COMt:>ANHtA DE INFORMATICA L TOA· 
ME(CNPJ 05.758.365/0001-01). 
Valor: R$ 2.011.50 (dois mil e onze reais e étnquenta 
centavos). 
Objeto: Referente à contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de reparos na impressora HP 
LASERJET M5035MFP da Agência de Desenvolvimento do 
Am&;;á. 
Macapá-AP, 26 de agosto de 2013. 

(~ 

(DIÂRIO OFICIAL) 

IV ANA MARIA ANTUNES MOREIRA, diretora-presidente da 
Agência de oeienvolvimento do Amapá, no uso de suas 
atribuições, RArJFICA as razões de justificativa apresentadas 
pelo da Comissão Permanente de Licitação. Hermeson 
Moraes de Araújo, nos autos do processo abaixo 
especificado: · 
Processo n•. 2000.221/2013 • ADAP 
Assunto: Inexigibilidade de licitação 
Fundamento Légal: Artigo 25, inciso 11, combinado com o 
inciso VI do artigo l3, da Lei n•. 8.666/93 e suas anerações. 
Adjudicado: TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 
01.920.819/0001·30). 
Valor. R$ 2.4~0.00 (dois mil quatrocentos e noventa reais). 
Objeto: Referenie á insc!ição do servidor Hermeson Moraes 
de Araújo para participarem do Curso Completo e Prático 
Sobre Licitações e Contratos a ser realizado na Macapâ, 
Estado do Amap~. no período de 12 í/16 de agosto de 2013 .. 
Macapé-AP, 26 de agosto de 2013./j/ 

(~J ' lttl~ 
lva 

(Amprev 
Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO 

PORTARIA NO 117 d• 21 de agosto de 2013. 

O Diretor Presidente d~ Armpá Previdênr.la, no uso das 
atributçOes conferidas pelo Inciso XIII do artJ4 do Regimento Interno 
aprovado pelo Ato· Resolutório no. 001/99-ÇAJAMPR~V. de 02 de 
setembro de 1999 e tendo em vista o que consta no Processo nv 
2013.07.09671' DIBEF/AMPREV,de03/07/2013, resolve conceder pens~o 
na forma a seguir discriminada: 

Dados do lnstltuldoi 

Nome da e<·servldora: RITA SIMONE VIDEIRA DA SILVA, matricula 

n• 333417; Ca'lio: Auxilio r •m Laboratório, CPF no Sfl/1.132.272-91; 

Data do Óbito: 23/06/2013; lotaç3o: Secretario de Estado da Saúde 

(SESA). 

Pan:ela(sl da pensão, vigente a partir de 23/06/2013 -dato do 
óbito 
OENOMINAçAO (DISCRIMINAçAO PERCENTUAL 
REMUNERAçAO) 
Vencimento 100" 
TOTAL 100% 
Dados do(s) pcnslonbta(sl 
BENEFICIÁRIO (5): PARENTESCO I NATUREZA "' \DA PENSÃO COTA 

JOsl CAPITULINO DA rilho(a) Tempo r:. ria 50% 
SILVA NETO 
FERNANDO HENRIQUE Filho (a) Temporária 50% 
DASILVAGOMES 

Concedo a pendo. neste ato discriminada, com fundamento legal 
nos arts. 10, lnc~o I,§ 51; 26. § 1•. 31 e 89, da lei Estadual no 091S, 
de 18 de agosto de 2005. Remllo que o presP.nte beneficio será 
inclufdo no Plano Fil'\ancciro, conforme determina o art. 91, §1'11, da 
lei n• 0915/2005, com redaç;o dada pela Lei Estadual n• 
1.432/2009. 

Mac.'lpâ ~AP. 21 de ,ostQt,; 2013. 
~---;.. ...... . 

<a~os ~os Anjo' Oltvelra 
Ofretor P. ente Interino da Ame~pá Previdência 

ATA DA QUINTA REUNIAO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDENCIA- CEP DO ANO DE 2013. 

Aos vinte e trés dras do mês de maio do ano de dcrs mil e 

treze. no .Auditórro da Amapá P'evidência- AMPREV. situado 

a Rua Binga Uchõa número dez Centro. Macapá·AP. às 

dezesseis horas e oito •n,nutos o Pres'decte. senhor CARLOS 

ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA. cumprimentou os 

Conselheiros Tnulares e Suplentes e demars presentes. e 

sugenu que fosse estrputado prazo para esperar completar o 

quórum mlnlmo para rnicro dos trabalhos. Todos concordaram 

em estipular. no máxrmo. tnnta mrnutos de tolerãncra para Inicio 

das reuniões. Após. às dezesse1s horas e vinte e um minutos. 

leve inicro a quinta reunião 01dinána do Conselho Estadual de 

Previdência, na d•reção do Presidente Em seguida. apresentou 

o ITEM 01 da PAUTA ·LEITURA DO EDITAL número. zero, 

zero. seis. de dois mil e treze. o qual convoca os membros do 

Conselho Estadual de Previdência, Diretoria Executiva, 

Gerente Administrativo e rinanceiro e Procurador Juridico da 

AMPREV. para fazerem-se presentes nesta sessão. ITEM 02-

VERIFICAÇÃO DO QUORUM. chamando nominalmente os 

membros Trlulares e Suplentes do Conselho Estadual de 

Previdência na seguinte orcem. DELCIO FERREIRA 

MAGALHÃES. ausente representado por sua Suplente IVONE 

REGINA MUSSI TOSTES. presente, JULIANO DEL CASTILO 

SILVA. ausente. representado por seu Suplente LUIZ 
RATIFICACÃO DE JUSTIFICATIVA 

JUSTIFICATIVA N°. 027/2013- AD~ _ · . AI!:?NSO MIRA PICANÇO, presente. JUCINETE CARVALHO 
.»'t'-:<r' 
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OE ALENCAR. ausente representada por seu Suplente RAUL 

SOARES PEREIRA DE SOUZA, presente. PAULO CÉSAR 

00 VALE MADEIRA. presente, JORGE EVALDO EOINHO 

DUARTE PINHEIRO. aúsente. PAULO OE SANTANA VAZ 

presente. FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA. presente 

CLAUDIONOR MEDEIROS DE ANDRADE. presente. EDSON 

FRANÇA, presente, HELIELSON DO AMARAL MACHADO. 

ausente. representado por seu Suplente AUGUSTO CÉSAR 

DE MEDEIROS COSME. presente, HEMERSON OE SOUZA 

DIAS presente. LADILSON COSTA MOITA, ausente. 

GILMAR SANTA ROSA BARBOSA. presente CARLA 

FERREIRA CHAGAS, presente. LUIZ CARLOS DA COSTA 

PESSOA, presente. PAUTA.- ITEM 03 • LEITURA DAS 

JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Conselheira Jucinete 

. Carvalho de Alencar e os ConJelheiros, Jorge Evaldo Edinho 

Duarte, Helielscn do Amaral Machado e Ladilson Costa Moita. 

PAUTA - ITEM 04 - Homologação da Posse: 4.1 -

Conselho Estadual de Previdência - CEP: • Paulo de . 

Santana Vaz- Membro Titular. representante do Tribunal de 

Contas do Estado do Amapá, em substituição ao Senhor Jose 

Marcelo Santana Neto: • Celina Afmelda de Souza Cordeiro-
"" Membro Suplente representante dos servidores do Poder 

Executivo Civis Inativos e Pensionrstas. 4.2 - Conselho Fiscal 
l I 
da Amapá Previdência - COFISPREV: • Maria lzolina' 

Oliveira Santos - Membro nular, representante do Poder 

Executivo do Estado do Amapá. em substtluiçao a Senhora 

lvana Maria Antunes Moreira: • Aida Lúcia Rodrigues Neves

Membro Supleol;. representante do Poder Execullvo do 

Estado do Amapá. em substituição ao Senhor Fabricio de 

Paula Gomes. Após apresentado este item. o plenáno 

homologou a posse dos novos membros do Conselho de 

Previdéncia e Conselho Fiscal da AMPREV. PAUTA -ITEM OS 

• Informações sobre a divida dos Poderes, com 

apresentação da Comissão; O Presidente apresentou urn 

relatório o qual foi fetto em resposta a dois ofícios do Ministéno 

Público do Estado do Amapá. ·onde constava informações 

sobre a divida prevrdenciária corrente dos Poderes Executivo. 

· Legislativo e Judiciário do Estado do Amapá e divida corrente 

de parcelamento do Poder Executrvo. Em seguida conlorme 

consta no relatório apresentado pelo setor de Arrecadação da 

AMPREV apresentou os valores devido de cada poder, débito 

previdenciãrio corrente: Poder Executivo. do período de 

maio a dezembro e 13' salário de 2012 e Janeiro a março de 

2013. total atualizado para pagamento até 31 de maio de 2013 

o montante de R$ 160.244 480,39 (cento e sessenta milhões 

duzentos e ·quarenta e quatro mil quatrocentos e oilenta reais e 

trinta e nove centavos): Poder legislativo. do periodo de maio 

a dezembro e 13' salário de 2011, janerro. dezembro e t 3' 

salário de 20t 2 e janeiro a março de 2013. total atualizado para 

pagamento até 31 de maio de 20t 3 o montante de R$ 

d.176 872.05 (quatro milhões cento e setenta e seis mil 

oitocentos e setenta e dois reais e c1nco centavos). Poder 

Judie<áno, do período de dezembro de 2010. janeiro a maio de 

2011. atualizado para pagamento até 31 de mate de 2013 o 

montante de R$ 11.343 350,80 (onze milhões trezentos e · 

quarenta e trés mil trezentos e cinquenla reais e o~enta 

centavos): Poder Judiciário apresenta uma di•ida 

previdenciária origlnana de 1999 a 2004 e 2006 no valor total 

de R$ 14.113.809.48 (quatorze milhões cento e treze mil 

oitocentos e nove rears e quarenta e crto centavos). conforme 

Notificação de Audrtona Fiscal N' 140'2009. do Processo 

Administrativo PAP N" 0230i2009 do Minrstério da Prevrdêncra 

·Social. débito de parcelamento previdenciário e n~o 

previdenciário. somente o Poder Executivo apresenta. ate a 

data atual, um débito corrente de parcelamento no valor 

atualizado para pagamento até 3t de maio de 2013 de R$ 

t6B.ó29.452.43 (cento e sessenta e oHo mrlhões oitocentos e 

vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e ao1s rea1s e 

quarenta e três centavos);referente às parcelas vencidas até a 

competência de maio de 2013. saldo devedor no total de R$ 

340.554.969.78 (trezentos e quarenta milhões quinhentos e 

cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e 
setenta e-oito. ~enlavos): pa~cel.amento previdenciário do' 

segurado, Poder Executivo. Ação Judicial - Com~rca de 

Macapá - 3' Vara Civil e de Fazenda Pública - Processo N' · 

0044403-47.2010.8.03~0001 de 29/12/2010. parcelas vencidas 

com valor atualizado R$ 78.052.416.66 (se1enta e oito milhões 

cinquenta e dois mil quatrocentos e dezesseis rea's sessenta e 
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se1s centavos). saldo devedor no total de R$ 137 195 474.78 

~~ente e tnnta e sete m1lhões cento e noventa e c1nco mil 

qua!rocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito 

centavos). parcelamento previdenciário do patronal, Poder 

Executivo apresenta. até a data atual, um débito corrente de 

parcelamento no valo1 atualizado para pagamento até 31 de 

maio de 2013 de R$ 86.968.981 ,65 (ottenta e seis milhões 

novecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e um 

, rea1s e sessenta e Cinco centavos). referente às parcelas 

vencidas até a competência de maio de 2013. saldo devedor 

no total de R$ 195 743.014.08 (cento e noventa e cinco 

milhões setecentos e quarenta e três mil quatorze reais e oito 

centavos): parcelamento não previdenciário CAIS, até a data 

atual um debito corrente de parcelamento no o valor atualiZado 

para pagamento até 31 de maio de 2013 de R$ 3.808.054,12 

ttrês milhões citocentos e oito mil doze centavos), referente âs 

parcelas vencidas até a competência de maio de 2013. saldo 

devedor no total de R$ 7.616.480,93 (sete milhões seiscentos e 

dezesseiS n111 quatorze e oitenta reais e noventa e três 

centavos). Após. o Presidente Informou que essa dívida é 

cobrada administrativamente todo mês dos poderes Após 

algumas O•scussões. o Conselheiro Fernando falou que como 

existe uma comissão sohcrtada por este Conselho para tratar 

ca divida previdenciária. neste momento é dispensável fazer 

diSCussão sobre o assunto O Presidente informou que a 

Ccmssão fará também o levantamento de créditos 

pre1•idenciános. porque em razão de não existi! previsão de 

. dedução na gu1a de pagamento para compensação de créditos 

referente a salário maternidade e auxilio doença. O 

Conselheiro Fernando falou que entende que não deve 

submeter à Comissão aquilo que a própria lei já trata 

cfara'Tlente. art. 23 da Lei 915105 "§ 14 • O auxfllo-doença 

será pago pelo órgão ou entidade a que o servidor esteja 

vinculado, efetivando-se a compensação quando do 

recolhimento das contribuições previdenciárias à 

AMPREV." A Conselheira Carla frisou que o Presidente falou 

que a guia de pagamento da AMPREV não prevê fazer a 

1 
compensação. O P.res1dente corrigiu e disse que os órgãos não 

estão fazendo a compensação na guia. A Diretora de BenefiCIO 

da AMPREV. Alessandra explicou que existe a previsão na 

legislação mas o grande problema de se fazer a compensação. 

é chegar ao valor correto, alguns órgãos como o M1mstério 

Publico e Tnbunal de Contas possuem uma quantidade de 
servidores i~ferior ao Poder Judiciário e o Executivo não é tão 
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para que os meses seguintes possam ocorrer à compensação 

na guia de pagamento a AMPREV, conforme sugestão da 

Conselheira Carla. e as compensações dos exercíc1os 

anteriores pediria aos órgãos os valores para analisar se está 

de acordo com os valores levantados pela AMPREV. fica muito 

mais fácil transfem a responsabilidade para os órgãos. A 

Diretora falou que concorda com .o Conselheiro, mas entende 

que tanto o órgão como a AMPREV precisa ter o controle 

porque muitos desses beneficios e'loluem para uma 

aposentadoria por invalidez. por esta razão está fazendo o 

levantamento de cada mês e por exercíCio. O Conselheiro Luiz 

Carlos falou que é valido tomar uma atitude com relação à 

compensação. mas a AMPREV vem mudando constantemente 

de onentacão e decisão. lembra aue alauns anos ll_lrás alguns 

técmcos da AMPREV foram até o Tnbunal de Justiça e fizeram 

o levantamento das compensações. o Ministéno Público 

solicitou que também houvesse o mesmo tratamento. mas até 

a presente data os técnicos não foram. decrdiram então aplicar 

o que está na lei. fizeram os processos individuais. tudo 

documentado com a perícia medica e encaminharam para 

AMPREV. mas apenas de um processo foi feito a 

compensação. os demais ficaram sem resposta O Presidente 

colocou que o objetivo da comissão não é somente fazer o 

levantamento da divida. mas também do crédito previdenciário 

para justamente acabar com todas essas Situações que 

ocorrerem no passado como parcelamento acordado e 

autorizado pelo Ministério da Previdência Social. parcelamento 

judicial não autorizado pelo Ministério da Previdência Social e 

parcelamento de débtto não previdenciário, daqui a quatro ou 

Cinco meses este assunto retornará para discussão neste 

Conselho. O Conselheiro Fernando aproveitou a fala final do 

Presidente. colocou que diante das colocações observada foi 

que a guia de recolhimento não prevê a compensação para 

que os poderes possam abater nos seus recolhimentos. no 

SISPRED. questionou a partir de quando isso está sendo 

corrigido. para poder dizer quando o trabalho da comissão irà 

parar. porque senão a comissão vai se tornar permanente, 

entende que tem que dá um encaminhamento. O Presidente 

informou que existe um grupo de trabalho que está fazendo o 

levantamento de crédito previdenciário que parou no mês de 

junho de 201 t. O Consethetro Claudionor questionou se está 

sendo feito algo para sanar o problema. O Presidente 

questionou a Diretora qual seria a dificuldade de pegar o mês 

corrente e lançar na guia de recolhimento A Dtretora explicou 

que se o órgão obtiver o valor a ser compensado, pode lançar 

normal. por exemplo. c T·'buna! de Just1ca desde o ano 

passado compensa o valor fe1tr· . ,.,, I' 1 · c·gão. se o .órgão 

t1ver o montante total desse valor Ot· ·rE-:1\:iJ ::>'JUerá deduzir na 

guia, agora futuramente qJ, •.• 

trabalho de leva ntaml::!'n~ç 1 · 

· q "'l EV terminar de fazer o 
9 

· .. Je- haja ·,~ator a ser 

importado a menor ou a fllaror 1: ..1 :1ue ainda vai ser 

homologado peta AMPRE\1 O Conselhellc• fernando falou que 

petas informações que obteve do departamento de recursos 

humanos do Ministério Publico a gUla qce é repassado não é 

disponível o campo da compensação. pediu esclarecimento de 

quais os privilégios dado ao Tribunal de Justiça que lhe é 

permitido fazer a compensação segundo o seu próprio 

levantamento, porque pelo que o Conselheiro Luiz Carlos falou. 

não consegue fazer compensação na guia. A conselheira Carla 

falou que entende que o órgão tem a obrigação e conhece os 

seus servidores que vão está de benefício, se a AMPREV da,.. 

possibilidade de fazer este abatimento, e não o faz. é problema 

do órgão. a 'Af"PR§V tem que da _a oportunidade do órgão 

fazer este desconto, porque está prevrsto na le1. este Conselho 

eKiste para trazer soluções e não ficar discutindo e não resolver 

nada. a AMPREV tem problema fácil de resolvido. O 

Consethetro Paulo Made~ra falou que concorda plenamente 

com a Conselheira Carla quanto à necesstdade de estancar 
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problema. o Presideryte tnformou que existe uma comissão que 

vai visitar três institutos, nos estados de Espinlo Santo, Minas 

Gerais e Goiás-justamente- para buscar todas as experiências 

sobre crédrto previdenciário. a questão dos milttares. SIPREV 

que é exigência do Ministério da Previdência Social e entre 

outras sttuações. O Conselheiro Paulo Madeira sugeriu que 

conste em pauta um item especifico para discutir e tentar 

baixar uma resolução para regulamentar e resolver este 

problema. Após passou-se para a PAUTA - ITEM 06 -

Relatório bimestral das demandas judiciais movidas pela 

AMPREV" e contra a AMPREV; Em seguida o Presidente 

passou a palavra para o Procurador da AMPREV. o 
Procurador Dr. Eduardo informou que o relatório foi repassado 

na reunião anterior, que apenas estava fa~ando fazer a 

apresentação. comprometeu-se em repassar por e-mait para 

cada Conselheiro o relatório atualizado com eventuais 

informações que houver necessidade, Informou que contra a 

AMPREV existem cmquenta processos jUdiciais sendo: 

quarenta e cinco são desdobramento de único processo onde 

foram lançados para pagamento em precatório, e inclusive é 

um processo que ainda tem certa discussão sobre a forma de 

pagamento, é do ano de 2003. mas somente este ano houve 

uma definição do processo. é referente aos audrtores fisca1s do 

estado que plettearam um recolhimento indevido e durante este 

período houve atualiZação do valor que está aproximadamente 

no montante de um milhão e setecentos reais, os outros onze 

processos são demandas individuais na maioria e solicitação 

de devolução de recolhimento indevido, sobre gratificação de 

insalubridade. que é a demanda atual, no qual a Procuradoria 

já se posicionou com relação ao entendimento da devolução 

desse valor por entender cabível e que a demanda judicial 

além de ser um desgaste para AMPREV é desnecessária por 

conta que a lei determina que sobre este tipo de gratiricação. 

aquelas em decprrência do afastamento de trabalho. não deve 

haver o recolhimento previdenciário, então se houve um 

determinado período indevido o recolhimento obviamente 

violado o próprio termo de lei a devolução pode ser feita de 

maneira administrativa, o que reduz para AMPREV nonoráno 

de sucumbência, atualização de valores. em fim. reduz a 

despesa que possa ter sobre este processo. existe também 

dois processos que foram ajuizados em relação à 

aposentadoria especial de dentista. entendo que são detentora 

de uma aposentadoria especial em razão da atividade. ainda 

está em discussão no judiciário, são processos iniciais, 

obviamente que durante este período quando foi encerrado o 

relatório. 23 de abril de 2013. hOuve outras demandas judi_ciais. 

que são no mesmo sentido de devolução, como já falou 

passará o relatório atualizado por e·mail. PAUTA- ITEM 07-

Apresentação das informações sobre o Encontro de 

Contas com o T JAP; O Presidente pediu para servidora 

Roberta que trabalha na Divisão de Arrecadação apresentar o 

relatório. A servidora Roberta entregou a cada Conselheiro um 

relatório contendo informações sobre o Encontro de Contas 

com o Tribunal de Justiça, explicou que em 19 de maio de 

2011 foi assinado o termo de cooperação técnica com o 

Tribunal de Justiça. que visava o encontro de contas das 

contribuições previdenciárias e compensação dos créditos do 

período de julho de 1999 a abril de 20t 1. mas apenas foram 

fornecidas as informações do período de setembro de 1999 a 

novembro de 2011. com a explicaçao de que na época não 

havia sistema. foram fettas varias reuntões no tribunal para 

coletar informações. inclusive foram fornecidas apenas 

_informações da parte dos créditos de beneficios temporártos. 

que ficou na responsabilidade da Diretora de Beneficios, e a 

o,v,são de Arrecadação trabalhou no levantamento de 

contribuição indevida e crédito com relação ao pagamento 

dessas contribuições. foi recebido do próprio tribunal um 

arquivo contendo as infonmações de todas as contribuições dos 

complicado chegar ao valor correto. e lambem são poucos a 

:onoessão de beneficios temporários. ja foram feitas duas 

:ompensações. conforme foi 1nformado em reunião anlenor e 

esta sendo feito o levantamento dOS exercícios de 2011 a 

2013 A Conselhella Carla falou que o p1ocedimento certo a ser 

fe1to. seria a correção da gu1a de pagamento para prevê a 

compensação mensal, os órgi!os detém as informações dos 

valores a serem compensados. inclusive formaliza a AMPREV. 

entende que é desnecessáno este esforço que a AMPREV está 

fazendo A Diretora falou que se o órgão no momento em que 

for fazer o recolhimento previdenciário tiver os valores. á 

col!'oensação pode ser fe1ta mensal mas como ja foi falado. 

ex1stem órgãos que não conseguem obter o valor a ser 

compeosado no mês. A conselheira Carla colocou que é 

obrigação do própno órgão ter essa infonnaçao. se não tem. 

deve haver punição como a não compensação do pagamento 

feito àquele servidor que não cabia, entende que é uma 

situação simples de ser resolvida. não se pode esta criando um 

problema para ser solucionado futuramente. O Conselheiro 

Claud1onor falou que é de'ler do órgão fazer o levantamento e 

encaminllar a P.MPREV para analisar se esta correto ou não. é 

mu1to ma1s fácil o setor de beneficios da AMPREV conferir as 

1nformações enviadas pelos órgãos do que fazer todo trabalho. 

os orgàos devem ser notificados a fazerem o levantamento dos 

benefiCIOS concedidos no exercício de 2011 a 2013 para 

AMPREV analisar se os valores estão realmente corretos para 

esta prática repetida de não fazer este acompanhamento. fazer ' · servidores, que com base nessas informações foi levantado • 

o levantamento do que está atrasado, e estabelecer uma uma divida previdenctária no montanle de R$ 15.784.40t .52 

que então seja feito a compensação. essa responsabilidade regulamentação que deve ser da AMPREV, com relação ao 

deve ser transferida para os órgãos que tem mais estrutura do procedimento de compensação mensal abatido na guia de 

que a AMPREV. A Diretora falou que concorda que os órgãos recolhimento pelo órgão. A Drretora falou que observa que tem 

façam o levantamento. mas entende que á AMPREV tem que o problema de regulamentação, o qoe sempre existiu foram 

ter o controle e saber os valores para verificar se os cálculos orientações verbais. O Conselheiro Paulo Madeira sugeriu que 

foram feitos corretamente de acordo com a legislacão, porque seja verificado em órgão previdenciáno de outros estados como 

têm chegado valores que os cálculos estavam incorretos. O .. está sendo feito a compensação de pagamento de beneficios 

Conselnwo Claudionor falou que a sugestão é tentar resolver temoorários. colher informacões para tentar resolver este 

(quinze milhões setecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos 

e um reais e cinquenta e dois centavos), este valor f01 

atualizado até 31/1012012 que ficou no valor de R$ 

40.490.267.85 (quarenta milhões quatrocentos e noventa mil 

duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), 

acrescido de atualização· monetária. multa e juros moratórios. 

baseado no parecer Jurídico NO. 15712012 

PROJUR/AMPREV e aplicado a Lei n•. 8.212/1991- artigo 30. 
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I. 8. 34 e 35, Lei n• 9'o5r2005 art. 93 com redação da Le1 n• 

96012005 e 1593:2011. O Conselheiro Paulo Madeira dei•ou 
claro que nesse Conselho não represen1a os Interesses dO' 

Tnbunal de J••stiça. mas dos contribuintes desse regime, 

inclusive já recomendou o ingresso em juizo para acionar o 
tribunal a cumprir. caso esteja descumprindo algum comando 

que os demais órgãos estão cumpnndo. na úhima reun1ao 

desse conselho se colocou a disposlcao para acompanhar 

alg~m técnico da AMPREV para conversar com o Presidente e 

co"' o setor responsável do Tribunal de Justiça para procurar 

saber o que está faltando para tentar resolver 'este assunto. 

mas não Ire procuraram O Conselhe~rc Raul falou que o seu 

questionamento é como pode ser feno um encontro de contas 

se exis_te um período que não está registrado. julho a agosto de 

1999 A semdora Roberta falou que existe registro em uma 

Notificação de Auditoria Fiscal do Ministério da Previdência 

Social levantamento de valores desse perlodo. O Conselheiro 

Paulo Madeira falo" que Independente de ser acompanhado 

por algcm técnico da AMPREV tomara a tniciativa em buscar 

internações no Tribunal, questionou se o houve sonegação de 

inforMações A servidora R aberta respondeu que não houve a 

sonegação de documentação, inclusive todas as onformaçóes 

estão no processo n•. 2011 63.600<76PA, apenas não houve 

manifestação do Tnbunal de Just•ça quanto ll confissao da 

divida. O Conselheiro Pauto Madeira entende que a 

documentacão repassada pelo tribunal para que fosse re~o o 

levaQtamento da divida já é uma confissão. o Conselheiro 

Claud•onor falou que também entende que a divida do Tribunal 

Já está confessada. mas sua preocupacao é que a AMPREV 

precisa com urgéncia de um setor especifico de auditoria, 

porque são valores significativos que precisa ser apurado. 

sugeriu que em uma próxima reunião seja discutido a solução 

para este problema. O Conselheiro Raul colocou que deve 

haver um dialogo entre o Tribunal e a AMPREV para resolver 

este problema. O Presidente falou que o objetivo da formação 

da comissão. é justamente resolver a si1uaçào de encontro de 

contas. déb~o e crédito previdenciário. serão trazidos os 

valo·es originais e atualizados de acordo com a lei. onde será 

feito único acordo de parcelamento de divida previdenciária e 

outro de divida não previdenciária. englobando o que já foi 

pago e os créd:tos pre'Jidenciário que serão apurados. e devido 

esta divoda constar em Notificação de Auditoria Fiscal do 

Ministério da Previdência Social foi conversado com os 

técnicos da previdência que Informaram se for feito um novo 

levantamento. e for apurado um novo valor diferente do que 

esta registrado. pode ser que seja homologado de imediato ou 

serão enviados outros auditores a fim de validar o valor 

apurado O Conselheiro Fernando pediu uma questão de 

orcem parque o assunto que estava sendo tratado era o 

encontro de contas. que não houve, apenas existe um 

levantamento de uma divida. sugeriu que seja remetido à 

comissão para ser anal1sado e apresentado. A servidora 

Roberta explicou que com relação ao levantamento dos 

crédrtos prev1de'hclários. devido o prazo curto para apresentar a/ 

este Conselho o relatóno do encontro de contas. não 

consegu1u localizar o processo. por esta razão nao teria como 

dá expt1cação quanto ao valor apurado. A Diretora de Beneficio 

Alessandra Informou que o valor apurado foi de 

aproximadamente c1nco milhões de rea1s. oara ser 

compensado ao Tribunal O Conselheiro Raul soliCitou que este 

assunto fosse encammhado à Comissão para apurar os 

•ialores O Presidente d1sse que será encaminhado e a 

adminlstracáo da AMPREV dará estrutura para com1ssão fazer 

os seus trabalhos. PAUTA - ITEM 08 - Distribuição do 

Processo n• 2012.111.500515PA Revisão de aposentadoria 

em favor de Juventina Viana Holanda, apensados 2 

volumes: Processo n•. 2011.01.0001R1 e 1775/2009; O .. 

Presidente colocou para manifestação de algum Conselheiro 

para que possa relatar a matéria. não havendo. foi designada a 

Conselheira Carla F erre ira Chagas. como relatora do referido 

processo em uma próxima reunião. PAUTA - ITEM 09 ·

Distribuição do Processo n• 2012.61.200118PA, trata da· 

manifestação jurídica quanto o estabelecimento do quórum 

das sessões do CEP; O Presidente colocou para 

manifestação dos Conselhe~ros. e apenas o Conselheiro Gilmar 

Santa Rosa se dispôs para relatar o referido processo em uma 

pró>~ma reuniao PAUTA - ITEM 10 - Distribuição do 

Processo N". 2013.62. 100062PA, indicaçlo do membro · 

titular representante do Ministério Público para comp~r o · 

T 
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Conselho EstadJá1 de Previdência, Servidor Fernando 

Ceza· 3H!i'i tltt 'l"t·. C ~Hs.:'e~·P ff'!li!J'JII ~.u2 foi 

encaminhado antedpa~j t:nt ·li t· 'Jt.IJ~ c~ C.•mselhelros o Parecer 

N' · 07112013-PROJuR:AMPREV. O Conselheiro Fernando 

explicou que a Procuradora Geral usando do seu direito legal 

fez o encam•nhamento a indicação do seu nome. foi suscitado 

pela Procuradoria Jurídica da AMPREV informações ao 

Conselho. no qual a secretaria passou a informação de que já 

h? via exercido dois ·mandatos como representante do Ministério 

Público. quando na verdade os do1s mandatos iniciais eram de 

Conselheiro representante dos serv1dores do Ministério Público. 

o documento foi encamonhado à Procuradoria e através da 

Sub-Procuradoria Jurídica. que trata de assuntos 

administrativos e institucionais. houve um posicionamento de 

que a indicação da Procuradora Geral poderia ser 

encaminhada diretamente ao Gabinete do Governador tendo 

previsão na Le• 915105. não passando no entendimento do 

Ministério Publico que passaria pelo crivo da Procuradoria 

Jurídica da AMPREV a apreciação da indicação de algum 

membro para compor este Conselho. c pela sua nomeação no 

conjunto com os demais membros através do decreto. inclusive 

a Procuradoria entendeu que o assunto teria esgotado devido a 
própria Presidência encaminhar o documento de nomeaçao 

contendo seu·rome ~ara compor o Conselho, o qual tomou 

posse. e de outra forma observando as regras estabelecidas no 

art. 6' do reg1mento interno"§ 9". Os membros do CEP. e seus 

respectivos suplentes. na o devem ser exonerados "ad nutum •. 

somente poaendo ser afastados de suas funções. antes de 

terminado o respecNvo mandato. após condenaç~o em 

processo administrativo. 

devidamente motivada. 

. 
por proposta de substituiçSo 

dos c?rrespondentes Poderes 

Constrtuldos. do Tribunal de Contas. do Ministério Público. e 

dos sindicatos ou associações. ou. no caso de deixar de 

comparecer. sem motivo justifiCado. a 03 (três) reuniões 

consecurivas. ou 04 (quatro) intercaladas. no prazo de 01 (um) 

ano.·: então uma vez tendo tomado posse, entende que o 

questionamento cessou, e para haver. teria que ter outras 

regras que não estão previstas no regimento. razão pela qual 

colocou o pedido de retirada do processo. que Inclusive a 

Procuradoria Jurídica opinou pela aceitação da indlcaçao 

devidamente homologado pelo Procurador Jurídico. O 

Conselheiro Paulo Madeira antecipou o seu voto no sentido de 

que esta ma1éria esta superada. porque os mandatos são 

d~eremes. O Presidente explicou que o processo veio para 

apreciação deste Conselho de,ido ã recomendação da 

Assessoria Jurídica. A Conselheira Carla falou que leu a 

manifestação da Procuradoria Jurídica da AMPREV e tem uma 

opln•ão diversa. entende que tanto a Lei n' 915105 como o 

. regulamento prevê que o membro do Conselho somente pode 

ter uma recondução il\dependente de ser indicação do -patronal 

ou servidores. obServa que o Conselheiro Fernando é 

extremamente importante para este Conselho. mas da esta 

Interpretação que a pessoa cumpre dois mandatos indicados 

pelo segurados e depois dois pelo patronal. não haverá mais 

·rotatividade neste Conselho entende que o objetivo da lei 

quando prevê apenas uma recondução é que haja uma 

rot•tivirl~rlp O r:ons~l~airn P~uln Madeira falou oue não vê 

como 1rregu1ar a 1nd1cação o o t;onselheiro ~emanao. porqu~ os 

mandatos sêo dilerentes. a a~ernioncia e Importante. mas não 

vê como danoso a permanéncia de uma pessoa que tem 

contribuído para o Instituto. até porque este é um trabalho 

voluntano. A Conselheira Carla falou que entende que nao será 

danosa a permanência do Conselheiro Fernando. mas sua 

preocupação maior é que será gerado um precedente para 

outros alegarem a mesma situação e permanecerem por 

rnuHos anos neste Conselho O Conselheiro Paulo Madeira 

colocou que para findar esta diSCussão retirou sua proposta 

para que fosse ret!<ado de pauta, e então fosse escolhido um • 

relato; e no momento oponuno seja ferlo a votação. O 

Conselheiro Gilmar sógeriu alte~açao do Reg1mento Interno. O 

Cooselneiro Fernando insistiu no seu pedido de retirada de 

pauta. devido sua condição de Conselhe~ro. e o regimento 

tabula que para ser afastado de suas funções, teria que esta 

Condenado em proces~o---;;dminlsÚatlvo. por .propoSta de 

substituição devidamente motivada, dos correspondentes 

Poderes Constituídos: do Tribunal de Contas. do Ministério 

Publico, e dos sindicatos ou associações, a partir do momento 

em que o processo da indicaçao foi encaminhado pela própria 

I, 
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AMPREV, entende que o questionament_o fói sanado. Após 

chegou.se a duas propostas para colocar em votação, a 

primeira, que o processo seja distribuído para relataria e a 

segunda. que o processo seja retirado de pauta. o Conselheiro 

Claudionor falou que é importante a preocupação do 

Conselheiro Gilmar quando colocou que deve haver uma 

alteração no reg1mento interno para que' esta situação fioue 

sanada. O Presidente colocou que será constttuída uma 

com1ssão para trabalhar alteração tanto da lei quanto do 

regimento. O Conselheiro Luiz Afonso colocou que esla 

srtuação deveria. ter sido analisada antes do Conselheiro ter 

tomado posse. O Presidente informou que quando foram 

solicitadas as indicações para formaçao deste Conselho. o 

Ministério Público enviou a indicação do Conselheiro Fernando 

Cezar como seu representante. foi Informado através do 

memorando da Procuradoria Jurídica. que havia 0 

entendimento_ de que_ o Conselheiro não podia compor o 

Conselho devido já ter sido reconduzido, mas havendo a 

insistência na Indicação, e devido à urgênc1a em compor o 

novo Conselho, foram encaminhadas as indicações· ao 

Governador para apreciaçao e nomeação, e paralelamente foi 

solicHado um parecer jurldico para posterior análise. Em 

segu1da o Presidente ínlciou a votação. A Conselheira tvone: 

votou pela retirada de pauta, devido o Conselheiro já está; 

nomeado O Conselheiro Luiz Afonso votou pela retirada de: 

pauta. O Conselheiro Raul votou pela retirada de pauta, devido 

já haver nomeação e constar no parecer jurídico que não ha 

Impedimento legal quanto ao Conselheiro compor este 

Conselho. O Conselheiro Pauto Madeira votou em homenagem 

a preocupação da Conselheira Carla. peta permanência do 

processo em pauta e distrtbulçao para relataria. O Consel~eiro 

Paulo. Santana votou pela permanência do processo em pauta 

e distrtbuiçêo para relataria. O Conselheiro Fernando Cezar 

~otou pela retirada de pauta. O Conselheiro Cla~dionor votou 

pela permanência do processo em pauta e distribuição para 

relataria. devido entender que existe a necessidade de uma 

análise e homologaçêo por este Conselho. O Conselheiro 

Edson França votou pela permanência do processo em pauta e 

distrlbulçAo para relataria. O Conselheiro Augusto Cezar votou 

pela permanência do processo em pauta e distribuição para 

relataria. O Conselheiro Gilmar votou pela retirada de pauta. A 

Conselheira Carla votou pela pe1 manência do processo em 

pauta e distribuição para relataria. O Conselheiro Luiz Carlos 

votou ~a _re~ir~da de pa_utr::_ O ~nselheiro Hemerso.!.' votou . 

pela retira de pauta. sugeriu ainda. que seja feito atter~ção na j. 

lei para prevê este tipo de sHuação. DELIBERAÇAO: O 

· Conselho deliberou por sete votos a seis, a retira de pauta 

do ITEM 10 Distributçao do Processo N'. 

_2013.62.100052PA, indicação do membro titular 

representante do Ministério Público para compor o 

Conselho Estadual de Previdência, Servidor Fernando, 

Cezar Pereira da Silva. Em seguida o Presidente colocou para · 

apreciação a formação da comissão para trabalhar a revisão do, 

regimento Interno e· da lei. O Conselheiro Claudionor sugeriu 

que sej~ solicitada a Procuradoria Jurldica a elaboração de 

uma minuta com sugestão de aHeraÇao para discussão e · 

deliberação neste Conselho. O Conselheiro Fernando pediu 

UrQa questão de ordem. !atou que no ano de 201 O o Conselho 

Estadual de Previdência, com a relataria do Conselheiro 

· Marcelo Moreira, apresentou uma proposta de afieração de lei 

eam relação exatamente a reestruturação da AMPREV, o qual 

foi encaminhado a Procuradoria do Estado e retornando a este 

.. ·órgão, e é de pleno conhecimento que já esteve lnclusi·Je na 

PROG e voltou para o Patacio e que a AMPREV detém uma 

cópia. existem duas proposta, uma tabulada pela PROG outra 

apresentada por este Conselho, pode na juntar .esta>. 

informações e encaminhar a Procuradoria da AMPREV para~ 
fazer um aparelhamento e trazer para este Conselho analisar.; 

A Conselheira Carla sugeriu que após colher as informações.· 

cria uma comissão para analisar a proposta e trazer para 

discussão neste plenário. O Presidente falou que será feito o 

éncaminhamento do regimento para Procuradoria elaborar uma 

minuta de aHeraçào a após trazer para apreciação deste 

Conselho. Em seguida passou para PAUTA - ITEM 11 -

Processo N•. 2013.111.400269PA, requerimento do 

Conselheiro Fernando Cezar Pereira da Silva, sobre a 

eleição dos membros do CIAP; O Presidente colocou que na 

eleição dos membros do comitê .de investimentos _h.~~~e u~a 
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~ttuaçào 'ez menção do ttem 3.1 do regulamento do comitê de 

1rvest1mentos Os membros do CIAP deverão possuir 

qualificação em gestão financeira deVidamente 

comprovada, tendo preferência os possuidores de 

formação nas áreas econômica, financeira, contábil, 

administrativa ou certificação compatlvel com o disposto 

no art. 2•, da Portar/a MPS ,. 155, de 15 de maio de 2008 ... ", 

observou que hbje a certificação compatível ao mercado 

ftnaocero e CGRPPS CPA-10. CPI\-20. CNPI e entre outros. 

falou que 00 dia da eleição dos membros para compor o comitê 

deve•ta :er stdo pnmeiro co•ocado em votação os ConselheiiOs 

qu_e possuem a certtftcaçào. esse foi um questionamento do 

Conselhe ro Fernando que gerou este processo que está para· 

análise deste plenário. A conselheira Carla questionou qual a 

diferença entre ter quahficai;ão ou ter a certificação. O 

Conselheiro Raul expliCOU que a qualiftcação é obrigatória e a 

certificação é preferencial O Conselheiro Fernando deu 

exemplo à cond1ção do Conselheiro Lad1lson que não possui a 

qual1f1cação dentre as exigidas no regulamento. mas possui a 

certificação. Jma fez que tem a cert1f1cação preenche o requisito 

da obngatoriedade que também é exigida na Portaria do 

Mtmsteno da Previdência Social. Havendo algumas dtscussões 

[?1 observado que apenas do1s Conselheiros possuem a 

cer11f1cação exigtda na Portaria do Mtnisténo Publico. O 

Conse·"letro Claudionor obsef'JOU que se não houver o comitê 

de investimentos a AMPREV não pode fazer aplicação de 

recursos apenas um percentual pequeno. observou ainda. o 

item 3 2 do regulamento "... Os membros do CIAP terão 

mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por 

igual período, desde que aprovado pelo ConselhO Estadual 

de Previdência ... ". sempre lera que haver a ·rotatividade dos 

membros. sugeriU que Seja alterado O regulamento e InCluir a 

prevtsão para que os membros escolhidos para compor o 

com1tê sejam submetidos a certificação. O conselheiro Raul 

observou que a Procuradona da AMPREV sugeriu a nulidade da 

eleicào. mas no próximo 1tem de pauta témos a solução para 

toda esta d'scussão que é a disponibilidade d~ um curso de três 

dias que va1 resolver. o problema. porque caso este plenário 

aprove a ! sugestão da Procuradona. terá que esperar a 

conclusão do curso para poder fazer nov~ eleição, porque neste 

momento temos apenas dois membros que possuem a 

certificação quando devem ser escolhidos ·três membros. O 

Conselhetro Paulo Vaz "obser<ou que é Importante qualificar 

todos os membros deste Conselho A Conselhetra Carla 

lembrou oJe na reun~ão em que foi fe1ta a escolha dos membros 

para compor o comitê foi colocado aci plenàno que nem ela e o 

Conselhe ·o Claudtonor possuiam a certificação. mas 

Prestdente se manifestou dtzendo que seria providenciado o 

curso para os membros eleitos e demais do Conselho, sua 

esperança era que a adminrstração da A.MPREV fosse diligente 

e prov_:dencmsse o curso, outro ponto que colocou foi que 

conversou com membros que fizeram parte deste Conselho e 

do co·nitê e f1cou sabendo que sempre era providenciado o 

curso para a certificação dos membros elettos. a AMPREV vem 

oassr:mdo. e sempre passará por este problema. isso é uma 

faiM no regulamento que não prevê um prazo para que os 

""embros eleitos possam ooter a certificação pesquisou em 

regulamentos de comitê de outras instrtu1ções e todos constam 

prevtsão <Je prazo para certificação, sugenu que seta alterado o 

regulamento e concluiu dizendo que quando colocou seu nome 

para competi! com os demais fot com o interesse de contribuir. e 
como tá fo1 ralado, extslem duas soluções, providenciar o curso 

para certificação dos membros escolhidos ou para todos os 

Conse:.1eiros e após faz uma nova eleição. não pode haver a 

restrição de qualquer membro deste Conselho para participar do 

Comttê. caso contrario sempre as mesmas pessoas serão._ 

reconduzidas. o" Conselheiro Gtlmar falou que observando o 

arttgc t 7 do Regimento lntemo "§4'.· As matérias aprecradas e 

votadas não poderiio voltar li dtscuss~o. salvo requerimento de 

ma,ona acs membros e somente após 06 (sers} sessões 

ordrnénas. ·, dtsse que o ele1ção dos membros do Comitê ;á 

está consolidada. que os membros sejam submetidos à 

certificação, que é o próximo- assunto de pa.uta. entende que 

não existe necessidade de anular a eleição, sugeriu a retirada 

de pauta O Conselheiro Raul concorda que a eletçã_o não deva 

ser anulada e nem d1sc~te a qualificação dos membros. mas o 

seu receio e que as deCISões do comitê sejam futuramente . 

aouladas pela falta da certificação. 1'-. Conselheira Carla explicou 
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que o Comitê é fonmado por cinco membros e apenas dois não 

possuem a certificação. então a maioria )amais permitiria que 

fosse tomada alguma decisão que fosse contrario aos 

Interesses da AMPREV. tanto que a escolha do coordenador fo1 

um membro que já possui a certificação. não possui nenhum 

Interesse pessoal em participar do comitê. está para colaborar. 

O Conselheiro Paulo Madeira falou que a partir do momento em 

que houve a escolha. a administração da AMPREV deveria ter 

tomado a IniCiatiVa de imediatamente providenCiar O CUrSO para 

cenificação dos membros: não existe a posstbilldade de anular a 

elerçào em razão de haver precedentes de Conselheiros que 

_foram escolhidos e somente após adquirir a certificação. Após 

chegou-se a duas propostas para colocar em votação. a 

pnmeira. que o processo seja retirado de pauta e a segunda. 

que o processo seja distribuído para relataria. o Presidente 

colocou para votação A Conselheira lvone votou pela retirada 

de pauta, devido a materia já ter sido votada e que as decisões 

devem ser respettadas O Conselheiro LUIZ Afonso votou pela 

retirada de pauta O Conselheiro Raul votou pela retirada de 

pauta. e que sela prOVidenciado o curso para certificação dos 

membros. O Conselheiro Paulo Madetra votou pela retirada de 

pauta. disse que todos '!Otaram consciente de que dois 

membros Mo possuiam a certificação. o Conselheiro Paulo 

Santana votou pela retirada de pauta O Conselheiro Fernando 

Cezar votou pela permanência O Conselheiro Claudionor 

votou pela rettrada de. pauta. O Conselheiro Edson França 

votou pela rettrada de pauta O Conselheiço Augusto Cezar 

votou pela retirada de pauta O Conselheiro Gil mar votou pela 

retirada de pauta. A Conselheira Carla votou, pela retirada de 

pauta. O Conselheiro LUIZ Carlos votou pela retirada de pauta. 

O Conselheira Hemerson votou pela rettra de pauta. 

DELIBERAÇÃO: O Conselho deliberou por doze votos a 

um, a retira de pauta do ITEM 11 - Processo N'., 

2013.111.400269PA, requerimento do Conselheiro 

f.ernando C~zar Pereira da Silva, sobre a eleição dos 

membros do CIAP. A.pós tratou da PAUTA -ITEM 12- Curso 

em Certificação para Investimentos para os Conselheiros; 

O Prestdente tnformou que no inicio do ano foi solicitado a 

Caixa Econômica o patrocinio do Curso de Certificação para 

todos as membros do Conselno Estadual e Conselho Fiscal e 

obteve a resposta do superintendente que não seria possivel o 

patrocínio, e devido o procedimento llcttatório demandar tempo. 

foi solicitado o patrocinio do Banco Bradesco no qual se 

oispontbilizou. dtslr,buiu uma proposta apresen.tada pela credito_ 

e mercado. a data a ser realizadoserá na primeira semana de 

junM de 2013. podendo ser os três primeiros dias da semana 

ou os três últimos. serão disponibilizadas vinte cinco vagas na 

modalidade presenctal e vinte vagas online. patrocinado pelo 

Banco do Brasil. no ·inicio da semana será enviado um e-mall 

para todos os Conselheiros pedtndo a confirmação da 

participação. O Conselheiro Paulo Madeira Informou que no 

período tnformado estarà viajando. solicitou sua inscrição no 

curso online O Presidente informou que este curso é uma 

preparação para fazer a prova para certificação. a inscrição 

será feita pela administração da AMPREV. será aplicado pela 

FLtndação Getúlio Vargas, na escola Yáz1gi. aqui em Macapá. 

Em segwda PAUTA - ITEM 13 - Informações sobre o 

Cálculo Atuarial de 2013; O Presidente informou que o novo 

cálculo está em andamento. e solicitou que a Diretora 

fornecesse mais informações. A Diretora Alessandra falou que 

na reunião passada já houve uma ampla discussão sobre o 

cálculo. estão _trabalhando na atualização cadastra! dos 

servidores e acredita que na prôxtma reunião teremos a 

presença das atuanas para trazer qualquer esclarecimento. 

PAUTA - ITEM 14 - Comunicação da Presidência; Não 

houve. PAUTA -ITEM 15- Comunicação dos Conselheiros; 

PAUTA -ITEM 16- O que ocorrer: Não havendo mais nada a 

tratar. c Senhor Presidente agradeceu a presença e a 

participação de todos. e encerrou a reunião às dezenove horas : 

vinte e dois minutos. da qual eu, Josilené de Souza Roctngues, 

Secretária em substituição. -lavrei a presente ata. que seni 

assinada pelos Conselheiros_ presentes e pl)r mi"''própria. 

Macapà-AP. 23 de maio de 2013. 

Fernando·cezarPer~ira da Silva:~~~~~~~~~~ 
Vice-Presidente do Conselho,, e 
representante do Ministério Pú~ 
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Claudtonor Medeiros de Andrade· 
Membro Titular, representante d·;-o.J:s~sej-!r=-v-,-id7-o!!r.l.es....;_:C~iv111ii!:s~A:,.t:-iv-o-s-. 

Edson França: ·~ · 
Membro Titular, represen a e Civis 
Inativos. 

Augusto César de Medeiros Cosme: 
Membro Suplente, reprêsentante d"::o-=-s=-=-M"'il"'it:-a-r-AI:M:----

Hemersonde Souza Dias. ti i\~ \i )/,~ l/ Jx .\~ ·" '1 I ll~'
Membro Titular, representante dos Militares lnativol. 

Gilmar Santa Rosa Barbosa. 
Membro Titular, repres::e-=n'-ta::n:-:te=--d:;-o:-s:--cs-e-rv-i"'d-o-re-s--,d,-a 

Assembléia Legislativa. 

Josilene de Souza Rodrigues:-::::-;:-:==:-------
Secretária do Conselho. em substituição. 

(õetrãn ) 
Sub Ten. PM. José Aurivam Gomes da Silva 

MANDADO DE NOTIF!C/!ÇÀQ 

A Sra. ANAILCERÚBIAMENDESDESENASOUZA 
Ex- Assessora de Controle Interno- DETRAN/AP 
Em lugar incerto e não sabido 

Presidente da Comissão de Slndicãncla, Instaurada . 

pela Portaria n' 167/2013 DETRAN/AP. tendo em vista o que 

consta na Sindicância Preliminar 003/2103. promove a 

NOTIE!CI!CÃQ de Vossa Senhoria, para que no prazo de 15(quinze) 

dias contados da publicação. compareça nesta Corregedoria para 

prestar esclarecimentos sobre a Sindicância acima epigrafada junto 

a Com1ssão, instalada ria Corregedoria do DETRAN/AP, sito a Rua 

Tancredo Neves. 217, Silo Lazaro, nesta cidade de Macapá. Iene 

3312-3237. nos dias úteis em horario ofiCial de expediente. 

CUMPRA-SE 

Macapá-AP. 22 de agosto de 2013. 

ro · · ]).-çY: . ~o -1t0t"" " j" /l--,~: ·-· />'') - .... 

f OAB/AP 1.758 
Presidente da Comissão 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO 

A EMPRESA JORGE & SOUZA LTOA·ME 
Em lugar incerto e não sabido 

Presidente da Comissão de Sindicãncia. instaurada 

pela Portaria n• t67/2013 DETRAN/AP. tendo em vista o que 

consta na Sindicância Preliminar 003/2103, promove a 

NOTtEICACÃO de Vossa Senhoria. para que no prazo de 

15(qulnze) dias contados da publicação, compareça nesta 

Corregedoria para prestar esclarecimentos sobre a Sindicância 

acima epigrafada junto a Comissão, instalada na Corregedoria do 

DETRAN/AP, s~o a Rua Tancredo Neves, 217, Sao Lazaro. nesta 

cidade de Macapâ, fone 3312·3237. nos dias üteis em horário 

oficial de expediente. 

CUMPRA-SE 

Macapã-AP, 22 de agosto de 2013. 

~'c{)· . jj,.~' c.JiB/f{' ;::o)'• 
I OR. LUI\t~CHA OAB/AP 1.758 

Pl9stdente da Comissão 

Aos representantes da empresa LEDZ SERVIÇOS E COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME Sra. MARIA. 
CILENE COSTA DE SOUZA e Sr. NILTON DE SOUZA SANTOS. 
Em Ju~r incerto e não sabido 
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Presidente da Comissao de Sindicância, instaurada 

pela Portaria n• 16912013 DETRAN/AP. tendo em vista o que 

consta na Sindicância Preliminar 001/2103, promove a 
NOTIFlCACÃO de Vossa Senhoria, para que no prazo de 15 

(quinze) dias contados da publicação, compareça nesta • 

Corregedoria para prestar esclarecimentos sobre a Sindicância 

acima eplgrafada junto a Comissilo,'instalada na Corregedoria do 

DETRAN/AP. sito a Rua Tancredo Neves. 217, São Lázaro, nesta 

cidade de Macapá, fone: 3312-3237. ·nos dias úteis em horário 

oficial de expediente. 

CUMPRA-SE 

Macapá-AP, 22 de agosto de 2013. 

MANDADO DE OOTlF!CIÇÃO 

A Sr. VALOIRQUEIROZDalSANTOS 
Ex- Presidente da CPL· DETRAN/AP 
Em lugar incerlo e não sabido 

• Presidente da Comissão de Sindicância. instaurada 

pela Portaria n• 167/2013 DETRAN/AP. fendo em vista o que 

consta na Sindicância Preliminar 003/2103. promove a 

NOTlFICI!CÃQ de Vossa Senhoria. para que no prazo de 15(quinze) 

. dias contados da publicação, compareça nas\$ Corregedoria para 

prestar esclarecimentos sobre a Sindicância acima epigrafada junto 

a Comissão. instalada na Corregedona do DETRAN/AP. sito a Rua 

Tancredo Neves, 217. São Lazaro, nesta cidade de Macapá, fone 

3312-3237, nos dias úteis em horário ofiCial de expediente. 

CUMPRA-SE 

Macapá-AP, 22 de agosto de 2013. 

(IEPA 
Augusto de Oliveira Junior 

EXlRATO 
CONTRATO N • 017/2013 -·IEPA 

Serviços de retirada e reflxaçãooch!•.lzulejos do banheiro 
masculino do auditório Waldomiro Gomes e reparo em 
26m de passarela de madeira que int_erliga a Exposição 
a Céu Aberto do Museu Sacaca/CPM-!EPA. 

01· INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
EXTRATO DE CONTRATO N"017/20i:i-IEPA/H C Oliveira-ME 

02- PARTES DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a! CONTRATANTE 
Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Amapâ. 
CNPJ: 34.927.285/0001-22 .. 
Signatário: AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR 
CPF. -169.267.572-91 

b) CONTRATADO 
H C Oliveira - ME 
CNPJ: 10507134/0001-57 
S~natáno: Huarlen da Costa Oliv.eira 
CPF· 861.423.302-78 

03-CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: O presente 
instrúmento tem como objeto a contratação 
emergencial de empresa especializada na execução dos 
Serviços <le retirada e reflxação de azulejos do banheiro 
masculino do auditório Waldomino.Gomes e reparo em 
26m de passarela de madeira que interliga a Exposição 
a Céu Aberto do Museu Sacaca/CPM-!EPA. 

04- CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO - O valor 
estimado do presente Contrato é de R$ 4.873, 97 
(quatro mil oitocentos e setenta e três reais e noventa 
e sete centavos). • 

05- CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA 
PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste Contrato 
será de 30 (trinta) dias, iniciando na data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, lavrando-se nesse caso, o 
competente Termo Aditivo, elucidando o período de 
prorrogação e as Cláusulas determinantes do mesmo, 
sempre em atendimento ao interesse público. 

06-: CLÁUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA - As despesas com a exe~ção deste 
cu,;t~,-~,.. esta estimada no valor de R$ 4.873,97 
(qua:co mil oitocentos e setenta e três reais e noventa 
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e sete centavos) e correrá a conta do orçamento do 
!EPA, exercício de 2013, programa de trabalho 
19.573.0830.2241, fonte de recursos 101, elemento de 
despesa 3390.39. 
07- DATA DA ASSINATU~ADrVÉNÇA PRINCIPAL: 

Macapá -y.P: 15/08/2013. 

INSTITUTO DE PE QUI~S CIÉNTiFICAS E 
TECNOLÓGICAS EST DO DO AMPÁ-IEPA 

AUGUSTO D OUV IRA JÚNIOR 
Dir r Presidente 
C TRATANTE 

1~-
H COLIVEJRA 

HUARLEN DA COSTA OLIVEIRA 
Responsável legal 
CONTRATADO 

gm!AIQ 
I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N • 020/2012 -IEPA 

Promoção de Evento Artist•cos, Culturais, Cientificas e 
Tecnológicos do Museu Sacaca/IEPA 

01-INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
EXTRATO DE CONTRATO N"020/2012-IEPA 

02- PARTES DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a!CONTBATANTE 
Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Amapá. 
CNPJ: 34.927.28510001-22 
Signatério: AUGUSTO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
CPF: 169.267.572-91 

b!CONTRATAOO 
A.R. MICCIONE LTDA ·ME 
CNPJ: 06.251.163/0001-23 
Signatário: HELOIRA AMORAS MICCIONE 
CPF: i82.230.952-20 

03-Pelo presente Termo Aditivo, e nos melhores termos de 
direito, as partes no fim assonadas , declaram , aceitam e 
ajustam que o instrumento em eplgrafe. tem alterada as 
CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO e a CLÁUSULA SEXTA
DA VIGIÔNCIA. que passam a vigorar com as seguintes 
redações. mantidas as demais aqui não referidas e portanto 
nesfe ato e ocasião totalmente ratificadas para todas as 
ocasiões de doreito. 

04-CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera a Cláusula Quarta do 
contrato n ' 02012012 - DA VIGI:NCIA•Fica o Presente 
Contrato com sua vigência prorrogada. por mais 90 (noventa). 
dias, contados a partir de 24 de junho de 2013. com término 
previsto em 23 de setembro de 2013. 

OS-CLÁUSULA SEGUNDA: Mera a Cláusula Se>cta do 
contrato n• 020/2012, do PREÇO: Pela prestação dos serviços 
efeUvamente executados. o CONTRATANTE pagara á 
CONT!'!ATADA o Valor aditivado de R$ 33.746.65 (trinta e três 
mil, setecentàs e quarenta e seis reais e sessenta e cinco 
centavos) correspondente em 25% do valor pactuado 
inicialmente. na fomna estabelecida na cláusula segunda. 

06- DATA DA ASSINATURA DA AVEN?PRINCIPAL: 

Macapá- AP, 2\ I 061'2013. 
i . 
i 

INSTITUTO DE PESQ SA~· IENTÍFICAS E 
TECNOLÓGICAS DO E TA DO AMPA-IEPA 

AUGUSTO DE LIVEI A JÚNIOR 

TERMO DE ANULAÇÃO 

Despacho de anulação do Pregão 
Eletrônico n• 018/2013-IEPA, em razão de 
vicios nos autos do Processo 
Administrativo n• 12.0239/2012·1EPA. 
O Diretor-Presidente do Instituto de 
Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do 
Estado do Amapá -IEPA, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade 
com Inc. 11, Art. 8° do Decreto n• 
3.555/2000, a Lei n• 8.666/1993 e Lei n• , , . 
10.520/2002, e CONSIDERANDO que em 
razão da necessidade de sanar vicios nos 
autos do Processo Administrativo n• 
12.0239/2013-IEPA concernente ao valor 
global estimado no Termo de Referência, 
anexo I, do Edital n• 018/2013-IEPA, que : . 
está orçado em R$ 198.000,00 (cento e 
noventa e oito mil reais), fls. 02.03, bem 
como da discrepância entre os 
orçamentos cotados, fls. 27-29, tornando 
assim inviável o prosseguimento do 

Pág. 28 

····certame, por não haver detalhamento · 
quanto a valores dos· itens no Termo de 
Referência. 

RESOLVE: 

A ANULAÇÃO do procedimento llcitatório 
do Pregão Eletrônico n• 018/2013·1EPA, 
conduzido nos autos do Processo 
Administrativo n• 12.0239/2013~1EPA, que 
tem por objetivo a Contratação de 
Serviços em promoções de eventos 
artísticos, culturais, científicos e 
tecnológicos, promovidos pelo Museu 
Sacaca - iEPA, motivada com base no 
Inciso 11, Art. 8° Decreto n• 3.555/2000, Art. 
49, caput, Lei n• 8.666/1993 e Art. 9", Lei 
10.520/2002 e abertura 'de novo 
Procedimento Licitatório. 

Gabinete do Diretor-Pre tdente do IEPA, 

em Macapá, aos ~-as do mês de 
agosto de 2013. -

Augusto de O ·ve Junior 
Diretor-Presi en IIEPA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 021/2013 

TERMO DE JUSTIFICATIVA- Licitação Deserta 

PROCESSO • · 
ADMINISTRATIVO: n° 12.0081/2013-IEPA 

BASE LEGAL: 

ADJUDICADO: 

CNPJ (MF): 

, Artigos 24, inciso V, da 
Lei n• 8;666/93, e süas 
altera ões. 

ANDRADE & TORK L TOA • 
EPP 

I 12.607.85410001-10 
VALOR: I R$ 20.160,00 (vinte mil 

-=:-::-====-=--='"'=---+-=c~en~o e sessenta reais) 
ELEMENTO DE 3390.30- Material de 
DESPESA: Consumo. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO: 

FONTE DE 
RECURSO: 

19.122.0900.2269-
Manutenção dos Serviços 
Administrativos 

101- RTU 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, 
a presente justificativa para a Dispensa de · 
Licitação cujo objetivo é a Aquisição de Óleo 
2Tempo náutico, através da passoa jurídica: 
ANDRADE & TORK LTDA- EPP, que foi objeto 
do PREGÃO ELTRÓNICO SRP n° 005/2013· 
IEPA. 

1- FUNÔAMENTAÇÃO LEGAL 

A prese'nte dispensa de licitação tem ·como 
fund'âniento o art. 24, inciso V, da Lei n• 

· 8666/Sa" e· suas alterações posteriores. 

2· JUsTiFICATIVA DA AQUISIÇÃO. 

"Art. 24- É dispensável a· licitação: 

( ... ) 

V· Quando não acudirem interessados à 
licitação e esta, justificadamente, não puder 
ser repetida sem prejuízo para a administração, 
mantidas nesse caso, todas as condiÇões 
preestabele_c.~das". 

é fácil visualizar no texto do dispositivo 
transcrito que a ausência de interessados em 
participar de licitação regularmente 
processada, ·conduz a uma situação 
administrativa de possibilidade de contratação . 
direta. A hipótese do inc. V do art. 24 trata da 
licitação deserta ou fracassada. A licitaÇão 
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será dispensável quando .· não acudirem 
interessados à licitação anterior e a repetição 
do procedimento redundar em prejuízo para a 
Administração, mantidas as condições 
preestabelecidas. A aquisição pretendida por 
essa dispensa foi objeto de processo licltatório 
na modalidade Pregão· Eletrônico· SRP n° 
005/2013-IEPA realizado pelo provedor 
www.liciacoes-e.com.br, sob o n° 482308 
devidamente publicado, porem ninguém 
compareceu ao certame no dia da primeira 
abertura, onde· o mesmo foi éonsiderado 
DESERTO, uma nova data foi marcada pa~a 
realização da repetição no certame pelo 
provedor www.liciacoes-e.com.br, sob o n° 
487607 . devidamente publicado, onde a 
situação deu-se novamente DESERTO na sua 
repetição, buscamos . no mandamento legal 
supramencionado a permissão para contratar 
direto, uma vez que a aquisição é necessária 
para atender· os serviços, otimizando a 
homogeneização do abastecimento continuo e 
ininterrupto da frota de veiculos náuticos do 
IEPA na realização das atividades deste 
Instituto. 

Na licitação deserta ou fracassada, não há 
licitantes, ninguém ofereceu à ·Administração 
suas propostas e documentos de habilitação, 
óu seja, não se consegue obter da licitação o 
objetivo visado, qual seja selecionar a 
proposta mais vantajosa para celebrar avença 
com a Administração, em função da ausência 
de interessados, porém, a administração 
realizou o processo regularmente, com 
divulgação. Subli':Jha-se que a Administração 
oportunizou a todos do ramo a participação, 
tratando todos com isonomia, entretanto 
ninguém compareceu ao primeiro certame, 
nenhum particular demonstrou interesse em 
contratar com a Administração sequer 
atendendo à convocação de · apresentar 
propostas, ao repetir o certame novamente não 
compareceu nenhum interessado, sendo o 
certame deserto, repetir novamente. o mesmo 
certame, com certeza, traria imenso prejuízo a 
Administra~ão. 

No entendimento do Prof" Ivan Barbosa 
Rigolin.: 

"Ninguém precisa repetil' licitaçãó alguma, 
neste caso, para pod!r se valer deste inc. V, 
bastando resultar deserta a licitação. Quando 
isso ocorre, ou seja quando não compareceu 
ninguém à licitação, declara-se Isso no 
processo - licitação deserta - e já se pode 
comprar ou contra!ar o obj!!~ de quem. se 

quiser, até mesmo daquele que foi convidado e 
não compareceu porque não se interessou em 
ser licitante. Nessa hipótese precisam ser 
mantidas as .condições pré-estabelecidas, 
como quantidade, qualidade, preço, prazo. 
Ninguém, entretanto, precisa repetir uma 
licitação deserta para, se de novo for deserta, 
então valer-se do permissivo do inc. V, do art. 
24; basta qlie a primeira licitação resulte 
deserta para que se abra a possibilidade de 
contratação direta com este fundamento. 
Também é de registrar a inutilidade da dicção . 

. do Inciso segundo a qual apenas pode ser 
utilizado o inciso se a repetição prejudicar a 
Administração, porque é evidente que toda 
repetição de licitação a prejudica, tanto em 
tempo quanto em dinheiro, trabalho, e todo o 
desgaste inerente a qualquer procedimento 
l/citatório. Não existe repetlçtio de licitação que 
não seja prejudicial, e o próprio TCU já 
concordou expressamente com essa i dei a." 

Dos fatos expostos acima, tem-se que, embora 
a Administração do IEPA tenha instaurado 
procedimento licitatório repetidamente para a 
contratação pretendida, nenhuma participante 
tornou-se apto. Tais procedimentos, até então, 
foram viáveis de se repetirem, posto que, havia 
tempo para aquisição e execução dos serviços. 
Entretanto, está-se no limite para o termino de 
nossos óleo 2T, conforme descrito no Memo. 
n• 06212013-UT e Termo de Referência 
constante nos autos. Por essa razão ·a 
aquisição do produto (Óleo 2T náutico) se' faz 
imprescindível para a demanda dos Centros 
em conclusão de seus projetos de pesquisa e· 
demais áreas administrativas· _ tecn~icas 
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necessárias para o desenvolvimento do IEPA. 

3. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Na esteira desta recomendação, o DAFIIEPA, 
conforme se depreende da documentação 
coligida aos autos, anexou orçamento da 
empresa ANDRADE & TORK LTDA - EPP, a 
qual ser revendedor do produto e atuante no 
ramo do objeto desta DISPENSA e pratica os 
melhores preços do mercado local, conforme 
pesquisa em anexo. A despesa com a referida 
aquisição será no valor total R$ 20.160,00 
(vinte mil cento e sessenta reais). É de se 
indagar, nesse contexto, o motivo pelo qual a 
empresa supracitada, sendo Identificada a 
possuir os serviços solicitados, não se 
apresentou ao certame, deixando ·de formular 
proposta. Ao que p;~rece, entretanto, tal se deu 
devido a normas internas da empresa em não 
participar de licitações na forma eletrônica ou 
presencial. 

4- JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O valor orçado pela empresa ANDRADE & 
TORK LTDA - EPP totaliza para a entrega do 
produto, o montante de R$ 20.160,00 (vinte mil 
pente e sessenta reais) que, em!>o~a seja __ u_m_ 

valor significativo, estão em conformidâde com 
o estimado pelo IEPA. 

5 ·DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Desse modo, para se caracterizar a 
possibilidade de dispensa com fulcro no inciso 
V do art. 24 da lei n° 8.666193, há que se 
considerar a ocorrência de realização de 
Licitações anteriores, válidas e regularmente 
processadas, concluídas infrutíferas pela 
ausência de interessados. 

No caso "sub analisis", e as circunstâncias 
presentes, tem-se as considerações a 
expender. 

"Art. 24. É dispensável à licitação: 

V ; quando ríão acudirem Interessados à 
licitação anterior e esta, justificadamente, não 
puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso; todas as 
condições pré-estabelecidas;" 

Para salvaguardar os interesses da 
· Administração desta Instituição, submetemos 
a presente justificativa à análise da Assessoria 
Jurídica e posterior á apreciação e 
homologação de Vossa Senhoria, e ao mesmo 
tempo como condição de eficácia deste ato 
solicitamos a sua publicação no Diário Oficial, 
para que se cumpra o disposto no artigo 26 da 
Lei de L~cltações e ~~ntratos em vigor. 

É nossa justificativa. 

S.M.J. 

HOMOLOGAÇÃO E RESUL T ADQ DE 
LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP No 
016/2013-IEPAJAP 

O Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas 
Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá 
RATIFICA todos os atos praticados pelo 
Pregoeiro Celso Monção Dias, nos autos da • o· 

licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO; HOMOLOGA o proc~dirt;ento 
llcltatório e torna público o seu- resultado: 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 016/2013-IEPA 
Processo:,. 12.0200/2013-IEPA. TIPO:, MENOR. 
PREÇO DO LOTE. OBJETO: REGISTRO ,DE 
PREÇO OBJETIVANDO EVENTUAL 
CONTRATAÇÃp DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA . PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, 
CALIBRAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS 
EQ~IPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DOS 
CENTROS ··DE -PESQUISAS DO II:'PA, COM 
FORNECIMENTO· DE· PEÇAS Ê. ASSESSÓRiOS 
PARA REPOSIÇÃO, SEM ÓNUS PARA IEPA, 
conforme Termos de Referência, ANEXO 1 do 
edital. ADJUDICADA: LOTE 01 .. Valor R$ 
139.999,99 (cento e trinta e nove mil, 
novecentos e .noventa e nove reais e noventa e 
nove centavos), . SERTIN . COMÉRCIO E 

SERVIÇOS TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO 
LTDA -EPP. CNPJ- 45.991.55 /0001-21. 

Macapá-AP, 'f 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
No 02212013-IEPA/AP. 

O Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, juntamente 
com este pregoeiro, designado através da 
Portaria no 013/2013-GABI/IEPA, levam ao 
conhecimento dos interessados, que estará 
realizando pelo site www.licitacoes-e.com.bra 
licitação na modalidade PREGAO ELETRONICO 
SRP N° 022/2013-IEPA, do tipo MENOR PREÇO 
DO LOTE, cujo OBJETO é: Registro de Preço 
para eventual contratação de empresa para 
prestação de· serviyos em PROMOÇÕES DE 
EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS, 
CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, promovidos 
pelo Museu Sacaca • IÉPA, conforme Termo de 
Referência - ANEXO I e demais anexos .do 
edital. -

Acolhimento das propostas a partir da 
publicação no Diário Oficial do Estado. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 13/09/2013 
às OBh: 30m, horário de Brasília. 

ABERTURA DA SESSÃO PARA LANCES: dia 
13/09/2013 ás 11 h:30m, horário de Brasília. 

Obtenção do Edital, no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. DÚVIDAS E 
INFORMAÇOES: pelo telefone (96) 3212-4303 
das 07:30 às 12:00 e das 14:30 às 18:00 h e 
e-mail: cpl.iepa@gmail.com. 

sto de 2013. 

) 
Ana Margarida Castro Euler 

PORTARIA N' 339/13- UNP/IEFIAP 

A DIRETORA-PRESIDÉNTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas Decreto n' 033 de 03 de janeiro de 2011 e 
lendo em vista o éonlido no Memorando n°400113-CTFnEF. bem 
como, processo de n' 230.205.44811 S. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Autorizar o deslocamento do servidor, 
Samuel dos Santos Silva, Gerente de Núcleo de Tecnologia de 
Produtos Florestais, CDS·2 e Odiney Gaia Correa, Extensionisla 
Florestai-IEF, para viajarem da sede de suas atividades 
TartarugalzinhoiAP, até o município de Calçoene/AP, na Vila 
Cunani, no penado de 28108 e 29108/2013, com. objetivo de 
participar de uma reunião onde será discutida a implanta® da 
parcelas de Manejo de AçaiZais !PROEXTRA TIVISMOI no Pa111ue 
Nacional do Cabo Orame- PARNAIAP. 

Art. 2' ·Dê-se ciência, registre-se é publique-se. 

Macapá-AP, 26~~· esta~~ 013. 

ANA MARGAR C EULER , 
Direto Pre ente 

IEF/AP 
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atendimento das necessidades do PROCON-AP, 
conforme as especificações e condições assentadas 
nos Anexos do Edital 001/2013-CEL-PROCON-AP. 

DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO 
VALOR DO CONTRATO.- O processamento e 
pagamento da despesa decorrente da Carta Convite 
N° 001/2013 e seus anexos, correrão a conta da 
seguinte dotação Orçamentária, previstas no 
orçamento vigente: Programa de Trabalho: 
14.422.0120.2399 Manutenção de Serviço 
Administrativo: Natureza da Despesa: 33.90.39 -
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica; Fonte: 0101. o 
valor global do contrato é da ordem de R$ 79.950,00 
(setenta e nove mil novecentos e cinquenta reais). 

DA VIGÊNCIA - Este contrato terá vigência 
de 06(seis) meses, com seu termo inicial na data de 
sua aSsinatura, podendo ser prorrogado, mediante 
termo aditivo, na forma do Artigo 57 da Lei 8.666/99 e 
suas alterações. 

DO FORO - As questões decorrentes da 
execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas na Justiça Estadual, no toro da Comarca de 
Maca pá/ AP. com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Maca pá 

__ _çç:>NTRATADA 

(Rurap ) 
Max Atallba Ferreira Pires 

;\\•iso dt PregAo 

forma frrscncial o'. 00812013-CI'URI!RAP 

,\ Pres1~<ncia d~ lnslituto de Utsem·olvimeniÓ Rural do Amapá. por 
Ulli.'flllédto Jcstc Pregoeiro, dcsigmnlo Pela Portruin n°. 440f2013· 
l.N~Oi\fi-Rlllt~P. 1oma publico. para conhecimenlo dos 
intcr~sndl'S que. fará realizou licilaV'!o. nfi n1odnlidade Prc,g:Go. na 
form<t prl.!sencial. hpo Menor Preço por hem. em S~:)Sio Públicu. 
1wdu por tinalidnde o Si;tema d' Registro de P~os-SKP. cujo objeto 
~ n cnnwuaçao de .:mpresn cspec,nliznda na conrecção e fim1ecimento 
['JTCdei~O J~ lllfttcnal gráfico C SCrig.rático. tJcstinHdOS D atender a.c:. 

demanda> rlo Instituto de Oescnvohin>ento Rural do Amapá-1\l,RAP. 
para" <\<r<ÍCIO de 201:li201J. confonn< inlomrãçOO e esp<cificaÇ<l.,; 
~onS"tullll.'!:> do Anexo 11 tk• f: ditai. 

lnformaçnts: BR 156. Knt 92- ija1rm: Jardim felicidade- Macapa
.-lmapâ. ~.>neflir> (961 3.'.1~-997. 

lherlurd do 'l'rtg~o: 1Jto9!21iÚ :\s 09h0Uminh (ho'rário local), 

Macap:\-1\P. 7.9 de agoslo de ?.013 

Wollington Jllo ~c Olh·ein 
Prec;oeirC' 

Socied·ades de Economia Mista 

(CEA __ 

J9s'~ Ramalho dé Oliveira 

AVISO DE ADIAMENTO bE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCiAL N° 041t2o1J-
CLIPRE/CEA 

) 

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. 
através de sua Preooe;ra nomeado pela Portaria 
n• 248. de 28 de Ma:o de 2013, comunica às 
empresas interessadas, o ADIAMENTO da 
l:citaç5o na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
N°03512013, tipc MENOR VALOR OFERTADO, 
no horário e forma abaixe relacionada, com base 
no disposto pela Lei n• 10.520/02 de 17/07/2002 e 
no Cecreto n• 3.555 de 28110'2000 para futura e 
event·Ja: conlrataçtlo <!e empresa especializada 
em se-viços, prestados por agências de viagens, 
;:aro: aquisiçâ:J de passagens aéreas r.acior:a·s _c 
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comoreenclendo a reserva, emissão, .remarcação, · 
cancelamento e endosso, destinadas aos 
serv:dores, membros,Diretores, Presidente para 
eventuais. quando em viagens a serviço da 
Cor.;panhia c e Elelricidodc do Amapá- CEA. 
Abertura: 16109/2013 
Hor;;: 08h30min 
Local: Sala da Comissão de Licitação
CL!PRECEA. sito na Av. Padre Júlio Maria 
Lom~aerd, 1900- Santa Rita- Macapã·- AP. 

OCf.: Fdit<.:l c:o;11pl<·tc oc:derá ser obtido 
~rc::. it"mente em a'quivo cii!;ilal ~Ca sala da 
Cc1· ssüo. no endereço ;;ciT.;, citado. cuja r.1ídia 
dev~:r<l ser fornecida pelo Interessado ou r.o site 
http·ifv.ww.cea.ap.gov.br. na guia de licitações. 

Macapà, 29 de agos:n de 2013. 

Nara R' a Carmo do Sousa 
. Pregoeira- CL/PRE/CEA 

PORTAR:,:,, N° 248/2013-rR~ICEA 

(caesa 1 
Rui Guilherme Smith Neves 

cOMUNICADO 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ-· 
CAESA, torna público que está Requerendo do Instituto de 
Melo 1\mbieri\e e Ordenamento I en'iloria\ - IMAP, • 
Renova~o da Uunça de Instalação N' 011912011, destina
se às obras de 1 mplanlação e Ampliação do sistema de 
abastecimento de água, compreendendo as unidades de 
captação. subterrAnea, reservaçao e distribuição de água 
potável, na cidade de ttaubal, no 111\Jnlcfplo de ltaubal, Estado 
do Amapá. 

Macapá- AP, 26~'~ A~~e 2013. 

Eng•. RUY GUILH M ~~IT'H NEVES 
Oiretor-Pres ente/CAESA 

COMUNICADO 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 00 AMAPÁ
CAESA. toma ;públieb que esta Requerendo do Instituto de 
Meio~" e Qnlen&me~~\o TenttO<iai-IMAP, Licença de 
tnstalaçlló (RenovaçÍo) N' 12912011, que autoriza as obras 
de reabilnaçáo e ampliação das unidades de produção e 
distnbulçâo de égua tratada do Sistema de Abastecimento de 
Águà da cidade de Lâranjal do Jari, Município de LaranJal do 

· Jari, E&làdO do Amapá. 

. Macapá-.AP:~~ode2013 
Elig'. RUY OU!l~:~k 'm1 NEVES 

_ Oirelor-Prtsldente/CAE~ .. 

COMUNICADO 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO />NJIJ> Á -
CAESA, torna público que Recebeu em 10112111 do Instituto 
óe Melo M>biente e Ordenamento TeffitoriDI - 1~. a 
LicenÇa de lnst.llaçio (renovaçjo) N•. 016<4/2011, que 
destina-se a implantação das obras de construção e ampliação 
do sistema de abastecimento de água na sede elo município de 
Olapoque, Emdo do Amapá. 

Macapá- AP, 26~ ~deZ013. 
fng•. RUY GUIL~ lMI;t;.EVES 

Dlretor-Pr~idente/CAESA 

COMUNICADO 

À COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO />NJIJ> Á -
C/IBA, toma público que está Requerendo do Instituto de 
Melo Arnblenté e Ordenemento Te<fitoriDI - IMAP, a 
Renovação da Ucença de lnstalaçlo N•. 0164/201 t destina
se a fmplantaç~o das obras de construção e ampliação do 
sistema de abastecimento de água na sede do municipio de. 
Olapoque, Estado ·do Amapá . .. ~ ... MF'"' 

fnt'. RUY GUILH IWé SMJlli NEVES 
. Diretor-Prc dente/CAESA 

COMUNICADO 

A COMPANHIA t)e ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, 
toma público que está Requerendo do Instituto de Meio 
Ambiente e O!denamenl.o T err~orial - IMAP, Ucenç. de 
Operaçlo, pertinente à operação do Sistema de 
abastecimento de água da cidade de Vitoria do Jari, Município 

·de Vrtorla do Jari, E&tado do Amapá, compreendendo as 
unidades de captação superfiCial, lretamento, reservação e 
distribuiçAo de água potável. . 

Macapá- AP, ~6 c w• 2013 .. 

Ent". RUY GU E SMm1 'NEVES 
Diretor-Pr dente/CAESA 

Pâg. 30 

COMUNICADO 

A COWPANHlA DE ÁGUA E ESGOTO DO fWI,PÁ -
CAESA, torna público que está Requerendo do instituto de 
Me-io ~lente e Ordenamento TenitoriDI - IM/11>, licença ck 
Operaçio pertinente à operaçao do Sistema de Abastecimento 
de Água da cidade de Amapá, munlcfplo de Amapá, Estadodo 
Amapá, compreendendo as unidades de captação superficial. 
reservação e dh!tribuição de água potável. 

Eftl". RUY GUIL 
Olretor-Pr 

Fundação E.stadual 

(Feria 
lnailza Rosário Barata Silva 

AYISO DE REPETI CÃO DE LICI'r ACÂO 
PREGAO PRESENCIAL N" 006/2013 - CPUFCRIA 

PROCESSO N• 12.000.028812013 

A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.ENTE
FCRIA, atrav~s da Equipe de Pregio, avisa aos 
interessados que, na forma da Lei Fedrral n° 8.666193, 
fará realizar repetiçfto de licítaçlo ·na modalidade . 
PREGÃO l'RESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, 
conforme especificações abaho: 
OBJETO: A'QUiSJÇ.\0 DE TOALHAS DE BANHO E 
LENÇÓIS a serem utiti7Jlllos nas unidades operacionais 
da FCRIA, conforme especificações constantes no Anexo 
I deste F.dítal. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 09hOOmin 
do dia 16.09.2013 na Sala de Reuniões da CPUFCRlA, 
localizada. na A•·enida Iracema Carvlo Nunes n• 267 
Centro, iiesta cidade de MacapA, Estado do Ama~i. ' 
ABERTUR.4. DAS PROPOSTAS: 09h00min do dia 
16/0912013. 

Ministério Público Estadual 

. (Procuradoria G~ral.c:fe Ju~tiça _ J 
lvana Lúcia Franco Cei 

PfiÉtGOEIRO- PORTARIA 12612013-(MHI/'(/.1 

r·:·:···.:·.·~~-~:~?._:·~-~·:.~:i:?.:i.!.~~~?..:·:.·.:~:::.J 
o Ml!lo'lsrtkio p(;suco oo ESTADo no 
AMAPÀ, ÂT~tt\VÉS DE Sf.l! PR!o.:GOEIRO E 
EQÜf.t nt APOIO, AVISA Qn: rA'iTAR-\ 
PRÓMOVENDO LICITAÇÃO, COJ\'FORME 
ABAIXO ESPECIFICADO: 
Processo n•: 300474212013-MPAP 
J'>·lodatidade: Pregão Presencial n' 058/2Ó13-MI'AP 
Tipo: MENOR PREÇO, por item. 
Data da Abertura: 17/0912013 (terça~feira) 
Hora da licítaç!o: 10:00 Horas 
LÓCÀL: Sala ·de Reuniões da CPL, loc:alíz.Bdà 'nó 
PRÉDIO DA PROCtíRAI>OR1Á _ GERAL "'i)[ 
.ll!SllÇA-MPAP, NA AV. FAB, N'. 064- CENTRÓ, 
MACAPÁ-AP. 

OBJETO(Resumo): Registro de Preços pára 
aquisição de PNEU RADIAL SEM CÂMA'RA 
(195/55 RiS), ronrorme qua·ruitativos e 
especificações constantes no Tenno Referência c 
anexos do Edital. 



Maca á 30.08.2013 

PORTARIA N' 340113 ·IEFIAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n' 033 de 03 de janeiro de 
2011 e lendo em vista o contido no Memorando n'088/2013· 
GAeiiEF, bem como. processo de n' 230.205.449/13-IEF. 

RESOLVE: 

Art. 1' ·Autorizar o deslocamen1o dos servidores 
Ana Margarida Castro Euler, Diretora Presidente-IEF, Cód.FGS.4, 
Ana Flávia Santos Barbosa, Assessora de Comunicaçao 
lnstitucionai-GPACI/IEF, C6d.FGS·2 e Edmílson dos Santos 
Nunes (condutor) Atividade de Servi\X)s Gerais e Transporte
ATSGT/UNAD/CAF/IEF, para viajarem da sede de suas atividades 
MacapâiAP, até o município de Laranjal do Jari/AP. com o objetivo 
de acompanhar a Comitiva de Governo em atividades de revisão do 
PPA. no oeriodo de 29108 a 31/0812013, e da designação do 
servidor Glovanl Musial, Chefe de Gabinete-IEF, Cód. FGS-111. pelo 
exercício, em substituição do cargo de Diretor-Presidente do 
lnstnuto Estadual de Florestas. durante o impedimento da respectiva 
titular. 

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

UNIDADE DE CONTRATOS E CONV~NIOS 

EXTRATO DO CONTRATO N• 014/2013-IEF 

l CONTRATO N' 014/2013, QUE ENTRE Si CELEBRAM O 
ESTADO DO AMAPA POR INTERMÉDIO 00 INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPA - IEF E A 
EMPRESA POSTO ELDORADO COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTOA, NA FORMA ABAIXO 
DECLARADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- 00 OBJETO: 
Constitui-se o objeto deste Contrato o fornecimento de 
combusllveis (gasolina e óleo diesel) para abastecimentos 
periódicos dos veículos automotores. lanchas e demais 
equipamentos (Motores geradores, Motosserra e etc .. ) 
pertencentes ao escritório regional do IEF no município de 
Laranjal do Jari 1 Amapá. 

CLÁUSULA SEGUNDA· DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
QUE COMPOEM O OBJETO OESTE CONTRATO: 
Os produtos a serem fornecidos, confonme quantidades 
estimadas sao os seguintes: 

DESCRIÇÃO 
Gasolina Comum 
Óleo Diesel 

CLÁUSULA SEXTA· DO PREÇO: 

6.000 litros 
4.100 litros 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços obtidos 
na forma deste Instrumento, face a efetivos fornecimentos dos 
produtos objeto deste Contrato, quando devidamente 
comprovados na forma prevista na CLÁUSULA QUINTA. 
estando de acordo com as condiç6es especificadas na 
proposta de preços ofertada e contida no processo. sendo o 
preço total estimado para esta contrataçao de 27.477,00 (Vinte 
e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais). 

CLÁUSULA OITAVA· DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de ordem 
bancária creditada em conta corrente, em até 1 O (dez) dias 
úteis, após a apr=entação da Nota Fiscal/Fatura, em que 
deverao ser diScriminados os números das respectivas 
requisições após a comprovação da regularidade no 
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência 
Social) pela empresa CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA· DO PRAZO DA VIGÊNCIA 
O presente contraio vigerá pelo perlodo 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 vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado por igual 
periodo mediante Tenmo Adn•vo. 

C::LÁUSULA DÉCIMA OITAVA· DA PUBLICAÇÃO 
A publicação resumida do presente contrato na imprensa 
oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, seré 
providenciada pela CONTRATANTE. até o 5" (quinto) dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data, confonme parágrafo único, do 
art. 61, da Lei n.• 8.666, de 21.06.93. · 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO 
Elegem as partes o fóro da Comanca de Macapá, com renúncia 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as 
dúvidas e questOes oriundas do presente contrato. 

E como prova de assim haverem livremente 
pactuado. finmam o presente Instrumento ·em 03 (três) vias. de 
igualle~r e fomna na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Macapá, 28 ~~~~osto: 2013. 

ANA MAR~ ~b ,, . f!P~I!!-ffl 
Dir~tor,~ .t/ies. nt11 p !EF/AP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

EXTRATO DO CONTRATO N• 021/2013~EF 

CONTRATO N' 02112013, QUE ENTRE Si CELEBRAM O 
ESTADO DO AMAPA POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPA - IEF E A 
EMPRESA CURSOR INFORMÁTICA L TOA • ME, NA FORMA 
ABAIXO DECLARADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO: 
O presente instrumento de contrato tem como objeto a 
contratação de uma empresa especializada para prestação do 
serviço de manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento de peças quando for necessário, para 
impressoras e copiadoras pertencentes a sede e escritórios 
regionais do Instituto Estadual de Florestas do Amapá-IEF. 

CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes deste contrato est~o orçadas em R$ 
5.930,00 (Cinco mil novecentos e tnnta reais), correrao é conta 
do Programa 1812207802345160000, fonte 101, elemento de 
despesa 339039. 

CLÁUSULA SÉTIMA- 00 VALOR DO CONTRATO: 
O valor total pelos serviços previstos na Cláusula Segunda 
estão estimados no valor de RS 5.930,00 !Cinco mil 
novecentos e trinta reais). 

CLÁUSULA OITAVA· DAS PENALIDADES: 
Em caso de inexecução do fornecimento, execução imperfeita, 
demora na execução, qualquer inadimplemento, ou infração 
contratual, o CONTRATADO, sem prejulzo da responsabilidade 
civil e criminal que couber, ficará sujeita és penalidades 
previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA- DA VtG~NCIA 00 CONTRA TO: 
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 vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogação de sua 
vigência por igual período mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- OA PUBLICAÇÃO: 
O extrato do presente instrumento deverá ser publicado pelo 
CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado do Amapá 
estabelecido no artigo 61, parágrafo 1' da Lei Federal n' 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA • DO FORO 00 
CONTRATO: 
Obriga-se o CONTRATADO, por si e seus sucessores, ao fiel 
cumprimento de todas as cláusulas e condiçOes do presente 
Contrato. e elege o foro da Cidade de Ma capá, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias oriundas do 
presente instrumento. 

Macapé, 28illg~st~-2013. 
~r 
! . 

...J 
ANA MARGA I A O EULER _,.,:.,1,"'" 

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

~ 
Justificativa n• 03712013 -IEF/AP 

Processo n•: 
Assunto: 
Fundamento: 

8.666/93. 

230205.330/2013 
Dispensa de licitação 
Art. 24, inc. 11 da Lei n• 

Favorecido: ROSEVALDO CARVALHO 
NASCIMENTO -ME (R. NÁUTICA) 

Objeto: Contrataçao de empresa 
. especializada em manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças de motores de 
polpa pertencentes ao Instituto Estadual de 
Florestas do Amapá. 

Valor: R$ 7.960,00 (Sete mil 
novecentos reais) 

Recurso: Açao 

Pág. 31 

e corretiva com reposição de peças de motores de 
polpa pertencentes 'ao Instituto Estadual de 
Florestas do Amapá. A necessidade foi' 
identificada no Mertio n• 011/2013-CAF/IEF. 

O memorando acima mencionado aponta 
a necessidade em razão de que o IEF atua, dentre 
outros projetos, em Plano de Manejo de açaizais 
na região ribeirinha de Macapá, Mazagao, ltaubal 
e Bailique, de forma que é imprescindível empresa 
que possa efetuar os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nas voadeiras responsáveis 
pelo transporte das equipes. 

Ressaltamos, ainda, que o preço está 
compatfvel com o de mercado, sendo mais 
vantajoso para a administraçêo após criteriosa 
pesquisa junto a empresas do ramo, encontrando 
amparo legal no art. 24, inciso 11 da Lei n" 8.666/93 
e alterações posteriores, caracterizando dispensa 
de licitação. 

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

2013. 
Macapá/AP, 27 de agosto de 

~~'CJ~)Ií.rr.o.. ll.v.-~ .. ,lt St~ .. r~ 
Sandra Christina Rocha de Souza 
OAB/AP N° 1526 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

HOMOLOGO 
Macapã/AP, 29/08/2013 

Processo n': 23020.231/2013-IEF 

Modalidade: PregAo Presencial n' 008/2013-IEF 
Tipo: Menor preço por Item 

.Objeto: Aquisiçao de 02 (dois) veiculas util!ârios zero 
quiiOmetro de fabricação nacional, para atender ao Instituto 
Estadual de Florestas do Amapá, confomne especificações e 
condiçOes estabelecidas anexo I do presente edital. 

Item 01 - Veiculo utilitérlo tipo pick-up cabine simples zero 
quilômetro . 

Empresa vencedora Quant. Valor RS 

BETRAL VEICULOS LTDA. OI 39.990,00 

Item 02- Veiculo utilitário tipo pick-up cabine dupla 4x2, zero 
quiiOmetro. 

Empresa vencedora Quant. Valor R$ 

AMAUTO - A MApA 01 74.000,00 
AUTOMÓVEIS LTDA. 

VALOR TOTAL: R$ 113.990 (Cento e Treze mil. novecentos e 
noventa reais). 

(Procon 

Macapá, 2g de agosto de 2013. 

M• Oirlen~~rques 
Pregoeira/ IEF 

Maria Nllza Amaral de Araújo 

EXTRA TO DO CONTRA TO N. o 00112013 

DO FUNDAMENTO LEGAL • O presente 

1812207802379160000 Fonte 101 
despesa 33.90.39 

Senhora Diretora, 

Contrato encontra fundamentaçao legal ·na 
Elemento de ,. Constituiçao Federal de 1988; Lei N• 8.666, de 21 de 

junho de 1993' e complementos; Lei .n• 4.320. de 17 
de março de 196:4; ~ei Complementar n~. 101, de 
04/05Í20ÓO . .e d~mlliS combinaçOe$; Lei 
Complementar 123/20:06: exigências conslàrJles na 
carta· ~On!f~ I!" Op4i~!f13·é~!JP~~CON~AP 11 seus 
a1Je~9~ (Proce~$0 Administrativo W 
25:991).g.o1!2p~3~ P~GÇO~·,Af. I AID de Adjudicação 
e H9mélc!9~~1? 4~ ~i~i~~o de 13105/-2013). 

Justifica-se a presente despesa em favor 
da firma ROSEVALDO CARVALHO 
NASCIMENTO -·ME (R NÁUTICA), no valor 
estimado de R' 7.96Q,OO (Sete mil novecentos e 
sessenta reais), r.eférente à contratação de 
empresa especiali~ada em manutenção preventivà 

f:m· º!i~grg ~ o presente· contrato tem por 
O!Jjét.Q i!! AO~Ira~Qção de pessoa iW!dic~ especializada 
n~· pr~§~~ · d_e seryiço de locaçl)o de veiculo, para 



Maca á 30.08.2013 

O Edital poderé ser obtido no endereço acima 
citado, ou através do site: www.mpap.mp.br a partir 
do dia 2910812013 ou após a publicação deste aviso 

em todos os meios de divulgação exigidos em Lei. O 
pregoeiro e sua equipe de apoio colocam-se a 
disposição dos interessados para esclarecer quaisquer 
informações ou dúvidas sobre o certame em apreço 
no horário normal de expediente, das 08:00 às 14:00h, 
no endereço ac1ma citado, pelo e-mail 
cpl@mpap.mp.br ou pelo telefone: (96) 3198-1652. 

MACAPÁ-AP, 28 de agosto de 2013. 

· "Il, A . ·~-::) C e-t 
_/n!~~~a Costà l-iêlé 

. Pregoeiro!MP-'-:4"-P-:----

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA N• 012212013-PGJIMP-AP 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N°. 07312013 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666193 e 
• alteraç· steriores, em: 23108/2013. 

-- '__,.f.l""v' ~ ./-/) • L,..,.....-l ~.. v 

DR' ELDE E SILVA AGUIAR 
PROMOT RA DE JUSTIÇA 

DIRE ORA-GERAL 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR 

3004 790/2013-MP-AP 

INEXIGIBILIDADE 
LICITAÇÃO 

DE 

Art. 25, Inciso li, c/c art. 13, VI, 
da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

CENTRO MEDICO E 
PSICOLÓGICO DE BELÉM 
LTDA. 

CURSO DE APLICAÇÃO DE 
ANALISE DO Z - TESTE -
TÉCNICAS DE ZULLIGER. 

R$ 650,00 (seiscentos e 
cinquenta reais). 
Programa 02.062.014.2.2494-
Operacionalização Técnica 
Administrativa do MP-AP, 
Fonte: 107-Recursos 
Próprios Elemento de 
Despesa: 3390.39 - Outros 
serviços de terceiros · PJ 
consignado no Orçamento 
vigente deste Ministério 
Público. 

Senhora Diretora-Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor do 
· CENTRO MEDICO E PStCOLOGICO i:lE BELEM 

LTDA, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquerita 
reais), referentes à participação de servidor do 
Ministério Público Estadual, no curso acima, no 
período de 13 a 15/09/2013. na cidade de Macapé/AP, 
considerando que a empresa é a única a ofertar o 
referido curso, tendo vasta experiência no ramo 
Profissional. HavendQ, portanto, inviabilidade de 
competição, encontrando amparo legal no Art. 25, 
Inciso 11, c/1: art. 13, VI, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. Caracterizando INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. 

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

atde2013. 
{, ~/L</·-

antiag t.eite 
Pre . ente dª CPL.IMPAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA N° 012212013-PGJ/MP-AP 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N•. 074/2013 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666193 e 
altera es posteriores, em: 26/08/2013. 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

3004649/20 13-MP-AP 

INEXIGIBILIDADE 
LICITAÇÃO 

DE 

~----

(DIÁRIO OFICIAL) 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR 

Art. 25, Inciso 11, c/c art. 13, VI, 
da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA 
DE PSICANALISE. 

XXIV 
BRASILEIRO 
PSICANALISE. 

CONGRESSO 
DE 

R$ 650,00 (seiscentos e 
cinquenta reais). 
Programa 02.062.014.2.2494-
Operacionalização T écníca 
Administrativa do MP-AP, 
Fonte: 107-Recursos 
Próprios Elemento de 
Despesa: 3390.39 - Outros 
serviços de terceiros - P J 
consignado no Orçamento 
vigente deste Ministério 
Público. 

Senhora Diretora-Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor da 
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PSICANALISE, no 
valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), 
referentes à participação de servidor do Ministério 
Público Estadual, no curso acima, no período de 24 a 
29109/2013, na cidade de Campo Grande/MT, 
considerando que a empresa é a única a ofertar o 
referido curso, tendo vasta experiência no ramo 
Profissional. Havendo, portanto, inviabilidade de 
competição, encontrando amparo legal no Art. 25, 
Inciso 11, c/c art. 13, VI, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. Caracterizando INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. 

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

Macapá- 6 de2013. 

Leite 
P~ · ente da PLIMPA~--

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA N° 0122/2013-PGJ/MP-AP 

TERMO DE ./USTIFICATIVA N°. 07512013 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666/93 e 
altera ões posteriores, em: 26/08/2013. 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR 

3003599/2013-MP-AP 

INEXIGIBILIDADE 
LICITAÇÃO 

DE 

Art. 25, Inciso li, c/c art. 13, VI, 
da Lei 8.666193 e alterações 
posteriores. 

ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO . E 
TREINAMENTO LTDA. 

CURSO X SEMANA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTARIA, 
FINANCEIRA E DE 
CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS. 

R$ 300,00 (trezentos reais). 

Programa 02.062.014.2.2494-
Operacionalização Técnica 
Administrativa do MP-AP, 
Fonte: 107 -Recursos 
Próprios Elemento de 
Despesa: 3390.39 - Outros 
serviços de terceiros - PJ 
consignado no Orçamento 
vigente deste Ministério 
Público. 

Senhora Diretora-Geral, 
Justifica-se a presente despesa em favor da 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO 
L TOA, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 
referentes à participação de servidor do Ministério 
Público Estadual, no curso acima, no periodo de 22 a 
28109/2013, na cidade de Bento Gonçalves/R$, 
considerando que a empresa é a úniéa a ofertar o 

retenao curso, tenao vasta experiência no ramo 
Profissional. Havendo, portanto, inviabilidade de 
competição, encontrando amparo legal no Art. 25, 
Inciso 11, c/c art. 13, VI, da Lei 8.666193 e alterações 
posteriores. Caracterizando INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 
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Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 

'"' '"''' -""~~:':' 
~eito. 

P idente da CPLIMPAP 

ANEXO I 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.0 027/2013 

No dia 28 de agosto de 2013, no Ministério 
·Público do Estado do Amapá. registram·se os 
preços da empresa C. L MAUÉS • EPP para 
eventual FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
CONSUMO ao Ministério Público do Estado do 
Amapá, conforme descrito no quadro abaixo, 
resultante do Pregão Presencial n.• 049/2013 
para Sistema . de Registro de Preços. As 
especificações constantes no processo 
administrativo MPEA n• 3004585/2013, assim 
como os·termos da proposta, integram esta Ata de 
Registro de Preços, independentemente de 
transcrição. 

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 
meses, até 27 de agosto de 2014. 

Descríçõo Resumido j Unld. Qtd : Preço Unlt. 
Item Registrado Registrado 

01 PAPEL A4 75GIM2, ALCALINO COR BRANCA. 
DIMENSÃO DE 210X297 MM (RESMA), EMBALADO 
EM CAIXA COM DEZ RESMAS. 

RESMA 6.000 

Fornecedor C. L. MAU~S - EPP 

C.N.P.J: 23.0S5.871/0001-SO 

R$11,00 

Enderece: Rua São José, n.2 2553- Centro
Macapá-Ap- CEP: 68.900-110 

Telefone(s,?: (96) 3222-6747/8121-7882 : (96) 
3222-6747 

Email: carmem@tvsom.eom.br/clmaus@ig.eom.br 

~- :: <-~-v./i./'.-' /V . (__ 
D EÍdete Silva Agui~r '-

tora-Geral MP/AP 

I Publicações Diversas 

JOSÉ WILSON GONSALVES AGUIAR - CPF: 
270.399.002-20 • Toma público que requereu 
junto ao Instituto do Meio Ambiente e 
Ordenamento Territorial do Ama pé a Licença de 
Instalação (LI) para atividade de extração e 
beneficiamento de Argila, localizado na Gleba 
~o Matapl, Distrito do Coração Macapé-AP. 

Consórcio Equador 

Toma público que requereu ao IMAP a ücença de 
Operação para a operadonalização de uma usina de 

asfalto que servirá de apoio às obras de pavimentação 
asfáltica da Rodovia AP 270, localizada no Munlcfpio de 
Pracuúba/AP. Nlio foi soliCitado estudo de imp'!_cto. 

Consórdo Equador 

Toma público que requereu ao IMAP a licença de 
Operação para a atividade de extração mineral (saibro) 
que será destinado às obras de pavimentação asfáltica 
da Rodovia AP 270, localizada no Muniápio de 
Pracuúba/AP. Não foi solicitado estudo de impacto. 

Co~o Equador 

Torna público que requereu ao IMAP a licença de 
Operação para um canteiro de obras que servirá de 
apoio às obras de. pavimentaçao asfáltica da Rodovia 
AP 270, localizada no Muniápio de Pracuúba/AP. N:!o 

foi solicitado estudo de impacto. 

Consórdo EquBdor 

Torna público que requereu ao IMAP a licença de 
Operação para a atividade de extração mineral (areia) 
que seré destinada às obras de pavimentação asfáltica 
da Rodovia AP 270, localizada no_ Municfpio de 
Pracuúba/AP. Nilo_ foi solicitado estudo de impacto .. 

_.......____,___ 
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