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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS 
DECRETO W5ry32 DE 03 DE OuTuBR-O DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, incisos Vlll c XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, e 

Considerando a necessidade de criar um Grupo de Trabalho para 
coordenar as ações necessárias de elaboração do Programa de Necessidades e 
do Edital de Concurso Público de.Arquitetura do novo Centro Administrativo 
do Governo do Estado do Amapá, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituído o Grupo de Trabalho, com o objetivo de 
formular o Programa de Necessidades, bem como o Edital de Concurso Público 

~ de Arquitetura do novo Centro Administrativo do GEA. 

Al"t. 2° O Grupo de Trabalho, ora instituído, terá a seguinte 
composição: 

PRESIDENTE 

Secretaria de Estado da Infraestl'lrtura - SEINF 
Lúcio Nazareno Lobato ·da Cunha- Arquiteto e Urbanista 

r . 

MEMBROS 

Seeretoria de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro - SEPL.AN 
Eli Edson Picanço Esteves · Administrador 

Secretario de Estado da Administração ~ SEAD 
Roberto Colares Gamachi - Analista Administrativo 

Art. 3" O prazo para a entrega dos objetos mencionados no 
ar?go 1 o é de ate sessenta dias a contar da data de publicação deste Decreto. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Mocopá, 03 

DE 03 DE OúTU 8 R..O DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n° 1.289, de OS de janeiro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 446/2013-&AB/SECOM, 

RESOLVE: 

Nomear &léuber Amonojcís do Silvo, ocupanfe do cargo de 
Assistente Administrativo, Classe 3•, Padrão V, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de 
Responsável por Atividade Nível lil - Serviços Gerais e Transportes/Unidade 
de Administração/Núcleo Administrativo-Financeiro, Código CDI-3, da Secre
taria de Estado da Comunicação, a contar de 27 de agosto de 2013. 

""'"· o 3 .. 0<L7:;/i 2013 

~~cj' 

DE Ou-rúSIW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMJ..PÁ, usando das atribuiçõ,~s 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei no 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, c tendo em vista o 
contido no Ofício n° 2!503/2013-GAB/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Exonerar Adimilson Coutinho Costa do cargo em comissão de . 
Chefe de Uni~de/Unidade de Condutores/Circunscrição Regional de Trâr,sito 

ClRETRAN, Código FGS-1, do Departamento Estadual de Trânsito. 
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador., 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasília: Divanaíde da Costa Ribeiro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndígenas:Coarací !\facial Gabriel 
Secretaria Extraord. de PoL para a Juvc~.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Maria Alice L. R. Bentes(interina) 
Secretaria Extraord. de Políticas Ati·o Dcscendentes::llrucirrn< Almeida dr Olinira 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Governador: Délcio Fer•·eira de Magalhães 
Gabinete de Segurança Institucional: Ten.Cef. PM. Cláudio Ad•·iano B. Balieiro 
Auditoria Geral: 'Benedito Balieiro Ferreira (interino) · 
Procuradoria Geral: Antônio Kleber de Souza dos Santos 
Defensoria Pública: lYanci Magno de Oliveira 
Polícia Militar: Cef. PM Aclemildo Barbosa dos Santos 
Polícia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Miguel Rosário do Nascimento 
Polícia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Geral: Raimundo Lima da SilYa 

Secretários de Estado 

Administração: Agnaldo Balieiro da Gama 
Desenvolvimento .Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida Meniles 
Cultura: .José Luiz Amaral Pingarilho 
Comunicação: Carlos Henrique Schmidt 
Ciência e Tecnologia: Anlllnio Cláudio Almeida de Can•alho 
Desporto e Lazer: Mário da Silva Brandão 
Educação: E Ida Gomes AraújÓ 
Receita Estadual: Jucincte Can•alho de Alencar 
Indústria c Comércio: José Reinaldo Alves Picanço 
lntraestrutura: A milton Lohato Coutinho 
Meio Ambiente: Gral'ton Tavares Toledo 
Planejamento, Orçan;ento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva 
Saúde: Olinda Consuelo Lima Araújo 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Sih·a 
Setrap: Bruno-Manoel Rezende 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Rirhard Madureira da Silva 
Mobilização Social: Cláudia Camargo CatJiberibe 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: Ivan a Maria Antunes Moreira 
Amprev: Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 
SlAC- Super F<icil:Dário de Jesus l'lascimento de Souza 
EAP: Adalberto Carvalho Ri[1eiro 
lapen: Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Sub Ten. Pl\1. .José Auri,·am Gomes da Silva 
Di agro: Marco Antônio Silva de Sousa · 
Feria: lnailza Rosário Barata Silva 
Hemoap: h•an Daniel da Silva Amanajás 
TEPA: Augusto de Oliveira .Júnior 
lPEM: Nilson José Pereira dos Santos 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: lvanete Costa Amanajás (interina) 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José Alípio l}iniz de Moraes .Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho · 

· Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
IMAP: Marcelo da Sih•a Oliveira (interino) 
ARSAP: Rilton Rodrigues Amanajás 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucuinaque: Terezinha de Jesus S~ares dos Santos 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio ,José Peres Fernandes · 
Caesa: Ruv Guilherme Smith Neves 
CEA: Jos.i Ramalho de Oliveira 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque 

Macapcí, O 3 de o u..+u bro de 2013 

I)E 0U1"'U BR,Q DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá; cjc a Lei n° 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 2503/2013-GAB/DETTMN-AP, 

R E 5O L'v E: 

Nomear Jalana Carla Giarola Carmezim para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Unidade/Unidade de Condutores/Circunscrição 
Regional de Trânsito - CIRETRAN, Código FGS-1, do Departamento Estadual 
~~~. o 

Macap6., 03 de ou..+u bro de 2013 

til aclor ' 

DECRETO W 5'7 36 DE 03 DE OUTUBW_ DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Esta.do do 
Amapá, c/c a Lei n° 1.453, de 11 de fevereiro de 2010 •. e tendo em Vlsta o 
contido no Oficio n° 2503/2013-GAB/DETIMN-AP, 

RESOLVE:. 

Exonerar Alcione de Fátima Santos do cargo em comiss~o de 
Chefe de Unidade/Unidade de Condutores/Circunscrição Regional de Transtto 
- CIRETRAN, Código FGS-1, do Departamento Estadual de Trânsito. 

Macapá, 03 de ov..+ubre de 2013 

DE OuTu8R.-O DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n° 1.453, de ] 1 de fevereiro de 2010, e tendo em VlSta O 

contido no Ofício n° 2503/2013-GAB/DffiAN-AP, . 

RESOLVE: 

Nomear Ediele do Carmo Costa Gomes para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Unidade/Unidade de Condutores/Circunscrição 
Regional de Trânsito- CIRETRAN, Código FGS-1, do Departamento Estadual 
de Trânsito. 
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Macopá, 0"3 

DECRETOW513S DE Oõ DEOUTU81WDE2013 

O GOVERNADOR .DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qtic lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/ c a Lei n• 1.453, de 11 de fevereiro de 20 lO, e tendo em '~sta o 
contido no Oficio n• 2~3/2013-GAB/Dfl'RÁN-AP, 

RESOLVE: 

Exonerar Elina Bénedito Santos do cargo em comissão de Chefe 
de Unidade/Unidade de Condutores/Circunscrição Regional de Trãnsito 
CIRETRAN, Código FGS-1, do Departamento Estadual de Trânsito. 

Macapá, 03 

DECRETO N" 5TJ39 DE 03 DE OUTIJSW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiçOes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 2~3/2013-GAB/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Nomear Debora Toloso dos Santos para exercer o cargo em 
colllissáo de Chefe de Unidade/Unidade de CondutoresfCirc>.~r.scrição 

Regional de Trãnsito - CIRETRAN, Código FGS-1, do Dep<<:-tamento Est.adual 
de Trãnaito. 

DECRETO N° 5 '1-4 O bE 03 DE 00"tu SIU> DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 2~3/2013-GAB/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Nomear Morcio Gley Castilho Borboso, ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo, Classe Especial, Padrão I, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do .Amapá, para exercer a função comissionada de 
Responsável por Atividade N~ve1 IU/Unidade-TécnicajCircunscrição Regional 
de Trãnsito - CIRETRAN, Código FGI-3, do Departamento Estadual de 
Trãnsito. 

Macapá, O 3 de Ol..A. ·hJ b .-o de 2013 

DECRETO N° !5'7 -4l DE 0'3 DE OcSTU SIW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usa.."'ldo d.as atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1 i9, i."'lciso ;f.xJI, da ConGtituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de ab;i! de 1997, de acordo com o Decreto n• 
1706, de 20 de maio de 2010, e tendo em vista o contido no Ofíeio n° 
6! 3/2013-EôAB/PRODAP, 

RESOLVF.: 

Exonerar rlildo de J'esas Nt41"eii'O do Silva do cargo em comissão 
de Coordenador da C:oordena~"ria de Material e Patrirnõaio, Código F&S-1, do 
Centro de G~;11tão da Tecnolc;::ia da Informação, a contar de 27 de setembro à<! 
2013. • 

Macapá, 03 _ de ou.wbro de 2013 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Diretor(! nterino) 

Josivane Lima Porto Bastos 
Chefe da Divisão Administrativa 

Lei la Lima de Almeida 
Chefe da Divisão de Comercialização . 
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO- Associação Brasileira de 

Imprensa Oficiais 
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Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

Fones: (96) 3212-2136 - 3212-2137 
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' 
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DECRETO N° 5'1(.1..! 2 DE O 3 DE 0UTU8R.O DE 2013 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confendas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n° 1.291, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em vista. o 
contido no Ofltlo n° 1.035/2013-GAB/FCRIA, 

RESOLVE: 

, Nomear Mlll'io Mo.dolena Pinheiro da Concciçao, ocupante do 
cargo de Agente de Portaria, Classe S, Padrão. Ill, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função 
comissionada de Responsável por Atividade Nível l/Comissão Permanente de 
Licitação, C6digo F9I-1, da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado 
do Amapá, a contar de 11 de setembro de 2013. 

~"~·~~:~~~ 
'&~osr~,P 

DECRETO N° 5'!(.l.! 3 DE 03 bE Ot.truBfW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art: 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n°s 0653, de 24/01/11 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 419/2013-SAB/bEFENAP, 

RESOLVE: 

Exonerar Neusa Antônia Xavier Moraes do cargo em comissão de 
Gerente do Projeto "Mencllrnento Saeíol", C6cllgo CDS-2, da Defensoria Püblica 
do Estado do Amapá, a contar de 12 de setembro de 2013. 

Macapcí, 03 de ou+vbrode 2013 

DECRETO N° 5"7Lf J..t DE 03 DE OúTUBIW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que nie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, etc o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n° 0404, de 12/01/05; alterado pelo Decreto n• 0633, de 
24/01/11 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o contido no Ofltlo ft

0 

419/2013-iAB/DEFENAP, 

RESOLVE: 

Exonerar Juare:z Sonçalves Ribeiro do cargo em comissão de 
Gerente do Projeto •Disk Cidadania", Código CDS-2. da Defensoria Pública do 
Estado do Amapá, a contar de 12 de setembro de 2013 .. 

Maeapcí, 03 deouT\JbrO de 2013 

iJJ 
BE 

DECRETO N° 5'-7~ 5 DE 03 DE Ot..m.J.SQ..Ó DE 2013 

O GOVERNADOR '1)0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiçqes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n°s 0653, de 24/01/11 e 0116, de 10/0lfl3, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 4151/2013-GAB/DEFENAP, 

RESOLVE: 

6 
Nomear Leonardo Moraes Do.ntas para exercer o cargo em comis-

são de Gerente do Projeto "Atendimento Saelal", Código CDS-2, d:;t Defensoria 
Pública do Estado do Amapá, a contar de 12 ~setembro de 2013. 

Maeapó, 03 deClú'tubrodc 2013 

DECRETON° 5'746 DE ()?> DEOUTUBIW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. ·46, da Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n• 0404, de 12/01/05; alterado pelo Decreto n° 0633, de 
24/01/11 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o contido no Ofício n° 
4151/2013 -SAB/DEFENAP, 

RESOLVE: 

Nomear Morlnês de Sousa Almeida para exercer o cargo em 
comissão de Gerente do Projeto "Disk Cidadania", C6dlgo CDS-2, da Defensoria 
Püblica do Estado do Amapá, a contar de 12 de setembro de 2013. 

Macapcí, 03 deootubrO de 2013 

DECRETO N° 5"'7ol.J"7 DE 03 DE OüTUSCC,O DE 2013 

O 60VERNAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do. 
Amapá, cfc as Leis n°S 0609, de 06 de julho de 2001 e 0811, de 20 de 
fevereiro de 2004, e tendo em vista o contido no Oficio n° 1083/2013-iAB/ 

SEJVSP, 

RESOLVE: 

Nomear André da. Silvo Guedes, ocupante do cargo de Agente 
Penitenciário Classe 3• Padrão 1, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do ~apá, par~ e)<ercer a função comissionada de Responsável por 
Grupo de Atividades IIJUFP/CTP (Desporto e Lazer), ~lgo CDI-2, d~ 
instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapa, a contar de 1 
de setembro de 2013. 

Macapcí, 03 de ou+ub.-0 de 2013 

W·~1 éARLotfc"Mt~FE 
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DECRETO N° 5'?-4 Ç- DE 03 DE OUíU 8R..O DE 2013 

O GOVERNAbOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc as Leis n•s 0609, de 06 de jullio de 2001 e 0811, de 20 de 
fevereiro de 2004, e tendo em vista o contido no Ofício n° 1083/2013-GAB/ 

SEJUSP, 

RESOLVE: 

Exonerar Rômulo dos Santos Jansen Rodrigues do cargo em 
comissão de Chefe da Unidade de Operação de SegurançafCS, Código C[)S-1, 
do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, a contar de 
1 • de setembro de 20 13. · 

Macapá, 03 de ou+u lorO de 2013 

(//i 
ES CA BERIBE 

. DECRETO N" 5'?49 DE 03---cE OLITUBR..O ·DE 2013 

· O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjç as Leis n•s 0609, de 06 de julho de 2001 e 0811, de 20 de 
fevereiro de 2004, e tendo em vista o contido no Oficio n° 1083/2013-GAB/ 

SEJVSP, 

RESOLVE: 

Exonerar Rildo Rodriguu de Oliveira da função comissionada de 
Responsável pelas Atividades de Controle· Legal dos Apenados/UFP/CTP, 
Grupo li, Código ct:>I-2, do Instituto de Administração Penitenciária do Estado 
dó Amapá, a contar de 1 o de setembro de 20 13. , 

Macapó, 03 

DECRETO N" 5'lf50 DE 0'3 DE ou-ruSW DE 2013 

· ' O GOVERNADOR bO ESTACO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc as Leis n's 0609, de 06 de julho de 2001 e 0811, de 20 de 
fevereiro de 2004, e tendo em vista o contido no Oficio n° 1083/2013-GAB/. 
SEJVSP, 

RESOLVE: 

Exonerar Gerson Rodrigues da função c.omissionada de Respon
sável por Grupo de Atividades II/UFP/CTP (Desporto e Lazer). Código CDI-Z, 
do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, a contar de 
1 o de setembro de 20 13. 

Maeopó. O i3 de ou. h.J brO de 2013 

DECRETO N" 5~ 51 DE 03 DE OÍ.lTIJ SR.O DE 2013 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAPJ., usando das.atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. _119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc as Leis n•s-0609, de 06 de julho de 2001 e 0811, de 20.de 
fevereiro de 2004, e tendo em vista o contido no.Oflcio n° 1083/2013-GAB/ 

SEJUSP, 

RESOLVE: 

Nomear Rlldo Rodrigues de Oliveira para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Unidade de Operaçãode SegurançajCS, Código CI)S-1,: 
do Instituto de Administração Penitenciária dó Estado do Amapã, a contar de 
1' de setembro de 2013. 

Maeopó, 03 de ou.:·h.1. 6 ..O de 2013 

DECRETON" 5'1'/53 DE 03 DE Out"uBR.O DE2013 

· O GOVERNADOR DO ESTADO DO ANtAPJ., usando das atribuições 
que lhe são coriféridas pelo art. 119, mciso XXI/, da Constituição do Es_tado do. 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 410?13-0AA/GAB/RDM, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Rejannc Maria Duarte Ribeiro, Chefe 
da Divisão de Apoio Administrativo, pelo exercício, em suQsutuição, do cargo 
de Gerente da Rádio Difusora de Macapá, durante o impedimento da titular 
em deforrencia de tratamento médico-hospitalar, no perlodo de 16 a 27 de 
setembro de 2013. 

Macapá, 03 de ou.f-u.br-0 de 2013 

DECRETO N° 5'?5Z DE 03 DÉ ouTuBW DE 2013' 

. O GOVERNADOR DO ESTACO bO AMAPJ., usando das atriQUições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIi, da Constituição do.Estado' do 
Amapá, c/c as Leis n•s 0609, de 06 de julho de 2001 e 0811, de 20 de 
fevereiro de 2004, e· tendo em vista o contido no Oficio n° 1083/2013-iAB/ 
SEJUSP, . 

RESOLVE: 

Nomear Adilson Matos Galvão, ocupante do cargo de Agente 
Penitenciário, Classe 3", Padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Responsável pela~ ' 
Atividades de Controle Legal dos ApenadosjUFPjCTP, Grupo 11, Código C[)I-2, 
do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, a contar dt 

. 1° de setembro de 2013. 

Macapó, 03 de ou. +u.lorO de 2013 

fi_RI.OS CAMD.O CARI.O'l Gave 
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CECAETO N° 5'T(5.1.f DE 03 DE OUTUBRO bE 2013 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 3032/2013-GAB/DE'TRAN-AP, 

RESOLVE: 

Autorizar o zo Ten PM. José Aurivam Gomes do Silva, Diretor
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, para viajar da sede de suas · 
atribuições, M.aeapá-AP. até a cidade de BrosOia-l)f, a fim de participar da "1" 
Reunião dos Conselhos Estaduais de Trânsito e Conselho de Trânsito do 
Distrito Federal de 20 13" e da "VVI Reunião Ordinária do Comitê Gestor 
Renainf", no período de 14 a 18 de outubro de 2013. 

-·~.~~,~0~ 
Sove j~ CAPfi 

DECRETO W 5'155 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013 

O GOVERNAI>OR 1>0 ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n° 303212013-GAB/OETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Designar Elisabete M.CII'ia Serra Pcnafort Santana, Diretorã
Adjunta, para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo de 
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trãnsito, durante o 
impedimento do titular, no período de 14 a 18 de outubro de 2013. 

Maeapó, 03 de outubro de 2013 

DECRETO N° 5T75G DE 0'3 DE OVTUBRO DE 2013 

O GOVERNADOR Do ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Es.tado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n° 349/2013-GAB/OGEAP, 

RESOLVE: 

Autorizar Raimundo Uma da Silva, Ouvidor-Geral do Estado, para 

viajar da sede de suas atribuições, M.acapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro
RJ, a fim de participar do curso "Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil", no período de 10 a 14 de novembro de 2013. 

MQ.capá, o 3 de outubro de 2013 

DECAETO W 5'7 5'7 DE 03 DE OVTUBRO DE 2013 

O GOVERNADOR 1>0 ESTAI)O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n• 349/2013~&AB/O&EAP, 

RESOLVE: 

. Designar Meton Jucá Júnior, Ouvidor Adjunto, para exercer, 
acumulativamente e em substituição, o cargo de Ouvidor-Geral do Estado 
durante o impedimento do titular, no período de 10 a 14 de novembro d~ 
2013. 

M.acapá, 0.3 de outubro de 2013 

~ 7

CARLOS r!ft::} 
DECRETO !li• 5 '? 5 g bE 03 DE OUTUBRO J>E 2013 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7", inci5o I, da Lei n• 0066, de 
03 de maio de 1993, tendo em vista o contido no Ofício n° 1647/2013-

GAB/SEAD, e 

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação 
n• 041/2013, de 16 de janeiro de 2013, publicado no DOE n• 5395, de 24 de 
janeiro de 2013, e a consequente convocação dos aprovados, de acordo com a 
ordem classificatória; 

Considerando, ainda, que após a participação em Concurso Públi
co, os candidatos preencheram todos os requisitos necessários à assumir o 
cargo público para o qual foram· aprovados, 

RESOLVE: 

Art. 1 °· Nomear Edson de Sousa Moraes para ocupar o cargo de 
Provimento Efetivo de Professor • Educação Especial, Classe C, Pa?rão I, 
Grupo Magistério, da Carreira dos Profissionais da Educação. Bãs1ca, do 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá (Municlpio de Macapa/Rural). 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Maeapá, O 3 de outubro de 2013 

DECRETO N° 5'? 59 DE 03 DE Ou Tu 8 lU) DE 2013 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO 1>0 AMAPÁ, usándo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, incis.o ~1,_ da. Constituição .do Estado 
do Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7 , IDCISO 1, da Lei n 0066, de 
03 de maio de .1993, tendo em vista o contido no Oficio n° 1828/2013-

GAB/SEAD, e 

Considerando Decisão Judicial contida no Mandado de Segurança 
n• 0000476.29.2013.8.Q3.0000; 

Considerando, ainda, que após a participação em Concurso Públi
co, o candidato preencheu todos os requisitos necessários a assumir o cargo 
público para o qual foi aprovado, 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear Janilson Porto Cardoso para ocupar o cargo de 
Provimento Efetivo de Professor- Educação Física, Classe ·c•, Padrão!, Grupo 
Magistério, da Carreira dos Profissionais da Educação Básica, do- Quadro de 
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Pess~al Civil do Estado do Amapá (Município de Oi~poque/lndigena). 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

~'~:~~· 
éA~j~AM~í::r~ 

.DECRETO N" 5'700 DE 03 DE OuiU B R.-0 DE 2013 

O GOVERNADOR bO ESTAOO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, ·da Constituição do Estado 
do Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7°, inciso I, da Lei n• 0066, de 
03 de maio de 1993, tendo em vista o contido no Oficio n° 1828/2013-
GAB/SEAD, e 

Considerando Decisão Judicial contida no Mandado de Segurança 
n° 0000334-25.2013.8.03.0000; 

Considerando, ainda, que após a participação em Concurso Públi
co, a candidata preencheu todos os requisitos necessários a assuinir o cargo 

· público para o qual foi aprovada, 

RESOLVE: 

Art. 1 • Nomear Jonalna Limo Faria$ de Paulo para ocupar o 
cargo de Provimento Efetivo de Pedagogo, Classe "3"", Padrão I, Grupo 
Magistério, da Carreira dos Profissionais da Educação Básica, do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá (Município de Oiapoque{lndígena). 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi~ação. 

Macapá, 03 de ou . .+u brO de 2013 

DECRETO N° 5'?6 l DE 03 DE. OuTu81W DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n• 3703, de 14 de outubro de 2009, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 4601, de 14 de outubro de 
2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNADOR [)O ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas.pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, considerando o disposto.no art. 40, § 1°, inciso III, alinea "a", da 
CF/88, com redação da EC n• 41/2003, c/c os arts. 22, inciso I e.89, da Lei 
n• 0915, de 18 de agosto de 2005, e em face do que consta no Proecsso n• 

386/2009-AMPREV, 

RESOLVE: 

Art. 1" Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de 
Contribuição, sem paridade,- na forma da Lei, à servidora FrCIIICisco Jolvo da 
Silveira, ocupante do cargo de Professor, Classe À, ·Padrão. 10, Matricula n° 
416894,lotada na Secretaria de Estado da Educação. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação." 

Mocopcí, 03 · de ou.+u b..-cO d~t 2013 

, DECRETO N°5'7G2 DE 02> DE ouTuBR-O DE 2013 

Estipulo critérios e procedimentos g«I'Ciis 
porG eoneessao floreStal no &nbito dos 
florestas ptillicos sobre o domínio do 
Estado do Amapá. 

O &OVERNAOOR DO ESTADO DO AMI.PÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, e tendo em vista o disposto nas Leis Federais n°S 
8.666/1993; 9.985/2000; 11.284/2006, e nas . Leis Êstaduais n°s 
1.028/2006; 1.077/2007, 

I:>ECRETA: 

CAPiTvl.o I 
Disposições preliminares 

Art. 1 ° Este Decreto estipula critérios c procedimentos gerais 
para concessão florestal, como uma das modalidades de gestão de florestas 
para produção sustentável com aplicação nas florestas públicas sob domínio de 
Estado do Amapá. • 

Art. 2° A concessão florestal deverá observar o determinado nas 
Leis Federais n°s 8.666/1993; 9.985/2000; 11.284/2006, nas Leis Estaduais 
n°s 1.028/2006; 1.077/2007 e nas demais legislações pertinentes aplicáveis à 
matéria. 

Art. 3" Para efeito de aplicação do disposto neste Decreto, ficam 
definidos os seguintes termos: 

· . I - .flo~estas públicas estaduais: florestas, naturais ou plantadas, 
localizadas nos diversos biomas amapaenses, em bens sob o domínio do 

· Estado do Amapá; 

li - recursos florestals: elementos ou características de 
detenninada floresta, potenaal ou efetivamente geradores de produ tos ou 
serviços florestais; · 

TU - produtos florestais: produtos madeireiros e náo madeireiros 
gerados pelo .manejo florestal sustentável; 

· IV - seiViços florestais: turismo e outras ações ou beneficios 
decorrentes do manejo e conservação da flo:esta, não caracterizados como 
produtos florestais; · 

V .. ciclo: período decorrido entre 2 (dois) momentos de colheita 
de produtos florestais numa mesma área; 

Vl - manejo florestal sustentável: administração da floresta para' 
a obtenção de beneficios econõmicos, sociais e ambientais, respeitando-se os 
mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando
se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies 
madeireiras. de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como 
a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal; 

VII - concessão florestal: delegação onerosa, feita pelo poder 
concedente, do direito de praticar manejo florestal sustentável para exploração 
de produtos e .serviços numa unidade de manejo, mediante licitação, à pessoa 
jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do respectivo edital de 
licitação e demonstre capaCidade para seu desempenho, por sua conta e risco 
e por prazo determinado; 

VIII - unidade de l)lanejo: perúnetro definido a partir de critérios 
técnicos, socioculturais, econômicos e ambientais, localizado em florestas 
públicas, objeto de um Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, 
podendo conter áreas degradadas para fins de recuperação por meio de 
plantios florestais; 

IX - lote de concessão florestal: conjunto de unidades de manejo 
a serem licitadas; 

X - comunidades locais: populações tradicionais e outros grupos 
humanos, organizados por gerações sucessivas, com estilo de vida relevante ã 
conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica; 

XI - auditoria florestal: ato de avaliação independente e. 
qualificada de atividades florestais e obrigações econõmicas, sociais c 
ambientais assumidas de acordo com o Plano de Manejo Florestal Sustentá,ve' 
- PMFS e o contrato de concessão florestal, executada por entidade 
reconhecida pelo órgão gestor, mediante procedimento administrativo 
especifico; 

XII - inventário amostrai: levantamento de informaçõe' 
qualitativas e quantitativas sobre determinada floresta, utilizando-se process< 
de amostragem; 

XIII - órgão gestor: órgão ou entidade do poder concedente com ;, 
competência de disciplinar e conduzir o processo de outorga da concessão 
florestal; 

XIV - órgão consultivo: órgão com representação do Poder Públic< 
e da sociedade civil, com a finalidade de assessorar, avaliar e propor d.iretrize~ 
para a gestão de florestas públicas; 

XY - poder concedente: Estado do Amapá. 

CAPÍTVI.O II 
Conccss® florcstol 

Art. 4° A concessão florestal será ·autorizada em ato do Poücr 
Concedente e formalizada mediante contrato, que deverá observar as nom..as 
pertinentes, do edital de licitação é deste Decreto. 

Art. !5° São el~gi~eis para fins de concessão florestal as unida ies 
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de manejo da floresta Estadual do Amapá e de outras florestas públicas sob 
domínio da Estado da Amapà previstas na Plana de Outorga Florestal. 

CAPÍTULO m 
Processo d~ Outorga 

Art. 6° O Poder Concedente publicará, previamente ao edital de 
licitação, ato justificando a conveniência da concessão florestal, caracterizando 
seu objeto e a unidade de mr.nejo. 

Art.. 7° As licitações para concessão florestal serão realizadas na 
modalidade concorrência, observarão os termos da legislação própria, deste 
Decreto, e serão outorgadas a título onerosa. 

CAPÍTVLO IV 
ObJeto da Concessão 

Art. 8° É objeta de concessão a exploração de produtos e 
serviços florestais, contratualmente especificados, em unidade de manejo da 
Floresta Estadual do Amapá ou de outra floresta pública sob domínio do 
Estado da Amapá, com perímetro definido e com pelo menos um ponto 
georrcferenciado, registrada na respectivo cadastro de florestas públicas e 
incluída no lote de concessão florestal, na forma deste instrumento e de 
parâmetros técnicos definidos pelo órgão gestor das concessões florestais. 

§ 1 • Os produtos e serviços florestais que serão autorizados para 
CA-plaração serão definidos no edital da concessão. 

§ 2• Os produtos. de uso tradicional e de subsistência para as' 
comunidades locais serão excluídos do objeta da concessão e explicitados no 
edital. 

§ a• É vedada a su bconcessão florestal. 

CAPÍTVLO V 
l.leenelamento Ambiental 

Art. 9° O processo de licenciamento ambiental para uso 
sustentável da unidade de manejo compreende a licença prévia e a licença de 
operação, não se lhe aplicando a exigência de licença de instalação. 

§ 1• A licença prévia para uso sustentável da unidade de manejo 
de que trata o caput será requerida pelo órgão gestor, mediante a apresentação 
de relatório ambiental preliminar ao órgão ambiental, no caso de Unidade de 
Manejo Florestal - UMF não inserida na Floresta Estadual do Amapá. 

§ 2• A aprovação do plano de manejo da Floresta Estadual do 
Amapá substitui a licença prévia referida, sem prejuízo de outros requisitos do 
liCenciamento ambiental. 

§ a• A licença prévia autoriza a elaboração do Plano de Manejo 
Florestal Sustentável - PMFS e, no caso de unidade de manejo florestal 
inserida no Plano de Outorga Florestal • POF, autoriza licitação para a 
concessão florestal. 

Art. 10. O inicio das atividades florestais na unidade de manejo 
' somente poderá ser efetivado com a aprovação do respectivo Plano de Manejo 
Florestal Sustentável- PMFS pelo órgão ambiental e a consequente obtenção 
da licença de operação pelo concessionário. 

CAPÍTULO VI 
Habilitação 

Art. 11. Somente poderão ser habilitadas nas licitações para 
concessão florestal empresas ou outras pessoas jurídicas constituídas sob as 
leis brasileiras e que tenham sede e administração no Pais. 

Art. 12. As comunidades locais tamb~m poderão participar das 
licitações, por meio de associações comunitárias, cooperativas ou outras 
pessoas jurídicas admitidas em lei, sem prejuízo das formas legalmente 
previstas de destinação das florestas públicas a essas comunidades. 

CAPíTuLo VII 
Edital de Lleltaçao 

Art. 13. O edital de licitação será elaborado pelo órgão gestor, 
por delegação do poder concedente, devendo ser observados os critérios e as 
normas gerais da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 199a e a disposto na Lei 
F.ederal n° 11.284, de 02 de março d50 2006. 

Parágrafo único. A publicação do edital de licitação de cada lote 
de concessão florestal deverá ser precedida de audiencia pública, por região, 
realizada pelo órgão gestor, conforme dispõe este Decreto, sem prejuízo de 
outras formas de consulta pública. 

cAPfrul.o vm 
Crlt&ios de Seleção . 

Art. 14. No julgamento da licitação, a melhor proposta será 
considerada em razão do maior preço ofertado como pagamento pela outorga 
da concessão florestal e pela melhor técnica, conforme especificado no edital e 
respeitado o disposto na Lei Federal n• 11.284, de 02 de março de 2006. 

CAPÍTULO IX 
Contrato de ConçeSSão 

Art. 15. Para cada unidade de manejo licitada, será assinada um 
contrato de concessão exclusivo com um único concessionário, que será 
responsãvel por todas as obrigações nele previstas, além de responder 'pelos 
prejuízos causados ao poder concedente, ao meio ambiente ou a terceiros, sem 
que a fiscalização exercida pelos órgãos competentes exclua ou atenue essa 
responsabilidade. 

Parágrafo único. O ·contrato de concessão será assinado com o 
concéssionârio pelo órgão gestor, por delegação do Poder Concedente. 

C~ÍTVL.O X 
Prazo da Concessão 

Art. 16. O órgão gestor das concessões definirá, em cada caso, o 
prazo dos contratos de concessão florestal de acordo com o ciclo de colheita ou 
exploração, considerando o produto ou grupo de produtos com ciclo mais 
longo incluido no objeto da concessão, podendo ser fixado prazo equivalente a, 
no mínimo, um ciclo e, no m~~ 40 (quaren~~Lanos. 

Art. 17. O prazo d<Js contratos de concessão exclusivos para 
exploração de senoiços florestais será de, no mínimo, 5 (cinco) e, no méJcimo, 
20 (vinte) anos. 

C~ÍTVLO XI 

Pagom~nto da Con«ssao 

Art. 18. O regime econômico e financeiro da concessão florestal, 
conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende: 

I - o pagamento de preço calculado sobre os custos de realização 
do edital de licitação da concessão florestal da unidade de manejo; 

11 - o.pagamento de preço, não inferior ao mínimo definido no 
edital de licitação, calculado em função da quantidade de produto ou serviço 
auferido do objeto da concessão ou do faturamento liquido ou bruto; 

!11 - a responsabilidade do concessionário de realizar outros 
investimentos previstos no edital e no contrato. 

CAPÍTIJLO XII 
Estruturo Institucional 

Art. 19. A o;ganização institucional para as concessões 
florestais compreende: 

I - Poder cOncedente: Estado do Amapá; 

11 - Orgão Consultivo: Comissão Estadual de Florestas Públicas 
da Amapá- COMEF f AP: 

111 - órgão Ambiental: Instituto de Meio Ambiente e de 
Ordenamento Territorial do Estado do Amapá -IMAP; 

IV - Órgão Gestor: Instituto Estadual de Florestas do Amapá -
lEF. 

Art. 20. No ãmbito estadual, fica delegado ao Instituto Estadual 
de Florestas do Amapá e ao Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento 
Territorial do Estado do Amapá, o exerdcio "das competências do Poder 
Concedente na Floresta Estadual e Florestas Públicas sob domínio do Estado, 
respectivamente. 

Art. 21. Càbe ao Poder Concedente: 

I- definir o Plano de Outorga Florestal- POF; 

!I - ouvir o órgão consultivo sobre a adoção de ações de gestão de 
florestas públicas, bem como sobre o Plano de Outorga Florestal; 

m -definir as áreas a serem submetidas à concessão florestal. 

Art. 22. Cabe ao Órgão Consultivo: 

I - assessorar, avaliar e propor diretrizes para gestão de florestas 
públicas do Estado; 

11 - manifestar-se sobre o Plano de Outorga Florestal • POF do 
Estado; 

In - exercer as atribuições de órgão consultivo do Instituto 
Estadual de Florestas do Amapà -IEF, no que conceme ã gestão de florestas 
públicas. · 

Art. 23 .. Cabe ao Órgão Ambiental: 

I - fiscalizar e garantir a proteção das florestas públicas; 

I! - efetuar em qualquer momento, de oficio, por solicitação da 
parte ou por denúncia de terceiros, fiscalização dà unidade de manejo, 
independentemente de prévia notificação; 

!I! - aplicar as devidas sanções administrativas em caso de 
infração ambiental; · 

IV - expedir a licença pré\ia para uso sustentável da unidade de 
manejo das respectivas florestas públicas e outras licenças de sua 
compettncia; 

V - aprovar e monitorar o Plano de Manejo Florestal Sustentável 
da unidade de manejo florestal das florestas públicas. , 

Art. 24. Cabe ao Órgão Gestorda Unidade de Conservação: 

1.- aprovar o plano de manejo da Floresta Estadual do Amapá; 

li - ouvir o Conselho Consultivo da FLOTA previamente à 
elaboração do edital e do contrato de concessão e encamihhar o 
posicionamento do Conselho ao órgão gestor. 

Art. 2!1. Cabe ao Órgão Gestor: 

1 - elaborar o plano de manejo da Floresta Estadual do Amapá, 
conforme dispõe a Lei n• 1.028, de 12 de julho de 2006; 

11 -elaborar o cadastro das .florestas públicas do Estado; 

111 - elaborar o Plano ae Outorga Florestal- POF, a ser submetido 
ao Poder Concedente; 

IV - disciplinar a operacionálização da concessão :florestal; 
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V . solicitar ao Instituto do Meia. Ambiente e de Ordenamento 
Territorial do Estado do Arnapa · IMAP a licença prévia para uso sustentâvel 
das unidades de manejo florestal; 

VI · elaborar inventario amostra!, relatório ambiental preliminar e 
outros estudos; 

VII · publicar editais, julgar licitações, promover os demais 
procedimentos licitatórios, inclusive audiência e consulta pública, definir os 
critérios para formalização dos contratos e celebrá-los com concessionârios da 
unidade de manejo florestal, quando delegado pelo Poder Concedente; · 

VIII . gerir e fiscalizar os contratos de concessão florestal; 

IX • dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre 
concessionârios, produtores independentes e comunidades locais; 

X · controlar e cobrar o cumprimento das metas fixadas no 
contrato de concessão; 

XI • ftxar os critérios para cãlculo dos preços das concessões 
florestais e proceder à sua revisão e reajuste na forma da Lei, das normas 
pertinentes e do contrato; 

XII · cobrar e verificar o pagamento dos preços florestais; 

XJ[! · acompanhar e intervir na execuÇão do Plano de Manejo 
Florestal Sustentável· PMFS, os casos e condições previstos em Lei; 

XIV • fixar e aplicar as penalidades administrativas e contratuais 
impostas aos concessionârios, sem prejuízo das atribui~ões dos órgãos clQ. 
Sistema Nacional do Meio Ambiente · SISNAMA responsáveis pelo controle e 
fiscalização ambiental; 

XV · indicar ao Poder Concedente a necessidade de extinção da 
concessão, nos casos previstos na Lei e no Contrato; 

XVI · estimular o aumento da qualidade, produtividade, 
rendimento e conservação do meio ambiente nas áreas sob concessão florestal; 

XVII · dispor sobre a realização de auditorias florestais 
independentes, conhecer seus resultados e adotar as medidas cabíveis, 
conforme o resultado; 

XVIII • disciplinar o acesso às unidades de manejo florestal; 

XIX • atuar em estreita cooperação com os órgãos de defesa da 
concorrência, com vistas em impedir a concentração econômica nos serviços e 
produtos florestais e na promoção cta concorrência; 

XX • incentivar a competitividade e zelar pelo cumprimento da 
legislaça.o de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando •ilS. ,, 
práticas de mercado dos agentes do setor florestal; ' 

trativos; 
XXI · conhecer e julgar recursos em proc~dimentos adminis· 

XXII · promover ações para a disciplina dos mercados de 
produtos florestais e seus derivados, em especial para controlar a competição 
de produtos florestais de origcom não sustentável; 

XXIII • reconhecer em ato administrativo as entidades que 
poderão realizar auditorias florestais; 

XXIV • estimular a agregação de valor ao produto' flÕrestal na 
região em que for explorado. 

Art. 26. Fica instituída a Comissão Estadual de Florestas 
Públicas do Amapá- COMEF f AP, com a seguinte composição: 

1- o (a) Diretor( a)· Presidente do !EF, que a presidirá; 

.11 • um representante de cada .um dos Órgãos a seguir: 

a) Instituto Estadual de Florestas do Amapá -IEF; 

. b) Secretaria de Estado .do Mdo Ambiente · SEMA; 

c) Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do 
Estado do Amapá - IMAP; 

d)lnstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrâria- INCRA; 

e) Rede de Instituições de Pesquisa do Amapá- RIPAP; 

f) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -
ICMBIO; 

111 · um representante de cada uma das seguintes entidades e 
organizações: · 

a) Associação dos Engenheiros Florestais do Amapá · AEFA; 

b) Conselho Nacional das Populações Extrativistas . CNS; 

c) Grupo de Trabalho Amazônico- GTA; 

d) Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
do Aritapá · FETI'AGRAP; _ _ _ __ 

e) Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE/AP. . 

§ I' O Presidente da Comissão Estadual de Florestas Públicas do 
Amapá, em seus impedimentos e ausências, poderá ser substituído (a) pelo 
representante do Instituto Estadual de Florestas do Amapá ou por outro 
membro designado para este fim. 

§ 2' 'Os representantes de que tratam os incisos I! e JII do caput, i: 
os seus suplentes, serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos, 
entidades, organizações e setores representados e nomeados pelo (a) 
Diretor{ a)-Presidente do IEF. . · 

· § 3' A participação na Comissão não enseja qualquer tipo de 
remun?ração, sendo considerada de relevante interesse público, com 
precedenc1a, na esfera estadual, sobre quaisquer cargos públicos de que sejam 
tJtulares. 

§ 4' O regimento interno da Comissão será aprovado pela maioria 
absoluta de seus membros, no prazo máximo de 120 {cento e vinte) dias após 
sua instalação. 

§ 5' O Instituto Estadual de Florestas do Amapá promoverá .o 
apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos da 
COMEF/AP. 

§ 6' A COMEF / AP reunir·se:â, em caráter ordinário, pelo menos 
duas vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer momento, mediante 
convocação de seu Presidente,-ou por requerimento de pelo menos um terço de 
seus membros. · 

§ 7• A Comissão reunir·se·á coin a presença da maioria absoluta' 
de seus membros e deliberara por maioria de votos dos presentes, cabendo ao 
Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade. 

§ s• O Presidente poderá convidar especialistas para participar 
das reuniões da Comissão, sem direito a voto. 

• 

CAf'trVl.O XIII 
Extinçao do concessao Florcrtal 

Art. 27. A concessão extingue-se por esgotamento do prazo 
contratual, rescisão, anulação, falência ou extinção do concessionârio e 
falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual, 
desistência e devolução, por opção do concessionário, do objeto da concessão. 

Art. 28. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a· 
critério do poder concedente, a rescisão da concessão, a aplicação das sanções 
contratuais e a execução das garantias, sem prejuízo da responsabilidade civil 
por danos ambientais prevista na Lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das 
devidas sanções nas esferas administrativa e penal. 

CAPÍTVI.O 'XLV 
Disposições Finais 

Art. 29. No ato de eleiçdo da área a ser licitada, o órgão 
competente pelo processo deverã respeitar as exigências técnicas contidas no 
plano d~ manejo. 

Art. 30. Para fins de garantir o direito de acesso às concessões 
florestais por pessoas jurídicas de pequeno porte, micro e médias empresas, 
serão de~idos no Plano de Outorga Florestal, lotes de concessão, contendo 
vârias unidades de manejo florestal de tamanhos diversos, estabelecidos com 
base em critérios técnicos que deverão considerar as condições e as 
necessidades do setor florestal, as peculiaridades regionais, a estrutura das 
cadeias produtivas, as infraestruturas locais e os acessos aos mercados. 

__ "· f'rt· ,3;1. :~~~-~ipóteseside concessão de áreas de porestas.em 
terras co~s1deradas· de mtéresse da segurança nacional, o edital éxigirá, entre 
os demws documentos de habilitação. o Assentimento Prévio expedido pelo 
Conselho de Defesa Nacional. 

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

-·~~ 
Secretarias de Estado 

(Administração ) 
Agnaldo Balieiro da Gama 

PORTARIA N° '66'1 /09-2013- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas péla Portaria 
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em vista 
o contido no Processo - Protoéolo Geral no 
61466/2013, 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, a 
servidora Maria Oolores Gomes de Andrade, 

. ocupante do cargo de Provimento Efetivo de 
Auxiliar Administrativo, Cadastro no 833711, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapá, lotada na SEAD, no período de 01/10 
a 31/12/2013, referente ao quinquênio 
01/10/1996 a 29/10/2001. 

Macapá·AP, em C i de Cl.l.:r" GR ~' de 2013. 

MARIA LUI~O CEARENSE 
Diretora do DRH/SEAD 
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PORTARIA No_3 6410-2013-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 no 0066/93, aos servidores abaixo 
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, lotados na SRE: 

SERVIDOR( A) Jurema Benedita do 
Nascimento Brito 

CARGO Fiscal da Receita Estadual 
MATRÍCULA 272108 
QU!NQUÊNIO : 28/08/2008 a 26/08/2013 
PERÍODO(S) 01/10 a 30/11/2013 e 02 a 

31/01/2014 
PROCESSO Protocolo Geral no 57146/2013 

SERVIDOR( A) 

CARGO 
MATRÍCULA 
QUTNQUÊNIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

Regina Leaulina Barbosa 
Prata 
Fiscal da Receita Estadual 

: 272353 
02/0S/2003 a 29/04/2008 
02 a 31/01, 01 a 30/07/2014 e 
02 a 31/01/2015 
Protocolo Geral n° 57468/2013 

SERVIDOR( A) Maria Suely Araújo de 
Oliveira 

CARGÇl Fiscal da Receita Estadual 
MATRICULA 272396 
QUINQUÊNIO : 01/05/2003 a 28/04/2008 
PERÍODO(S) : 02 a 30/07/2014, 02 a 

31/01/2015 e 04/01 a 
02/02/2816 

PROCESSO : Protocolo Geral no 57142/2013. 

Macapá-AP, em u3 de Ou nJ :3 1~0 de 2013. 

MARIA LUI I~ES ~~EARENSE 
o· eto_~ ~o DRH/SEAD 

PORTARIA Noj 6_310-2013-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° 
38667/2013, 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 Dianne Cristhine Pena da Silva, 
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Enfermeiro, cadastro n° 898210, pertencente ao 
Quadro· de Pessoal Civil do Estado do Amapa, 
lotada na SESA, no período de 01/10 a -
31/12/2013, referente ao quinquênio de 
21/03/2007 a 18/03/2012. 

Macapá-AP, em t?_;; de0<-' ~urr IZ.CJ de 2013. 

MARIA LUI~EARENSE 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA NoJ 6 '-//10-2013-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 no 0066/93, aos servidores abaixo 
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, lotados na SDR: 

SERVIDOR( A) : Ailton dos santos Pinheiro 
CARGO : Auxiliar Administrativo 
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MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 
SERVIDOR( A) 

: 493198 
30/04/2008 a 28/04/2013 

: 01/12/2013 a 28/02/2014 
Protocolo Geral no 58894/2013 

: Adriana Cristina Rodrigues 
Angelim 

CARGO : Assistente Administrativo 
MATRicULA : 832626 
QUINQUÊNIO : 01/07/1996 a 29/06/2001 
PERÍODO(S) 01/10 a 31/12/2013 
PROCESSO : Protocolo Geral no 58898/2013. 

Macapá·AP, em 03 de ele T ~/ iJ ft o de 2013. 

((?;(L'-( fi i j_J.y 
MARIA LUIZA ilnú;s PicÃN'Ço-cbRENSE 

Diretora do DRH/SEAD 

(TurismÕ--

Richard Madureira da Silva 

PORTARIA. (P) N° 05912013- SETUR 

O Sé.CRETARIO DE ESTADO 

DO TURISMO. no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto ri0 4103, de 23 de julho de 

2013: e considerando o Memorando no 078!2013-

DPT/SETUR-AP 

RESOLVE 

Art 1° - Designar os serv1dores 

Elisandra Maria Pereira Gonçalves - Chefe da 

Divisão de Relações com o Mercado. Susanne 

Lilen Le1te Farias - Diretora do Departamento de 

Desenvolvimento do Turismo e Sandro Belo 

Barriga Diretor do Departamento de 

Planejamento do Tunsmo, para se deslocarem da 

sede de suas atribu1ções em Maca pá até a Capital 

Porto AlegreiRS. no periodo de 2~ a 23/10/2013 

para participar da 1' Conferência Brasileira de 

Turismo Criat1vo 

Art. 2°- Dê-se ciência. cumora-se e oubl1que-se. 

Macapa-AP 02 de Outubro de 2013. 

Richa r 
Secretári 

(Mobilização Social 
Cláudia Camargo Capiberibe 

) 

ATA DO PROCESSO ELEITORAL PARA A 

HABILITAÇÃO, SELEÇÃO, E ELEIÇÃO DAS 
ORGANiZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS 
DA MULHER- CEDIMAP- BtENIO 2013/2015. 

Aos vrnte e c1nco dias do mês de setembro 
de do1s 'Tl~l e treze no auditório Tarumã na 
Secretaria Estadual de ll'lclusào . e Mobilização 
Social - SIMS , sito Rua Procóp1o· ROla. ba1rro 

Central. Macapa. Estado do Amapá, ocorreu a 
ele1çào das Entidades da Sociedade C1v11 para 
compor o Conselho Estadual de Direito da Mulher 
- CEDIMAP As nove horas e quinze m,nutos 

estavam ·presentes as seguintes Entidaaes· 

Assac1ação de Mulheres R1be1nnhas V1tirnas de 
t:.scalpelamento da Amazônia. Ros1nete Rodrigues 

Serrão; Associação SEMEAR Projetos e Serviços. 
lraci Santos de Almeida. Instituto de Mulheres 

Negras do Amapá- IMENA, Maria de Lurdes 
Tavare, de AraUJO. Associação Brasileira dos 
Cluoes d:> Melhor Idade -ABCMI AMAPA 
r\a11nunda Castro Silva Coorselho Reg1ona1 de 
Serviço Social - CRESS-AP. Ronnye Robson 

Santos da S1lva. Sind1cato Nac1ona1 dos 

Pá . 10 

,1\.posentados Pens1onistas da Força S111d1cal. 

Nádia Costa da S1lva Santos; Sindicato dos 

Servidores P~ol;cos FecJera1s C1v1s no Estado do 

A·napó - SINDSE'P· Osena Maria Sales A 

presidente Josinelma Valadares Oliveira de1:1 bom· 

dia a todos e todas. inic1ando os trabalhos ás nove 
horas qu1nze minutos. apresentado a comissão 

cé.lmpondo a mesa a vice. presidenta Socorro 

Borges a pr1meira secretaria Karla Del-tetto. 

segunda secretana Clara Passos. escru!lnadora 
Neid,ané Sucupira e apoio Jane Vasconcelos. 

Jos1ne1ma Oliveira deu prosseguimento a leitura 

do Reg1mento Eleitoral e informou sobre a 
presença do Ministério Publico na pessoa da 

rromolcra Dr" Alessandra Mouro. convidada para 

aeon~pa'11lai o processo Eleitoral e que a 

Corn1ssão estaria entrando em contato.· A 

repres~:ntante do Sindicato Nac1ona~ dos 

.Aposentados e Pensionistas da Força Sindical -

SINDINAP, Sra Nád1a Souto soliCitou Informação 

da metodologia do processo de votação Socorro 

Gorges rnfo:Flou sobre o processo e a Sr' Osena 
Maria Sales Sfair representante do Sind1cato do 

Servidores Públicos Federais Civis do Estado do 

Amapá - SINDSEPIAP solicitou esclarecimento 

sobre a forma · de votação. Socorro l3orges 

verb<il1zou que no f1nal da leitura do Reg1mento 

[!Cit-:Jra' sena apresentada a cédula de volação e 

esclarec1do o p(ocesso da votaçêo. Registro a 
chegada da Le1la Viana do Carmo, as nove horas 

e trinta minutos da Associação de Mulheres do 
Renascer. A presidenta da Com1ssão Ele1toral, 

Josinelma Oliveira leu os segu1mentos e ent1dades 
habilitadaS· Rede Feminista: Rede Fula:tas -• 
Negras oa Amazônia Brasileira. Articulação de 
Mult1eres do Amapá: Segmento Organizações 
Não-Governamentais AssoCiação de Mulheres 
R:be.r:nhas e Vitimas de Escalpelamento da 

Amazón;a ASSOCiação SEMEAH ProJetos e 
Serv1ços. ,t..ssoc,ação de Mulheres do Renascer, 

lnst1tuto de Mulheres Negras do Amapá- IMENA; 
Segmento· Grupos Organizados de Pessoas 

Idosas: Associação Brasileira dos Clubes da· 

Melhor ldaoe - ABCMI AMAPA, Segmento 
Cvnselt;o Regional de Psicolog;a do Amapá 10" 

Reg;ào-f-IP. Conseillo Reg1onal de Serv1ço Soc1al 

CRESS 24"-AP, Segmento- Sindicatos Sindicato 

dos Serv1dores Públicos Federais Civis no Estado 
do .t..mapá - SINDSEP. Sindicato Nacional dos 

i\posentadcs e Pens;anistas da Força Sindical 

Logo em segu1da. Socorro l3orges esclareceu 
S081e a ac 1arração das Ent1dades. verbalizando 

que se não for aclamação iniciara a votação. A 
representante da Articulação das Mulheres do 

Amapá -AMA, Sra Graças Brazão solicitou a 
Gdama<;3o das entidade. Socorro Borges mformou 
qce c Conselho é paritáriO, e registrou que o 

Conselho de P;sicolog1a ate o presente momento 

não compareceu. tendo que chegar :até as onze_ 

horas e trinta minutos. Osena Maria Sales solicitou· 

a palavra e falou da importância da eleição e do 
momento llistórico, verbal1zando sobre o respe1to 
as mulheres e que poderia ser mais partic1pativo o 
prccesso po1s é necessáno fortalecer a luta e 

l~abaihar a unidade Falou dos valores dos 
·sindicatos. tendo como foco a dignidade humana e 
ressaltou a missão do SINDISEP. Registro a 
chegada do representante do Conselho de 
P>:cololjla u sent1or Nazlf Rach<rd. Osena Mar:a 

Sales se pronunc1ou a favor da aclamação. e logo 
c:n segu1oa todas as ent1dades aprovaram por 

unanimidade o processo de aclamação das 

entidades para o compor o CEDIMAP. Josinelma 

de Ol:veira teceu comentários sobre a presença de 

tcdos. referendando novamente as entrdades 
ac:<Jn,aoiJs pJra com;)or o Conselr,o Estadual dos 
O;re;tos da Mulhér -CEDIMAP Posteriormente, 

saudou a Secretana Estadual de Politicas para as 
Mulheres. Alice Bentes Em seguida convidou os 
presentes para o café da manhã. A pres,denta 
.Josinelma Oliveira deu por encerrada a as dez 
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11~;r<J> c ~recesso elerlorai Nada mais havendo eu 
Karla do Socorro Dei-Tetto Chagas lavrei a 
presen~e ata que será assinada pelos membros da 
Comrssão. 

I, 
Karla do Socorro DeHetto Chagas - lnslrtuto de 
tv".ul1eres Amapaenses/ IMA 

Jos.neJ'"ril Valadares de Olrveira - Secretaria de 
Es:c1do <J8 Inclusão e Mobilização Social/ SI MS 

~~Q.("=:. r .. / 
Marra do Socorro Borges Corrêa de Almeida -
SecrtJla'r3 oe Estado da lr.clusão e Mobrlizaçào 
SocraliSIMS 

Cl<va Marra S:lvà dos Passos - lnstrtuto de 
Mu 11er~s .Ar1apaenses 'IM A 

~~ . ·,.-~--:·,, .-, 
I~ ;;. 1 · ~ -.. 11 t 1- 1 --- -

Neiarane Sucupira Assunção - Secretana de 
Polit.cas Extraordinárra para as Mulheres- SEPM 

~ft1~~1 ~~cL J<N~V~ 
Jane Marra B~r98s Vasconcelos - Centro de 
V81rJrrzJç~o da Vrda - CW 

k· .··-\\;._:r-·-·, L• .i,\ ;\' '·t. c 1.l·, ·:.- J _ . '1·. 
Kless·ane Aoalgrsa da Costa Guimariies 
Secretaria de Políticas Extraordinána para as 
Mulneres · SEPM 

RESOLUÇÃO N° 06, DE 30 DE 
SETEMBRO DE 2013. 

Dispõe sobre a Prorrogação da 
Junta Governativa constitufda para 
dingl( temporariamente o Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência- CONOEAP 

O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 
DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO AMAPÁ 
- CONDEAP. em Reunião ordinária, realizada 
no dia 26 de setembro de /.013, dentro das 
competências e das atriburções confendas pela 
Lei Estadual n'0971 de 3 de Abril de 2006 e 
conforme decrsão do colegrado, 

RESOLVE: 

Ari. 1°- Prorrogar c grupo denomrnado 
de Junta Governatrva constrtuido para dirigir 
temporariamente o Conselho Estadual dos 
Direitos da ressoa com Deficiência · · 
/CONDE/\P, até a publicação no Diárro Oficial 
do Estado do Decreto Governamental de 
Nomeação dos membros que irão compor o 
Condeap- Biênro 2013/2015. 

Art 2" -A Junta Governatrva é formada , 
pelos representantes das entidades de e para 
pessoas com deficiência e Secrctarras 
Fstaduars de Governo Assocração de Pais e 
Amrgos dos Excepc1ona1s/ APAE Macapa 
Associação de Pars e Amigos dos 
Excepcronars/ APAE Santana, Assocração de 
Deficientes Físicos do Amapá/ADFAP 
Assocração de Pars e Amigos dos Deficientes 
Auditivos/APADA, Assocração de Cegos e 
Ambliopes do Amapá/ACAAP, SETE. SEED. 
SESA,SETRAP. SEPLAN. 

Art. 3° · A Junta Governatrva nomeada 
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pelo plenárro para dirigir o Condeap será 
responsável em presrdir todos os atos relativos 
ao processo eleitoral para escolha da nova 
Diretorra- Biênro 2013-/.015 

Art 4° . Esta Resolução entra ern vrgor 
na data de sua publrcação e revoga as 
disposições em contrário 

Dê créncra e publrque;i'e 
Macapá 3~ de setery{tio de 2013 

JOÃO BATI~T!vbE:/E'sus PEI~EIRA 
' I 
I I · 

Presidente.)Ía Juhta Governatrva do 
CONDEAP 

(Receita Estadual 

Jucinete Carvalho de Alencar 

ACÓROÀO N' 02612013 
RECURSOS DE OFiCIO E VOLUNTÁRIO N' 00<12012 
PROCESSO N' 26730 01305612010 
AUTO OE INFRAÇÁO N' 059!2004 
RECORRENTES. JUNIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL E FRANCISCA LOIOLA CAMPELO· ME 
CAD.ICMS: 03.016 135-0 
CNPJ: 64.42144510001·35 
RECORRIDA FAZENDA PÚBLICA ESTIIDUAL • 
RElATOR: CONSELHEIRO ANDRÉ DAVID DOS SIINTOS AZEVEDO 
VOTO VENCEDOR: CONSELHEIRA REGINA DO SOCORRO ZAGALO 
MONTEIRO FERREIRA 
DATA DO JULGAMENTO· 0510912013 

EMENTA: ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO - CONTA 
MERCADORIA 1) FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO 
REFERENTe À VENDA DE MERCADORIA PROCEDÊNCIA 
DO LANÇAMENTO. 2) ARBITRAMENTO LEGALIDADE. 3) 
REFORMA DA DECISAo 'A QUO" 4) RECURSO 
VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO 

1) t procedente o lançamento que apura falta de recolhimento 
de imposto devido através da Conta Mercadoria. estando o 
contribuinte sujeito às penalidades cabíveis. 

2) O levantamento fiscal da Conta Mercadona baseado nos 
livros e documentos fiscais apresentados pelo contribuinte 
quando da auditona não merece alteração. assim como os 
art:Jitramentos dos estoques e valor agregado pelas em rssões 
por parte do contribuinte. que obedecem ao disposto nos 
artigos 16, 22 e 467 do Decreto n• 2269198 - RICMSIAP, não 
ensejam reforma 

3) Recurso de Oficio conhecido e provido para manutenção do 
lançamento tributa no.· 

4) Alegações sem materialioàde, em sede recursal, não 
oossuem o condão de alterar o valor do crédrto tributário 
lançado em Auto de Infração. Recurso Voluntário conhecido e 
desprovido 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o ConselhO 
Estadual de Recursos Fiscais - CERF/AP, por ma1orra de 
votos, conheceu do Recurso de Oficio para dar-lhe provimento, 
mantendo na Integra o crédito tributário lançado no Aula de 
Infração n' D59/2004. Conheceu ainda, do Recurso Voluntarro 
por tempestivo para no mérito negar-lhe provimento. 

Participaram do julgamento. Presidente Joaquim Silva dos 
Santos: Vice-Presidente lzaias Mathias Antunes, Procurador 
Fiscal Dr. Alexandre Martins Sampaio, Conselheiros: André 
Davrd dos Santos Azevedo, Renrlde do Socorro Rodrrgues do 
·Rêgo, Regina do Socorro Zagalo M. Ferreira, Odaléa Pereira 
Gomes, Eduardo Correa Tavares e Francisco rocha de 
Andrade 

ecursos Fiscars 
de setembro de 

t:ONSf:LHO tSIAIHIAI.III: RE\.1 1RSOS HSC:AIS 

ACORDÃO N'. 018/2013 
RECURSO DE OFiCIO N' 00412013 
PROCESSO N' 28730.002149/2001 
AUTO DE INFRAÇÃO N' 14112001 
PROCEDENCIA: MACAPÁIAP. 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: MANOEL DA ROCHA- ME 
CAD/ICMS: 03.020042-3 
CNPJ/MF: 02.395.82710001-77 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RELATOR: !lAIAS MATHIAS ANTUNES 
DATA DO JULGAMENTO: 21106/2013 
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EMENTA: ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE 
RECEITAS. 1) PENALIDADE APENAS EM DECRETO 2) 
ERRO FORMAL - ANULAÇÃO. 3) DIREITO MATERIAL 
INTACTO CASO INOCORRA A DECADÊNCIA. 

1. O viCio formal consiste na omissão ou na 
inobservância de formalidades indispensáveis à existência do 
ato administratrvo. Torna-se obrigatório impor a anulaçao do 
auto de Infração, por incorrer em erro formal em sua 
constrtuição, peta fundamentação da multa apenas em Decreto. 
na forma do inciso V do artigo 97, do CTN 

2. Impõe-se a dectaraçao da nulidade do procedimento 
administralivo fiscal, por erro formal em sua constituição, face a 
descrição incorreta do fundamento legal na qual se fundou a 
exação tributária. 

3. Não sendo atingido pelo fenômeno da decadéncia, o 
direito ao crédrto tributário pode perseguir nova constituição. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho 
Estadual de Recursos Fiscais (CERF-AP), Por unanimidade de 
votos dos seus membros, conheceu do Recurso de Ofício, não 
dando provimento, mantendo a Decrsão de Primeira lnstflncia, 
que julgou parcialmente procedente a Ação F1scal, e se 
manifestamos peta anulação do auto de infraçao por vicio 
formal em sua constituição e lavratura de novo auto com a 
devida correção. 

Participaram do julgamento os Conselheiros: Renilde do 
Socorro Rodrigues do Rêgo, Eduardo Correa Tavares, tzaias 
Mathias Antunes, André Oavrd dos Santos Azevedo, Francisco 
Rocha de An ade, Presidente Joaquim Silva dos Santos e 
Procurado i o Régis Baima d lmeida 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS 

ACÓRDÃO N' 019/2013. 
RECURSO VOLUNTÁRIO N" 046/2012. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO W 28730.00065212009. 
PROCEDÊNCIA: MACAPÁIAP 
AUTO DE INFRAÇÃO N' 210/2008. 
RECORRENTE: D. B. R. SOUZA· ME. 
CAD/ICMS W C3.021 790·3 
CNPJ N' 03.518.9-2410001-72. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RELATOR: CONS. PAULO ROBERTO PENHA TAVARES. 
DATA DO JULGAMENTO· 06108/2013. 

EMENTA ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO - OMISSÃO DE 
RECEITA. 1) LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO SEM O 
RESPALDO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. 2) 
DOCUMENTOS E REGISTROS CONTÁBEIS E FISCAIS -
PROVA LiCITA. VERDADE MATERIAL. 3) REFORMA DA 
DECISÃO A QUO. 

1) O rançan1ento tributnrro deve ser pautado em documentos 'e 
fatos apurados no curso do procedrmenlo de frscalização e 
carreados aos autos. O Auto de Infração deve ser sustenlado 
pe:a materialidade de documentos que comprovem as 
irregularidades apontadas 

2) Os regrstros contàbeis e fiscais devidamente escriturados de 
acordo como os preceitos ·legais e registrados nos Órgãos 
Públicos competentes. bem como apresentação de 
documentação hábil e idOnea servem como me•oS' de prova 
para desconstituir o crédrto tributário. · 

3) Recurso Voluntário conhecido e Provido. Decisão unànime. 

Acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos o Conse!i.o 
Estadual de Recursos Fiscais - CERF/AP, da Secretaria ca 
Receita Estadual, por unanimidade de votos dos seus membro;. 
conheceu do Recurso Voluntário, por tempestivo, para, no menr'J, 
dar-lhe provimento total, reformando a decisão a quo, reca 
extinguir o crédito trrbutário referente ao Auto de Infração -,• 
210/2008, haja vista que a recorrente conseguru comprov" 
através de registros contábeis e fiscais, devidamente reg1strad :s 
nos órgãos competent!lS, que nao houve omissão de recerta,, 
determinando-se o arquivamento do processo. · 

Participaram do julgamento: Presidente Joaquim Silva t1.Js 
Santos: Vice-Presidente lzaias Mathias Antunes: Procurador 
Fiscal Dr. Plínio Régis Baima de Almeida; Conselheiros: Pac<lo 
Roberto Penha Tavares, Renilde do Socorro Rodrigues do Rêp, 
Regina do Socorro Zagalo M. Ferreira; Anatar de jesus Prres de 
Oliveira e rancisco rocha e Andrade. 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS 

ACORDÃO N'. 02512013 
RECURSO DE OFÍCIO N• 008120t 3 
PROCESSO N' 28730.007487/2009 
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NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 2008000285 
PROCEDENCIA" MACAPÁIAP 
RECORRENTE· FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RECORRIDA· FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A 
CAD/ICMS: 03.024.973-2 
CNPJ/MF: 02.558.15710006-77 
RELATOR IZAIAS MATHIAS ANTUNES 
DATA DO JULGAMENTO: 13108/2013 

EMENTA. ICMS - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. 
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSTO LANÇADO E NÃO 
RECOLHIDO. FORMALIDADES PROCESSUAIS 1) PRAZOS 
2) INTEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA 
INSTÃNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO SINGULAR. 3) 
MATERIALIDADE ANALISADA. COMPROVADO O 
RECOLHIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE 
OFiCIO NÃO CONHECIDO. 

O prazo para recolher ou 1m pugnar o crédito tnbutério 
contido .na Notificação de Lançamento é ile 30 (trinta) dias, 
continues e p€remptónos. Esgotando e5te prazo sem que o 
lançamento tenha sido pago ou impugnado torna o crédrto 
1ributâno exequivel, ocasionando a sua imediata inscrição em 
divida ativa e consequente cobrança executiva, conforme 
determinam os § 2' do artigo 183 e § 3" do art1g0 193 da Lei 
0400197- CTA 

A impugnação intempestiva torna inadm1sslvel o 
conhecimento do recurso de ofil;io em segunda instância 
administrativa. A sentença singular que de1xa de analisar a 
intempestividade da impugnação c reabre prazos para o 
recurso voluntário é nulo, posto que extrapola os preceitos 
estabelecidos nos artigos 187 e 207 da Lei 0400/9.7 ele o art. 
10 do Anexo do Dec. N' 1 507/01 - Regimento Interno do 
CERF. 

3. O principio da Verdade Material outorga a autoridade de 
valer-se de qualquer prova que tenha conhecmento e esteja 
nos autos. Neste caso. restou comprovado o recolhimento total 
do crédito tributiirio. sendo constatado o equivoco da 
admimstração, ato sujeito à correção de ofleto. o que 
descaracteriza a exigência do ICMS indev1damente cobrado. 
Lançamento improcedente. Recurso de Oficio não conhec1do 
por perda de objeto. Dectsão Unânime Pressupostos legais: 
a~igos 141, 145, til e 149 da Lei n• 5172166- CTN. · 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. o Conselho 
Estadual de Recursos Fisca1s (CERF-AP), Por unanimidade de 
votos dos seus membros, conheceu do Recurso de Oficio, não 
dando provimento. anulando a Decisao de Pnme11a tnstancia. 
que julgou parcialme-nte procedente a Ação Fiscal, decidindo o 
arquivamento do feito, pelo pagamento total éo crédito 
tributário. · 

Participaram do Julgamento: Presidente Joaquim Silva dos 
Santos: Vice-presidente lzaias Mathias Antunes: Procurador 
Fiscal Dr. Alexandre Martins~mpaio: Conselheiros: Rcnilde 
do Socorro Rodrigues do 

1 
o, Eduardo Corrêa Tavares. 

Franciwcha de Andr~e. Reg~na c1o socorro zagato M 
Ferreir P ulo Roberto Penh Tavares. 

Sala dl Se sOes do Conse~o ~stadual ~~ursos FiscaiS do 
Amapá\ C .RF, em 26 .,lembro de C:-

1 ••. ~ 
'é: .... --v· _·-

JOA;·U.M_SIL A DOS N IZAIAS M~THIAS ANl~NES 
.,__p__residente do CER ~ Cq%etheiro Relator 

(ComuniCaljáO . m) ..._. 
Carlos Henrique Schmidt 

RESCLTADO.FINAL DE LICITAÇÃO 

OBJF:TO: Registro de pre,o para aquisição de rnalerial 
permanente (centrais de ar), tipo mtnor por item. visando 
atend<r as ne,essidades desta SECOM. 

\ 

EMPRESAS VENCEDORAS: 

Ct-:NTER KEJ\'NEDY COM. LTDA, item: OI e 04: 
CNPJ: 10.228.67410001-00 

Sl\1l'LEX LTDA. item: 02: 
CNPJ: 34.872.8;310001 -35 

D.V.\1. DISTRIBUIDORA, l01e: 03; 
C~PJ: 07.607.107!0001-41 

O Secretário de Estado da Comunica~ão. usando de suas 
atribuições que são conferidas por ki considerando os critérios 
legais da l<gislaçào pcninentes e observando os prt"~ilos do 
inciso XXI do an. 4' da lei n' 10.520i2002 .. resolve 
HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial- SRP- n• 
007!2013 - SF.COM. que adjudicou o objeto do citado pregão 
as empresas acima relacionadas, para n<ttoisiç:lo de material de 
consumo, visando atender as nece»idadcs desta Secretaria de 
Estado da Comunica,ão- SF.COM. 

Macapà. 01 de Outubro de 2013. 

HOMOLOGO NA FORMA DA LEI~· IQ.;20:2UIJ2. 

(DIARió-oFiciAO 

(Sã"ú(fe_. __________ .. -.. 
I . . . -~ I 

Olinda Consuelo Lima Araújo 

COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 

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

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

PROCESSO: 2012/793~. 

O Pregão Eletrônico n° 041/2013- SESA 
para registro de preços para contratação de 
sociedade empresária especializada na prestação 
de serviços contínuos terceirizados de apoio, quais 
sejam: maqueiro, recepcionista, carregador, 
artífice e eletricista I, visando suprir os diversos 
setores administrativos e operacionais das 
Unidades Hospitalares, dos Centros de 
Referências, bem como da sede da Secretaria de 
Estado da Saúde - SESA. Foi em toda .a sua 
tramitaçao atendida a legislação pertinente. 

Desse modo, satisfazendo a lei e ao 
mérito, ADJUDICO as empresas abaixo 
relacionadas, vencedoras desse certame nos 
termos da Ata da sessão pública do pregão 
juntada aos autos. 
EMPRESAS VENCEDORAS· 
EMPRESA REGISTRADA: J. C. A. SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS L TOA 
CNPJ: 03.044.791/0001-4() 
ENDEREÇO: Av. Carnmuru, no 1464, bairro 
Buritizal -Macapá - AP, CEP 68-902-100, 
telefone (096) 3242.0020, e-mail 

I icaservicos@uol.com.br 
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EMPRESA REGISTRADA: BERNACOM L TOA 
CNPJ: 08.450.948/0001-50 
ENDEREÇO: Av. Desidério Antônio Coelho, n° 
254, bairro do Trem, Macapá- AP, CEP 68.901-
080, telefone (09613222-2154 
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EMPRESA REGISTRADA: CRISTIANE DOS 
SANTOS 
CNPJ: 06.262.138/0001-45 
ENDEREÇO: Ay Padre Júlio Maria Lombaerd, 
n° 2700, bairro Santa Rita, Macapá - AP, CEP 
68.901-283, telefone (096) 3224-3004 
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RESUMO DO LOTE 111 - Hospital da Mulher Mãe 
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D ~arges de~oraes 
egoeiro CPUSESA 

Macapá, 03 de outubro de 2013 

Homologo e declaro que a despesa 
satisfaz as exigências do art. 16,17 da Lei 
Complementar 101/2000. 

%,~~-&~iôt1-ilif~ . 
Secretária de Estado da Saúde 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N• 
044/2013-CPL/SESA 

. PREGÃO ELETRONICO N° 041/2013 

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

PROCESSO: 2012179318 

Pelo presente instrumento. o_Estado do Amapá,. 
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através da Secretaria Estadual de Saúde - SESA. 
órgão Gerenciador deste Registro de Preços. 
situada à Avenida f#ab, n•. 069. Centro. Macapa -
AP. CEP. 69900-073. ·inscrito no Cadastro de 
Pessoas Jurídicas sob o n,. 23.086.17610001-03, 
representado neste ato por sua Secretária a Sr" 
OUNDA CONSUELO UMA ARAÚJO, enfermeira. 
brasileira. casada, inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física, sob o n•. 338.429.652-49 e RG no 533948-
AP. residente e domiciliada nesta Capital. 
doravante denominada ORGÃO GESTOR e as 
empresas abaixo indicadas. 
A presente licitação tem por objeto o registro de 
preços para contratação de sociedade empresária 
especializada na prestaçao de serviços continuas 
ter~eirizados de apoio, quais sejam: maqueiro. 
recepcionista. carregador, artlfice e eletricista I. 
visando suprir os diversos setores administrativos 
e operacionais das Unidades Hospitalares. dos 
Centros de Referências, bem como da sede da 
Secretaria de Estado da Saúde - SESA. 

EMPRESA REGISTRADA: J. C. A. SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS LTDA 
CNPJ: 03.044.79110001-40 . 
ENDEREÇO: Av. Caramuru, n• 1464, bairro: 
Buritizal -Macapá - AP, CEP 68-902-100, 
telefone (096) 3242-0020, e-mail 
Lcaservicos@uol.com.br 
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EMPRESA REGISTRADA: CRISTIANE DOS 
SANTOS 
CNPJ: 06.262.138/0001-45 
ENDEREÇO: Av Padre Júlio Maria Lombaerd, 
n• 2700, bairro Santa Rita, Macapá- AP, CEP 
68.901-283, telefonej096) 3224-3004 
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254, bairro do Trem, Macapá- AP, CEP 68.901- r 
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~· IS~~ Je ~~~aes 
Pregàeiro (lg CPLIS~SA 

uias Estaduais 

(Adap 

lvana Maria Antunes Moreira 

ERRATA 

Justificativa n• 030/2013-ADAP, publicada no Di~rio Oficial do 
Estado n• 5549, de 1 O setembro de 2013. 

Onde se lê: 
Objeto: Referente às inscriÇOes dos servidores Joelma da Silva 
Barros e Salomao Alcolumbre, no Treinamento de Sistemas e 
Redes Unux, a ser realizado na cidade de Macap;\, no per1odo 
de 05110/2012 a 23/11/2012 Estado do Amapá. 
Lela-5e: 
Objeto: Referente às inscrições dos servidores Joetma da Silva 
Barros e Salomao Alcolumbre, no Treinamento de SiStemas e 
Redes Linux, a ser realizado na cidade de Macapá, no per!odo 
de 05/10/2013 a 23/11/2013 Estado doAmapé. 

Macapá-)ú 30 d t~-~ 2013 

lvana Maria ntu orei 
Õi<etora- resid te .. . 
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(Amprev 
Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 

PORTARIA N". 154/2013- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n• 4019, de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o memorando n• 189/2013 -
GAB/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar a servidora Josiane Façanha de 
Almeida. Chefe da Divisão de Material e 
Patrimônio. para viajar da sede de suas atribuições 
Macapá/AP até a cidade de Cuiabá/MT, no 
perlodo de 06 à 12/10/2013. A viagem tem como 
objetivo participar de treinamento para atende as 
necessidades quanto a capacitação no SISPREV. 

Atenciosamente, 

Macapá-AP, 26 de Seterngr.e de 2013. 

---~·;.---
Carlos / ·o. dos Anjos Oliveira 

Diretor. esidênte da AMPREV, interino 

PORTARIA N". 155/2013- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n°. 4019, de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o memorando n• .. 190/2013 -
GAB/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar a servidora Francicleide Marinho 
Lima da Silva, Diretora Financeira e Atuarial, para 
viajar da sede de suas atribuições Macapá/AP até 
a cidade de Gramado/RS no perfodo de 02 à 
05/t0/2013. A viagem tem como objetivo participar 
da a• Reunião Extraordinária do Conselho 
Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de 
Previdência Social - CONAPREV. 

~tenciosamente, 

Macapá-AP, 30 de Setembro de 2013. 
. ~-· 

Carlos ~;,:-~njos Oliveira 
. Diretor,~~·t~ da AMPREV, interino 

PORTARIA N".156/2013-AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n°. 4019, de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o memorando n°. 190/2013 -
GAB/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar a servidora Karen Tatiane 
Bonifácio Pereira, Assessor de Diretoria, da 
Amapá Previdência - AMPREV, para responder 
em substituição pela Diretoria Financeira e 
Atuarial, durante o impedimento da Titular 
Francicleide Marinho Uma da Silva, no·perfodo de 
02 à 0511012013. 

Atenciosamente, 



Macapá 03 10 2013 

PORTARIA N°.157/2013-AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n•. 4019, de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o memorando n•. 190/2013 -
GAB/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar a servidora Aline Trajano de 
Oliveira, Assistente Técnico Administrativo, da 
Amapá Previdência - · AMPREV, para responder 
em substituição pela Divisão de Controle Atu'arial e 
Mercado. durante o impedimento do Titular Carlos 
Roberto dos Anjos Oliveira, no perlodo de 02 à 
05/10/2013. 

Atenciosamente, 

Macapá-AP, 30-~~E.e.2013. 

.. .-:~ ~ 
Carlos.Rô' · o dos Anjos Oliveira 

Diretor'P sidente da AMPREV, interino 

JUSTIFICATIVA N• 043/2013- CEUAMPREV 
Homologo na forma da lei 

Macapá-AP, ~91i013 
. . .. . ~ . 

.. /:,p._.,.l"' . 

CARLOS ROBER'fO DOS ANJOS OLIVEIRA • 
Dlret~,.fo-ésldente da AMPREV, Interino. 

PRÓCESSO N': 2013.96.900649PA 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação. 
FUNDAMENTO LEGAL: ,1\rt. 25, inciso 11 da Lei n' 8.666193. 
FAVORECIDA: TREíNAVIEB TECNOLOGIA LTDA- ME. 
OBJETü: .:Ou;sc Or.:u1e de XML. 
VALOR TOTAL: R$ 421,50 (Quatro cento e vinte um reais e 
cinqüenta centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa n• 
3390.39.00.00 "Outros Serviços de Te'rceiros :. Pessoa 
Juridlca". no sub-<!lemento 3390.39.48.00 - "Serviço de 
Seleção e Treinamento". 

Senhor Diretor-Presidente, 

Submeto a presente justificativa à apreciação e 
competente ratificação de Vossa Senhoria, com amparo legal 
no art. art. 25 inciso 11 da Lei n' 8.666/93, e suas posteriores 
aHerações. estando carae1erizada a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, objetivando o pagamento em favor da empresa 
TREINAWEB TECNOLOGIA LTDA referente às inscriÇMs dos 
servidores em curso online pela· empresa ofertado, conforme 
dP<cr~o no Memo. n• 179/2013-GABIAMPREV, às fls. 02 do 
processo em eplgrafe. 

A Empresa supracitada, com sua referida proposta 
àpresentada as fls. 04 do processo em tela, atende aos 
interesses desta tnst~uição de Previdência, que ~isa à 
qualifíca,.ã~ e atualização de seus servidores, sendo inscr~os 
os servidcres: Helano Atalde dos Santos - Chefe da Divisão 
de lnformàtlca, Dlego de AraúJo Lima - Analista de 
tecnologia e Adilson de Miranda Junior VIlas Boas -
Assistente Técnico Administrativo para realizarem o curso 
online de XML. 

A natureza· e finalidade do produto. facuHam à 
administração, dentro dos limttes da Lei, utiHzar-se da 
discricionariedade na escolha do fornecedor que melhor atenda 
a sua necessidade. 

Diante do exposto, em atençao aos princípios 
basilares da Adminislração Pública e aos comandÓS da Lei. 
submeto a presente justifocativa à apreciação de Vossa 
Senhoria. para fins de ratifocação e posterior publicação na 
Imprensa OfiCial. conforme determina o art. 26 da Lei 
supracitada. 

i'J!J 
Jonlls~n' 1.1\hena Martins 

Presidente~!_ CEUAMPREV 

CONTRATO N"OOB/2013- AMPREV 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
VEICULOS DA AMPREV, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AMAPÁ PREVIDÉNCIA • AMPREV E A EMPRESA ALFA & 
OMENGA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, PARA OS FINS 
NELE DECLAROS. 

A AMAPÁ PREVID~NCIA - AMPREV. Pessoa Jurldica 
de Direno Privado, sem fins lucrativos, sob a forma de Serviço 
Social Autônomo. inscrrto no CNPJ n•. 03 281.44510001-85, 
com sede na Rua Binga Uch6a, n•. 10. Central, CEP 66.900-
090. Macapâ - AP. neste ato representado por seu Diretor 
Presidente Interino, o Sr. Carlos Roberto dos Anjos 
Oliveira, Brasileiro, Solleiro, Bacharel em Ciências Contábeis, 
domiciliado nesta cidade de Macapá, Portador da Carteira de . 
Identidade n• 222231 SSP/AP. CPF n•. 415.605.152·87. e de 
outro lado a Empresa . ALFA E OMENGA SER.Y!Ç,OS..~ 
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COMERCIO L TOA. inscrito no CNPJ n•. 08.367.12ÕI0001-
00,com sede na Av AÕtOnio Coelho de Carvalho n• 2487,Bairro 
Santa R~a.Macapá-Ap,CEP:68901-280 oeste ato representado 
pelo Sra. Dayllane Helena Leão Martins, brasileira. casada, 
empresária, portador do CPF n' 723.773.301-82, RG n'. 
304349/PTC-AP residente e domiciliado nesta cidade de 
Macapâ, é Av Antônio· Coelho de Carvalho n• 2467,Bairro 
Santa Rita. CEP:689Ó1 ·280, doravante denominada "Partes", 
quando em conjunto, ou como "Parte". quando isoladamente, 
tem entre si justo e, avençado o presente Instrumento de 
Contrato. Clausulas a seguir es:abelecidas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA- 00 FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente contrato tem por fundamento legal o disposto no 
Capitulo 111 a IV da Lein'.á 665193,do· processo n• 124 7/2009 c 
nas Leis n" .1 0.520/2002, Decreto n".3.55512000, Lei 
Complementar n' t 2312006. Decreto n". 6.204/2007, e suas 
alterações postenores e nas de,ars disposições legais que lhe 

~~sV~~~GUNOA- i? O OBJETO: 
2.1. O objeto lem flOr frnatidade nortear a contratação de uma 
empresa especializada na pres:ação de serviços de 
manutenção preventiva e corrct;va dos veículos, pertence-ntes /1 
frota de carros ofrcrais da Amapá Previdência - AMPREV, por 
um!eriodo de 12(doze) meses 
C!,!\,!SULA QUARTA- 00 VALOR 
4.1 O valor global estimado desta conlratação especializada na 
prestação de serviços de manutençao preventiva e corretiva 
dos veicules, pMencentes à frota de carros oficiais da Amapá 
Previdência é de R$'134.000.00(Cento e Trinta e Quatro mtl 
reais). 
CLÁUSULA SEXTA -DA VIGÉNCIA: 
6.1. O prazo de vigéncta do contrato ser~ de 12 (doze) meses 
podendo nos tenmos da Lei 8.666193 e suas alterações, com 
eficácia legal após a publrcaçáo do seu extrato no Otário Oficial 
do Estado do Amapá, :er.do inicto e vencimento em dias de 
expediente, devenoo-se excluir o primeiro e incluir o último, 
desde que seja de interesse da Admrnistraçao · 
CLÁUSULA SÉTIMA'- DA ODTACÃO ORCAMENTÁRIA: 
7 .1. As despesas decorrentes da aquisição em a lusa o correra o 
é conta do Programa de Trabalho da Amapá Previdência 
09.122.0001.2001. Elemento de Despesa 3390.39.00.00 
"Outros Serviços de Terceir~s- Pessoa Jurídica'. e Sub
Elemento: 3390.39. 1'9.00 - "Manutenção e Conservação de 
Velculos". 

Mncapa-~p: 11 de setembro 2013 

CARLOS ROBÊRfó"~~S ANJOS OLIVEIRA 
: . -DiRETOR PRESIDENTE 

CONTRATANTE 

I: COMISSÃO ESPECIAL DE LlCJTAcAO- CEL li 
ADJ. PREGÃO PRESENCIAL 005/2013 

1. ADJUDICO A PRESENTE LICITAÇÃO 

2. PUBLIQUE-SE 

MACAPÃ-AP, l'b t09 /.}_3_ 

~, .. 
Joollene íí1holl%1; RDdrlgue~~ 

Pregae 1ta ela AM.PREV 

RESULTADO FINAL DO PREGÃO .PRESENCIAL 
005/20 lJ:-ÇEL/AMPIW;( 

TIPO MI!.NOR PRECQ 1!. DESCONTO 

OBJETO: Contratação de empresa cspccínlitadn ~m 
serviços de manúl~nção pre-ventiva c. corretivo ctn Frota 
de veículos da Amapá Previdrncia. 

EMPRESA: ALFA ·E OMEG-\ SERVICOS E COMERCIO 
LTDAME. 
VAi:õR(iLOBAL EsTIMADO: R$ 134.000,00_ !Cento e 
trinta e quatro m~ realsl 

Homologo à llcltante adma Indicada do objeto do 
. PregAo Pre&enel.o..l o• 005/2013 - CEL/AMPREV em 

que rol vencedonr. 

MacapA · AP, frtfll.lJ.. 

'. ,u..r··:·-
C.Uio~.iitg~Jo~a An.ioo Oliveira 

Diretor Pr:tsidente da AMPREV, interino. _ 

PORT ARIA•N• 36312013- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE 00 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO 00 AMAPÁ, no uso de suas 
atribUições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto n• 0491, de 27 de fevereiro de 2012, 
respectivamente, e 

CONSIDERANDO o advento da Lei 
Estadual n• 1.453, de 11 de fevereiro de 201_0, 
que transfo~m2!;1. O OETRAN·A~e_!!! Autarquia; 
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CONSIDERANDO o que preceitua a 
Resolucão n• 168/04 - CONTRAN, de 14 de 
dezembro de 2004 e a resolução 169/05, de 17 
de março de 2005; 

CONSIDERANDO o contido na Portaria 
n• 47/1999, Capitulo IV, Anexo 11, Inciso 111, 1 -
DENATRANA,-que confere poderes aos órgãos 
ou Entidades Executivos de Trânsito do Estado 
ou do Distrito Federal, o Registro de 
Certificados; 

RESOLVE: 

.1• - Homologar o Curso de Instrutor de 
Trânsito Teórico - Prático, com carga horária 
de 180 horas/aula, realizado no perlodo de 
17/06/201'3 á 09/08/2013, no Serviço Soclál do 
Transporte Nacional ~ de Aprendizagem do 
Transporte - SEST/ SENAT, concluído com 
·aproveitamento pelos instruend'os abaixo 
relacionado: 

N° Nome I 
01 Cleber Baia dos Santos Almeida ( 
02 Denny Rogar Oliveira Rodrig~~.::.s-'--------'1 
03 Dourival Rodrigues dos Santos 
04 Ediglelson Negrão Cardoso 

i Õ5 1 Célio Ferreira 
06 I Elissa Furtado Lobato I 
07 Gabriel Souza Ramos 
CS lvana Leal Cordeiro I 
õ9- Jaquison da_S,,i':'lv-'-a-:;;:B_,ac.r_ro"'s'---------'1 
10 1 José Walifsón de Sousa 
11 Josias Nazareno Nlcácio Machado 
12 Mário José Henriques Bueres 
_!!] N~!_bert de Almeida Ferreira -- -----_-_' 

í14f0rlando Ferreira Coutinho Junior 
15 I Patrícia de Mendonça Palhet=-a='-----
16 Paulo Edson dos Santos Pires 
17 I Paulo Santos Costa 
181 Raimundo Ferreira da Silva 
19 : Ramon de Freitas Gued~~ _-L. ~ 

rw-1ReQfrla1do de Morais Ferreira___ _ · .. ·--- --; 
21 I Relber Macedo Ferreira 
22 I Vagner Ferreira das Neves 

'-'2::..:3'---'--'-W_i..,.ll..:ia"'-n""N-'-o"")g~_lu'-e~_i ... ra_d,_a'--'-S_ilv _a'---· _______ j 

2" -. Esta portaria entrará ein vigor na data de 
sua publicação, revogando-se ,as ~isposições 
em contrárias. 

Cumpra-se, registre-se e publique-sP.. 

Maca.pá, 19 d~mbro de 2013. 

n /. __ .~ . .,.. .. 

--JOgfA IVA'~~ES DA SILVA 
Te·~~PM, 

Diretor Presidente do DETRAN/AP 

PORTARIA N" 364/2013- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo· 
Decreto n• .0491, de 27 de fevereiro de 2012, 
respectivamente, e 

CONSIDERANDO o advento da Lei 
Estadtal n° 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, 
que transformou O DETRAN-AP em Autarquia; 

CONSIDERANDO o que preceitua a 
Resolucão n• 168/04 - CONTRAN, de 14 de 
dezembro de 2004 e a resolução 169/05, de 17 
de março de 2005; 

CONSIDERANDO o contido na Portaria 
n• 47/1999, Capitulo IV, Anexo 11, ·Inciso 111, 1 -
DENATRANA, que confere poderes aos órgãos 
·oU'Entidades Executivos de Ti-ânslto do Estado 
ou do Distrito Federal, o Registro de 
Certificados; 

RESOLVE: 

1" ·Homologar o Curso de Examinador 
de Trânsito, com carga horária de 164 ·, 
horas/aula, realizado no período de 15/01/2010 
à 26/01/2010, no Serviço Social do Transporte 
Nacional de Aprendizagem do Transporte -
SESTI SENAT, concluído com aproveitamento 
pelo instruendo abaixo relacionado: 
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-NO! Nome 
01 I Jorge Henrique Teixeira da Rocha 

2° • Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrárias. 

Cumpra-se, registre-se e publique-se. 

Macapá, 19 de setembro de 2013. 
,.r"' 

JõstX 

o DETRAN/AP 

PORTARIA N" 0376/2013-DETRAN/AP .. 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas por força do Decreto 
Estadual n• 1786, de 01 de abril de 2013, 
respectivamente, é;~ 

CONSIDERANDO o advento da Lei 
Estadual n• 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, 
que transformou o DETRAN-AP em Autarquia; 

(DIÂRIO OFICIAL) 

GABIDETRAN, 

RESOLVE: 
~-·· ---

ART 1° • DESIGNAR- a 

servidora ANA MARIA SILVA DOS SANTOS -

Assessor Técnico Nfvelll -Código FGS-2, para 

exercer acumulativamente a função de Gerente 

de Nucleo de Veículos /NV, Código FGS-2, até a 

nomeação do titular deste Nucleo. 

Art. 2° - Esta Portaria . 
entrará em vigor na dada de sua publicação .. 

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

Macapá- AP, 30 de~~mbro de 2013. 
/ 

/ 

-==-~- 'RIVAM~ /ESDASILVA 
Tenente M 

Diretor-Presidente o DETRAN/AP 

PORTARIA N°. 34612.013- DETRANIAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO CONSIDERANDO os preceitos 
estabelecidos pelos artigos 147, I,§ 2°, § 3° e§ 
4° da Lei n° 9503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
bem como a Resolução n° 51/98, Resolução 
80/98 do CONTRAN, alteradas pela Resolução 
267/2008, alterada pela resolução 425/2012 -
CONTRAN, e ainda, o disposto nos artigos 311 
e 313 A do Decreto Lei n• 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940, que instituiu o Código 
Penal Brasileiro 

,. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual n• 0491, de 27 de fevereiro de 

CONSIDERANDO o disposto na 
Portaria n• 073/2012-DETRAN/AP, publicada no 
DOE n• 5311, 11 de agosto 2012, que 
estabelece normas gerais sobre o· 
Credenciamento de Entidades Psicológicas e 
Credenciamento de Psicólogos Peritos 
Examinadores junto ao DETRAN/AP. 

RESOLVE: 

Árt 1° - RECREDENCIAR, VERA LUCIA 
FIALHO LEHNEN, devidamente inscrita junto 
ao Conselho Regional de Psicologia /AP, sob o 
n• CRP: 10/03478, Jurisdição Pará/Amapá, para 
execução dos serviços de Psicóloga Perita 
Examinadora, referente aos exames 
psicológicos para obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação, pelo período de 12 
(doze) meses, a. contar da data de 12 de 
setembró de 2013. 

Art 2° . Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, com efeito 
retroativo á data do credenciamento, 
revogando-se as disposições em contrário. 

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

Macapá-AP, 30 de}~témbro de 2013. 

PORTARIA N• 37512013- DETRANIAP 

O DIRETOR"PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTAÓUAl DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 

suas atribuiçÕes legais que lhe são conferidas 

·.peJó becreto n• 1786 de 01 de Abril de 2013; 

tendci .&i:n v.ista o teor do Mamo. n• 14912013::. 

2012, respectivamente, e · 
CONSIDERANDO o advento da Lei 

Estadual n• 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, 
que transformou o DETRAN-AP em Autarquia; 

CONSIDERANDO,. que o serviço de 
despachante é relevante para o desembaraço 
de documentos concernentes a pessoas 
jurídicas, concessionárias, revendedoras, 
entidades financeiras, frotistas, entidade 
governamental; · 

CONSIDERANDO, a necessidade de 
disciplinar a atividade de despachantes junto 
ao DETRAN/AP; 

CONSIDERANDO, as normas da Lei 
n•. 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que 
dispõe sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Despachantes 
Documentais; 

CONSIDERANDO, os termos da 
Portaria n•. 14812011 - DETRAN/AP, de 16 de 
maio de 2011, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Amapá n•. 4984, de 18/05/2011, a 
qual regulamenta o registro, credenciamento 
de entidade jurídica para a prestação de 
serviços de despachantes, junto ao 
DETRANIAP; 

. CONSIDERANDO, por derradeiro, 
que a documentação_ apresentada pela 
Empresa A. S.· D. GURJAO - ME, protocolada 
neste Departamento em 1911112012, juntada 
com o processo 10.000.7037712013 em 
03/0912Ó13 atende às exigências contidas na 
Portaria epigrafada, conforme o cont_ido no 
documento n° 014100939312012 e 
01400802112013; 

RESOLVE: 
Art. 1° ·CONCEDER O 

RECREDENCIAMENTO a Empresa, A. S. D. 
GURJÃO ME, CNPJISRF/MF n•. 
08202823/0001-01, com endereço comercial 
situado na Av. Pitágoras , 348, Bairro: 
Renascer 11, CEP. 68.900-00, Macapá-AP, no 
exercício de suas atividades no ambito do 
Departamento de Trânsito do Estado do 
Amapá. 

Parágrafo . Único Ficará 
resguardado o direito ao credenciamento do 
Despachante indicàdo pela refe~a empre.sa, 
desde que atendidos os. requisitos exigidos 
pela Portaria n• 148/2011. 

Art. 2• - O .credenciamento do 
Despachante Documentalista indicádó pela 
Empresa A. S. D. GU!fjÃO-- M~, p~ua atuação 
junto ao DETRAN/AP, ,efetivar-se-á mediante 
formalização de .processo dirigido ao Diretor
Presidente, desde que preenchido~ os 
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requisitos contidos na Portaria referendada no 
Artigo anterior. 

· Art. 3° - O presente credenciamento 
terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, 
a contar de 26 de setembro de 2013; 

Art. 4° - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo à data do credenciamento, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Dê ciência. Publique-se e 
cumpra-se. 

MACAPÁIAP, 26 de sete~de 2013. 

PORTARIA N° 037312013 - DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no das suas. 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
n'17B6 de 01 de Abril de 2013, 

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual 
n° 1. 453. de 11 de fevereiro de 201 o. que 
transformou o DETRAN-AP em autarquia, 

CONSIDERANDO o dever do agente público 
em adotar todas as medidas necessárias à 
transparência, lisura e bom andamento dos 
serviços realizados no âmbito de sua atuação, 

CONSIDERANDO dispositivos do Código de · 
Trânsito Brasileiro, combinados com Resoluções 
do Conselho Nacional de Trânsito 

RESOLVE: 
Art. 1° - CONCEDER ADIANTAMENTO 

de suprimento de fundos em nome do servidor 
LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE, CPF n• 
696.173.922-91, Gerente do Núcleo de 
Engenharia, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil 
reais), destinado a custear despesas miúdas de. 
pronto pagamento como material de consumo e 
serviço de terceiros, para suprir necessidades 
administrativas, para o Departamento Estadual de 
Trânsito do Amapá- DETRAN/AP. 

Art. 2° - O ADIANTAMENTO cqncedido 
deverá ser aplicado no prazo máximo de 90 
(noventa) dias a contar da data do recebimento. 

Art. 3° - A referida despesa deverá ser 
empenhada no Programa de Trabalho 
06.452.0380.2591.160000, na fonte de recursos-
240, elemento de despesa 33.90.30 - material de 
consumo no valor R$ 2.000,00 (Dois Mil reais~ 
elemento de despesa 33.90.39, serviço de 
terceiros - Pessoa J.urídica no valor de A$ 
1.000,00 (Mil reais) e elemento de despesa 
33.90.36, serviço de terceiros - Pessoa Físicá no 
valor de R$ 1.000;00 (Mil reais). · • 

Art. 4° - O responsável pelo adiantamento 
deverá apresentar prestação de conta junto a 
Unidade de Contabilidade - CAF deste 
Oepartamento,.dentro de 10 (dez) dias úteis, após 
o encerramento da vigência da aplicação do 
recurso constante no Art. 2• desta Portaria. 

Art. 5•- Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se todas as 
disposições em contrário. · 

Art. 6° - Cumpra-se, Registre-se e Publique-
se. 

Macapá-AP, em 30 de sW;~~ro de 2013. 

(lapen ) 
Nixon Kenedy Monteiro 

PORTARIA N° 371 DE 23 DE SETE.MBRO DE 
2013 

o Diretor do Instituto de Administração 
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Penitenciária do Estado do Amapá, Sr. Nixon 
Kenedy Monteiro, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo Decreto n• 
0506/2011-GEA e 

CONSIDERANDO que a servidora JOSEANE 
CARVALHO, Corregedora deste Instituto de 
Administração penal, CDS-3, entrará em gozo 
de férias, no período de 30 de Setembro a 18 
de Outubro de 2013. 

CONSIDERANDO que a ausência da titular 
ocasiona descontinuidade dos trabalhos 
desenvolvidos pela referida servidora. 

RESOLVE: 

I. Designar o servidor SALOMÃO 
BARBOSA PANTOJA, Chefe da Casa do 
Albergado - CALBE, CDS-3 para exercer 
acumulativamente e em substituição,· a função 
de Corregedor Penitenciário. 

11. A substituição de que trata o inciso 
anterior perderá se~ito corw o retorno da 
titular do cargo. I 1 

111. Registre-se, publique-sEle dê-~>e ciência. 

(IEPA ) 
Augusto de Olivei:·a Junior J 

p O R TA. R I A N ° 238/2013-GA.B/IEPA. 

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de Pesqwsas 
Oe.nliflras e Tecno1óg1c.as do Estado do Amapá -!EPA, no 
uso das atnbu1ções que lhe são conferidas pela Lei. n° 
0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei n ° 0699, 
de 28 de junho de 2002, Decreto n° 0013, de 03 de 
Jane1ro de 2011 e tendo em vista o teor do f'1erno n° 
045/Gabinete/IEPfl de 10 de Setémbro 2013. 

RESOLVE: 
Art.l<> ·Nomear o servidor RUIMAR MONTEIRO 

PENA, como memb1o da Comissão de Planos Cargos 
cane1ras e Concurso Público deste Instituto de Pesqu1sas 
Oc:>~f•cas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA, em 
-;ubstltUic;jo co servrdor PATRICK CASTRO 
CANTUÁRIA. . tS: 

Art.2o . Dê- se Ci~~:ia. P fique-se e Cump(a-se 
Macapá, 10 de \em ,ro de 2013. 

(IPEM 

AUGUSTO DE Ol~.IAA JÚNIOR 
.. Diretor : PfeSide~te _ 

Nilson José Pereira dos Santos 

Portaria n•. 051/2013/GAB 

J 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Macapã (AP). 26 de setembro de 2013. 

'; Kt. \ ;(~-~' 
Ronaldo Ge s S a de Souza 

Chofo do Gabinelo !ii"b"it"l<ân nn <a'lJn 
De Diretor-Presidente do IPEM/ AP 

Decreto n• 5434/2013 

Portaria n•. 052/2013/GAB 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições, consoante delegação de poderes do 
Governador do Estado do Amapá. nos termos do 
Decreto n• 2874 de 27 de julho de 2012 c 
Portaria do INMETRO n• 408 de 02 de Agosto de 
2012. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o scrv1dor Andrew Robert 
Souza Cavalcante - Ass~ssor Técnico Nível 
11/CTO-IPEM/ AP. para exercer cumulativamente 
e err. substituição ao Serv1dor DONIZETE VAZ 
FURLAN- Recepcionista/Telefonista 
ResponsAvel por Atividade Nível . III-
Transporte. Durante o cumprimento do gozo de 
férias que será de 01/10/2013 a 30/10/2013. 

Dê cli'ncla, registre-se e cumpra-se. 

Macapá (AI'). 26 d~.~tembro de 2013. 

--,\· 
'\i 

. ~\>· Ronaldo Gel ~ ~il~a de SOuza 
Chefe de Gabinete eni bstituição no cargo 

De Diretor-Presi ,nte do IPEM/ AP 
Drcreto n• 5434/2013 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO 

JUSTIFICATIVA: 31/2013 
PROCESSO: 327/13 

.INTERESSADO: IPEM/AP 

LOTES(01 e 06) 
FORNECEDOR: J & V LTDA-ME 
CNPJ/MF: 04.126.856/0001-69 
VALOR: R$ 1.562,98 (Hum mil, quinhentos e 
sessenta e dois reais -e noventa e oito centavos) 

LOTES(02,03,04 e 05) 
FORNECEDOR: A R FILHO & CIA LTDA 
CNPJIMF: 05.128.905/0001-65 
VALOR: R$ 4.791,52 (Quatro mil setecentos e 
noventas e um reais e cinquenta e dois centavos) 

LOTE(07) 
FORNECEDOR: M DA SILVA OLIVEIRA- ME 
CNPJ/MF: 00.451.408/0001-80 
VALOR: R$ 392,00 (Trezentos e noventa e dois
reais) 

O DIRETOR PRESIDENTE DO ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DO. AMAPÁ, no uso de suas FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 241nclso 11 da 
atribuições, consoante delegação de poderes do Lei 8.66611993 
Governador do Estado do Amapá, nos termos do 
Decreto n• 287 4 de 2 7 de julho de 2012 e 
Portaria do INMETRO 'n• 408 de 02 de Agosto de 
2012. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o · serv1dor Gerson 
Conceição Gurjão - Especialista em Metrologia 
Legal-NM/CTO-JPEM/AP. a se desloc.ar da sede 
de suas atribuições em Macapá - AP. até a 
cidade do Rio de Janeiro-RJ. no periodo de 
29/09 a 01/10/2013, para participar do 
TREINAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DE 
IJLOCOS E TELHAS CERÂMICOS E DE 
CONCRETO. 

Dê ciência. registre-se e cumpra-se. 

OBJETO: Aquisição de café, leite: açúcar, 
biscoito, copo descartável e gás de cozinha para o 
IPEMIAP. 

Submeto a Vossa Senhoria para aprovação, a . 
devida justificativa de dispensa de licitação com -
fundamento no art. 24, 11 da lei n• 8.666f1g93, 
Vejamos o teor do mencionado artigo. 

"Art. 24 É dispensável a licitação: 11 - para 
outros serviços e compras de valor até 10"/o 
(dez por cento) do limite previsto na a~rnea _"a" 
do inciso 11 do artigo anterior e para alienaç~, 
nos casos previstos (l88ta Lei, desde que ~o 
se refiram a parcelas de um mesmo serv1ço, 
compra ou alienação de maior vulto que p0888 
ser realizada de uma só vez;" 

Pág. 18 

O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
AMAPÁ- IPEM/AP, por intermédio da Comissão 

· Permanente de Licitação, necessitará adquirir os 
produtos acima descritos, com finalidade de 
atender ao consumo diário dos servidores desse 
IPEM/AP, no período de julho/2013 à julho/2014. 

Neste sentido após diversas pesquisas realizadas 
pela unidade de administração desse Instituto, 
verificou-se que diversas· empresas do ramo 
apresentaram suas propostas e a documentação 
pertinente; 

Considerando as propostas apresentadas, as 
empresas escolhidas foram: LOTES(01 e 06), 
FORNECEDOR: J & V L TDA-ME,CNPJIMF: 
04.126.856/0001-69, VALOR: R$ 1.562,98 (Hum 
mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa 
e oito centavos), WTES(02,03,04 e 
05),FORNECEDOR: A R FILHO & CIA LTDA 
CNPJIMF: 05.128.905/0001-95, VALOR: R$ 
4.791,52 (Quatro mil setecentos e noventas e um 
reais e cinquenta e dois centavos), LOTE(07), 
FORNECEDOR: M DA SILVA OLIVEIRA- ME, 
CNPJIMF: 00.451.408/0001-80, VALOR: R$ 
392,00 (Trezentos e noventa e dois reais), por 
apresentarem os menores preços, com base em 
orçamentos apresentados e por possuírem 
documentação habilitatória regular. 

De?ta Forma, atendido o disposto no a·rt. 24, inciso 
11 da Lei n2 8.666/93, e de forma a cumprir o 
disposto no art. 26 da mesma lei, submeto a 

· presente Justificativa a Vossa Senhoria para 
homologação ratificação, e posterior publicação. 

(IMAP 

Marcelo da Silva Oliveira (interino) 

PORTARIA 

(P)N" 233/ 2013- UPEIIMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto de n•. 3061 de 29 de Maio de 2013. 

RESOLVE: 

Art. - 1° • Homologar o deslocamento dos 
servidores ELCiO ROSA DA SILVA, Gerente de 
Núcleo de Regularização Fundiária, FGS - 2, , 
FRANCK LOREIRO BITIENCOURT, Assessor · 
Técnico Nivelll, FGS- 2, e JOÃO FRANCISCO 
ILÁRIO FILHO, Técnico Agricola, da sede de 
suas atribuições em Macapá/AP, ao Município 
de Oiapoque/AP, onde Participaram da 
Revisão do PPA - 2012-2015. O veículo foi 
conduzido pelo ARLINDO GONÇALVES 
PIMENTEL, Motorista, FGI • 2, no período de 13 
à 15. 09. 13. 
Art. 2° • Revogam-se as . disposições em 
contrário. 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ- IMAP. 

Macapá-AP, 17 de Setembro de 2013. 
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PORTARIA 

(P)N" 238/ 2013 • UPE/IMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ,· no uso 
das· atribuições que lhe são conferidas ·pelo 
Decreto de n°. 3061 de 29 de Maio de 2013. 

R E S. O L V E: 

Art. • 1° - Homologar o deslocamento dos 
.servidores CRISTOVÃO NASCIMENTO DE 
CARVALHO, Analista de Meio ·Ambiente, 
BENEDITO FÉLIX FELICIO, ·Educador Sócio 
Ambiental e ORLANDO DIAS MIRANDA DA 
SILVA, Mestre, da sede de suas atribuições em 
Macapá/AP, ao Distrito de Ballique/AP, onde 
Realizaram vistoria técnica nos 
Emp.!eendimentos em nome da Secretaria de 
Infraestrutura - SEINF, Conforme Processos a 
seguir: 4000.882/201 O, 4000.10065673/2013, 
4000.106578/2013, 4000.1065675/2013, 
4000.10065676/2013, 4000.10065677/2013, 
4000.10065672/2013, 4000.10065674/2013, 
4000.10065682/2013, 4000.10065681/2013, 
4000.10065680/2013. No período de 27. 06. à 
06. 07. 13. 
Art. 2° • Revogam-se · as disposições em 
contrário. · 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ -IMAP. 

Macapá-AP, 20 de Setembro de 2013. 

PORTARIA 

(P)N" 239/ 2013 • UPE/IMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTÓ DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas .pelo 
Decreto de n°. 3061 de 29 de Maio de 2013. 

RESOLVE: 

Art. • 1° • Autorizar o deslocamento dos 
servidores ELCIO ROSA DA SILVA,. Gerente de 
Núcleo de Regularização Fundiária, FGS - 2, 
MARLON SANDRO DE ALENCAR GOMES, 
Assessor Técnico 'Nível I, FGS - 1 e 
JEFFERSON LUIZ SOUZA DA SILVA, Agente 
Administrativo, da sede de suas atribuições 
em Macapã/AP, ao Município de Calçoene/AP, 
para Realizar · a Aviventação e o 
georreferenciamento da Área Patrimonial da 
Vila de Lourenço, a pedido da Prefeitura 
Municipal de Calçoene, de acordo com os 
termos do Oficio n° 063/13-GAB/PMC. O 
veiculo será conduzido pelo servidor JOSÉ 
BARAUNA TELES DO VALE, Motorista, no 
período de 23. 09. à 02. 10. 13. 
Art. 2° • Revogam-se as disposiçÕes em · 
contráfio. 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ· IMAP. 

Macapá-AP, 20 de. Setembro de 2013. 

. -~/:7-/} 
" ~~· ( . 

MA 's1i~ 'ot:T~iEIRA 
, to esi~nterino 

PORTARIA 

(P)N° 240 I 2013- UPE/IMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto de n°. 3061 de .29 de Maio de 2013. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

Art. - 1° • Homologar o deslocamento do 
servidor ADILIO PALHETA ALBUQUERQUE, 
Assessor Técnico Nível I, da sede de suas 
atribuições em Macapá/AP, a Cidade de Minas 
Gerais/BH, onde Participou do Curso Técnico 
de Agrimensura, no período de 05. à 10. 09. 
13. 
Art. 2° • Revogam-se as disposições em 
contrário. 
GABINETE DO DI~ETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ • IMAP. 

Macapá-AP, 20 de Setembro de 2013 .. 

PORTARIA 

(P)N" 241/ 2013 • UPE/IMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL. DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto de n°. 3061 de 29 de Maio de 2013. 

RESOLVE: 

Art. • 1° • Homologar o deslocamento dos 
servidores UÉDIO ROBDS LEITE DA SILVA, 
Diretor Técnico de Melo Ambiente, 
JESSEJAMES LIMA DA COSTA, Gerente do 
Núcleo de Registro e Licenciamento, FGS- 2 e 
JANNYS JOPLIN ISACKSSON WALDECK, 
Gerente do Núcleo de Documentação de 
Origem Florestal, FGS - 2, da sede de suas 
atribuições em Macapá/AP, ao Município de 
Ferreira Gomes/AP, onde Realizaram Reunião 
e Vistoria no Empreendimento Cachoeirà 
Caldeirão, no perÍodo do dia 20. 09. n 
Art. 2° • Revogam-se as disposições em 
contrário. 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 

. DO AMAPÁ -IMAP. 
Macapá-AP, 23 de Setembro de 2013. 

PORTARIA 

(P)N° 242/ 2013 • UPE/IMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITU'I'O DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto de n°. 3061 de 29 de Maio de 2013. 

RESOLVE: 

Art. • 1° -Autorizar o deslocamento do servidor 
ADILIO PALHETA ALBUQUERQUE, Assessor 
T,écnico Nivel I, da sede de suas atribuições 
em Macapá/AP, a Cidade de Minas Geraís/BH, 
para Participar do Curso Técnico de 
Agrimensura, no periodo de 03. à 08. 10. 
13. 
Art. 2° - Revogam-se as disposições em 
contrário. 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DÉ 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ -IMAP. 

Macapá-AP, 20 de Setembro de 2013. 
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(Lacen ~ 
llvanete Costa Amanajás (interina) 

PORTARIA W 089/2013-Lacen 

A DIRETORA PRESIDENTE DO 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚBLICA, no uso das prerrogativas que lhe confere a 
lei n.• 0338, de 16.04.97, regulamentada pelo Decreto 
n.• 5528, anigo 47, inciso XX, de 09.12.1997 e o 
Decreto n.• 3366, de. 31.08.2012, considerando o que 
consta no memo. n''·10412013- DBM-Lacen. 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR o deslocamento do servidor 
Luiz OtáYíO Cordeiro Nascimento - Gu~rda de 
Endemias, que se deslocou da sede de suas atividades 
MacapáiAP. até o município de Pedra Branca do 
Amapari!AP, no período de 09 a 19 de setembro do ano 
em curso, a fim de auxiliar a "Equipe da SESAI na· 
Execução de Capturas dos Vetores da 
Leisbmaniose"; com ônus para o Laccn-AP. 

Macap~~AP, 30_d_~ setembro de 2013. 

.wfj.~~ 
I vanete Costa .-\lhanajás 

Diretora Presidente 
Interina 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE PREGÃO ELETRÓNICO N" 018/2013 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item 
Objeto· Aquisição Material de Consumo 
Laboratorial - Meios de Cultura e Reagentes 
para atender o Serv1ço de Controle de 
.Medicamentos- LACEN/AP 

N" LICITAÇÃO 507202 

Acolhimento das Propostas: no endereço 
eletrônico HTTPS:/1 www.licitacoes-e.com br a 
partir do dia 01 de-outubro, as 14h. Termino do 
prazo de recebimento das propostas. dia 15 de 
outubro de 2013. as BhOOmin (horário de 
Brasília). 
Hora da disputa da licilação: as 9h30min do dia 
15/10/2013 (horário de Brasília) 

Maca pá. Oí cíe outubro de 2013 

.... -. . ~.- C Li~ . C .... _ ~(}· 

. ~egin e ue Coimbra 
Pregoeira LACEN/AP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 17.000.101/2013 

PREGÃO PRESENCIAL N • 009/2013 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 010/2013 

No dia onze de setembro do ano de dois mil e 
treze, no Laboratório Central de Saúde Pública 
do Estado do Amapá, situado na Rua Tancredo 
Neves 1118 - Bairro Sao Lazaro - Macapá 
Amapá, foram registrados nesta Ata os preços da 

. empresa abaixo identificada, resultante do 
Pregão Presencial n• 00912013, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de 
serviços de reserva, emissão, 
marcação/remarcação e fornecimento de bilhetes 
de passagens aéreas nacional e internacional, 
em viagens a serviços e eventos específicos, 
para os servidores, efetivos e/ou comissionados, 
bem como eventuais colaboradores do 
Laboratório Central de Saúde pública do Amapá, 
pelo periodo de 12 (doze) meses. As 
especificações técnicas constantes do Processo 
n.• 17.000.101/2013, assim como todas as 
obrigações e condições descritas no Edital, no 
Termo de Referência,, na proposta de preços e na 
Nota de Empenho integram esta Ata de Registro 
de Preços, independentemente de transcrição. A 
validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, a contar de sua publicação no 

I 
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Diério Oficial do Estado do Amapá 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: J M VIAGENS 
E TURISMO L TOA ME 
CNPJ: 12.833.061/0001-19 
ENDEREÇO: Rua Eliezer Levy, n° 994 O 
Bairro: Laguinho- CEP 68.900-083 Macapá-AP 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prestação de 
serviços de reserva, emissão, 
marcação/remarcação e fornecimento de bilhetes 
de passagens aéreas nacional e internacional, 
em viagens a serviços e eventos especificas, 
para os servidores. efetivos e/ou comissionados.· 
bem como eventuais colaboradores do 
Laboratório Central de Saúde pública do Amapá, 
pelo período de 12 (doze) meses 

. PERCENTUAL DE DESCONTO REGISTRADO: 
10% (DEZ POR CENTO) 
PREÇO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (RS): 
91.955,24 
Valor total por extenso: Noventa e um mil, 
novecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e 
quatrti centavos 

. ~~.~-
lvanete da Costa Amanajás 

DIRETORA PRESIDENTEiNTERINA LACEN/AP 
ORGÃO GERENCIADOR DA ATA 

~.í·.~~-,;.···· 
Marcos Antonib Oliveira de Souza 
REPRESENTANTE DA.EMPRESA 

DETENTORA DA ATA 

~p 
José Ali pio Diniz de .Moraes Júnior 

J 

EXTRATO DO TERMO DE ANULAÇÃO 00 1" 
·ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2012-PRODAP 

PROCESSO N° 36835-A/2013-PRODAP 
TERMO DE ANULAÇÃO DO 1° ADITIVO AO 
CONTRATO N° 005/2012-PROOAP. firmado entre 
o CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - PRODAP e a empresa 
TELEMAR NORTE LESTE S/A, mediante a 
seguinte forma·. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Fica anulado o 1° Termo Ad1tivo ao Contrato n° 
005/2012-PRODAP. datado de 28 de junho de 
2013. com Extrato publicado no Diério Oficial do 
Estado de no 5518. folha 21. de 29 de julho de 
2013, tendo por Objeto dar continuidade à 
ContrataÇao de empresa especializada em 
prestação de serviço de Comunicação de dados 
ponto a ponto para uso de HDLC. PPP e outros. 
conforme necessidades do Centro de Gestão da 
Tecnologia da Informação - PRODAP para 
compor a Rede Estadual de Comunicação através 
da Interligação de 06 municípios e 01 arquipélago 
com o PRODAP em Macapá incluindo o 
fornecimento de roteadores ou demais 
equipamentos que se fizerem necessários pelo 
período de 06 (seis) meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 
Tal anulação decorre do disposto no Artigo 60 da 
Lei n° 4 320. de 17 de março de 1964. bem como 
Parecer Jurídico n~ 065/2013-ASSEJUR/PRODAP. 
emitido pela Assessoria Jurídica do Centro de 
Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP 
em 26 de Setembro de 2013, nos autos do 
Processo n° 065/2013-PRODAP. inviabilizando, 
assim. a continuidade do 1° Aditivo ao Contrato no. 
00512012-PRODAP. 

Macapá- AP. 01 de ~tubro de_3013. 

JOSÉ ALiPIO JUNIOR 
Presi nte/PRODAP . 

(SIAC/Super-Fácil ==:J 
Dá rio Nascimento de Souza 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTRATO 
INSTRUMENTO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO Á 
INTENET E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE 
MULTIMÍDIA 
Contrato 007/2013 Processo 
40.000.086/20 13/CL/SIAC Dispensa de 
Licitação. 
PARTES: Governo do Estado dó Amapá, por 
intermédio do Sistema Integrado de Atendi
mento ao Cidadão. - SIAC/SUPERFÁCIL e a 

. empresa PRONTO NET LTDA - EPP, para fins 
nele declarados. 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato 
tem por fundamento legal o disposto na Lei 
8666/93, Art. 24, Inciso 11, e suas alteraÇões 
posteriores. 
DO OBJETO: Constitui objeto do presente a 
interligação ·através de um link ponto a ponto, 
criando assim um enlace para tráfego dos da
dos entre o SIAC/SUPERFÁCIL BEIROL e o 
PRODAP . 
DO VALOR CONTRATUAL: Pelo objeto do pre
sente instrumento o Contratante pagará o valor 
de R$7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta 
reais). 
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá 
vigência de seis (06) meses a cont,ar 27 de 
maio de 2013. 
SIGNATÁRIOS: DARIO DE JESUS NASCIMEN
TO DE SOUZA-SUPERFÁCIL e RUY MÁRTYRES 
DE OLIVEIRA - pela empresa PRONTO NET 
LTDA-EPP. . 

Macapá·AP, 20 de setembro de 2012. 

~~ . 
Dario de J~e~to de 's~uza. 

Diretor Geral - SIAC 

· @i!Lversidade Estadual do AmarJ) 

·Maiia Lúcií! Teixeira Borges 

PORTARIA N° 187/2013- UEAP 

A Reitora da Universidade do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo Decreto Estadual n.0 0270 de 06 
de janeiro de 2011·, bem como pelo Estatuto da 

· Universidade do Estado do Amapá, . 
Considerando a Resolução n. 027/2012-

Consu/Ueap. que aprova o Regimento do Comitê 
de Pós-Graduação da Universidade do Estado do 
Amapá (CPq/UEAP); 

Considerando o resultado do Processo 
Eleitoral para eleiçllo dos membros do Comitê de 
Pesquisa da Universidade do Estado do Amapé, 
lançado por meio do Edital n° 027/2013-UEAP, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Homologar os nomes dos 
servidores membros natos e membros eleitos, 
para comporem o Comitê de Pós-Graduação da 
Universidade do Estado do Amapá. 

Membros Natos 
• Breno Marques da Silva e Silva -

Reitor de Pesquisa e Pós Graduação -
Presidente. 

• Márcio Moreira Monteiro - Pró-Reitor 
de Graduação- Vice- Presidente 

• Persell da Silva Aparicio - Pró-Reitor 
de Extensão 

• Joana D'arc Tork de Oliveira - Pró-
Reitera. de Planejamento e 
Administração 

Membros Eleitos 
• Luiza Prestes de Sou;z:a - ntular 
• Suelen Félix Pereira - Suplente 
• Driss Wagner Pantoja Pena - Titular 
• Francisco Diniz da Silva - Suplente 
• Kleber Bittencourt Oliveira - Titular 
• Jardel Pinto Barbosa - Suplente 

Pã . 20 

• Neuciane Dias Barbosa - l)tular 
• Lu;z:imar Rebello A;z:evedo- Suplen.te 
• Ralmunda Kelly Silva Gomes -Titular 
• Francesco Marlno - Suplente 
• Felipe Fernando da Costa Tavares -

Titular 
• Marcos Danilo Costa de Almeida -

Suplente 
• Oanilo Citro- Titular 
• Vinicius Rodrigues .~aione - Suplente 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua expedição. 

Dê:se ciência, publique-se e c~mpra-se. 

Gabinete da Reitoria. em Macapé-AP. 26 
de setémbro de .2013. · 

P""'. 0". ~~' Bo'!l" 
Rei! ora 

PORTARIA N° 192/2013- UEAP · 

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

Considerando a execução do Projeto 
UEAP na 50• Expofeira do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Art. 1° ' Conceder adiantamento em .nome 
de Luiza Prestes de Souza. Professora, 
pertencente ao Quadro de Pessoal efetivo da 
Universidade do Estado do Amapá, nos termos do 
art. 4°, da Lei n°. 0624. de 31 de outubro de 2001 
e Decreto n°. 354-1, de 14 de novembro de 2001, 
no valor global de RS 4.000.00 (quatro mil reais). 
destinados a ·custear despesas de· pronto 
pagamento da UEAP. 

Art. 2° - A referida despesa deverá sér 
empenhada na Fonte de Recursos 0107, Ação: 
2440, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no 
elemento de despesa 33.90.30 - Material de 
Consumo e RS 2.000,00 (dois ·mil reais) no 
elemento de despesa 33.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros/Pessoa Jurídica. 

Art. 3° -O adiantamento concedido deverá 
ser aplicado no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar do seu recebimento. 

Art. 4° - O responsével pelo adiantamento 
deverá apresentar pessoalmente. prestação de 
Contas dos recursos recebidos, na Pró-Reitor~a de 
Planejamento e Administração, em até 10 (dez) 
dias úteis, contando do términ~ do prazo de 
aplicação constante do art. 3° desta portaria. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua expedição. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP. 1° · 

de outubro de 2013. 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N2 002/2013- UEAP. 

Partes: A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ- UEAP doravante denominada Aditante e 
de outro lado, a Empresa Servi-San L TDA, neste 
ato representada pélo Sr. Derivaldo Amorim dos • 
Santos, denominada Aditada, resolvem celebrar o 
presente Termo Aditivo. ·mediante as cléusulas e 
condições seguintes: 

l 
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Cláusula Primeira- Do Fundamento Legal 

O presente Termo Aditivo tem por fundamento 
legal o disposto no artigo 57, § 1• e 2°, ele art. 65, 
inciso li alínea "d" e§ 1° da Lei n°. 8.666/93. 

Cláusula Segunda- Do Objeto 

O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar 
'as Cláusulas: Décima oitava (Prazo Contratual) e 
Décima nona (Do valor estimado para contratação) 
do referido Contrato. 

Cláusula Terceira- Do Prazo 

O presente Termo .:-.ditivo entra em vigor a partir 
de 28 0e· agosto de 2013 a 25 de novembro de 
2013. .. 
Cláusula Quarta- Do Valor 

O presente Termo Aditivo é no valor de R$ 
143.033,22 (Cento e quarenta e três mil, trinta e 
três reais e vinte e dois centavos), que será pago 
em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, no 
valor de R$ 47.677,74 (Quarenta e sete mil, 
seiscentos e setenta e sete reais e setenta e 
quatro centavos) no 10°(décimo) dia útil do mês 

· subsequente., 

Cláusula Quinta- Da Ratificação 

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do 
Contrato a que se refere o presente'rermo_Aditivo. 

Macapá-AP, 01 de Outubro 2013. r·. 
~;~~gos 

Decreto n"l978/2011-UEAP 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N2 00412013- UEAP. 

Partes: A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ- UEAP dóravante denominada Aditante e 
de outro lado, a Construtora Prada L TOA - ME, 
neste ato representada pelo Sr. Lair Nilson da · 
Silva· Banha, denominada Aditada, resolvem 
celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as 
cl~usulas e. condições seguintes: 

Cláusula Primeira- Do Fundame'nto Legal 

O presente Termo Aditivo tem por fundamento 
legal ó disposto no artigo 57,§ 1° e z•, c/c art. 65, 
inciso 11 alínea "d" e§ 1° da Lei n°. 8.666/93. 

Cláusula Segunda - Do Objeto 

O presente Termo Aditivo t~m como objeto alterar 
as Cláusulas: Terceira (Do Valor) e Quarta (Da 
Vigência) do referido Contrato. 

Cláusula Terceira- Do Prazo 

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir 
de 02 de setembro de 2013 a 21 de setembro de 
2013. 

Cláusula Quarta - Do Valor 

O presente Termo Aditivo é no valor de R$ 
10.789.49 (dez mil, setecentos e oitenta e nove 
reais e quarenta e nove centavos); que será pago. 
em 01 (uma) única parcela. após a conclusão do 
serviço. 

Cláusula Quinta - Da Ratificação 

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do 
Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

Macapá-AP f1.de outubro 2013. 

\ / 

s~· m'a~~antos 
C efe U.C.C 

Decreto ni>· 78/2011-UEAP 
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EXTRATO DO CONTRATO N° 008/2013- UEAP 

INSTRUMENTOS E PARTES: CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ- UEAP E À EMPRESA J.M 
VIAGENS E TURISMO L TOA-ME, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, 
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE 
EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO 
DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS, 

· INTERNACIONAIS E TERRESTRES. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO 
CONTRATO 

Este contrato decorre da licitação na modalidade 
de PREGÃO, na forma Eletrônica, processada 
sob o n• 46.000.345/2013-UEAP. cujo julgamento 
foi regularmente homologado pela Magnífica 
Reitera Pror Ora. Maria Lúcia Teixeira Borges . 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

O presente • contrato tem como objeto a 
contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviço de Agenciamento de 
Viagens, compreendendo os serviços de emissão, 
remarcação e cancelamento de passagens· 
aéreas, nacionais, internacionais e terrestre para 
atender as necessidades da UEAP. 
-2.1 - A celebrC'lçáo do Contrato faz-se_ necessário, 
inclusive, em cumprimento aos dispositivos. das 
Leis n°. 4.320/64 e 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS A 
SEREM EXECUTADOS 

Será prestado o serviço de agenciamento ele 
viagens nacio[lais e internacionais de passagens 
aéreas e terrestres, compreendendo a reserva, 
emissão, marcação e remarcação de bilhetes de 
passagens, conforme condições estabelecidas nos 
subitens abaixo, compreendendo: 
3.1. - Emissão de bilhetes aéreos e terrestres nos 
seguintes trechos: 

• 3.1.1 - Dentro do território nacional: 
- De Macapá para as Capitais Estaduais e vice-
versa; • 
-Entre Capitais Estaduais e· Distrito Federal; 
- Das Capitais Estaduais para diversos Municípios; 
-Entre Municípios. 

CLÁUSULA QUARTA - DA ESPECIFICAÇÃO· 
. DOS SERVIÇOS . 

· As especificações são aquelas constantes do 
quadro abaixo: 

-·· 
ESPECIFICAÇAO, QUANTIDADE, 

DETALHAMENTO E PREÇO 

ESTIMATIVA DA UEAP 

I 
PRElO . 
UNIT RI VALOR QTD ODE ANUAL ANUAL AGENCI 

I IT-EM' 
DESCRI- ESTIM AMENT 

ESTIMA 

ÇÃO ADA o·oe DOCE 

! DE VIAGEM 
AGENCI 

BILHE (emissã 
AMENTO 

TES DE 

(ANUA 
O, VIAGEM 

remarca 
-

I L) çãoe AxB 

A' 
cancela 
mento) 

e• 
Agencia 
mento de 
Viagens 
(passage 

01 ns 
150 ~o.oo 4.500,00 

aéreas 
nacionais 
e 
internaci 
anais) 

Agencia 
menta de 
Viagens 

"02 (passage 30 a.oo 240,00 
ns 
terrestres 
) 

--TOTAL ESTIMADO DE-
AGENCIAMENTO DE VIAGEM3 
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' A quantidade de bilhetes informada acima é 
uma estimativa e não indica qualquer 
compromisso futuro para a UEAP. 
2 Preço unitário a ser cobrado pela contratada 
pelo serviço de agenciamento de viagens. 
3 Este valor compõe o total estimado para o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
deste Contrato .. 
4.1 - Para a adequada prestação dos 
serviços, objeto do presente Contrato, a 
contratada se compromete a: 
a) Proceder a emissão de bilhetes por meio 
de ·requisição de passagem aérea e terrestre 
emitida pela contratante; · 
b) Prestar assessoramento para definição de 
melhor roteiro, horário e frequência de vôos e 
linhas (partida/chegada), melhores conexões 
e das tarifas promocionais à retirada dos 
bilhetes; 

· c) Proceder a emissão de bilhetes eletrônicos 
para outras localidades no Brasil e no 
exterior, .à disposição do passageiro, na 
companhia mais próxima ou nos aeroportos e 
rodoviárias, informando . o código e a 
empresa; 

' 

d) Efetuar o endosso de passagem 
respeitando o regulamento das companhias; 
e) Repassar integralmente todos os 
descontos promocionais de tarifas reduzidas, 
concedidos pelas companhias aéreas e de 
transportes rodoviários; 
f) Fornecer, sempre que solicitado pela 
contratante, a comprovação dos valores 
vigentes das tarifas à data da emissão das 
passagens, por companhia aérea ou de 
transoorte rodoviário: e 

g) Manter para a contratante ou à sua 
disposição, a qualquer momento, em horário 
comercial, de segunda a sexta-feira, posto .. de 
atendimento com funcionários suficientes 
para atender prontamente as solicitações 
decorrentes dos ~rviços relacionados acima. 
4.2 - Após o horário estipulado na alínea 
anterior. nos fins-de-semana e feriados, a 
contratada deverá indicar o (a) empregado (a) 
para atender os casos excepcionais e 
urgentes, disponibilizando para a contratante, 
plantão de telefones fixos e celulares e tudo 
mais que se fizer necessário e suficiente para 
a prestação dos serviços con!ratados. tais. 
como: 
a) Execução de reserva automatizada, "on
line" e emissão de seu comprovante; 

b) Emissão de bilhetes automatizados, "on-
line"; • 
c) Consulta e informaç~o de melhor rota ou 
percurso, "on-line"; 
d) Consulta e freqüência de vôos, linhas e 
equipamentos, "on-line"; 
e) Consulta à menor tarifa disponlvel, "on
line"· 
f) !~pressão de consultas formuladas; 
g) Alteração/remarcação de bilhetes; e 
h) Combinação de tarifa. 

• A quantidade ·de bilhetes informada acima é uma 
estimativa e não · indica qualquer compromisso· 
futuro para a UEAP . 
2 Preço unitário a ser cobrado pela contratada pelo 
serviço de agenciamento de viagens. 
• Este valor compõe o total estimado para o 
cumprimento das obrigações decorrentes . deste 
Contrato. 

4.1 - Para a adequada prestaçao dos serviços, 
objeto do presente Contrato, a contratada se 
compromete a: 
h). Proceder a emissão de bilhetes por meio de 
requisição de passagem aérea e terrestre emitida 
pela contratante; . 
i) Prestar assessoramento para definição de 
melhor roteiro, horário e frequência de vOas e 
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linhas (partida/chegada), melhores conexões e 
das tarifas promocionais a retirada dos bilhetes; 
j) Proceder a emissão de bilhetes eletrônicos 
para outras localidades no Brasil e no exterior, à 
disposição do passageiro. na companhia mais 
próxima ou nos aeroportos . e rodoviarias, 
informando o código e a empresa; 
k) Efetuar o endosso de passagem respeitando o 
regulamento das companhias; 
I) Repassar integralmente todos os descontos 
promocionais de tarifas reduzidas, concedidos 
pelas companhias aéreas e de transportes 
rodovia rios; 
m) Fornecer, sempre que solicitado pela 
contratante, a comprovação dos valores vigentes 
das tarifas a data da emissão das passagens, por 
companhia aérea ou de transporte rodoviário; e 

n) Manter para a contratante ou à sua disposição, 
a qualquer momento, em horário comercial, de 
secunda a sexta-feira, posto de atendimento com 
fu,;cionários suficieAtes para atender prontament~. 
as solicitações decorrentés dos serviços 
relacionados acima. · 
4.2 - Após o horário estipulado na alinea anterior. 
nos fins-de-semanã e feriados, a contratada 
deverá indicar o (a) empregado (a) para atender 
os casos excepcionais e urgentes, 
disponibilizando para a contratante, plantao de 
telefones lixos e celulares e tudo mais que se fizer 
necessário e suficiente para a prestação dos 
serviços contratados, tais como: 
i) Execuçao de reserva automatizada, "on-line" e 
emissão de seu comprovante; 

j) Emissão de bilhetes automatizados, "on-line"; 
k) Consulta e informação de melhor rota ou 
percurso, "on-line"; 
I) Consulta e freq~ência de vôos, linhas e 
equipamentos. "o~-lire": 
m) Con&o.r:a à m·~nor tarifa disponlvel, 'on-line"; 
n) Impressão de consultas formuladas; 
o) Alteração/remarcação de bilhetes; e 
p) Combinação de tarifa. 

CLÁUSULA 
CONTRADO 

QUINTA DO VALOR DO 

O valor lc:.lal estimado deste contrato para o 
periodo de sua vigência é de R$ 180.000.00(cento 
e oitenta mil reais). 
5.1 - O p:aço do serviço de Agenciamento de 
Viagens, que compreende os serviços de emissão. 
remarcação e cancelamento abrangidos por 
p<:~o;agem aérea e terrestre, nacional e 
internacional, é no valor de R$ 4.740,00 (quatro 
mil :;et(;~entos e quarenta reais). 

5.2 -o.-preço das passagens aéreas e terrestres, a 
ser cobrddo pela contratada, deverá estar de 
ácordo com as tabelas praticadas pelas 
companhias aéreas e de transportes rodoviários, 
bem como pela· Agência Nacional de Aviação Civii
ANAC e pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestre -ANTI. inclusive em casos de tarifas 
promocionais, vigente a época da prestaçao do 
serviço. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado. mediante depósito 
bancário em conta corrente, até o 10" (décimo) dia 
útil da apresentaçao da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pelo servidor responsável 
pela fiscalização do Contrato. observada a ordem 
cronológica estabelecida no art. 5" da Lei n• 
8.666/93. 
6.1. - O valor a ser pago à agência de viagens 
pela prestação de serviço de Agenciamento de 
Viagens, o que compreende os serviços de 
emissilo, remarcação e cancelamento abrangidos 
por passagem aérea e terrestre, nacional e 
internacional. será apurado · a partir da 
multiplicação do preço estipulado em contrato pela 
quantidade de passagens emitidas· no perlodo 
faturado. 
6. 1.2 - A Universidade do Estado do Amapá, 
separadamente, pagará à contratada ·o valor da 
passagem aérea ou terrestre, acrescido da taxa de 
embarque, emitida no perlodo faturado. 
6.1.3 - A contratada deverá emitir faturas e/ou 
notas fiscais distintas, uma contendo o valor do 
Serviço de -Agenciamento de Viagens e outra com 
o valor das passagens aéreas acrescido da taxa · 
de embarque. 
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6.2 -O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos 
os documentos dos quais deva constar deverá ser 
o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na 
proposta comercial apresentada por ocasiao da · 
licitação, e na Nota de Empenho. 
6.3 - Caso a Notl! Fiscal/Fatura seja devolvida por 
inexatidão. o novo prazo será contado a partir da 
sua reapresentaÇão e novo "atesto'. 
6.4 • A devoluÇão da Nota· Fiscal/Fatura não 
aprovada, em hiPótese alguma servirá de pretexto 
para que a Contratada suspenda a prestação dos 
serviços. 
6.5- A Contratada indicará na Nota FiscalfFatura o 
nome do Banco e o número da agência e da 
conta-corrente pàra efetivação do pagamento. 
6.6 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra 
circunstancia que desaprove a liquidaçao da 
despesa, o· pagamento será sustado até que a 
Contratada provjdencie as medidas saneadoras 
necessárias, nao ocorrendo. neste caso. 
quaisquer ônus para a UEAP. 
6. 7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, serrJ que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 
6.8 • A atualização financeira prevista no item 
anterior será inclufda na Nota Fiscai~Fatura 

· correspondente a ocorrência. 
6.9 - Os pagamentos só serao realizados após a 
comprovação de regularidade da contratada junto 
a Fazenda Nacional, a Seguridade Social. o FGTS 
e da Fazenda Estadual, exigidas na fase de 
habilitação deste certame licitatório. 
6.1 O - Será efetuada a retenção de tributos e 
contribuições, pela prestação de serviços. 
conforme legislaÇao vigente. As pessoas júrídicas 
optantes pelo SIMPLES nao estão sujeitas a 
retenção. desde que apresentem Declaração na 
forma do Anexo IV da IN SRF n• 480 de 15 de 
dezembro de 2004. 
6.11 - No caso de eventual atraso de pagamento, 
desde que a Contratada nilo tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convenciona~o que 
a taxa de atualizaçao financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
corr;espondente ao eleHvo adimplemento da 
parcela, será mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM= I x N xVP 

Onde: 
EM = Encargos moratórios; . 
N = Número de dias entre a data prevista para 
o pagamento e a dÓ efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; e 
I = lndice· de atualização financeira 
0,0001644, assim apurado: 

I= CTX/100) 
I= 0,0001644 

365 

I= (6/100) 

365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6.12 " Conforme Decreto Estadual n• 1278/11, no 
momento da liquidação da despesa, a Contratada 
deverá comprovar perante a Contratante por meio 
das respectivas certidões, que se _enco~tra 
adimplente com suas obrigações tnbutánas, 
previdenciárias e trabalhistas; . _ 
6.13 - A mora na apresentação das cert1does ou 
documentos pertinentes ou a reiterada 
procrastinação em apresentá-los é causa de 
rescisao do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
ORÇAMENTÁRIAS 

DAS DESPESAS 

Os recursos financeiros necessários e suficientes 
ao pagamento pela execução dos serviços 
contratados constam do Programa 2440. Fonte 
107 - Elemento de Despesa de n• 3390.33 - _ 
Passagens e Despesas com Locomoçilo, · 
constante do orçamento da Universidade do 
Estado do Amapá, para o exercício de 2013. 
7.1 . A despesa para os exerclcios subsequentes, 
quando for ó caso, será alocad_a à . dota~ilo 
orçamentária prevista para atend1~ent_o dessa 
finalidade a ser consignada à Un1vers1dade do 
Estado d~ Amapá, pela Lei Orçamentária Anual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS 
OBRIGAÇ0ES DA CONTRATANTE 

A Universidade do Estado do Amapá compromete-
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se á: 

a) Emitir as requisições de passagens aéreas e 
terrestres, numeradas em sequência e assinadas 
pela autoridade competente, preferencialmente 
por e-mail, podendo utilizar subsidiariamente o fac
slmile, no qual a UEAP indicará: nome, trecho, 
data e quantidade de bilhetes a serem emitidos; 
b) Informar a relação de servidores autorizados 
que manterão contato com a contratada; 
c) Realizar pesquisas nas companhias aéreas e 
de transportes rodoviários. bem cpmo solicitar e 
verificar a pesquisa de preços das passagens 
feitas pela contratada, comparando-os com os 
praticados no mercado e inserindo-as no Sistema 
de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP); 
d) Solicitar formalmente à contratada, no caso de 

. nao utilização de bilhete de passagem. em seu 
percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor 
correspondente ao trecho (crédito), situação em 
que a contratada .deverá emitir a correspondente 
Nota de Crédito que. por medida de simplificação 
processual, deve se dar"mediante glosa dos 
valores respectivos na própria fatura mensal 
apresentada pela contratada; 
e) Definir a reserva da passagem aérea ou 
terrest~e ao menor preço e em classe econômica; 
sem prejuízo do estabelecido ,no art. 27 do 
Decreto n• 71.733, de 1973 (alterado pelo art. 1° 
do Decreto n• 3."643. de 2000) e na Portaria n" 
r.os, de 29 de dezembro de 2009, considerando
se o horário e o período da participação do 
servidor no evento, a pontualidade, o tempo de 
traslado e a otimização do trabalho, visando 
garantir condição laborativa produtiva; 
f) Receber e atestar as Nota Fiscal/Fatura 
correspondentes, por intermédio da Divisão de 
Apoio Administrativo da Universidade do Estado 

· do Amapá do Estado do Amapá 
g) Proporcionar todas as condições necessárias 
ao bom andamento da prestação dos serviços · 
.contratados; 

h) Comunicar a empresa contratada, qualquer 
irregularidade na . prestaçao dos serviços, bem 
como, comunicar divergências entre a requisição e 
a Nota Fiscal/Fatura; erro(s) .na emissao da Nota 
Fiscal/Fatura e promover a devolução do bilhete 
c;Je passagem ou da Nota Fiscai!Fatura. conforme 
o caso; 
i) · Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência 
de eventuais imperfeições r.o curso de execução 
dos serviços, fixando prazo para éi 5ua correção; 
j) Notificar, por êscrito, a contratada, a dil;posição 
de aplicação de eventu~is pen;;lidndes, garantido 
o contraditório e a ampla defesa; 
k) Acompanhar e fiscalizar a 
contrato por um r·~presentante 

designado, nos termos do art. 
8.666/93; e 

execução do 
especialmente 

57 da Lei n• 

I) Rejeitar, no todo ou em parte. os serviços 
realizados em desacordo com este Contrato. 
11.2. Caberá, ainda, a Universidade do Estado do 
Amap~ . 
a) Permitir acesso dos empregados do contratado 
às dependências da Universidade do Estado do 
Amapa, para tratar de assuntos pertinentes aos 
serviços contratados; 
b) Impedir que terceiros forneçam os serviços que 
sao objeto deste Contrato; 
c) Atestar as faturas correspondentes, por 
intermédio do fiscal do contrato, ou outro serv1dor 
designado para esse fim; 
d) Efetuar o pagamento nas condições e preços 
pactuados. 
11.3 - Quando da efetuação da glosa, eventuais 

. multas aplicadas pelas companhias aéreas ou de 
transportes rodoviários em razão do cancelamento 
das passagens aéreas ou terrestres não utilizadas 
deverilo ser consideradas. 
11.4 - Os valores nao processados na fatura 
relativa ao mês da ocorrência deverão ser 
processados na próxima fatura emitida pela 
contratada. 
11.5- Quando do encerramento ou rescisao 
contratual, na impossibilidade de reversão da 
totalidade dos cancelamentos efetuados, o 
montante a ser glosado poderá ser reembolsado a 
UEAP. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ~-· 

12.1Caberá a ~mpresa contratada: 
a) Executar fielmente o contrato, de acordo com 
as cláusulas avençadas; 
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b) Prestar todos os esclarecimentos que forem 
solicitados pela fiscalização da UEAP, cujas 
obrigações deverào atender prontamente; 
c) Efetuar pesquisa nas companhias aéreas e de 
transportes rodoviários, por meio de sistema 
informatizado de pesquisa próprio, indicando 
obrigatoriamente o menor preço dentre os 
oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de 
tarifas promoc1onais ou reduzidas para horários 
compatíveis com a programação da viagem; 
d) Emitir os bilhetes de passagem na mesma data 
em que receber a requisição da contratante, 
exceto em casos excepcionais;_ 
e) Entregar os bilhetes de passagem, mesmo fora 
do horário de expediente, em local indicado pelo 
contratante; 

f) Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas uma 
contendo o valor do Serviço de Agenciame~to de 
Viagens e outra com o valor das passagens 
aéreas e terrestres acrescido da taxa de 

•embarque; 
g) Apontar um representante ou escritório de 
representação na localidade onde será prestado o 
serviço. que deverá ser o contato direto com a 
UEAP, na fiscalizaçao do Contrato 
.h) Reembolsar a UEAP o valor correspondente ao 
preço da passagem aérea ou terrestre subtraído 
do valor referente à multa de reembclso e demais 
taxas fixadas por dispositivos legais que regulam a 
maléria, devidamente comprovado, em -virtude da 
nao utilização do bilhete. no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, inclusive em decorrência da rescisão 
ou extinção contratual: 
i) Fornecer, juntamente com o faturamento, os 
créditos decorrentes de passagens e/ou trechos 
nao utilizados no período a que se refere o 
faturamento, efetuando, no mesmo, o respectivo 
abatimento: 
J) Reembolsar. pontualmente, as companhias 
aéreas e de transportes rodoviários, 
independentemente da vigência do contrato, não 
respondendo a UEAP solidária ou 
subsidiariamente por este reembolso, que é de 
inteira responsabilidade da contratada: 
k) Manter atualizada a relaçao das companhias 
filiadas _e com as quais mantenha convênio, 
informando periodicamente ao órgão as inclusões 
e/ou exclusões:. 
I) Fornecer a qualquer momento, quando 
solicitado pelo contratante. declaração expedida 
por companhias aéreas e de transportes 
rodoviários. legalmente estabelecidas no Pais, de 
que é autorizada a comercializar passagens em 
seu nome~ que possui idoneidade creditícia; que 
se encontra em dia com suas obrigações 
contratuais e financeiras perante as mesmas e que 
dispõe de terminal para reservas; 
m) Dotar de infra-estrutura adequada, com 
pessoal qualificado, necessário e suficiente para a 
prestação dos serviços contratados; 
n) Empregar, na execução dos serviços, 
profissionais capacitados, especializados no trato 
de tarifas e emissão de passage,s aéreas e 
terrestres, nacionais e internacionais, devidamente 
uniformizados e identificados por nieio de crachà. 
da empresa, com fotografia recente: 
o) Substituir de imediato os empregados 
entendidos corno inadequados para a prestação 
dos serviços; 
p) Capacitar seus empregados para as normas 
relativas á segurança e à prevenção de acidentes; 
q) Arcar e responsabilizar-se, com as despesas 
diretas e indiretas, tais corno: salários, transportes, 
alimentação. diárias, assistência médica, encargos 
sociais, fiscais. trabalhistas. previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações civis e quaisquer 
outras que forem devidas a seus empregados no 
desempenho dos serviços, ficando àinda o 
contratante isento de qualquer vinculo 
empregatlcio com os mesmos; 
r) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes 
sofridos pelos empregados quando em serviço, 
por tudo quanto às leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais 
exigências legais para o exercício das atividades; 
s) Comunicar de imediato à UEAP toda e 
qualquer irregularidade observada em virtude da 
prestação de serviços, prestando os 
esclarecimentos que julgar necessários; 
t) Solucionar os problemas que venham a surgir, 
relacionados com reservas de passagens, tarifas 
de- embarque e quaisquer outras logísticas de· 
embarque, em aeroportos e rodoviárias no Brasil 
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ou no extenor; 
u) Reparar. corrigir ou substituir. às suas 
expensas. no todo ou em parte. o objeto deste 
Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução: 
v) Responsabilizar-se pelos danos causa9os 
diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa, ou dolo na e)\ecuçao do 
contrato, nêo excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da UEAP; 
w) Aceitar. nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários de até 25% (vinte e c1nco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato: 
x) Abster-se. em qualquer que seja a hipótese, de 
veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades, objeto deste Contrato, sem 
prévia autorização da contratante: 
y) Manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações as.sl)midas, 
todas as condições de habilitaçllo e qualificação 
exigidas na licitação; e, 
z) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, 
os serviços avençados, sem prévia e expressa 
anuência da contratante. 
12 2 - Quanto a sua documentação, empresa 
contratada deverá: 
a) Possuir registro no Ministério do Turismo com 
apresentação de certificado para o seu regular 
funcionamento. consoante art. 22 da Lei 
11.77112008, Decreto no 7.38112010 e Decreto n° 
4.898, de 26. 10.2003; 
b) Observar as normas legais quanto á 
regulamentação de atividades e serviços 
desempenhados por Agências de Viagens ou 
Agências de Viagens e Turismo. consoante 
Decreto n° 84.934, de 21 de julho de 1980; 
c)· Manter atualizada a relação das companhias 
filiadas e com as quais mantenha convênio. 
informando periodicamente ao órgão as inclusões 
e/ou exclusões: 
d) Fornecer a qualquer momento, quando 
solicitado pelo contratante, declaração expedida 
por companhias aéreas e de transportes 
rodoviários, legalmente estabelecidas no Pais. de 
que é autorizada a comercializar passagens em 
seu nome; que possui idoneidade creditícia; que 
se encontra em dia com suas obrigações 
contratuais e financeiras perante as mesmas e que 
dispõe de terminal para reservas: 

· 12.3 - A inadimplência da contratada, com 
referência aos encargos estabelecidos na 
condiçao anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à 
Administração da UEAP, nem poderá onerar o 
objeto deste Pregão, razão pela qual o contratado 
renuncia expressamente a qualquer vinculo de 
solidariedade, ativa ou passivã, com a UEAP. 
12.4 - A contratada compromete-se a substituir os 
bilhetes de passagens aéreas e tetTestres não 
utilizados por outro, com novo itinerário ou 
desdobramento. quando solicitado pela 
contratante. nas seguintes condições: _ 
a) Quando houver aumento de custo, mediante 
requisição, pelo valor-complementar; 
b) Quando não /10uver aumento de custo, com 
dispensa de requisiçtlo; 
c) Quando houver diminuição de custo, mediante 
emissão de ordem de crédito a favor da UEAP. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- VIGÊNCIA DO 
CONTRATO ' 

16.1 - O período de vigência do contrato será de 
12 (doze) meses, contados da data da assinatura 
do contrato. não podendo ter a sua duraçao 
prorrogada nos termos do artigo 57, capul, da Lei 
n° 8.666/93 e Orientação Normativa/AGU n° 
39/2011 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA RESCISÃO ' 

A rescisão deste contrato se dará nos termos dos 
artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93. 
17.1. No caso de rescisão provocada por 
inadimplemento da contratada, a contratante 
poderá reter, cautelarmente, os créditos 
decorrentes do contrato até o valor dos prejulzos 
causados. já calculados ou estimados. 
17.2 - No procedimento que visa à rescisão do 
contrato, será assegurado o contraditório e a 
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ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a 
instruçãÓ inicial, a contratada terá o prazo de 05 
(cinco) dias útei's para se manifestar e produzir 
provas, sem prejulzo da possibilidade de a 
contratante adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DA 
PUBLICAÇÃO 

18.1 - O extrato do presente Contrato será 
publicado no Diário Oficial da União, até o 5° 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA· NONA DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou 
incorreções das especificações ora fornecidas nao 
poderão jamais constituir pretexto para a 
Contratada pretender cobrar "serviços extras" elou 
alterar a composição de preços unitários. 
Considerar-se-á, a Contratada como especializada 
na execução dos serviços em questão e que, por 
conseguinte, .deverá ter computado no valor da 
sua proposta também as complementações por 
acaso omitidas nas especificações, mais implícitas 
e necessárias ao adimplemento do objeto. 

CLÁUSULA VIGÉSI~A -__!)_QFORO 

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

Macapá-AP, 01 de outubro 2013. 

EDITAL N•029/2013·PROPESP/UEAP 

RETIFICAÇÃO 01 

A Reitera da Universidade do Estado do Amapá, 
no uso das atribuições legais que lhe são 
confer.idas pelo Decreto Estadual n° 0270 de 06 de 
janeiro de 2011, Regimento Geral e Regimento 
Acadêmico da Universidade do Estado do Amapá, 
torna pública a Retificação 01 do Edital 02912013, · 
que rege o processo de concessão de auxflio 
financeiro a acadêmicos da instituição para 
apresentação de trabalhos científicos, 
tecnológicos e/ou culturais em eventos nacionais e 
internacionais no Brasil elou em outros países. 

Onde se lê: 

4. DO RECURSO FINANCEIRO 

4.1.1. Para cada curso será disponibilizado o valor 
de até R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
4. 1.2. O limite concedido por acadêmico autor para 
participação em eventos, no Brasil e/ou no exterior 
nao ultrapassará o valor de R$ 1.000,00 (um mil) e 
R$ 2.000,00 (dois mil) reais, respectivamente. 
4.2. 1. O limite concedido por acadêmico autor para 
reembolso nao ultrapassará o valor de RS 
1.000,00 (um mil), para eventos nacionais, e R$ 
2.000,00 (dois mil) reais. para eventos 
internacionais no Brasil e/ou em outros países. 

Leia-se: 

4. DO RECURSO FINANCEIRO 

4.1.1. O limite concedido por acadêmico autor 
para participação em eventos no Brasil e/ou 
exterior não ultrapassará o valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) e R$. 4.000,00 (quatro mil reais), -
respectivamente. 
4.1.2. SUPRIMIDO 
4.2.1 O limite concedido por acadêmico autor para 
reembolso não ultrapassará o· valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais). para eventos nacionais, e 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para eventos 
internacionais no Brasil e/ou em outros países. 



Maca á 03.10.2013 

Maca pá. 23 de setembro de 2013. 

. >-~~~---
Profa. Ora. Mariak~cia . i ira Borges 

. ·, ___ _...A~ett 

Sociedades de Economia Mista 

J 
Ruy Guilherme Smith Neves 

EXTRATO DO 7' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'. 
. 018.\2009-CAESA. 

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 01812009 -
CAESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÓNICO 
MÓVEL PESSOAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ· CAESA E 
A TELEFÔNICA BRASIL S.A. (Incorporadora da cindida 
VIVOS.A.). 

PELA-CONTRATADA: PELA CONTRATANTE: CAESA- Ruy 
Guilherme Smilh Neves - Diretor Presidente, Evandro Amaral 
Pingarilho - Diretor Administrativo e Fmanceiro, Agostinho 
Alves de Oliveira Júnior - Diretor Técnico e Cartas Antonio 
Almeipa de Mello- [);reter Operacional. 
?ELA CONTRATADA: ll;LEFÓNICA BRASIL S.A. 
(Incorporadora da cindida VIVO S.A.). REPRESENTANTES: 
Sabrina de Matos Ramos e. Álx Andrê Machado Correa. 

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO: 
a) Modifica-se a titularidade do presente Contrato, uma vez que 
a empresa VIVO SIA foi cindida e incorporado pela empresa 
TELEFÔNICA BRASIL S.A., na forma do CJJput do presente 
termo, com fundàmento em ata de reestruturação 
societária devidamente registrada no CVM e aprovada por 
Assembléia Geral, documentos de Os. 22134. 
bl Modifica-se a CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIG~NCIA. 
Prorrogando o prazo de vigéneta por mais OS (oito) meses, a 
contar de 16 de setémbro de 2013 até 16 de maio de 2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO: M 57. 
inciso 11 da Lei n'. 8.666193. 

11/.acapá-AP. 06 de setem~ 2013. 

i~t_(\\ t 
Ruy Guilher e Smith Ne:es 

Diretor residente 

EXTRATO 00 CONTRATO N' 063/2013- CAESA 

CONTRATANTE:CAESA - Ruy Guilherme Smith Neves -
Duetor Presidente, Evandro Amaral Ptnganlho - Diretm 
Administrativo e Financeiro, Agostinho Alves de Oliveira Júnim 
- Diretor T écntco e Carlos Antonto Almeida de Mello - Diretor 
Operacional. 
CONTRATADA: Amil Fort Servtços Lida - EPP 
REPRESENTANTE: Ivan Tudelo Carvalho. 

> 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO: 
O presente CONTRATO é regido, em sua Integra, pela Lei 
Federal n' 8.666/93 e allerações posteriores. 
CLÁUSULA SEGUNDA- 00 OBJETO: 
Constitui objeto deste contrato a REFORMA GERAL NA 
'ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, NA CUBA DE 
ASFALTO. 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA FONTE DE RECURSOS: 
Os recursos financeiros destinados ao objelo deste contrato 
estao previstos no APORTE DE RECURSOS para 
investimentos em Infraestrutura de Saneamento, fettos pelo 
Governo do Estado do Amapá a CAESA, suportado com 
recursos provenientes de Operação de Crédito contratada pelo 
GEA junto ao BNDES- PEF 11. 
CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR: 
O presente contrato tem seu valor glob!ll estipulado em R$ 
274.353,80. 
CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO: 
As obras/serviços objeto deste Contrato deverão ser 
executadas no prazo de 90 dias. contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço. 

Macapá, 30 

RuyGullh 
Diretor 

EXTRATO 00 CONTRATO N' 06412013-CAESA 

CONTRATANTE: CAESA - Ruy Guilherme Smlth Neves -
Diretor Presidente, Evandro Amaral Pingarllho - Diretor 
Administrativo e Financeiro, Agostinho Alves de Oliveira Júnior 
- Diretor Técnico e Canos Antonio Almeida de Mello -Diretor 
bperacional. 
CONTRATADA Construtora Amacol Lida. REPRESENTANTE: 
Lucimar Borges Costa 
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CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO: 
O presenle CONTRATO tem como lundamento legal o artigo 
23, inciso I, "c" da Lei n' 8.666r93, sendo regido em sua íntegra 
pela lei Federal n' 8.666i93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
Constitui objeto deste Con~ato a Contratação de Empresa 
~ara Levantamento Topográfico em Apolo à Elaboração 
dos Estudos de ConcepçAo para os Sistemas de 
f;'sgotamento Sanitário e Drenagem Urbana e Manejo de 
Aguas Pluviais das Cidades de MacapiVAP e Santana/AP. 
no Estado do Amapá, 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA FONTE DE RECURSOS: 
A Fonte Orçamentária para a execução dos serviços objeto 
deste Contrato é o Tenmo de Compromisso n• 0381.48!>-
0212012-Ministério das Cidades.'Caixa 
CLÁUSULA OUART A- DO PREÇO: 
O valor do presente Contrato é de R$ 2.851.124,08 (Dois 
mllhOes, oitocentos e cinqüenta e um mil, cento e vinte e 
quatro reais e oito centavos). 
CLÁUSULA QUINTA- 00 PRAZO: 
5.1. Os serviços objeto deste Contrato deverão ser executados 
c concluídos no prazo de 150 (Cento e cinqüenta) dias 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666!t 993 e suas 
alterações. 

.-...... 
Macapá. 30 de se~e 70t 3. 

Ruy Gullh ~ ;~,~ l:s 
DI rer±":.;e~idf'nte 

Publicações Diversas 

ALDAIR MADEIRA DA SILVA • CNPJ: 
15.390.580/0001-48- Torna público que recebeu do 
IMAP, a Licença Prévia (LP) n• 0641/2013 para 
atividade de extraçao de seixo, localizado na Colônia 
Agrlcola do Matapi J Linha B lote 49 Município de 
Porto Grande. 

A empresa Norte Log CNPJ 

13.861.254/0002-27. toma público 
que requereu ao IMAP Licença de 

Operação L. O para íuncionamento 
.de uma Estação de Tratamento de 

Água - ET A, não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental. 

PORTARIA N'134/2013-CDSA 

O Dtretor-Preside.1te ja C-)mpanh:a Do:as de 
Sa~-ta:;a no uso de SJ3S atnbUtções estatctárias " 
CONSIDERANDO o Processo Adm,nlstra:tvo 1' 

18õ:2013iCOSA. Memyardo n° 136i2Ci3-SSP
CDSA ce 20 de Setemoro de 2013. c qua! o;testa r. 
reclamação do OGMO referer~te a fato oco r r co r. a 
G1 (Ponarta Princtoalt. en\'olvendo um Guarca 
Portuár.c e Estivadoies ao OGMO. RESOLVE: Art. 
1° • DESIGNAR os fJncio•á~tos abaixo eiercados 
par;; ccn~tit~irerr Stnd cân: a para fins de apuraçãc 
d:s 'atos RONISE SILVA DA SILVA
CORREGEDORA DA COSA PRISCILA ANTUNES 
DA CUNHA-MEMBRO GIOVANNY RODRIGUES DA 
SILVA-MEMBRO Art. 2°- Esla Portaria terá o prazc 
:Je 3-j •:' nta) dias. Art. 3°- Esta Pcrtarta entrará e:r: 
"go· a ::ontar da data oe sua ÇJblicação na lrnprensê 

C'·; a Sa.a da Frestdérc a ~~panhtê Docas ce 
Sa·:sra ern 26 ce s~te ~· e 201 

~ -----· . 
· Ed a 1 Torlf. 

Diretor si dente da COSA 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

~iiii 

PREfEITURA MtJ~ICII'AI.I>E MACAPÁ 
SECRETARIA Mt:NICJPAL DE PLANEJAMENTO 

CNPJ· 05.<l95.76610001-77 

Tornn público que REQUEREU ao IMAP a Uc<nça dt lustalaçao 
para .:on~truç~o de creche no Di~1rito de Fa~.cndinha - Alfa\·ilcc 
lo.;nh7oda na Avenida Curipcs t\li . .mso Rodrigues. ncJ Municipio de 
~1acapá. Estado do Amapá. 
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PRUEITIJRA MtJNICirAL DE MACAP:Í. 
!>fTRETAHIA MIINICII'At.lll: Pt.Ai1if~IAME1\TO 

CNPJ: 05.995.766/0L•JI-77 

Toma público que REQUEREU ao I MAl' n Licença de lnstalaçDo 
parn constmç~o de cr«:he no ~airm lnfracm 11 lucali?.ada na Arenida 
Carlos Lins Cortes. no Município de Mncap~. Esrado do Amapá. 

' . 

PREFL:ITL!tl.\ MUMCII'AL Dt: MACA I' Á 
s•:etU:TARIA ~II'NlCIPAL DE PL\I'it~JA~IENTO 

CNI'J: OS.99S.7óii/0001-77 

Tomn púhlico que I!EQUEREU no IMAP a Licrnçn de ht>l•laç!o 
para conJõtruç:Jn de crcdtc no bairro Novo lluritizal. localizada na Ktl;t 

Reinaldo Dmnosccno, Municipin de Macnp~. F.slado do i\ mapa. 

~ECRETARtA MUNICIPAL DE PLANt:.IAMENTO 
Cl\PJ: 05.<l95.766i000t-77 

.Torna público qut REQiiEREU ao IMAP a Lir<nça de tnstotaçAo 
para construção (.!c c1rch..: no bAirro lnfrnern.ll locali1.ada na TrJ.\'t>S:,a 
ú~. nu Mumcípi!) de Macapâ. Estado do Amapl'l. 

~1acnptl-.-\p (Q de Setembro de 2• . -. 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PEDRA BRANCA DO AMAPARI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRATO N'.03412013-PMPBA' 
PARTES: A Prefeitura Municipal de Peêr~ Bmnc" do Amapari 
através do Fundo Municipal de Saude como CONTRATANTE e 
a empresa STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTOA. como 
CONTRATADA. para r,ns nele declaredos 
FUNDAMENTO LEGAL: O Presente Contrato tem por 
Fundamento Legal os dispositivos da Ccnslttuiçao Federal e 
em conformtdape com a Lei n • 8 666/93 e 10.520102, e Preg:ío 
Presencial n ° OI 112013-CPL/PMPBA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, 
INSUMOS, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS. 
PREÇO GLOBAL· Pela aquisição do objeto desle Contrato. a 
Conhatante pagara a Contratada o valor de R$ 506.224,60 
(quinhentos e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e 
sessenta centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0017.2056.0000 
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses a partir da assinatura e 
publicação do presente instrumento. 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PEDRA BRANCA DO AMAPARI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRATO N' 03512013-PMPBA 
PARTES: A Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari 
através do Fundo Municipal de Saúde como CONTRATANTE e 
a Empresa DENTAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS L TOA " 
como CONTRATADA. para fins nele declarados. 
FUNDAMENTO LEGAL: O Presente Contrato tem por 
Fundamento Legal os dtsposHivos da Constituição Federal e 
em conformtdade com a Let n.0 8.666/93 e f0.520102 e Pregão 
Presencial n.• 01112013-CPLII'MPBA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, 
INSUMOS, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS. 
PREÇO GLOBAL: Pela aquisição do objeto deste Contrato. a . 
Contratante pagar~ à Contratada o valor de R$ 1.556.538,20 
(hum milhão, quinhentos e clnqucnta e seis mil, 
quinhentos c trinta e dois reais e vinte centavos! 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.307. 0017.2056.0000 
VIGÊNCIA: t 2 (Doze) meses a partir da assinatura e 
publicação do presente instrumento. · 

Pedra Branca do Ama~p·-Ap. 0/. de ~ulubro de 201 ~-

GENIVAL ANTANA 
. Prefer o Mu icipal 


	

