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DECRETO N° G4J5 DE l.J.j DE tvOVGMeJ!O DE 2013 

O GOVERNAOOR DO ESTA[)O DO AMAPÁ, usando das atribuições 
f]lle lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 42, § 1•, da Constituição Federal; arts. 12, alinea "b", § 
2•: 50, inciso Jll, alínea "h"; 62, § 3° e 64, inciso 1!, da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010: arts. 4", alínea "b"; 6•; 10, alínea "b"; 18; 19, 
alinca ·r e 22, todos da Lei n• 6.752, de 17 de deu~mbro de 1979; arts. 6• e 
38, inciso m, do OP.creto n• 0022. de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso l, 
alinea "a", item 2; 12 e 21, inciso!, alinen "b", da Lei n• 1.761, de 19 de julho 
de 20!3 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CSMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de TENENTE CORONEL BM, pelo critério de 
merecimento, o MAJ QOSBM F&m Karina Ferreira Ribei~. Homol:lono. 
pertencente ao Quadro de Oficiais de Saude (QOSBM), do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Macapá, lA de ~~ de 2013 

DECRETO No fd~J~ ClE JJ.j DE NOV&MSD.D DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTAOO [)O AMAPÁ, usando das atribmções 
que lhe são conferidas pelo artigo !19. inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapá, c(c o art. 42, § 1", da Constituição Federal; arts. 12, alínea "b", § 
2•; 50, inciso 111, alínea "h"; 62, § 3• e 64, inciso li, da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010; ruis. 4•, alínea •b"; fi•; 10, alínea "b'; 18; 19, 

alínea •r c 22, todos da Lei n• 6.752, de 17 de d=mbro de 1979; arts. 6• e 
38, inciso Ill, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alinea "a", item 2; 12 e 21, inciso I, alínea "b", da Lei n• 1.761, de lO de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em '~sta o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CSMÃP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de TENEN"re CORONEL 8M, pelo critério de 
merecimento, o MÃJ QOSBM Pedromar Valadares Melo, pertencente ao 
Quadro de Oficiais de Saúde (QOSBM), do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, a contar de !5 de novembro de 2013. 

DECRETO No G~ H DE 14 DE IIIOV&11>48/W DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTAOO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 42, § 1•, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "b", § 
2•; 50, inciso lll, alínea "h"; 62, § 3• e 64; inciso I, da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010; artS. 4", alínea "a"; 5°; 10, alinea "b"; 18; !9, 
alínea "f' e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso lll, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alinea "a', item 2; 12 e 21, inciso I, alínea "b", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.0Cl1.010/CP/C8MAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de TENEN)"E CORONEL BM, pelo critério de 
antiguidade, o MAJ QOSBM Vanlr Ibiapino da Silva Júni~, pertencente ao 
Owulro de Ofidai~ rie Saúde tOOSBMl. do Carpa de Bombeiros Militar do 
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Estado do Amapá, a contar de 15 de no,·embro de 2013. 

Macapá, j,~ de ~)..h.& de 2013 

:.::;!/() 
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DECRETO N° (áoqj S DE 1 l.j DE NOVGI'v1 Bto DE 2013 • 

O GOVERNADOR DO ESHDO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 42, § 1°, da Constituição Federal; arts. 12, alinea "d", § 
4°; 50, inciso Ill, alínea "h"; 62, § 3° e 64, inciso 1!, ·da Lei Complementar n° 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alinea "b"; 6"; 10, alínea "b"; 18; 19, 
alínea "f' e 22, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso ll, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alinea "a", item 4; 14 e 21, inciso l, alinea "d", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fi..xação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teo~ do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, · 

RESOLVE: 

Premover ao Posto de TENENTE CORONEL BM. pelo (;ritério de 
merecimento, o MAJ QC08M Frederico Fonsuo Fernondes de Medeiros, 
pertencente ao Quadro de Oficiais Complementar (QCOBM). do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estndó do Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Maeopá, 14 de ~ de 2013 

DECRETO W 64J9 DE .l"i DE tvovi;.M8to DE.2013 

O GOVERNADOR 1>0 EsTADO DO .AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV. da Constituição do Esuido 
do Amapá, c/c o art. 42, § 1°, da Constituição Federal; arts. 12, alínea •d", § 
4°; 50, inciso lll. alínea "h"; 62, § 3° e 64, inciso 11, da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alínea "b"; 6°; 10, alínea "b"; 18; 19, 
alínea "f' e 22, todos da Lei n• 6.752, de 17 de de?,embro de 1979; arts. 6" e 
38, inciso li, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 4; 14 e 21, inciso 1, alínea "d", da Lei n° 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/CP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promo,·er ao Posto de TENENTE CORONEL BM, pelo critério de 
merecimento. o MAJ QOS8M Ederoldo do Silvo Azevedo, ·pertencente ao 
Quadro de Oficiais de Saúde (QOSBM), do Corpo de Bombeiros ~ilitar do 
Estado do Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

DECRETON°~20 t>E J.'t DE.NOVGM~O DE2013 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição ·do Estado 
do Amapã, c/c o art. 42, § 1°, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "b", § 
2"; 50, inciso 111. alínea "h·•; 62, § 3" c 64, inciso ll, da Lei Complementar no 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alínea "b"; 6°; 10, alínea "c"; 18; 19, 
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alínea •r e 22; todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979: arts. õ• e 
38, inciso 1!, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990: arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 2: 12 c 21, inciso I, alínea "b", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em ,ista o teor do Proeesso n° 13.001.010/DP/éBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto. de MAJOR BM. pelo critério de merecimento, o 
CltP QOSBM Robson Mo.thio.s, pertencente ao Quadro de Oficiais de Saúde 
(QOSBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a contar de 15 
de novembro de 20p. 

Mo.co.p<Í., ..!4 de ~~ de 2013 

DECRETO N° (;.421 bE J.lj bE N0VG.rv181Ul !>E 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo J 19, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 42, § 1", da Constituição Federal; arts. 12, alínea •b", § 
2°: 50, inciso III, alínea "h"; 62, § 3° e 64, inciso 1, da Lei Complementar no 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a": 5"; 10, alínea "b"; 18; 19, 
alínea "f' e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6" e 
38, inciso li, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso l. 
alínea "a", itém 2; 12 c 21. inciso I, alínea "b", da Lei n• 1.761, de 10 dejullio 
de 2013 [Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de MAJOR BM, pelo critério de antiguidade, o 
CAP QOSBM Cúo.r Augusto da Rocha Ribeiro, pertencente ao Quadro de 
Oficiais de Saúde (QOSBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

DECRETO N° ~U. DE 1'-f DE NOV5MBIW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapã, cfc o art. 42, § 1", da Constituiçil.o Federal; arts. 12, alínea "d", § 
4°; 50, inciso lll, alinea "h"; 62, § 3° e 64, inciso li, da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alínea "b": 6°; 10, alinea "b"; 18; 19, 
alinea ·r e 22, todos c!a Lei n• 6.752. de 17 de de?.embro de 1979; arts. 6" e 

38, inciso li, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 4; 14 e 21, inciso I. alínea "d", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/bP/CBI.\AP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de MAJOR Bit\, pelo critério de merecimento, o 
CAP QCOBM Eduo.rdo Robson Co.rdoso Guedes, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Complementar (QCOBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá., a contar de 15 de novembro de 2013. 

Macapá, J4 de ~ de 2013 

DE NOV6Mf!>R.O DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTIIDO DO AMIIP.Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 11 9', inciso XV, da Constituiç;\o do Estado do 
Amapá. c/c o àrt. 42, § 1°, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ ! 0

; 

50, inciso 111, alínea "h": 62, § 3" e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010: arts. 4°, alínea "a": s•: 10, alínea •a·: 18; 19, 
alínea "f' e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de de?.embro de 1979; arts. 6" e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. I O, inciso I, 
alínea "a". item 1: 11 e 21, inciso I. alínea •a•, da_ Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 

' em vista o teor do Processo n° 13.001.010/bP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto dé CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o. 
1° TEN QOCBM Elizeu L.eélo dos Sclntos, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

DECRETO N° (,4 :Z.-4 DE 14 DE NOV&Mf>lO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119. inciso XV. da Con~!:i~~s:ão do Estado do 
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Amapá, cfc o·art. 42, § 1•, da Constituição Federal; arts.l2, alínea "a",§ 1"; 
50, inciso 111, alínea "h"; 62, § 3• e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de ·Setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; 5°; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea ·r e 21; todos da Lei n• 6. 752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso I, do Decreto n° 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea •a•, item I; 1 J e 2 J, inciso J, alinea "a", da Lei n° 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Orga.nizaçào Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/bP/CBMAP, 

RESOI.VE: 

Promover ao Posto de CAPIT ÂO BM, peJo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Matws Picanço de Almeida, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Macopci, .14 de ~·~ de 2013 

O 60VERNiobOR CO ESTACO CO ioMitPÁ, usando das atlibuiçõcs 
qut! lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o an. 42, § 1", da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ 1"; 
50, inciso Ill, aline·a "h"; 62, § 3° e 64, inciso I, da Lei Complementar n° 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alínea "a"; 5°; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea "f' e 21, todos·da Lei n• 6.752, de 17 d.e dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. I O, inciso I, 
alínea "a", item 1; 11 e 21, inciso I, alínea "a", da Lei n• 1.761, de 10 de jullio 
de 2013 (l.ci de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAPJ, e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/J::)p/CBMAP. 

RESOI.VE: 

Promover ao Posto de CioPIT ÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1° . TEN QOcSM José Cleidson Barbosa Ramos, penencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Mocapó, j~ de ~ hh6- de 2013 

lJ::fJ::ifY;~j I~ -'úRtOrCAi6r~ 
DECRETO W ~~V:> DE .14 . DE loJOIJGMBio DE 2013 

O 60VERNioCOR CO ESTioCO CO ioMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas· pelo an. 119, .in?~ XV, da Constituição _do E.st:do d~ 
Amapã, c{c o art. 42, § 1•, da ConstituJçao Federal; arts. 12, ahnea a/§ 1 , 
50. inciso lll, alinea "h"; 62, § 3• e 64, inciso !, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alinea "a"; s•; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea ·r e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts .. 6• e 
38, inciso r. do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, mCJso 1, 
alínea "a", item 1; 11 e,21, inciso I, alínea ·a•, da Lei~· 1.761. de 10 de jullio 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efeuvo do CBMAP), e tendo 
em >ista o teor do Processo n° 13.001.010/0P/CBMAP, 

RESOI.VE: 

Promover ao Posto de CAmÃo 9M, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Edu Luisi Prodo Ribeiro, pertencente ao Quadro de Ofic~ais 
·combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapa, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

Macapci, J.4 •"' ~,.;.. d ZO!l 

'ES API9ERIBE 

DECRETO N° (ó4 :l':t- DE 1.4 DE ~OV6M!;IW DE 2013. 

O GOVERNADOR CO ESTADO CO 1\JMPÁ .. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, intiso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 42, § 1", da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ 1•; 
50, inciso lll, alinea "h"; 62, § 3• e 64, inciso I. da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alínea •a•; 5°; 10, alinea "a"; 18; 19, 
alinea ·r e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, indso l, do Decreto n° 0022, de 17 de abril de 1Y90; arts. 10, inciso I, 
alínea 'a", item 1; 11 e 21, inciso' I, alínea •a•, da Lei n~ 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° J3.001.010itlP/CBMAP, 

RESOI.VE: 

, Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Rogério Umbelino da -Sllvo, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a 
contar de 15 de novembro de 20'!3. 

Maeapci; '14 de ~Jv-..6 de 2013 

DECRETO N° ~ .'2.8 DE .l '-4 DE NOUGM BllO DE 2013 

O GOVERNioCOR CO ESTiobO bO ioM,I,PÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{c o art. 42, § 1•, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ 1°; 
50, inciso 111, alínea "h"; 62, § J• e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; s·; 10, alinea "a"; 18; 19, 
alínea •r e 21, todos da Lei n• 6. 752, de 17 de dezembro de 1979; ans. 6• e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 1 O, inciso l, 
alínea "a', item 1; 11 c 21, inciso I. alínea •a•, da Lei n" 1.761, de 10 dejull10 
de 2013 (Lei de,?~&,ani~ção ~,Mjca e F~,ção ~o ,E~etiy? doSBMAP). e tendo 
em \~st? o teor ao'Prott~lo ·no 13.001.010/bP/CBMAP,. , 

RESOI.VE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Manoel Ellno Nunes VJano, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM.), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

Mocapó, J.~ d! ~~ de 2013 

DECRETO N• fó.4.2S DE J4 DE lv0V6M81l!J DE 2013 

O 60VERNioi>OR CO ESTACO CO MMPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 42, § J•, da Constituição Federal; arts. 12, alinea "a",§ 1•; 
50, inciso III, ,alinea "h"; 62, § 3° e 64, inciso !, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de selembro de 2010; arts. 4", alinea "a"; s•; 10, alínea "a"; ·18; 19, 
alinea "f' e 21, todos da Lei n° 6.752, de 17 de·dezembro de 1979; arts. 6• e 
38, inciso 1, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 1; 11 e 21, inciso I, alínea •a•, da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/0P/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo crittirio de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Josi Marcelo Coelho 6uedes, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 
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Mac:ap<Í, L4 d~ ~~ d~ 2013 

DECRETO N" 6'-130 DE 1 ~ ()E 1\/0V&MBfW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 42, § 1", da Constituição Federal; arts. 12, almea "a",§!"; 
50, inciso III, alínea "h"; 62, § 3" e 64, mciso I, da Lei Complementar n" 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts." 4", alínea "a"; 5"; 10, alínea •a•; 18; 19, 
alínea "f' e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6" e 
38, inciso I. do Decreto n" 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso 1, 
alínea "a". item 1; li e 21, inciso l, alínea "a", da Lei rl" 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP). e tendo 
em '~sta o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM. pelo critério de antiguidade, o 
1 ° TEN QOCBM Fem Denise N~v~s Pinh~iro, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Macapá. 14 de ~~ de 2013 

DECRETO N° 0-4 31 DE .L.ft DE NOVGME;fl.O DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribtliçõcs 
que Jhe são conferidas peJo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 42, § 1", da Constituição federal; arts. 12, alínea "a",§ 1•; 
50, inciso lll, alínea "h"; 62, § 3" e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alínea "a"; 5"; 10, alinea "a"; 18; 19, 
alfuea "f' e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6" e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022. de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 1; 11 e 21, inciso I, alínea "a", da Lei n" l. 761, de 1 O de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo. 
em vista o teor do Processo n• 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 

1° TEN QOCBM Orielson fUT~ira PantoJa, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM). do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a 
contar d~ 15 de novembro de 2013. 

Macapá, J4 de ~~ d~ 2013 

~tf;JtLt 
DECRETO N° ~ 3:2 DE 1-4 DE IVOV6M8~0 CE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 42, § 1°, da Constituição Federal; arts. 12, alínea •a·. § 1 "; 
50, inciso 111. alfueá "h"; 62, § 3° e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alínea "a"; 5"; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea "f' e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6" e 
38, inciso 1, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
Hlinea "a", item 1; 11 c 21, inciso I, alínea "a", da Lei n" 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Búsicn e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Prousso n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO ,BM, pelo critério de antiguidade, o 

1° TEN QOCBM Antônio Eli~lson Carvalho do Nasc:imento, pertencente ao 
Quadro de Oficiais Combatentes (QOCBMJ, do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapa, a cont.ar de 15 de novembro de 2013. 

Macap<Í, J4 de ~ ~ de 2013 

~~~ ·~A~O,tA:v1~!:~ 
DECRETO W ~433 DE .l4 DE NOV6M6W DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições i 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 42, § 1", da Constituição Federal; arts. 12, aJmea "a",§ 1"; 
50, inciso 111, alínea "h"; 62, § 3" e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alínea "a"; 5"; 10, alínea "a"; 18; 19. 
alínea •r e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso I. do Deçreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea •a·, item 1; 11 c 21, mciso I, alínea "a", da Lei n" 1.761, de 10 de julho 
de 2013 [Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em '~sta o teor do Processo n° 13.001.010/DP/cBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAmÃO BM, pelo criterio.de antiguidade, o 
1 • TEN QOCBM Fábio Monteiro Coelho, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapa, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

Macapá, JA d~ ~~ d~ 2013 

DECRETO N° ~43-4 OE .L4 OE NOVGM~l2.o DE 2013 

O GOVE~NADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são corúeridas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 42, § ! 0

, da Constituição Federal; arts. 12, alfuea "a",§ 1"; 
50, inciso 111, alínea "h"; 62, § 3" e 64, inciso I. da Lei Complementar n" 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4", almea "a"; 5"; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea •r e 21, todos da Lei n" 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6" e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 1; 11 e 21, inciso I, alínea "a", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 20 13 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP); e tendo 
em vista o teor do Proc~sso n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Ivandc Moraes Monteiro. pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

Mac:apá, J4 d~ ~ dt 2013 

DECRETO N° ~.35 t>E J'-i CE NOVGM9120 DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são corúcridas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapá, cjc o art. 42, § 1", da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ 
1•; 50, inciso lll, alinea "h"; 62, § ·3· e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, aJmea "a"; 5"; 10, alfuea •a•; 18; 19, 
alínea •r e 21, todos da Lei n" 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6" e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso· I, 
alír:'ea "a", item I; 11 e 21, inciso!, alínea "a", da Lei n" 1.761, de 10 de julho 
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de 2013 (Lei de Organi?.ação Bãsica c Fixação do Efetivo do CBMAP). c tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.0Cll.010/DP./C8MAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade. o 
1° TEN QOCBM EdimCII' JúniOr' Lobato Uma, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá. a contar de 15 de novembro de 2013. 

""'"'· J'l ."' --;;· 

PIBêiUBE 

DECRETO W ~4 3'" DE J'-i DE ~VGMe/W DE 2013 

. O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das _atribuições 
que lhe s~o confendas pelo art1go 1!9, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapa, cfc o art. 42, § t•, da Constituição Federal· arts. 12 alínea "a" § 
1•; 50, inciso Ill, alínea "h"; 62, § 3• c 64, inciso I, d~ Lei eorn'plementar ~· 
065, d: 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; 5°; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea _r e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6• e 
38, InCISO I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990· arts. 10 inciso J 
alinea "a", i~em 1; 11 c 21, irJciso I, alinea •a•, da Lei n• 1.761, de 1Ô dejulh~ 
de 2013 (Le1 de Organi?.ação Bâsica c Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em \~Sta o teor do Processo n° 13.001.010/[)P/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO IlM, pdo critério de antiguidade, 0 

1°. TEN QOCBM Leomnr Pimentel, ·pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapã, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

Mac:apó, J.4 de~~ de 2013 

DECRETO No '~ B~ DE J4 DE tvOV6-M~ DE 2013 

O GOVERNADOR 1>0 ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo I 19, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 42, § I", da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ 
1"; .50, inciso lll, alinea "h"; 62, § 3• e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; 5°; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea •f" e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° c 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item I; li e 21, inciso (alínea "a", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 20 13 (Lei de Organização Bâsica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO IlM, pelo critério de anti~tidade, o 
'1° TEN QOCBM Vilmor l.clurindo Júnior, pertencente. ao Quadro d~ Oficiais 

Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

DECRETO N• 64 3f3 OE 14 DE tvOVGMMO DE 2013 

O 60VERNADOR DO ESTADO 00 AMAPIÍ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Ama~á, cjc o art. 42, § 1°, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a".§ 
1•; 50, mciso lll, alínea "h"; 62, § 3° e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4" alínea "a"· 5°' 10 alínea "a"· 18· 19 
alínea ·r e 21, todos da Lei n• 6.752, d~ 17 de de;.embro de 1979; arts. '6• ~ 
38, inciso I. do Decreto n• '0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10 inciso 1 
alínea "a", item 1; 11 e 2.1, inciso J, alinea "a', da ~i n• 1.761, de 1Ó dejulh~ 
de 2013 (l..e1 de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Heyder Brito Farias, pertencente ao Quadro de OficiaiR 
Combatentes (QOCBMI, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

O 60VERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições . 
que lhe são conferidas pelo.artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 42, § t•, da Constiluiç.ão Federal; arts. 12, alínea "a",§ 
1•; 50, inciso JIJ, alínea "h"; 62, § 3° e 64, inciso I, da Lei Complementar n" 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; 5•; 10, alinea "a"; 18; 19, 
alínea "f' e 21, todos da Lei n•'6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de .1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 1: 11 c 21, inciso 1, alínea •a•, da Lei n• 1.761. de IO.deju1ho 
de 2013 (Lei de Organi2ação Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em \ista o teor do ProGesso n• 13.001.010/0P/CBMAP, 

RESOLVE: 

_Promover aó Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Edgar Vasconcelos da Silva, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes (QOCBMI, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

DECRETO W "~40 DE J4 t>E fVOVGMBJIC OE 2013 

O 60VERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da CoMtituição do Es~ado 
do Amapá, c/c o art. 42, § 1°, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ 
1•; 50, inciso Ill, alinea "h"; 62, § 3• e 64, inciso I, d:l Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea •a·; 5°; 1Ó, alínea "a"; 18; 19, 
alínea "f' e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 1; 11 c 21, inciso I, alínea •a•, da Lei n° 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Proc:eno n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

'RESOLVEi 
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Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCB"M Fábio Alessandro Cordose Silva, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes (QOCBM). do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

DECRETO N° ÇÃ41 CE ll.f DE NOV€TM BtW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO AMAPÁ usando das atribuições 
qu.: lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
:\mapá, cfc o art. 42, § 1', da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ 1"; 
50, inciso lll, alínea "h"; 62, § 3' e 64, inciso I. da Lei Complementar n' 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4', alínea "a"; 5'; 10, alínea "a"; 18; 19. 
alíne'a "f' e 21, todos da Lei n' 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6' e 
38. inciso I, do Decreto n" 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I. 
alínea "a", item 1; 11 e 21, inciso I, alínea "a", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em \ista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP. 

R~SOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM. pelo critério de antiguidade, o 

I 0 TEN QOCBM André Robinson Serra Machado, pertencente ao Quadro de 
Oticiais Combatentes {QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Maeapá, J.4 de~~ de 2013 

DECRETO N° 6-44:2 DE jLj DE IVOV&I'IIB/W DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1 19, inciso ';0/, da Constituição do Estado do 
,\mapá, c/c o art. 42, § 1•, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ r•; 
50, inciso UI, alínea "h"; 62, § 3º e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea •a•; s·; 10, alínea •a•; 18; 19, 
alínea "f" e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I. 
alínea "a", item 1; 11 e 21, inciso I, alínea "a", da Lei n' 1.761, de 10 de julho 
de 2013 {Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP); c tendo 
em ,~sta o teor do Prousso n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO 8M, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Fredson Willian Gomes Gorcia, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes {QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. · 

Maeapá, 1~ de ~lv'\,6 de 2013 

se !!i 
DECRETO W IP443 DE j~ !>E NOVGMBIW DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTAOO DO AMAPÁ usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 42, § 1", da Constituição Federal; arts. 12, alínea •a•, § 1°; 
50, inciso Iii, alínea "h"; 62, § 3• e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; irrts. 4", alínea "a"; 5"; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea "f" e 21, todos da Lei n" 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de I 990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 1; 11 e 21, inciso I, alínea "a", da Lei n" 1 .761, de 10 de julho 
de 2013 !Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAPJ, e tendo 
em vista o teor do Processe n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO 8M, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Jatniel Barbosa Marques, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapâ, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

Maeapá, J4 de ~~ de 2013 

DECRETO N° ç,444 OE 14 DE NOV6-I'V\BW DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I 19, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 42, § r•, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ J•; 
50. inciso III, alínea "h"; 62, § 3• e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de 'setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; s•; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea ·r e 21, todos da. Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 5• e 
38, inciso I, do Decreto n" 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso !, 
alínea "a", item 1;.11 e 21, inciso I, alínea •a·. da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica c Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAP!T ÀO SM, pelo critério de antiguidade, o 

I 0 TEN QOCBM Luiz de Almeida Silvo, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

Maeopá, J~ de ~ ~ de 2013 

DECRETO N° ~L(.ij'5 DE 1~ DE NoV&MSti.O OE 2013 

O GOVERNADOR DO EST liDO DO· AMAPÁ usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso ';0/, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 42, § ! 0

, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "a",§ 1"; 
50, inciso III, alínea "h"·, 62, § 3• e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4', alínea "a"; s•; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea "f" e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6• e 
38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 1; 11 e 21, inciso I, alínea "a", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 {Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processe n° 13.001.010/DP/CBMA.P, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAP!T ÃO BM, pel~ critério de antiguidade. o 
I 0 TEN QOCBM Jairo Santos Pcreiro, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

DECRETO N° fd4'tf'P CE 1'-i OE /vOV6-M ~o oE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/ c o art. 42, § 1•, da Consútuição Federal; arts. 12, alínea "a", § 1•; 
50, inciso lll, alínea "h"; 62, § 3° e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 20!0; arts. 4°, alínea "a"; s•; 10, alínea •a•; 18; 19, 
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alinea •r e 21, todos da Lei n" 6.752, de 17 de de7.embro'de 1979; arts. 6" e 
38, inciso I, do Decreto no 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alinea •a•, item 1; 11 c 21, inciso 1, alínea "a", da .Lei no 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n°_ 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITJO ~.pelo critério de antiguidade, o 
1 ° TEN QOCBM Paulo Roberto Gomes dos Santos, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amap_á, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Macopá,_ J4 de ·~Jv\6. 

DECRETO N" ~4':f DE .J.4 DE.IvovGMI!'>/20 DE ZOÍ3 

O 60VERNAbOR DO ESTADO ·DO-AMAP~, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 42, § 1°, da Constituição Federal; arts. 12, alinea •a•, § 1°; 
50, inciso lll, alinea "h"; 62, § 3• e 64, inciso I, da Lei Complementar n° 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; 5°; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alínea ·r e 21, todos da Lei no 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso· I, do Decreto n° 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 1 O, inciso I, 
alínea •a•, item 1; li e 21, inciso I, alínea •a•, da Lei no 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Bãsica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor dq Processo n° 13.001.010/DP/CB/MP, 

RESOLVE: 

, Promover ao Posto de CA~ÃO BM; p-elo critério de-antiguidade, o .· 
1° TEN QOCBM Fern Ano Carolina Corrêa Lobato, pertencente áo QUadro'de 
Oficiais Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novemhro de 2013. 

~~~~ 

DECRETO N° ~'4B DE J.lf DE NOV6MBI.ZO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. i 19, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 42, § 1°, da Constituição Federal; arts. 12, alinea 'a",§ t•; 
50, inciso m, alinea "h"; 62, § 3° e 64, inciso I, da Lei Complementar no 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alinea "a'; 5"; 10, alinea "a"; 18; 19. 
alínea ·r e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 6° e 
38, inciso I, do Decreto no 0022, de 17 de abril de 1990; arts. I O, inciso I, 
alínea "a", item 1; 11 e 21, inciso I, alinea "a", da Lei n• 1.761. de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Bãsica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO IlM, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN QOCBM Fem Valéria de Solaa Pereira, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Combatentes (QOCBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro-de 2013. · 

MacC1pá, 1-4 de~~ 

O GOVERNAbOR DO ESTAOO'DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 42, § I?, da Constituiçã'o Federal; arts. 12, alínea •c•, § ·3•; 
50. inciso 111, alinea "h"; 62, § 3° e 6'4, inciso I, da Lei Complementar n° 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4", alinea "a"; 5°; 10, alinca •a"; 18; 19, 
alíneas 'a" e "f" e 21, todos da Lei n• 6;752, de.17 de dezembro de 1979; arts. 
6" e 38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alinea "a", item 3; 13 e 21, inciso I, alinca "c', da Lei n° 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e mação do Efetivo do CBMAP], e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/bP/CBIMP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CJIPIT ÃO IlM, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN BM Antônio Evaldo Morais, pertencente ao Quadro de Oficiais da 
Administração (QOABM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, . 
a contar de 15 de novembro de 2013. 

Macopá, 1-4 de ~~ de 2013 

i}-yyj,llf/!_ 
vfA~oo/A~~~ 

DECRETO N° G450 DE J-4 DE ~ov&M8t20 DE 2013 

O GOVERNADOR DO ·esTADO DO AMAP~. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 42, § )0

, da Constituição Federal; arts. 12, alinea ·c·,§ 3°; 
50, inciso ill, alínea "h"; 62, § 3" e 64, inciso I, da Lei Complementar n° 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea 'a"; 5°; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alineas •a• e •r e 21, todos da Lei n° 6.752, de 17 de dezembro -de 1979; arts. 
6° e 38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea •a•, item 3; 13 e 21. inciso I, alínea "c", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização B~sica e Fixação do Efetivo ~o ,CBMAP), e tendo 
em vista o teor do PI'OCC$SÓ-n° i3'.00l.Olô/DP/C8MAP; · ' · · 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1" TEN BM Pedro Monteiro Pantoja Filho, pertencente ao Quadro de Oficiais 
da Administração (QOABM), do Corpo· de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Macapá, i4 de ~~ de 2013 

DECRETO N° ç,J.f SJ. DE J 4 DE tvOIJ{.IV\SRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMioPÍ., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, _in?so XV, da Constituição .do E~~do d,?. 
Amapá, cjc o art. 42, § 1•, da ConsUtUição Federal; arts. 12, a1mea c,§ 3 , 
so, inciso 111, alinca "h"; 62, § 3° e 64, inciso I, da Lei Complementar no 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alinea "a'; 5°; 10, alinea "a"; 18; 19, 
alíneas •a• e •r c 21. todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 
6" e 38, inciso I, do Decreto n° 0022, de 17 de abril de 1990i arts. 10, inciso I, 
alinea "a", item 3; 13 e 21, inciso I, alínea "c", da Lei no 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica c Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Proce!so n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1 o TEN BM Manoel Fernandu da Silva, pertencente ao Quadro de Oficiais da 
Administração (QOABM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, 
a contar de 15 de novembro de 2013. 
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DECRETO N" ~52 DE lvOVbrYH'i!>ll-0 DE 2013 

O GOVERNAbOil DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 42, § I •, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "c",§ 3°; 
50. inciso IH, alínea "h"; 62, § 3° e 64. inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; ans. 4", alínea "a"; s•; 10, alínea "a"; 18; 19, 
.alíneas "a" e "f' e 21. todos da Lei n• 6. 752, de 17 de dezembro de 1979: arts. 
6" e 38, inciso 1, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 3; 13 e 21, inciso I, alínea "c". da Lei n° 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP). e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPtTÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1 • TEN BM Adilson Voz F~rnandu, pertencente ao Quadro de Oficiais da 
Administração (QOABMJ, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, 
a contar de 15 de novembro de 2013. 

Macapá, 1-4 de ~JV>4- d~ 2013 

DECRETO W ~53 DE 14 DE /VOVGM8/W DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV. da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 42, § 1•, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "c",§ 3"; 
50, inciso lll, alínea "h"; 62, § 3" e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; s•; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alíneas "a" e "f" e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 
6" e 38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 3; 13 e 21, inciso I, alínea "c", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica c Fixação do Efetivo do CBMAP). e tendo 
em vista o teor do Proe~sso n• 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 
1° TEN BM ~ito Fonsua da Silva, pertencente ao Quadro de Oficiais da 
Administração (QOABM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, 
a contar de I 5 de novembro de 2013. 

Macapó, J-'1 de ~M6- d~ 2013 

DECRETO N° 6-'15-4 DE 14 DE NOV6MI?>l20 DE 2013 

O 60VERNioDOR DO ESTADO 00 AMAPÁ., usando das atribuições 
que lhe são conferida~ pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
1\mapã, cjc o an. 42, § 1", da Constituição Federal; arts. 12, alínea "c",§ 3•; 
50, inciso lll, alínea "h"; 62, § 3• e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; ans. 4°, alínea "a"; s•; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alíneas "a" e "I" e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 
6" e 38, inciso I, do Decreto n" 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso!, 
alinea "a", item 3; 13 e 21, inciso 1, alínea "c", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n• 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de CAPITÃO .BM. pelo critério de antiguidade, o 
1" TEN ;SI.\. Osvaldo ôos· santos ~lva;~ei;'fu'ai; Quadro de Oficiais da 
Administração (QOABM) .. do Corpo de, Bo,mbeiros Militar do 'Estado do Amapá, 
a contar de 15 de novembro de 20 1.3. . 

cMacapá;· J4.:-'de~~-_::-:_ae '10fi: 

DECRETO W G4 55 CE .J-4 ~ DE IVOVbMBIW DE 2013 

.O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são cônferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constitüição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 42, § 1•, da Constituição Federal; arts. 12, alínea •c•, § 3•; 
50, inciso 111, alínea "h"; 62, § 3• e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, 

\de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; 5•; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alíneas "a" e "f" e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979; arts. 
6" e 38, inciso I, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso l, 
alínea "a", item 3; 13 e 21, inciso I, alínea •c•, da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n• 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 
Promover ao Posto de CAPITÃO BM, pelo critério de antiguidade, o 

1° TEN BM Josin~y da Silva Assunção, pertencente ao Quadro de Oficiais 
. Músico (QOMBM). do Corpo de Bombeiros Militai do Estado do Amapá, a 
contar de 15 de novembro de 2013. 

Maeapcí, .!4 de ~~ d~ 2013 

!l!t 
DECRETO N" (i>45~ DE .14 DE tvovGMBW DE 2013 

o GOVE~NAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso JN, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 42, § 1•, da Constituição Federal; arts. 12, alínea "c",§ 3•; 
50. inciso m, alinea "h"; 62, § 3• e 64, in:ciso I, da Lei Complementar n• 065, 
de 21 de setembro de 2010; arts. 4°, alínea "a"; 5°; 10, alínea "a"; 18; 19, 
alíneas "a" e "f" e 21, todos da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de-1979; arts. 
6° e 38, inciso 1, do Decreto n• 0022, de 17 de abril de 1990; arts. 10, inciso I, 
alínea "a", item 3; 13 e 21, inciso 1, alínea "c", da Lei n• 1.761, de 10 de julho 
de 2013 (Lei de Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 
Promover ao Posto de PRIMEIRO TENENTE BM, pelo criterio de 

antiguidade, o 2° TEN BM fem Marllsa Rodrigu&s Monteiro, pertencente ao 
Quadro de Oficiais da Administração (QOABM), do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Macapá, 1~ d~ ~~ d~ 2013 

!:l-Yh~~ 
v fA~S F::/~rc~ 

DECRETO N° ~~5=1- DE 1-4 DE NOVGMBP..O DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, incisos Vlfi e XV, da Constituição do 
Estado do Amapá, c; c o art. 42, § 1•, da Constituição Federal; arts. 10, alínea 
"a"; 11; 18 § 1"; 19, alíneas "a" e "f",§ 1°, alínea "a", da Lei n• 6.752, de 17 de 
dezembro de 1979; arts. I •, 2°, 12, 13 e Parágrafo único, da Lei n• 0294, de 28 
de junho de 1996; arts. 12, inciso I, alínea "c", § 3"; 50, inciso In, alínea "h"; 
62, § 3" e 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro de 
2010; a.rt. 10, inciso I, alínea "a", item 3; 13 e 21, inciso I, alínea "c", da Lei n• 
1.761, de 10 de julho de 2013 (Lei de Organização Básica e Fbcação do Efetivo 
do CBMAP), e tendo em vista o teor do Processo n° 13.001.010/DP/CBMAP, 

RESOLVE: 

Promover pelo critério de antiguidade, o Subt~nt~t~ BM Célio 
Leal da Silva, pertencente ao Quadro de Praças Combatentes do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, ao Posto de 2° TENENTE BM, do 
Quadro de Oficiais da Administração (QOABM), do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amapá, a contar de 15 de novembro de 2013. 

Maeapá, Jit d~ ~J..A,. d~ 2013 
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(Corpo de Bombeiros ) 

I Cel. 811.1 Miguel Rosário do Nascimento 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS W 1312013-CBMAP 

PROCESSO N° 13.000.476/2013 
PREGÃO N"15/2013-CBMAP 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos sete dias db mês de novembro do ano de dois mil e treze, o CORPO DE 
: BOMBEIROS MILITAR '00 ESTADO DO AMAPÁ, inscrição no CNPJ nc 

02.943.346/0001-54, situado na Rua Hamilton Silva, 1647, Centro, Macapá/ÀP, 
representado por seu Comandante Geral, CEL BM MIGUEL ROSARIO DO 
NASCIMENTO, brasileiro, RG n• 011635-AP e CPF n• 226,070.722-04, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do art. 15 da Lei Federal8.666/93, observad~s. 
ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N° 15/20f3-CBMAP, RESOLVE registrar os preços da 
empresa Lógica lnfonnãtica e Empreendimentos Ltda - ME. respeitadas ás 
condições do edital que ,integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas 
que se seguem. 

1. DO OBJETO 

1. 1. A presente ata tem por objeto o registro de preços para futura aquisição de 
Impressoras Multifuncionais para atender as demandas administrativas do 
Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, especificadas no Anexo I do Edital do 
Pregão n' 15/2013-CBMAP, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta 
Ata. 

2. DA VALIDADE 00 REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente ata lerá validade de 12 (meses), 
contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, a empresa e as especificações do objeto registrado na presente at'a 
encontram-se indicados abaixo, observando-se a ordem de classificaçao obtida no 
certame licitatório. 

----------------------~--~ 
~MPRESA REGISTRADA: Lógica Informática e Empreendimentos Ltda -~E 
f----------·- . --
CNPJ: 11.909.76010001-32 

ENDEREÇO: Rua: Jovino Dinoá, 4410, Bairro: Beiral, CEP: 68.902-030, Macapá/AP 
!ThJ: (9613223-6651. 

-VALOR-
ITEM · DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNJO. 'I QUANT UNITÁRIO 

f----h-----~~--.~~~~~-M_ED_.~ . (R$) 
Impressora Multifuncional (impressão, 
fotocópia e digitalização). Tecnologia ! 
de Impressão: jato de tinta colorido, 
contendo 04 (quatro) cartuchos de tinta 
independentes {preto, azul, vermelho e 
amarelo) e sem a presença de chips, : 
devendo ser somente para alimentar a ' 
impressora com tinta; Velocidade da 
cópia em preto: 22 ppm: Velocidade da 

01 cópia em colar; 20 ppm; 
Ampliação/redução: 400% - 25%; 

• Tamanho do vidro de exposição: 
tamanho carta (215,9 x 297,18 mm): 
Copia sem úso do PC .. Digitalização 

Und 50 912,00 

digitalização monocromatica 3,44 s e . -n.AN...-1' 
·L colorida e monocro,.~tica; Velocidade de 

i cclorida 4.83 s. Dimensões do ~rY'L J 
equipamento: 40,4 em x 18 em x 37,8 

~==~J~c;m=·=P=e~so~d=o~E~qru~iip~;a~m~en~t=o~9~K~<9~--~~=· ~====~====~==~= 
r Marca: Brother. Modelo: MfC.J430W. -r- - - =_] 

Garantia: O 1 (um) ano. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo .n' 13.000.476/2013. o 
Edital do Pregão n' 15/2013 e as propostas. com preços e especifrcações. 
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão drnm1das no foro da Comarca de 
Macapá, Capital do estado do Amapá, pela Justiça ~stadual. . 

E por estar. assim, JUsto e avençado, depo1s de lrdo e achado conforme, for 
0 p~sente instrumento lavrado em quatro vias de_ igual teor e forma ass1nado pelas 
partes e testemunhas abaixo. , 

MIGUELR=~-~~M 
Comandante Geral do CBMAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 14/2013-CBMAP 

PROCESSO N' 13.000.37512013 
PREGÃO N' 16/2013-CBMAP 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos treze· dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, o CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ. inscrição no CNPJ n" 
02.943 346/0001-54. situado na Rua Hamilton Silva. 1647. Centro. Macapa/AP, 
representado por seu Comandante t>eral, CEL BM MIGUEL ROSARIO DO 
NASCIMENTO, brasileiro, RG n' 011635-AP e CPF n• 226.070.722-04. no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do art. 15 da Lei Federal 8 666/93, observadas, 
ainda. as demais normas legais aplicáveis. de acordo com o resultado do PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N' 16/2013-CBMAP, RESOLVE 
regislrar os preços da empresa Mosclli Veículos Ltda - ME. respeitadas as 
condições do ed;tal que rntegra este instrumento de registro e aquelas enunciadas 
que se seguem 

1. DO OBJETO 

1.1 A presenle ata tem por objeto o registro de preços para futura e_ eventual 
aquisição de veículos zero km. do tipo passeio/leve, ano/modelo .2013, para 
atender as demandas do Centro de Atividades Técnicas - CAT/CBMAP. 
especificadas no Anexo I do Edrtal do Pregão n' 16/2013-CBMAP. que passa a fazer 
parte. para todos os efeitos, desta Ata 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata lera validarJe de 12 (meses), 
contados a partir de sua publicação no Diario Oficial do Estado do Amapá 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, a empresa e as especificações do obJeto regislrado na presente ata 
encontram-se indicados abaixo. observando-se a ordem de classificação obtida no 
çertame licitatório. 

jEMPRESA.REGISTRA~A: Moselli Veicules Ltda. - :·---·--: 

I
CNPJ: 02 000.309/0001-07 i 

ENDEREÇO: RociC:Via D~ca Serra. Krn 3. SN, bairro Cabralzinho, ~~i~capá/AP. ! 

r~ bD· ESCRIÇÃO ~O MATERIAL --~M~g: . QUANT .. l ~~~lfR~ 
f-' (R$) I 
1

-- Ford -Fiesta Rocan Hatch 1.oL:j --
Fiex, 5 portas, ano 2013/2014. zero i 

I 
O 1 I Km, fabricação nacional. ~Und 12 34 990.00 ! 

1 Garantia: 01 (um) ano, sem limite de . i 
I 1 quilometragem. _ ____t::__ ___ · _____ _; 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente 1\\a o Processo Administrativo n' 13.000.37512013. o 
Edital do Pregão n' 16/2013 e a proposta. cem preços e especificações. 
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dinmidas no foro da Comarca de 
Maca pá. Capital do estado do Amapá. pela Justiça Estadual 

E por estar. assim, justo e avençado. depois de lido e achado conforme. foi 
o presente instrumento lavrado em qualro vias de igual teor e forma assinado pelas 

partes e testemu:1::::i::S:~L BM . 

Comandante Geral do CBMAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO HETRÔNICO N' 24/2013-CBMAP 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá e este Pregoeiro, designado pela Porta;ia n' 
186/2013-CBMAP de 12/06/2013, tornam público c 
levam ao conhecimento dos interessados que .. na forma 
da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto 
Estadual n' 2.648, de. 18 de junho de 2007, com 
aplicação subsidiaria da Lei Federal n' 8.666/93 e suas_ 
alterações. realizara licitação conforme abaixo: 

Modalidade: PREGÃO. N/\ FORMA ELETRONICA. 
Tipo: Menor Preço. 
Objeto Contratação de empresa especiali~ada para 
prestação dos serviços de recarga e manutençã.o com 
fomecirnento de peças. dos aparelhos extinto(cs de 
inccndio pertencentes ao Corpo de Bombeicos rv1il1tar do 
Amapá- CflMAP. 
Acolhimento das Propostas: A partir das 08hOOmin do 
dia 18 de novembro de 2013, no endereço e:etrônico 
t!;_tR_~"//VNJV,_Iicilacoes e com.b: .. 
Abertura das Propostas: As 1 OhOOmin do dia 02 de 
dezembro de 2013. ~o endereço eletrônico 
tJJtR§ · r'/v.rvtw.hc!tacoeswe.coJrl_Q(. 
Obs.: O Edital completo e seus anexos encontram-se 
disponivers no endereço eletrônico 
httDs llvNiw licilacoes-e,_çslm br e eventuais dúvidas 
poderão ser esclarecidas pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio das 091100min as 13hOOmin através do e-mail: 
ÇQ!,cbmap@hgtmall com. 

!l'acapa, 14ue novembr~ de 2013. 

Antonio Si F reira- 2' Ten BM 
Pre ir o CBMAP 



Maca á, 14.11.2013 

(Procuradoria Geral do Estado J 
Antônio Kleber de Souza dos Santos 

PORTARIA N' 12612013-PROG. 

O SUBPROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas pelos artigos 2' e 5', da 
Lei Complementar n' 001111996, e por delegação 
determinada pela Portaria n' 052/2013-PROG; 

RESOLVE: 

Art. 1'- Tornar sem efeito a Portaria 
n'. 117/2013·PROG, de 23.10.13, publicada no 
O.O.E n' 5581 de 25.10.13 que autorizou o 
deslocamento de servidores para o município de 
Laranjal do Jari-AP. no período de 30 de outubro a 
01 de novembro do corrente ano. 

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

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Procuraaor:Geiãi'Thf~P. 08 de 
Novembro de 2013. · ~' \ ) 

- v' 
I . . 
JOSE CASSIANO DE FREITAS 

Procurador Geral do Estado, em exerci cio. 

PORTARIA N' 12712013-PROG. 

O SUBPROCURAOOR-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso de suas atribuiç6es 
que lhes são conferidas pelos artigos 2' e 5', da 
Lei Complementar n"- 0011/1996, e por delegação 
determinada pela Portaria n' 052/2013-PROG; 

RESOLVE: 

Art. 1' - Retificar os termos da Portaria 
n'. 122/2013-PROG, de 30.1 0.13, publicada no 
D.O.E n' 5586 de 04.11.13, que passa a vigorar 
com a seguinte alteração: 

Onde se lê: 
'-José Ariosvaldo Pereira Góes, no dia Ó5 

de Novembro do corrente ano". 
Leia-se: 
"Celson da Silva Nascimento, no período 

de 04 a 06 de novembro do corrente ano". 

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

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Pro_c.urnQ_Qr-Geral, Macapá-AP. 12 de 
Novembro-de ·2011. _---=-=-.:. .. _ -------., 

----~----\ ~ 
JOSÉ CASSIANO DE F~~SJ 
Subprocurador Geral do Estada. 

PORTARIA N° 128121:11~-PROG. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Polícia Técnico-Científica 

Odair Pereira Monteiro 

PORTARIA 
Ne.: 14!2013-G.AB:PO_:T~C 

Pá . 11 

Gerente do Projeto "Mutirão de Penas Alternativas", 
CDS-2, e FRANCIMARA DOS ANJOS NASCIMENTO, 
Gerente do Projeto Atendimento Especial à Criança e ao, 
Adolescente, CDS-2, lotadas nesta lnstttuição, para se 
deslocarem da sede de suas atividades - Macapá/AP, 
até o Distrito de Bailique /AP, no período de 16 a 
23/08/2013, com a finalidade de acompanhar a 107• 
Jornada da Justtça Itinerante Fluvial. 

o DIRETOR PRESIDENTE DA POLITEC. no us~ das abbuções Dé-seciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
que lhe co.1fcre o Art. 23 da Le1 Esladual n' 02-35 de 16 de abril de 1997. e • 
Decreto n' 008 de :•1 de Janei'o de 2003. , tende er1 visla Memo. r' 145i2013- GABINETE DO DE~ENSOR PUBLICO-GERAL DO 
L~B!PQLITEC ESTADO DO AMAPA, EM 11 DE NOVEMBRO DE 

RESOLVE: 
2013

• , ........ /·. _ ~ 
~ ~-/.>?"''-' _.-/ p 

Art 1'. AUTORIZAR. o scc"~or, BENEDITO ALFREDO IVANCI MAGNO otOU.VfiRA 
·GOMES RODRIGIES FILHO Peri!c Cnm,nal. para :aja r de Macapà sede de sua; _· nPfPn<f\r Po'ohlirtJ~al 
atividades. a Cidade de Belém!P •.. no ~encdo ~: 18i'1 n 23.'1112013, pa•< 
acompanhar as etapas de analises quirrrca em matenais coletados nm 
IT'unrc·oios de Macaca e Maza(lãO. polo lnst11Jic Eccncro Chaças 

~-r: 2' REVOGAM-SE as CISpOSIÇÕes ém CIJnlrario 

• · Macaoaff12ÇeNove~r,rQ~e2 1. 

r~· .. ~ -
IR PE~ loN 1 · fJ 

Diretor =>resn:lentei::lQ~_r;c:-: 

PORTARIA 
N'. 115/2013/POLITEC 

O DIRETOR PRESIDENTE DA POLfCIA lkNICO 
CIENTÍFICA no uso dm alribuiçóes co. e Ire cordere o Arl. 
23 da Lei Esloduol r.' 0338 ce 16 ;Je abril de 1997 e 
Decrelc n' 08ó tJe 03 de ;ao eira (Je X 1. lendo em v·slc o 
Memo. n' IOR/2C 13-GAB/POLIIE::. 

RESOLVE: 

ART. 1 '. DESIGNAR os •.ervklcres. lEllA 
fRANCINETE BATISTA GEMAQUE. '· ten'P oe "ortorio. 
NAIRA NAGILA COSTA XAVIER. R;·s;;umóvcl Atividade 
lder.li!ic0ç<ia Civel e Criminoi!DICC, TARSO TIASSU BRAZ 
DA SILVA. Assislente Administrai'''''- JUREMA MENDES 
SALVADOR, Pélpiloscopislo. CARLA DE OLIVEIRA TORRES. 
Allistenle Adminislrotivo e ZENILDA GEMAQUE 
CAVALHEIRO. Agente Ad"l'.inis'ro!ivc Poro viajar do sede 
de suas ativiaodes Mocopó. clé ·o ll.unicipio cie 
Amopó/AP poro port:ciporern do PROGRAMA GOVERNO 
PERTO elE VOCÊ,no EXPOFEIRA AGROPESC, no período de 

'28/11 á 02/12/2013. 

ART. 2'. REVOGAM-SE 01 disposiçbes 
e'l1 ::.-onttório. 

(Defensoria Pública ) 
lvanci rt.agno de Oliveira 

PORTARIA 
N°.132/2013·DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119, Inctso III, da Lei Complementar 
Estadual no. 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto n° 022, 
de 03 de janerro de 2011. 

RESOLVE: 

PORTARIA 
N°. 134/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 00 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119, Inciso 111, da Lei Complementar 
Estadual n°. 0008, de .20.12.94, e pelo Decreto no 
022,de 03 de janeiro de 2011, 

R E 50 l V E: 

Designar os servidores PAULO JOSÉ DA SILVA 
RAMOS, Advogado, e NILTON MARTEL PINHEIRO, 
Motorista, CDI-1, lotado nesta Instituição, para se 
deslocarem da sede de suas atividades - Macapá/AP, 
até o Município de Pedra Branca/ AP, no período de 
11-a 14/11/2013, a frm de conduzir defensor para 
atuar na Sessão de Julgamento, no referido Município. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 11 de NOVEMBRO DE 
2013. 

. ~~ _ _...-;ê 
hANCI MAGN015Ê OJJVEIRA 

/ Õ~rensor Público-Ge~do Estado 

PORTARIA 
N°. 135/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBUCO·GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atnbuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119, Inciso lll, da Lei Complementar Estadual_ 
no. 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto no 022, de 03 de 
janetro de 2011, 

RESOLVE: 

Designar as servidoras TEREZINHA COSTA SIMÕES, 
Secretária Administrativa, CDI-1, e MARCIA DA GRAÇA 
CORDEIRO MELO DOS SANTOS, Assistente 
Administrativa, lotadas nesta Instituição, para viajar da 
sede de suas atividades - Macapá/AP, até o Município de 
Laranjal do Jari/ AP, no perfodo de 12 a 22/11/2013, a 
fun de dar suporte ao aos trabalhos administrativos, no 
referido município. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBliCO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM_U DE NOVEMBRO DE 2013. 

.... -:;:,..- ... /· 

~~~~ileo;~RA 
<7 .)(/fTf?R<7cCí~~toaR-GEf?Ac ao 

ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas pelos artigos 2' e 5', da 
Lei Complementar n•. 0011/1996, e por delegaçao 
determinada pela Portaria n' 052/2013-PROG; 

....-~-~·--;"'".w~- ..:-·· _.__~.z..:;yo~; . ...,. .. ..;r- .IP'!"74':»-~ /' _Aláa:!r~__:__ 
.~....;--~~~.::'f'?..':"t/::-~;;1;~~~- c;rlJ,

Iotado nesta lnstitwção, para se deslocar da sede de 
suas atividades - Macapá/AP, até o Município de 
Oiapoque/AP, no período de 06 a 08/11/2013, 
para participar da 11• Sessão Itinerante do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá, no referido município. 

~Controladoria Geral do Estado 

Benedito Balieiro Ferreira 

) 

RESOLVE: 

Art. 1• - Tornar sem efeito os termos da 
Portaria n•. 12112013-PROG, de 30.10.13, 
publicada no D.O.E n' 5586 de 04.11.13, que 
autorizou o deslocamento de servidores para os 
municípios de Porto Grande e Serra do Navio-AP. 

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

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do"Piõcura~&:(_~capá-AP, 12 de 
Novembro de 2013. ~- __ :::::::---::----.. 

. \ '\ '-- ._ . \ 
J0SÉ CASSIANO DE FREITAS/. 
Subprocurador Geral do Estaeô~ 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO -
ESTADO DO AMAPÁ, EM 11 DE NOVEMBRO DE 
2013. __ / _ ___/ 

~- -VA-' .. ·'-~ 

II(ANc'í MAGN'ó o~ q~EIRA 
_,/ Defensor Púb/ícofteral 

PORTARIA 
N°. 133/2013~DEFENAP 

O DE~ENSOR PÚBUCO·GERAL DO ESTADO DO 
AMAPA, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Arttgo 119, Inciso lll, da Lei Complementar 
Estadual n". 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto no 022, 
de 03 de janeiro de 20L1, e considerando o que consta 
do Ofício no. 112/2013-JITF/DIR/FORUM. 

RESOLVE: 

Desionar as servidoras MARLI PAES PEREIRA, 

PORTARIA N• 001/2013- CONTROLADOR IA 

O C~NTROLADOR GERAL DO ESTADO DO 
AMAPA, nomeado pelo Decreto n• 6l90de 31 de 
outubro de 2013, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei n• 1.774, de 17 de outubro deÍOI3, 
aue cria a Controladoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 

Designar o Analista d~ Finanças e Controle; Carlos 
Alberto Nery Matias e o Contador José Paulo da Silva 
Ramos, todos lotados na Controladoria Geral do 
Estado - CGE, para desenvolverem atividades de 
Assessoramento Técnico e Procedimentos de Controle 
Interno, na Prefeitura Municipal de Oiapoque • AP, rio ~ 
período de 11 a 18 de novembro de 2013. 

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

1 



Maca á 14.11.2013 

' d - 1:.; . ( ' 
Mac.ápá, 08 de novp,n., bro de)O 'j 3_.. · . J' - I 

\ Jsenc:â~lie; ~:errei 
CONTROLADOR GERAL DO ESTADO 

PORTARIA N' 00212013- CONTROLAOORIA 

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, nomeado pelo Decreto n' 6190 de 31 de 
outubro de 2013, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei n' !.774, de 17 de outubro de 2013, 
que cria a Coritroladoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 

Designar o servidor Edson Rui da SBva Bra7.ão, 
motorista, para viajar da sede de suas atividades 
Macapá-AP,. até o Municlpio de Oiapoque-AP, no 
pcrlodo de 11 a 18 de novembro de 2013, com objetivo 
de conduzir os Técnicos nos trabalhos de assessoria a 
Prefeitura Municipal. 

Dê-se ciência, cumpra-se c publique-se. · 

Macará~~:. de nOZ~1br~ ~JoD. l 
-,~:~ .k~~~dia:li~i~cif~~~ira-

CONTROLADOR GERAL DO ESTADO 

PORTARIA N' 003/2013- CONTROLADORIA 

O CONTROLADOR GERAL DO F.ST ADO DO 
AMAPÁ, nomeado pelo Decreto n' 6190 de 31 de 
outubro de 2013, usando ·das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei n' I. 774, de 17 de outubro de 2013, 
que cria a Controladoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da Analista de Finanças 
e Controle Joelma F-reitas Cavalcanti c da Assistente 
Administrativo Marinês Ramos dos ·Santos, todas 
lotadas na Controladoria Geral do Estado - CGE, para 
viajarem da sede de suas atividades Macapá-AP, até a 
cidade de Brasilia-DF, no período de 10 a 14 de 
novembro de 2013. com objetivo de participarem do 
Curso de Tomada e Prestação de Contas, Tomadas de 
Contas Especiais e Controle. . 

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

M::'i::I:;z::;. 
CONTROLADOR GERAL DO ESTADO 

@abinete de Segurança lnstitucionaO 
Tcn.Ccl. PM. Cláudio Adriano 8. Baliclro 

POR T ~R I A N'. 0~1'201J .. GSI/(;L\ 

O, Chrfr do Gahinelf de Srguruuçn lnslilucilllful do 
t;o,·rrno do t:srado do Ama(lá, usando das atrihuiç~ qur lht são 
conferida; pelo Decreto Go,ern•mrntal n' l84t2013. de 14 de 
janeiro dt 2013 r ('Onsidtrondn a Ordtm de Srn·iço n• O(t.J. dt 11 
de novembro de 2013. 

. .\rt. 1 .. Autorizar o desloramrnto dos mlllrarrs abaixo 
relacionndos. da sede de suns ntribuklles em Mneapá-AP oU o 
mtmklpio dr Oiapoqur-AP. 110 prriodo dr 12 A 1!\ de nonmbro dr 
2013. a Sff\'kn deste Gubinete. • 

- \.np P~l ÚS\'üldo :'t1uuri\o du Costu. Grupo tl; 
• ·1 cn I! \I Emerson O•n•· Cativo de Olh·<ira, C'D5 -I: 
. Sgt P~l Odilon Soula da Sih·a. Grupo \'11: 
- Cb I'M J::nildo Gulmarftes Pars, Grupo VIl; 
- Sd r\1 Helton Douglas Silva Pachrco, Grupo VIl: · 
·• ~d P:l-1 Andr~ Lnl• ()las Bra7M. 

Al·t. 1" • tJr ncordo ('Om o art. ·f', ~lln~a b do l>crrrto n,. 
1~';2. de 04 de abril de 20 , alterna lah<ln do' ulom da.• 
diárias dos srn·idores rh· • m· 1t::1rts do Estado do .o\mllp~. o 
~etor responsúnl deverá ru ide cinr os cec.limcntus referentes 
aos direitos pecuniário qu f j 

• • 11 dt novembro dt 20 I 1 

P 0 R TA R I~ 'i". 09212013- (;SIII.;t:A 

O Cheft do C.abinru• d<' S~uran~~~ lnsriturionnl do 
{;onrno do ES!ado do Amap~. usando das atribuições qurlhr sQo 
conferidaS pelo Decreto Governamental n• 184t20tJ~ dt 14 dr 

(DIÁRIO OFICIAL) 

jantlro de 2013 e con.!!dtr·ando a Oo·drm dr ~rr•·iço o· 063, dr 11 
Uc nu\.·tmhro dt' 2013. 

RESOLH: 

.-\rt. I • ~utoritAr o <1<-slocnmrnlo do militHr nbni~o 
t·etacionndo. d:1 Sfdt de )tHJ!\ atribuiçnr~ rm 'hH'Apft·.L\P Rré o 
nouoicfpin dt Oiapoqur-,IP, no dia 14 de novembro de 2013: a 
~en:içn dMtr Gahinrtr. 

• Trn Plllsafns 'lrgrdrO> dos Snnln<- Grupo 111. 

Art. 2' · Ur acordo com o art. ~·. allneo b dn Otneto n• 
1472. de 04 d• nbril de 2002. qur Irra lab•ln dos •·atores dos 
diórios dos w-vldorcs rh·is c oni 1 F.stado do Amap~. o 
~etor respunsánl devcrê ('lro,·idr os roctdillÍtntus nofcrentf'~ 
no~ dirrifos prruniários a que fu rn us. ·· 

(Polícia Civil 

Tito Guimarães Neto 

no\rmbro dr 2013. 

Trn Cri QOC 
lnstiturlonnl 

PORTARIA N° 989/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLiCIA 
, CIVIL. u.sando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 17, XI. da Lei n• 0883, de 23 de 
março de 2005. combinado com o parágrafo único 
do art. 161 da Lei n• 0066/93 e tendo em vista os 
motivos expostos no Oficio n• 1802/2013-CSAD, 
subscrito pelo Presidente da Comissão na 
Sindicância Administrativa Disciplinar n.• 036/2013-
SAD. os quais justificam a necessidade de 
redesignaçao do prazo ftxado em lei para a 
conclusão dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 30 dias. o prazo 
para conclusão dos trabalhos da Comissão 
constituida peta Portaria n." 0757/201 GPC, a 
contar do prazo legal. /\ 

Macapá-AP, ,05 d no mbro de 2013. 
.' 

PORTARIA N° 990/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL. DE POLIQÃ 
CIVIL, usando das atribuiçOes que lhe· são 
conferidas pelo art. 17, XI. da Lei n• 0883, de 23 de 
março de 2005, combinado com o art. 168 da Lei n• 
0066/93 e tendo em vista os motivos expostos no 
Oficio n'1815/2013cCPAD. subscrito pelo 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar n• 010/2013-DGPC, os quais justificam a 
necessidade de prorrogação do prazo fixado em lei 
para á conclusão dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 60 dias, o prazo 
para conclusão dos trabalhos da missão 
constituída peta Portaria n• 07231201 GPC, a 

contar do prazo legal. /'\ 

Macapá-AP.. 05 d~ nO\~ mbro de 2013. 
I I 

Oê-~f ciência 
Pubrque-se.y' 

Titd Gu· ar*s Neto 
Delk o-Geral de Policia Civil 

PORTARIA N° 991/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLiCIA 
CIVIL, usando das atribuiçOes que lhe .3ão 
conferidas pelo art. 17, XI. da Lei n• 0883, de 23 de 
março de 2005. combinado com o art. 168 da Lei n• 
0066/93 e tendo em vista os motivos expostos no 
Oficio n'1814/2013-CPAD, subscrito pelo 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
Dtsciplinar n• 008/2013-DGPC. os quais justificam~ 
necessidade de prorrogação do prazo fixado em te1 
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para a conclusão dos respectivos trabalhos. ' 

RESOLVE: 

PRORROG ,por 60 dias. o azo 
para conclusão dos abal · s da Co issão 
constituída pela Port a n• O 21/2012- PC, a 
contar do prazo legal. 

ê-se ciência. 
Publique-se .. 

Tito Gul rãJL Neto 
Delega -Geri de Policia Civil 

PORTARIA N° 992/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLiCIA 
CIVIL, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 17, XI, da Lei n• 0883. de 23 de 
março de 2005, combinado com o art. 168 da Lei n• 
0066/93 e tendo em vista os motivos expostos no 
Oficio n• 1781/2013-CPAD, subscrito pela 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
Disçiplinar n.• 044/2013-DGPC, os quais justificam a 
necessidade de prorrogação do prazo fixado em lei 
para a conclusão dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 60 dias, o prazo 
para · conclusão dos trabalhos da Comissão 
constituída pela Portaria n.• )>723/2013-DGPC, a 
contar do prazo lega!. /.. \ . 

. Macapá-AP Ós de n~ve ro de 2013. 

PORTARIA N° 993/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLICIA 
CIVIL. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 17, XI, da.Lei n• 0883, de 23 de 
março de 2005, combinado com o art. 168 da Lei n• 
0066/93 e tendo em vista os motivos expostos no 
Oficio n' 1803/2013-CPAD, subscrito pela 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar n• 0422013-DGPC, os quais justificam a 
necessidade de prorrogação do prazo fixado em lei 
para a conclusão dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 60 dias. o prazo 
para conclusão ·dos trabalhos da Comissão 
constituída pela Portaria n• 0756/2013-D PC, a 
contar do prazo legal. 

Macapá-AP,.05 de nov bro de 2013. 
I 

PORTARIA N° 994/2013-DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE 
POLiCIA CIVIL. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 17. XI, da Lei n' 0883, de 23 de 
março de 2005, combinado com o art. 168 da Lei n.' 
0066/93, e tendo em vista os motivos apresentados 
pela Presidente da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar n• 027/2013-0GPC. no 
oficio n• 1823/2013-CPAD, que justificam· 
plenamente a necessidade de redesignaçao do 
prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE. 

. REDESIGNAR, por 60 dias, o 
prazo para conclusão dos trabalhos da Com~ão 
constituída pela Portaria n• 0'17012013-DGPO(' 

!3ê-se eiência. 



Maca á, 14.11.2013 

Publique-se. / 

Macap~fAP, 05 ~h~vembro de 2013 

Tito Gu[Pla es Neto 
~legatÍo-G ral de Policia Civil 

PORTARIA N° 995/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA 
CIVIL. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art 17, XI, da Lei n° 0883; de 23 de 
março de 2005. combinado com o paragrafo único 
do art 161 da Lei n° 0066/93 e tendo em vista os 
motivos expostos no Oficio no 1826/2013-CSAD 
subscrito pelo Presidente da Comissão de 
Stndicância Administrativa Disciplinar n° 009/2013-
SAD. os quais justificam a necessidade de 
redesignação de prazo fixado em lei. par<. a 
conclusão dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

R E DESIGNAR. por 30 dias: o prazo 
para conclusão dos trabalh_os da Comissão 

· constituída pela Portaria n~·"t0'1\1t2013-DGPC. a 
contar do prazo legal. \ 

rode 2013. 

PORTARIA N° 996/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLiCIA 
CIVIL. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 17, XI, da Lei n° 0883, de 23 de 
março de 2005, combinado com o parágrafo único 
do art. 161 da Lei no 0066/93 e tendo em vista os 
mot1vos expostos no Oficio n° 1827/2013-CS'AD, 
subscrito pelo Presidente da • Comissão de 
Sindicância Administrativa Disciplinar n° O 10/2013-
SAD. os quais justíficam a necessidade de . 
redes1gnação de prazo f1xado ·em lei para a 
conclusão dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 30 dias, o prazo 
para coritlusão dos trabalhos da Comissão 
constituída pela Portaria n• 0083/2013-DGPC, a 
contar do prazo legal. 

Macapá-AP; ~7 de love 

Dê-se iéncia. 
Publi ue-se. 

Tit 
·Dei 

PORTARIA N° 997/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA 
CIVIL, usando das atríbuições que lhe são 
conferidas pelo art. 17, XI, da Lei n° 0883, de 23 de 
março de 2005, combinado com o parágrafo único 
do art. 161 da Lei no 0066/93 e tendo em vista os 
mot1vos expostos no Offcio no 1835/2013-CSA, 
subscrito ·pelo · Presidente da Comissão de 
Sindicância Administrativa Disciplinar n° 040/2013-
SAD, os quais justificam · a necessidade de 
prorrogação do prazo fixado em lei para a conclusão 
dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 30 dias, o prazo 
para conclusão dos trabalhos da Comissão 
constituída pela Portaria n.• 0862/2013-DGPC, a 
contar do prazo legal / ·\ 

Dê~se iéncia. 
Pubr ue-se. 

I 

Tit Gui rãe Neto 
Dei g o-Ger de Policia Civil 
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PORTA R I A NO 1002/2013- DGPC n° 0066, 
diária(s). 

{)2 (duas) 

O DELEGADO GERAL DE POU([A CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEJUSP e, tendo em vista o documento 
Memorando N° 0421/2013 - GAB/DGPC. ' 

RESOLVE: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores 
FRANK WtLUAN DA COsTA VASCONCELOS e SERGIO 
ROBERTO BLANC DOS SANTOS ( Agentes de Polícia), que 
vta]aram da sede de suas atividades Macapá-AP até a cidade 
de Belém/PA, no período de 29 à 31/10/2013, em missão 
policial. 

2- De acordo co7óÕe~to 1492, de 04 Abril 02 e Lei 
n° 0066, de 03 Maio 93;autorizo o \saque de 03 (tr" ) diária(s). 

Registre-~: Publique-se~ Dê-se encia. 

~1acaplAP., 12 de Nov~ rode 2013. 
I 
I 

Del 

. PORTA R I A N° 1003/2013- DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POÚGA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que .lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando NO 0433/2013 - GAB/DGPC. 

RESOLVE: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores, 
mo GUIMARÃES NETO (Delegado Geral de Polfda 
Civil) e DANIEL ROBERTO DO NASCIMENTO MONTEIRO 
(Chefe do NSP/DGPC), que irão viajar da sede de 
suas atividades Macapá-AP atê a cidade de Bento 
Gonçalves/RS, no período de 03 à 08/12/2013, para 
participarem da 4• Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 
Chefes de Polícia Civil - CONCPC. 

2 - De acordo com o Decreto 1492, de 04 Abril 02 e Lei 
no 0066, de 03 M.aio 93, autorizo o saque de 06 (seis) diária(s). 

Registre-se, Pup!fqu~ e Dê-se 
I : 

Macapá:AP, 12 de No~em o de 2013. 

TTTO G MARÃES NETO 
Deleg do Ge de PbJícia Ovil do Amapá • 

'pOR TA R I A N• 1004/2013- DGPC 

Ó DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando NO 1451/2013 - GAB/CGPC. 

RESOLVE: 

1 HOMOLOGAR o deslocaménto dos Servidores, 
RENATO TEVARES RANGEL (Resp. Grupo Atlv. 
Ill/CGPC),' GEOVANI DE SOUZA COELHO, HILENE 
MARILAN LIMA RODRIGUES (Resp. Grupo Ativ. 
II/CGPC) e CLAUDIO LUIZ GARCEZ MONTEIRO (Agente 
de Polida), que viajaram da sede de suas atividades 
Macapá-AP até o municiplo de Pedra Branca do Amapari, no dia 
05/11/2013, a fim de procedere diligência para instrução da 
S.A.D no 038/2013. 

2 - De acordo co o Decret 1492, de 04 A 02 e Lei 
no 0066, de 03 Mai 93, autoriz 01 (uma) 
diária(s). 

P O R TA R I A NO 1005/2013'- OGPC 

O DELEGADO GERAL DE POLiCIA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEJUSP e, tendo em · vista o documento, 
Memorando N° 1409/2013 - GAB/CGPC. 

RESOLVE: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento ·dos Servidores, 
RAIMUNDO FACUNDES DOS SANTOS (Chefe da Divisão 
de Correição/CGPC), TEREZINHA SOLANGE BARBOSA 
DA ROCHA RODRIGUES {Oflda) de Polida) e CLAUDIO 
LUIZ GARCEZ MONTEIRO {Agente de Polida), que 
viajaram da sede de suas atividades Macapá-AP até os 
municípios de Pracuuba e Amapá, no periodo de 18 à 
19/10/}013, a fim de procederem diligência para 
esclarecimento dos IP's no 044/13,045/13 e 046/13. 

2- De acordo com~o 1492, de 04 Abril 02 e Lei 

P O R TA R I A NO 1018/2013- DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POLiCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das alribuições que lhe são conferidas por Lei e, tendo 
em vista o Memorando no 0387/13- GAB/DGPC. 

RESOLVE:· 

, Art. I 0 - ELOGIAR o servidor, FRANCK WILLIAM 
COSTA VASCONCELOS. (Agente de Polícia), matrícula 914410, 
lo!ado na SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PUBLICA e lnte9rante da Equipe Captura/POUNTER - DGPC, 
POR DEDICAÇAO EXCEPCIONAL E RELEVANTE ATO DE 
BRAVURA ocorrido no dia 02 de Agosto de 2013, que enalteceu 
com ampla divulgação a imagem da Instituição Policia Civil 
diante da opinião pública amapaense. 

Delegado Ger 

P 0 R TA R I A NO 1019/2013- DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
mo GUIMARÃES N~TO no uso das atribuições que lhe são 
contendas pela Portaria no 004/2000 SEJUSP e, tendo em 
vista o .DOCUMENTO Memorando no 0161/'13- CPL/DGPC. 

RESOLVE: 

Art. 1 o - RECONDUZIR nos termos do inciso IV do 
Artigo 3° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, A PREGOEIRA 
e a EQUIPE DE APOIO desta Delegacia Geral.·de Policia Civil, 
para realizarem as licitações na modalidade PREGÃO bem como 
executarem as demais atribuições conferidas pela supracitada 
Lei. . 

Pregoeira: Cleon!ce Silva de Uma 

Equipe de Apoio 

Maria da Anunciação Pereira de Barros lima 
Tânia Mara Castro Assunção · 

Del 

PORTA R I A N° 1020/2013 

O DELEGADO GERAL DE POÚOA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são confertdas pela Portaria (N) 
004/2000-SEJUSP, e tendo em vista o documento Memorando 
no 663/2013 - DPL . 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da administração, o servidor 

PAULO SERGIO SANTOS MARQUES, Agente de Polída 

Civil, Classe "Especial", Padrão 'VI", pertencente ao Quadro de 

_ Pessoal do Estado, do município de LARANJAL DO JARÍ, para 

esta CAPITAL (MACAPÁ), a contar de 12/11/2013 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA OVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000-SEJUSP, e tendo em vista o documento Memorando 
no 665/2013 - DPL 

RESOLVE: 



Maca á 14.11.2013 

RELOTAR, por interesse da administração, o servidor 

ROBERVAL DUARTE TOURINHO, Agente de Polida Civil, 

Oasse "2•", Padrão '1I", pertencente ao Quadro de Pessoal do 

Estado, do município de CALÇOENE, para esta CAPITAL 

{MACAPÁ), a contar de 12/11/2013 

JUSTIFICATIVA: Conforme o teor da Portaria no 
942/2005-SEAD, de 16/08/2005 

PORTA R I A NO 1022/2013 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000-SEJUSP, e tendo em vista o documento Memorando 
no 668/2013- DPI. 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da administração, a servidora 

CLEONICE PACHECO FERREIRA, Agente de Polida Civil, 

Oasse "Espedal", Padrão ''VI", pertencente ao Quadro de 

Pessoal do Estado, desta CAPITAL {MACAPÁ), para o 

1 11/2013. 

Portaria no 

PORTA R IA N° 1023/2013 • 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCtA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000-SEJUSP, e tendo em vista o documento Memorando 
no 669/2013 - DPL 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da administração, o servidor 

RAIMUNDO BARBOSA, Agente de Polida Civil, Oasse 

"Espeqal", pertencente ao Quadro de Servidores do Ex

Território do Amapá, desta CAPITAL (MACAPÁ), para o 

município de SANTNA, a contar de 14/11/2013. 

JUSTlFICATIVA: Conforme o teor da Portaria no 
942/2005-SEAD, de 16/08/2005. 

PORTA R I A N° 1024/2013 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000-SEJUSP, e tendo em VISta o documento Memorando 
no 670/2013 • DPI. 

R E 5O L V E: 

RELOTAR, por interesse da administração, a servidora 

REGiêi~E PENHA PEREIRA, Agente de Policia Civil, 

Classe "2•", Padrão '1", pertencente ao Quadro de Pessoal do 

Estado, do município de PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ, 

para esta CAPITA-L (MACAPÁ), a tarde 14/11/2013. 

(DIARIO OFICIAL) 

PROCESSO N°. 28820000529/20 13-DAA/DGPC 
PREGÃO na formà ELETRÔNICA N°. 013/2013-
CPL/ DGPC. 

OBJETO: Contràtação sob demanda, de 
empresa especi~llzada para execução de 
SERVIÇOS DE r0ANUTENÇÃO PREDIAL DE 

NATUREZA FREQlJENTE, que compreenderá o 
fornecimento de: mão de obra e. todo o 
material e . equipamentos necessanos e 
adequados à exe~ução dos serviços, visando 
atender as necessidades da Delegacia Geral 
.de Policia Civil· DGPC. 

LOTE: 01. EMPR~SA: AMIL FOnT SEI;lVIÇO 
LTOA, CNPJ: 06.283.239/0001-00. VALOR 
TOTAL ADJUDICADO: R$ 484.807,06 
(quatrocentos e oitenta e quatro mil oitocentos e 
sete reais e seis cen\avos). 

Macapá-AP. 1~'' novembro de 2013. 

Cleonice ilva de Lima 
PI~~~~ ir~/DGPC 

. (Admjnistraçáo 

Agnaldo Balieiro ~a Gama 

PORTARIA N' 473/2013-SEAD 

) 

O Secretário de Estado da Administração do Governo do 
Amapá, usando das atrib<Íições que lhes foram conferidas pelo 
Decreto Estadual n' 1775 de 01/04/2013, e tendo em vista o 
teor do Memorando n' 173/13- DRH/SEAD. 

RESOLVE: 

Art. 1'- Conceder adiàntamento em nome de José Emldio 
Dias Figueiredo - Auxiliar Administrativo, no valor de R$ 
4.000,00 (Quatro Mil Reais). destinados a custear despesas de 
pequeno vuHo. · 

Art. 2' - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no 
prazo maximo de 90 (noventa) dias a contar da data de 
recebimento. 

Art 3' - O recurso sera distribuido da seguinte forma: R$ 
1.000,00 (Mil Reais) no; elemento de despesa 33.90.30 -
material de consumo; e ;R$ 3.000,00 (Tres Mil Reais) no 
elemento de despesa 33.90.39,- serviços (Pessoa Juridica). 

Art. 4' - O responsável !pelo adiantamento deve apresentar 
prestação de contas paraé homologa pelo tttular do Órgão 
dentro de 10 (dez) dias,: contad do término do prazo de 
aplicação constante do art\go 2.2' ~-------

PORTAP!I\ f-i"~ $.t 17.Q1:l!SE.I\D 
I 

<-

O Secr':liario' çle Est.arJo da Admi111stração 
do Govorno cJc, An1aPa. ;,o use ci.:~ c.ot"0p~1él"tC!a 1ue 

, 1he f:): de!eQadr1 pi(J,n-::: DtJ 1.~rpt;:: ll..: ~ ·1~Tt d,?. 
1C 10.1flfTi. n~ ~-it.2.. tJ .. : ;::::. C:l 1 ~·1~~:\ •.': o ::Ji~.;;·..~c-sto ~-~o 

art S.':_ de Llcc:~::tc: nt: 2?;32, 01-~ 7~? C:0 1;~'8. ~~~ ~-e::.o 

Dc.~~·-~~:o n-: ·1 :·;:b Jr; )1 O~.?.c:~, .. :. -2 t~ndc ~1r1 VISi:~.{.J 

(:.:: )fnJü iQ Prt.-,L-.·:~~:c

;:,1::;\D t: 

Considnr~nd~ q1 .. E' c- (vt ;·t· do Cscr::t0 (:'> 

2Tf<~ de 2? 0~· 1JG8.\qt;C liJ~~uicJi~·~r-=:i~ta o art. 10 da 
I ei :1° C;St~. dr~ r-.:: Q5 '."::193. autr.:rlD·l a conc.~ssão rle 
Pr :.9re~süo t t1:t:i~>r1qi Honzont~l nus Scnndcres 
Pú~!i:~~;S cJo Duadrç de l-'·;~::.s~)dl C1vil do Governo oo 
[!)::dJ do ~\m8r• .:l 
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Co!)Sider~nrlo quf· ;J L::' ;;'' 00 ·,;-_:_ ~lt: 
'1 / ,.·:7 2JU I. t~:~ta:;c·!cc.~; v n!l?rs·:c;c ··r':1i:r-;o ;·h-~ 
1HtUê'2GI~O) 111f·3f.'3 p.~.~1 ;j CO!",C2S~~VJ Ci..) :tt:-n'.?fi·:...IC• 
:J(; P~o!~;cs~ac f·un~:,c,r··aJ Hor;::c-rit.~l ~K:~. :.~-2.!"\ii(Ü~·:~·!s 
P(Jb:,~:os do :Ju(1.:1rt~ cs Pcs~oai c,•_.i! do E.stado ·.L· 
.il,ji!dpá; 

Considerando :;u;; 3 S!::f·lld:>r<.r THrezinha 
do Sor:orro Barbosa r.Jc Almeida r'iic f,_;; 
C(~:;tem~;laca ·:·)r,l a pregr::;s.S3C. no .nt:?iStí::i~:, 

c,rn;;r;:;;;pdrclc> tc><'tre 01.02.2012 a 01.08.2013. e r 
razJc1 do sua ficha df: avr=J!IAÇàc ·t~ ;jesel'flPCT1Í1 1.i :1ir.: 
tr_~: .-;:;di;. r::-n~,r,~dd E ~i ~e;nr,o :··<~f.: H 

Consid~.rando :-J,JC .J ~-i?.Í\'id::.r::J -~-1t~ncJR :::E 

e~:i9ê:nc:~::~ d~) ;J~: 10. cJ<::~ i...e1 Or:>ó:~::.~ (1_}:~~ 2-;-c;~.'9S.'. 

& t;:;i Jtls -3 01 (tu-:-n p~:!:Jí~~<:~ de Pí~:rs·s~;ao F ~~·-~c·cn:-~i 
C'.Y·:~orme ot.;:;slan o~ rf:·U 13tf c.-s · :i~::t 
C.A!C p;: /DG P/Dl~~ti!SI:::/~, D: 

RESOLVE; 

Art. 'ÍJÍ ·- Conct:-der Progr:-:s.:âo r- ~Jr.~;1C:~~!i 

l-Ir;: i~~~n!Ji ~~ ::-::·rv.Jor8 Torezinha de;> SocoHo 
Barbosa de ~lmeída. Oc:up::~ntf' t;:; Ca:g::.; (i•:: Alli\. 

ArJministrativ". iJ;.;tr'w;a 493545. CiJJ:lC! Gusti>;) 
GovcrnamontoL ps1l.enc.=:-nt:-: ac- (~~~.J.--lrj~r:- ril~ Pr~~~-r;·,J 
C i~~·~ do G:Y/~~~ í·::-, rJr_; Fsl.3dO do hn~;);)a. loic:d-?. n:..: 
SIAC. da Classe Especial Padrào I ~;<Jf3 Classe 
Especial Padrão li con1 ele1los tin:=Jnc?.~rc:.~ a cc·P~a: 
do 01.08.:201:1. 

Art. 2c· --- Est~1 P:-,íit:1í!D t.:.'fll!r.l ~rn VlhF)t r· r~ dz,t?. 
df~ S!~3 PubhGa<::;':::> 

PORTARIJ1 tJ'· ct g f i2013:SEA.D 

O Seuetário de Estado rla f..dministr;Jçi\o 
do Governo do Arnapá. nn uso da cori1petbncia lJIH~ 
lhe f v delerFEl;c; pelos Dec1 e:cs n" 1·' :i/ c-o 
16.10.1992 r{ Oí-13. dt~ ;.·3.011908 e o d·SP~f.:c ~"'·:""1 
~31 t. gr:_ do D~~CiCl::: ;1~ 27f2. d~~ 22.09.1998. e :;r~b 

Decre'0 1775 d'' 01.04 iú1c\ e tendo en' vist1 (.1 

C()r:ttcb no Píocesso - Prctoc:ciiO n!) 2013/7C46Sl·· 
~;E!\S· e 

Considerando q;Je o t.Ht. ·::o elo Bec:re-1o r·.c 
2 .-:~~, d~ 22 O f) ·1 :~~~0. qJe rt:guJ3·"n8ni0 ~ art. 'ü d:; 
La! :In C86. oe e;:> t·~: 10~~-~:. auto(z,~ õ {~·)ilCes:--/:n (:if~ 

Pii.YJrc~ssàc r un::;lonai Ho~t2.0nlal aos s~r<JJ~c-r i-:5'

Püt.;i,cos ::1o Ouad··o de fJt:ssc~~il Crvii :::b c;.,·;cr··~o d-:~ 
F.;.tn:io elo An-,<ip/;: 

Consid1;rando que a Lei n'' %i 8 <.h7 
17.07 2001. estabeleceu j i11t0rstícío IT.Í'1UTIO de 
18ídezoito} rneses. para a concessdo cc bene:"'iclD 
de Proqressáo Funcional I I C> i ;wnlal ao:;; Servidoc;;s 
Púb!ic;s do Q~Jadro ele Pes.soa! Civ!l do Estado do 
f\m:_jpfl. 

Considcri3ndo (!1·~-:- :J snrv1dor J.\.r~tônio Clóvís 
de SotJZ(l nao :·oi conten .. ~dJdo c:crn 8 Fro~Ft~ssdl.i t') 
:nters!iCIO CO!Tlpí22iJdliJO ;;nt'P. 01.02.20i2 a 
01.0?..20'13. ern raz5o Ci<J SC:õVIUOI Ei1CC,1Íf3'-~2 ,, 

disposição da Asser1bleid Legisla ti'~· a cJo AílnJ:Jc) co:n 
ónrJs pa.a o Governo de· E'stario do A.mapa. 

Considerando que o sePlíoo~ atenck~ fls 
C>:J!.Jt~IICias de ~1rt 10. da Le1 0613.'93 (Dec. L762/~!B_i. 

e fàz ju~~ ~1 01 (1.JI'Il~1 pad1 Cto ck~ F'r0g~ossã~ Func\ondl. 
confc;~me 2tP.star·1 03 rGgiSL'05 Jo 
Gi'.IC F·~/DCP iDf-~ H 'SF:AD• 

RESOLVE: 

Art. 1° - Cwl~co::~je,· Frc.:-Fe~'-'3:.30 F:_;~;~~·--;;!al 

Hl"lZOnta! ar) SEí\:idor Clóv*s de Souza Ocup;.-n;tf: 
rio Carqo rJe Analif-ta de Planejamento e 
Orcame~to. MatrK:1~Ia 833720, Grupo Gestiio 
Governamental. putenc2nte 2-:.· ()~;adro d2 ~\;:>soai 
Civil cio Govcn~-) c!o Estac::: do i\md~;a_ l·:,:Jl~O r~a 

SE'}.[) a clispos,çào d<'i .'\ssembloia Legslativ3 CJ:) 

Amapá. com ónus para o (;o~,.,•err.f~ Co F:s~adn ~jc 

Aq10p8. da ClaSSP. 2' Padrão VI parê\ Classe 1' 
Padrão I. ccr;~~ efei~os fm,3nceirJs a (.i)J-:tD; os 
01.08.2013. 

Art. 2()- Esta Portaria e_Qir8 em v!qor na ::i:3i3 
de sua Publicaçao. 

~------------------------------------~-----------------
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PORTARIA NO ~]2/11-2013-DRH/SEAD. . 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral 
no 64264/2013, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Ucença Especial 
Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo 
101 da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao 
servidor Audenir Gonçalves de Almeida, 
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de 
Papiloscopista, Cadastro no 3i1090, pertencente 
ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, . 
lotado na POUTEC, nos períodos de 01/03 a 
31/05/2014, referente ao quinquênio de 
31/03/2004 a 29/03/2011. 

Macapá-AP, em ?f!: de rJcr~' ~ M ,; llC'de 2013. 

MARIA LUIZA ~m1&~RENSE 
Diretora do DRH/SEA_Q 

PORTARIA N° 0 Jj'/11-2013-DRH/SEAD. 

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

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

SERVIDOR( A): Jefferson Bàrbosa de Azevedo 
Costa 

CARGO : Auxiliar Operacional de Serviços 
Diversos 

MATRÍCULA : 342475 
QUINQUÊNIO : 06/05/2006 a 01/10/2011 
PERÍODO(S) 01 a 31/01, 01 a 31/07 e 01 a 

31/12/2014 
PROCESSO Protocolo Geral n° 55759/2013 

SERVIDOR( A) : José Mauro Secco 
CARGO . Médico 
MATRÍCULA 416851 e 416843 
QUINQUÊNIO 10/07/2006 a 08/07/2011 
PERÍODO(S) 01/01 a 31/03/2014 
PROCESSO Protocolo Geral n° 66318/2013. 

Macapá-AP, em i ~ de /)'Ntcfl' 1/f!.Cde 2013. 

'MARIA LU~~~ARENSE 
Diretora do ORH/SEAD 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N° f[1C.//11-2013-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
n° 103/98-SEAD, de 03/03/98, resolve, 

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

SERVIDOR( A) : Alex Gama Baia 
CARGO : Pedagogo 
MATRÍCULA : 904171 
QUINQUÊNIO : 08/05/2007 a 05/06/2012 
PERÍODO(S) 01 a 28/02/2014, 01 a 28/02 e 

01 a 31/07/2015 
PROCESSO Protocolo Geral no 68146/2013 

. SERVIDOR( A) : Obeide Bastos Marques 
CARGO : Monitor Sócio-Educativo 
MATRÍCULA : 904279 
QUINQUÊNIO : 03/04/2007 a 31/03/2012 
i>ERÍODO(S) : 01/01 a 28/02 e 01 a 30/01/2015 
PROCESSO : Protocolo Geral n° 70001/2013. 

·:A"' o 
Macapá-AP, e'/ deN:· ·de 2013. 

•· I o ){c t Lli 
MARIA LUIZA IRES PK:lfiç<tcEARENSE 

Di~ora do D~/SEAD 

(lndustria e Comércio 

José Reinaldo Alves Picanço 

PORTARIA (P) N" 08812013 - SEICOM . 

) 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no uso das suas 
atribuições que lhe silo conferidas pelo Decreto n• 
0007 de 03 de janeiro de 2011 e, tendo em vista 
o que consta no Memo.04712013- GABISEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1 • - Homologar os servidores WIL TON 
CHARLES SERRÃO PINTO, Diretor do 
Departamento de Desenvolvimento Comercial, 
Código CDS-3 e NANIVALCI BENICASA DA 
COSTA, Gerente Geral do Projeto de 
Desenvolvimento da Agroindüstria, Código CDS-3, 
que viajaram da sede de suas atribuições Macapá
AP, até ao municfpio de Oiapoque, onde 
participaram -da 1• reunião dos Grupos temáticos 
do Conselho do Rio Oiapoque, no perfodo de 21 á 
25.10.2013. 

Art. 2° • Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO .E MINERAÇÃO, em 
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Macapá-AP, 14 de novembro de 2013. 
I 

·. lj I., I/. j-
~/~s~U6bítVE~v~ANÇ0 
. I SECRETARIO /SEICOM 

PORTARIA (P) N° 101/2013- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no uso 
das suas atribuições que lhe sao conferidas pelo 
Decreto n• 0007 de 03 de janeiro de 2011 e, 
tendo em vista o que consta no Memo. n• 045 
/2013- 001/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Homologar o deslocamento da 
servidora, ANA CRISTINA GUEDES MARTINEZ, 
Secretaria Administrativa do DRM,Código COI-1, 
que viajou da sede de suas atribuições Maca pá-: 
AP. até aos municípios de Mazagao e Pedra: 
Branca do Amapari, cujo objetivo foi participar das: 
Oficinas de Planejamento Participativo . 
elaboraçilo da proposta preliminar de zoneamento 
e planejamento para a FLOT NAP,juntamente com. 
a equipe do IEF, no perfodo de 11 á 1711112013. 

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

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMéRCIO E MINERAÇÃO, em. 
Macapá-APt14 de novembro d~ 2013. 

~s~~~~'NW~b'"~~~ICANÇO 
I I ~ECRE'TÍÁRIO I SEICOM 

PORTARIA (P) N° 102/2013- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no uso 
das suas atribuições que lhe sao conferidas pelo. 
Decreto n• 0007 de 03 de janeiro de 2011 e. 
tendo em vista o que consta no Memo. n• 048 
/2013· DDI/SE.ICOM. 

RESOLVE: 

Art: 1° - Homologar o deslocamento da 
servidora, ANA CRISTINA GUEDES MARTINEZ, 
Secretaria Administrativa do DRM.Código CDI-1, 
que viajou da sede de suas atribuições Macapá
AP, até aos municípios· de Mazagao e Pedra 
Branca do Amapari, cujo objetivo foi participar das 
Oficinas de Planejamento Participativo 
elaboraçilo da proposta preliminar de zoneamento 
e planejamento para a FLOTNAP junmente com a 
equipe do IEF, no perfodo de 18 à 24111/2013. 

Art. 2° - Revogamcse· as disposições em 
contrário. 

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

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

Macap%:]J,~:~zt~·des~~~ 
1 "fr:CRETÁRI~COM 

(Setrap O) pn.\'O;, regislrados, as empres~s. ns quantidades e n~ espccific3ções do~ itens registrados no prt!sc:ntc: 

Bruno Manoel Rezende 

. TERMO DE HO~IOLOGAÇ.\0 DO PREG.\0 ELETRÓ'iiCO n° 00312013 

Prormo n' 6.00002Hí2013. Objeto: Sistema dc.Regi>tru Ú Preços •i~ando eventual aquisiçAo de 
suprimentos de inrormlátit.·at, Üt'stinados atender demandas desta Sccr·etaria dt> Estado de 
Transporte. conforme especificações t~cnicas do Termo de Refer(ncia. 

1~ns 14 r,quntorzel dins do m~s de novembro do ruJo de d01s c treze 1)013), a Secrehtriu lle Estado c.Je 
Transporte, Orgão Gerenciador. rl!pn!s<nla<.lu pelo C.xm~ Senhor .Secretário de Estado de Transportes. 
dc<ide em homologar e divulgar o relultndo do Prcgilo Eletrônico n' 003/2013 - CPLISETRAP, 
n~lltil"ruldc.' a de..:isào do P!U::.<JOi::IRD c todos os aws do proi.:cdirm:nlo !kit::~lôrio. os quui:s seguiram em 
c~mtOrmidadc com as norma<; ~ legislações pertinente. sendo o mesmo devidamente aprovado desde sua 
nhen-urn nre n homvlogaçi'lo pelo C'Dlegiltdo da Prucuradoria G~ral d0 Esti:!d<.l. ~:onfurmc Parcca Juridi~:o 
n' 159!12013 PAA!PGL. 

• F amda. no U5Cl de ~uao; atribuições legms. e nos termos do disposto do anigo 21 da Lei n° M.666/93, c em 
<.:un:;unàm:i;:~ !.:Um as t::\pecificaçt'Jes constantes no F.diral c no Termo de Referê1.1cin, toma pliblico o 
h trato do resultado do Prrgao Elrtrõni<o n° (1{1312013 - CPLISETHAI', de acordo com resultado da 
clas,•lic.>àu do mdhor lance alcançado e arrematado. A validade da Ata de Registro de Preços e de 12 
Jllê:ic:~. lend~-:- sua \'igêncin n pmm do cumprillJc:nlo dos requiSitOs de publicidade oficial 

P~gf\o Eletrônico encontram se indicados no quad .. u abaixo· 

LOTE CANCELADO 
QUANT 

LOTE ITEM 

OVO para,gravaçao de dados, mídia 
1000 

39 DYD·R 9.4 GB . 

V.ADM 
R$ 3.53 

(uniuirio) 
K$ 3.530.00 

(lutai) 

V.ARREMAT ADO 

CANCI:LAVO 

EMPRESA REGISTRADA: WORK ~7X COMERCIO DE INFORltfATICA LTDA ME 

LOTE ITE:>-1 

C!:!bt'r.,:à de impressão tipo impressora 
HP. 1iro original· ou similar. dt: 
prim<:iro uso, · não rcmanufaturado, 
recondicionado ou rcça.rregaUu. para 
Ploter HP 500/800 designJet-10, cor 

I I prrto . 
C•beçn de in1pressl!o tipo impressora 
HP, tipo original ou sinnlnr, de 

i : primeiro uso. não remanufatliradu. 
L __ ' rccond1cionado ou recarregfl.do. para i 

QUANT 

04 

04 

V.ADM 

RS 202,67 
(unitllrio) 
lU 810,68 

(total) 

R$ 202,67 
(unitário) 
RS 810,68 

I 
\'.ARRE:v!ATADQ_ 

R$ 202.00 (unitarioJ 
R$ 808,00 (lotai) 

R~ 167,50 (unitário) 

R$670.0~ ~~~tal) J 



Macapã 1411.2013 (D-IÁRIO,OFICIAL). Pág. 16 

Plot<r H I' ~Oti'l>Orl desrgru<~·M?.. cor 
.f mn!!emn 

Cnrtu<ho de rrnpress~o trpo 
tmpres;ora Cnnon, tipo original ou 
s\milar. de primeiro uso. n31.1 
n:mHnufaturadt''. recondici<mndo ou 

6 rccam~ado. referencia Canon 21 O·b. 
I Cartu,ho de impre>sêo tipo 
I impressora CanOn. ttpo original t'll 

40 

40 

(tolHI) 

R$ 202,61 
(unitário) 
R$ 810,68 

ituwl) 

R$ 101.00 
(unit:iiio• 

RS 4.040.00 

RS 61.95tunitârio) 
i{\2.418.00 ltothl) 

RS ~~.50 runnánol 
R$ :>.580.00 llutaiJ 

(IOIRI) 

I similnr de primeiro uso. não . 
! rem<tnufatur;.~do, rec<mdicionado ou ~ 
: recarregado, rererência Cnnon 211· · 

~--~'1·~,~--~~~~~------~~--~·-------~--------~ Cartu<hu trp•> impressora HP, tipo ! • ···---------j 

I 

original ou sin11lnr, de primeiro USCI. 1 RS 161,:;3 
nflo remanutilturado, recondiriouadv .JO (uniHtrioi 
ou recarregado, para Plottr HP . R$ 6.453.20 

17 500!800 designjer-82. cor nmeenta. (lotai) 

Mt>use Pad com medida mlnimn: 
J ~I em dnrgura) x l7cm (allural '0111. 

42 I 3.5 llltl\ d< <>p<>SU11i. 

! Correm tipo plorer Hl', tipo origr;mi"' 
· I cu Smlilar. de primclftl uso. 

J~ I r<kron<;a llp ploter ~001800 

100 

02 

R$ 5,16 
l.unllRrio) 
RS 516.00 

(h>tal) 
RS 20".61 
111n1t:írio) 

R$ 405.34 llotall 

RS IJ6,25(unttariul 
R$ 5.450.00 (total) 

R$ 5.10 (unitÁriO) 
RS 510.00 {total) 

.RS 202.50 tunrt:irio! 
R$ 405.00 (total) 

EMPRESA REGISTRADA: DISTRIBUIDORA FLOHES"IA j.; SERVI CUS LTDA. ME 
Canucho tipo impressorn HP,, tipo 
original ou similar, de primeiro uso, 
nâo rtmanuiBturado. re~.:umlkionar.Jo 
ou re<arregado, · referfncia Hp 

25 

HS 109.67 
'(unitfHiO,I 

R$ 2.741.75 
(lotai) 

RS 27/IJ tumtiirio) 
R$ 690.00 (totul} 

O~ 5164SA ______ __L _____ __l ________ ~ 

-----~~~--~~~ ! Cartucho tipo impressora HP, tipo --r 
I ongmnl ou similar. de primeiro uso. I 

não rcmanufaturado, ttcom.lidunado 25 I 
ou re<arregaúo, referência Bp I 

09 CJS2J·D . 
Cartu<ho tipo impressora HP. tipo 
original ou simil:tr. de primeiro uso. 
nno remanufanuado, recondidonado 40 
ttu n.'l'Hrrq~ado. rt.:.feréncia llp 

li C8728-A 

Rli 13',)3 
(umtáno) 

RS JJ83.25 
(total) 

R$7f>.6i 
(UilÍlflliOI 

RSl%6,80 
(lotall 

Canuchu tipo impn.·ssora HP, tipo 
original uu similar, de primeiro uso. R$ 51,67 
n3v r~manufalurado. reconchcionru1o 40 (unitãriol 

R$ iHO (unitário! 
RS I.R90.00 (totnll 

R$ 46.25 (unrtário) 
Ri 1.850.00 tt•>tnl) 

R$ 22.25 (unrtório) 
H$ 890.l'IJ r.torolj ou rccnrr<gnrlo, referência Hp RS 2.0fl>.S0 

r-~'~'~("~9.~15~-'~·A~--~----~------~-·----I-----\'_ot_al_l __ -+--------------
. · C'anucho tipo impreSSi'lra HP. tipo 

I 
i 

I 

cmginal ou similar, de primeiro UlU, 

j nao remanutaturado, rcoondiciunado 
jc>u recarregado. refer~ncia Hp 

nl C9388tl. cor Anlnrelo ~8. 
I Cabc:ça de impressno tipo impressora 
1 HP. tiro origmnl on simrlar, de 
ti ~li imciro usO. não n~numufaturado. 
, rccondiciunaJ;,J uu r.:carregaclo. 

~o 

R$ f>5.33 
(unitário) 

R$ 5.226.40 
r. ror ali 

r RS 180.00 
1 (uHitnrio) 
: )($ 72l',Ol> (!OtRi) 

R$ 9,82 (unitário) 
R$ 7~5.60 (total) 

R$ 33.00 (u.nitánl>l 
R$ 132.00 I!Otai) 

.• •• 2t> 1 rcferencia HP k8600, cor nreto 
; Cabe,a 1.h: impn:ssau tipo impres:'ora 
j IIP. tipo original ou similar, ,1e 
:·printe>ro uso. n~o rernnnuíillurado. 

• .J ______ -..j 

1c~ondicionado ou rc..:urregadü. 
__ 27, rcf<rencia HP k8600, Cj)r colorido. 

Canucho toner tipo irnprtssora IIP. 
tipo original ou similar~ de primeiro 

; uso, nAo remanufaturado, 
recondicionado ou recarrcgalJu. 

3! referência HPCE285·A. 
Cartucho toner tipo impressora HP. 
tipo onginal ou similar: de primt:iro 
u~u. n2(' remanuiawradü. 
recondicionado 0u recnrrtgado. 

>• refer!ncia Hn CFJ20-A. cor l>r<lo 

04 

60 

20 

RS 180.00 
(unitário) 

R$ i20,00 (total) 

R$ 260.33 
tÜnitário) I R$ 15.619.80 

, (rotnl) · 
I 

R$ 242,00 
l.unitáriu,l 

R$ '1.840.00 
(total) 

, Cartucho toner tipo impressora 
Samsung.ripo original ou similar. de R$ .l51.67 
pnmeiro uso. não remanufalurado. 100 (Uiiiulrio) 

HS 33.00 tunrtãnol 
R$ 132.00 (rotul; 

R$ ~9,"16 (unrtflno) 
RS 2.349,60 (total) 

R$ 98,5ú (unitariol 
RS 1.970.00 (total) 

RS 65.00 (unitãrio) 
RS 6.500.00 (total) rcconúicionado ou recarrogadü. I R$ 35.167,00 

--~J~~~re~~~~~n~ci~n~Sa~m~s~u~n~~s~·c~:x~-~32~(~~~----L----~~---l'O_r_nl_l __ _l ____________ ___ 

EMPRESA REGISTRADA: ECO SE.HV/CE: l.TD.4 • t:rr 

I 

Cartucho ~po impressora HP. tipll 
original ou similar. de primeiro us~. 

1 
nao remanuf:nurado, recfll}dici('lnndo 

; ou recarregado. rrfe1fncia Hp 
IJ ' (!1352-A 

Cartucho tipo impressorn HP. tipo 
origmal ou similar, dt: primdro uso. 
nao rcmanufaturado. recondicionado 
ou recarregado. rtfer~ncia Hp 60. cor , 

181 preto _ ! 
Cartucho tipo impressora Hl', tipo 

, 1 originnl ou similnr. de primc1ro uso. 
{ ! nàll n.'cnanuftuura.Jo, · rt'(J)nJicionado 
i ~nu r"cam:gaJ0, rcft:r~ncia I Jp 60. wr 
.

1 

19 : wlondo. 
• • ---..j. Cartucho t1po impn:~sora HP, llpo, 

onginal ou Similar. dl! pnme1ro uso. 

I 
nào rtnlnnufarurndo, recondrcronado 
ou recnrregndo. rcfcrcncra Hp 122, 

24 cor preto 
I Canuchu tun<r tipo impressora HP. 

tipo onginal Uu similar, de primeiro 
u~o. não renumufatwndo, 
Jccondiciotlado ou rcl·arregadu. 

28 rtftrencia llp C4092·A 

40 

40 

60 

80 

30 

R$5-1.67 
(.unitârio) 

R$ 2.186.80 
(totnll 

R$ 61,00 
(unitário) 

R$ 2.4,10,00 
crnral) 

RS !>4.67 
{tmnflrio) 

H$ 3.88l>.20 
(total) 

R$ ~1.67 
(unitário) 

R$ 4.133,60 
(total) 

RS2M.6i 

R$ 7.940.10 
ttotall 

Canucho toner tipo impressora liP. RS 242,00 
tipo onginal ou similar. de primeiro 1 0 (unitário) 
uso. nâo remanufarurndo. RS 2.420.00 

)3 recondicionado ou n::carrcgado, (total) 

R$ 46,13 tumtáriol 
R$ 1.~45.20 (tornlr 

RS 32,73 tunrtariO) 
RS t .309.20 (total i 

RS46.15(unitãrio) 
R$ 2 769.00 (tolal) 

R$ 46J9 (uniUmo.r 
R$ 3.695,20 (total) 

RS 12150 (onitàriol I 
K$ 3.645.00 llotnlr 

R$ ~7,70 (unrtnriol 
R$ 977.00 (totaiJ 

-reierência Hp CF.32t ··A. cor nzul="'-f------+---...>.::=!.----f j'-
~~----~;~c~·ar-t-u~ffi-o_t_0_nc-·r-t~ipo--t~.n-rp-re-;-so-ra-~H~P~.+-----~---R-$-2-42-.0-(-!--+I----·-·--~ 

i l ::;~. origin~~~1u <tmi;:;;,:n~/;.;~:';~~ 10 (unrtnriol 1

1 

I i «condicionado ou recarteeado. RS 2.4~0,00 
Í .i4 : rd<rtncia Jlp CE322·A, cor am~relo (lUtai) 

RS 93.60 (trnitti:tUJ 
R$ 936,00 r. total I 

Canucho toner tipo impressora HP . 
1ipo original oU similm. de prnm·iru 
uso. nllo rcmanufnturado, 
rccondrcionado ou recarregado. 

35 rcfcr<ncia Hp CE323·A, cor maP.enta 

10 

R$ 242,00 
(unirario) 

RS 2.420,00i I 
(tolal) 

R$ %.50 (unrtari,>l 
R$ 965.00 ttNel). 

i 
EMPHt"S~ REGISTRADA: '-EMA R/N/\ CARTUCHOS E/R EU. EPP I 

r----lé[c~.a=n~uc~h~o~r~ip=o~im~p~r~es=so~r~a~I~IP~.~tipo~;.~~.'~~~~~~~~~~~c~---------j 
! '11 ongtnal Nl similar. de primeiro USCl. R$ n.oo r. I 11~0 remanutilnuodo. recondicionado r 40 <unitário) R$ 22,0ll IUnitàrio> 
1 ou rcca.-rcgado. rcli:rência Hp RS 2.880,00 R$ 880.UU (tmal) 
I Jú CS127·A (total) 

R$ 161,33 
I Canucho trpo impressora liP, tipo 
: original ou similar. de primeiro u;o. 

1 nfto remanufaturado, recondicionado 40 ' cunitãrio) 

I 
ou recarregado. para Plor<r HP R~ 6.453.20 

R$ 9.72 (unititrioi 
H$ 388.80 (total) 

--~14-r,5~00~/~80~0~d~c~si~~··ic~-t-~l~O,~c~o~rrpcrr~ct~o.~--~----+----''_0_1a_ll--~~------------~ 
Comrcho tipo impressoro HP. tipo 
~ri~inal ou smtilnr. de primetto uso, RS 161.33 

I . (unit:irio; R$ 117.0ú (urritario) 
r 

nao remanulalurado, r<<ondicionaúo 40 : 

.
. l~--~~~~o~u~rc~,~~rre7g~a~d,~o.~p~a~r:1~P~Io~t~er~I~IP-+------~-R-t_6_·.4_5_3_.2_o __ +-_R_$_4_·._68_o_.o_o_c_'"_'"_l_)_j; 

1 

I~ I 500/StiO designjcr-~2. cor amarelo. (total) 

I 
Cartucho tipo impressora IIP, lipo 
ongmHI nu !iimilnr. de primeiro u!õo. 
nfto rcmanufnturado, recondicionado 
ou m'tlrregado, para Plotcr HP 

L ló 5001800 desin!)j<t-82. cor azul 

{unitário i 
R$ 6.453,20 

(wtal) 

R$ IIO.Q/. (unitório) 
RS 4.400,80 (IOL~Jl 

Cartucho tipo ~in::!tp~r"=cs:::so~r:::-a=:H~P;;-,~,i-po+-----4i-----------i-------------
original ou similar, de primeiro uso. R$ 65.33 ! 
não remanufaturndo. reconcicinn,do RO (unrt!rio) RS 8.61 (unitOriC•) 
ou recnrregado, referéncin Hp ·· RS 5 226.40 R$ 6li9.80 (total I 

20 C9386A, cor Cvru> ~H (total) 
Cam>cho upo impressora HP, tipo 
origmal ou similar. de primeiro uso. 
nào remanufaturado. recundil"ionatlu · 
ou recarregatlo. referência llp i 

21 C~JH7A. cor Magenra 88 

80 

80 

RS M.33 
(trnitário) 

R$ 5.146,40 
(torall 

RS 63.72 I_ unitário r 
R$ 5.097.60 rtoraiJ 

Caníocho lipo impressora HP, tipo 
. original ou similar. de primeiro uso. 
' não n:manufalurado, tccondicionado 

R$ 65,33 
(unit<irio) 

R$ 5.226.40 
H$ Y,OO iunitarioi 
RS 720,00 (IL>tal; I ou r~arregodo. · refer~ncia Jlp 

~'--~:~·3~é~'9~3~85~A~,~c~or~or~ct~o~S~8----~~~+-----~----~'-o_•_n_l.l ____ r-------··-------

I 
l 
! 

Cnrrtrcho tipo impressora HP, tipo 
ongmnl ou similar. de primeiro uso. 
não rcmanufRturado. Jecondicionndo 
llU n:cam:gatlo. rcf~rênl·ia Hp 122. 

25 cnr wlnrido. ! 
C'artucho toner tipo impressora HP, • 
tipo original ou similar. de primeiro 1 

Sú 

uso. nM remaoufaturndo, I()() 
rccondic10nado ou recn:regado, 

29 referéncia Hp Q5949·A 
Cartucho toncr tipo impressora HP. 
tipo original ou similar, de primdro 
u1o. nào remanufaturado. 
recnndtdonodo ou recarregado. 

30 rc!Crêncta H v 3 5·A 

60 

R$ 58.6i 
(unilánoJ 

R$ 4.693.60 
(total) 

R$ 264.6"1 
(nnitMio) 

R$ 26.461,00 
(toti!l) 

R$ 2&1.67 
(unitário) 

RS 15.880,20 
(toral) 

R$ 51,50 (nnitáriol 
R$ 4.120.00 (totnli 

R$ 36,70 (unitarinl 
HS 3.67lt,OO (tora!) 

R$ 39,00 (unitário) 
R$ 2.J40:ú0 (total) 

EMPRESA Rf:GISTR,WA: JNFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA- ME: 
i Cabe:,~ de imprcssao lipo impressora ! 

I 
HP, lrpo orrgrnal ou sunrlar. de RS 202 61 ! 
pnmmo_ uso. nêo remanufaturndo, 04 (uuirnrio) . R$ 192,00 Cnnttflno) 

1 rccondrcronado 011 rocarrcgado, pnrn R$ 810 681 I) I RS 768.00 (totall : 
Plot<r HP 500:800 dcsignjcr-82, cor ' .tola 

n2 omnre\o 
Cabeça de impn:ssào lipo impressora 
HP, tipo original ou similar. de 
primeiro uso, r.no remnnn faturado. : 04 
recondicionado ou recarregado. para 

03 Plotcr HP 500/ROO de;ignjet-82. cor 
01.UI. 

Canuchu lipo impressorn cnnon. tipo 
original ou simihu, de primeiro uso. 
nào rcnumufnlurado. re'-·ondiciOilado 
ou recarrcgadf\, referência Canon 

tll Elgrn FXI 3 I 50, .:or preto 

I

ICD para r.ravação de dados. mldoao ~ 
CO·R 700mb 

37 . 

12 

1000 

I 

R$ 202,67 
(unitãrio) 

R$ 810.68 (total) 

R$ 74,00 I 
1unitário1 

H$ 888.00 (!OI AI) . 

RS 1.67 
{unitllric•) 

R$ 1.670,00 
ltoral; 

RS !99.99r.unitãriol 
H$ 799.% (tntnl) 

RS !j.JJ (unitãrio) 
RS 8i9.96 (total I 

RS 1.59tunitariul 
R$ 1.590.00 ilotall 

EMPRESA REGIS71UDA: COMPUSt::T J,\'FORMATIC.~ UDA 

RS I.K3 \ 
OVO para gtavaçi!o de dados. mCdia 1000 (nniráno) R$ 1.81 (unitário) 
DVD·R 4.7 GB R$ I.HJO,OU R$ 1.810.00 [total) 

~~38~------------------~-----1·---~(~IO~ta~I)~-+------------
R$ 22,77 

Tcclndíl. interface USO, pi.tdr"o 
ADNT2. com no minimo 10: Teclas 

•o padr~o. sendo i>brigatrlrio ··ç 

41 

· Mousc óptico, imerfacc 
minimo de 2 botôes c scroll 

CSB, 

\00 

100 

Pen drivc para grnvaçào de dados ~ 
com capncidode minima úc 8GB (' 

43 I j ' 

(unitário) 
RS 2.277.00 

(tora)) 
R$ 23,00 
(unitãrio) 

R$ 2 30(1.00 
_ (toran 
H$ 43,00 
(unitário) 

RS 3.440,00 
(total) 

H$ 21.20 runitarioJ 
R) 2 120.00 (total) 

RS 18,05 (unrtário) 
R$ 1.805.00 (tora!) 

R$ 29,37 (nnitúrio) 
R$ 2.34?.60 (total) I 

O prnc.:3so ~nçontm·sc a disp('lsiçào dos inter n de dn ~CTRAP e foi devidamente homologado 
pelo 1-.xm' Sr. Secretario de Estado de lran o es. 

Macaj de ~~~ode 2013. . I 
) 

)anlO<WlD~OS 
·- Pregoeiro ) 

Port\Q;,.~o I RQnJHÍ 

®inejamentor Orçamento e Tesouro) 

Juliano Del Castilo Silva 
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PORTARIA N° 226/2013 ~ SEPLAN 

O Secretário de Estado do Plcinejamenlo. 
Orçamento e Tesouro do Governo do Estado do.Arnapó,. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Deoefo n' 0026, de 03 de janeiro de 2011; 

RESotVE: 

Designar o servidor ALBERTO JORGE DE 
OLIVEIRA. Gerente de Núcleo da Coordenadoria de 
Planejamenlo - COPLAN/SEPLAN, Código CDS-2, para 
responder ocumulativamente pelo titular, DENIZE DO 
SOCORRO DE SOUSA LIMA, Coordenadora do 
Coor.dcnadoria de Planejamento - COPLAN!SEPLAN, 
Código CDS-3. durante o impedimento da mesma que 
estará em gozo de térios. no penado de 18 a 27 de 
novembro de 2013, sem ônus paro o GtA. 

Dê-se ciência. publique-se e cumpro-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E TESOURO. em Macopó-AP. 12 de 
novembro de 2013. 

(Segurança 

~-l.!·~-k:l\'"\· 
VANETE DOS SANTOS pf.,;.MEIRA 

Secretórlo Adiunta/S~LAN 

Marcos Roberto Marques da Silva 

. ) 

EICTRA TO DO QUINTQ !IRMO ADilJVO AO CONIRA!O NO. 026/2()()9 

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAP/1. ATRAVB DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLCA COMO 
CONTRATANTE, E A EMl'RESA BERNACON LTDA EPP, COMO 
CONTRATADA. 

aAUSULA PRIMEIRA- 00 OBJETO 

Este Quinto Tt'fmo Aditivo ao CONTRATO 026/2009 tem como obi•to 
a allor aç>o da Oáu>ula oru.va- DA VIGENClA. 

ClAUSULA SEGUNDA -PRAZO DE VIGtNCA 

A VIgência ao presente Termo Aditivo será contada do dia 
OJ{l0/2013 até07{0S{2014. 

aAUSULA Tf.RCIIRA- DA RA11RCAÇÂO 

Permanecem inalte>rsdas as Cláu~ se c.ondiçõês n~o modificadas 

d.reto ou Indiretamente por es;~' umento 

L \\ 
\\' l~opá·AP,Ol d~Outubrode20B 

MARCOS R011EJ/11 ~AR&JEi DA SILVA . 
SECRETARIA DE ESTAUO 0A

1
WSTIÇAJ' SfGURANÇA PUBLICA 00 

MAPÁ 
CO TANTE 

(Fazenda Estadual 

Jucinete Carvalho de Alencar 

( P j N' 221 I 2013-SRE 

) 

A Secrelarra de Estad:> da Fazenda do 
Governo do Estado do Amapa, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei e tendo em vrsta o leor do Memo. r.• 
041/COFISINUFESISRE 

RESOLVE: 

DESIGNAR EDSON SIQUEIRA DE SOUZA, 
Gerente de Núcleo/ Núcleo de Fiscalização ae Trànsrto e 
Mercadorias/ Coordenadoria de Fiscalização, Código CDS-2, 
lotado na Secretarra de Estado da Fazenda, p~ra respcn:Jer 
acumulatrvamente pelo cargo de Gerente de Núcleo.' Núcleo de 
Fiscalização de Estabelecimemos/Coordenadorra da 
Frscalizaçao. Códrgo CDS-2. em suhstitu1;:áo a respectrva 
trtular IEDA PAULA GOMES RODRIGUES. no período de.21 a 
26 10.2013, que viajou até a cidade de Campo Grande/MS. 
designada através da Portaria n'. 20212013-SRE dG 
14/1012013 

Publrque-se e cumpra-se. 

COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO N' ~2013 

A Coordenadoria de Arrecadaçllo - COARE, da 
Secretaria de Estado da Fazenda - COAREISEFAZ, toma 
publica a efetivação da SUSPENSÃO CADASTRAL dos 
contribuintes abaixo relacionados, em razão. de terem 
deixado de cumprir com obrigação acessória imposta 
pela legislaçllo vigente, mesmo após Intimados para 
regularização em 30 (trinta) dias. 

A suspensão ·está respaldada pelo Art. 73, Inc. I, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

alfnea "a" e/ou "b" e Art. 73, § 1° e 2•, do Anexo I do 
Decreto n•2.269, de 2210711998 - Regulamento do ICMS 
do Estado do Amapá. 

A suspensão da inscrição não desobriga o 
contribuinte do cumprimento das obrigações principal e 
acessória, nem o dispensa de futuras verificações, 
sujeitando-se, ainda, se for o caso, às penalidades 
cablveis previstas na legislação vigente. 

Macapá-AP. 05/11120U3 

. I -~~ 
~~ e d jiÉ /COARE 

Lu' a ..;..;" erda Costa· 
Coorden~do! __ de Arreéli~i ~REISEFAZ 

·- .. :' ------ __ ./ 
RELACÃO DE C( N RIBUINTES 

CAD/ICMS RAZ OSOCIAL 
03.023653-3 GRUPO NILTON JUNIOR L TOA 
03.019108-4 AUTO POSTO ALFAVILLE LTDA 
03.007999·9 MACAPA GAS L TDA 
03.030199-8 ESSENCIAL CONSTRUÇOES, COMERCIO E 

SERVIÇOS L TOA 
03.032418-1 VIX LOGISTICA SA 
03.037056-6 E F A V ACHO MORAIS EPP 
03.020690-1 R P BARBOSA 
03.025575-9 R & M EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 

LTDA ME 
03.035625-3 SOL COMERCIAL LTDA EPP 
03.041582-9 BACANA COMUNICAÇAO, PUBLICAÇOES E 

VIDEOS L TOA • 
03.024849-3 CONTRACTHOR SERVIÇOS.& 

EMPREENDIMENTOS L TDA 
03.037473-1 A G DOS SANTOS 
03.022939-1 MS MIRANDA DOS SANTOS ·ME 

COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 

EDITA_L DE INTIMAÇt\0 N° ~12013 

A Coordenadoria de Arrecadaçao - COARE, da 
Secretaria de Estado da Fazenda- COAREISEFAZ, torna 
pública a efetivação da SUSPENSÃO CADASTRAL dos 
contribuintes abaixo relacionados, em razão de terem 
deixado de cumprir com obrigação acessória Imposta 
pela legislação vigente, mesmo após Intimados para 
regularização em 30 (trinta) dias. 

A suspensão està respaldada pelo Art. 73, inc. I, 
allnea "a" alou "b" e Art. 73, § 1' e 2'. do Anexo I do 
Decreto n•2.269, de 2210711998 - Regulamento do ICMS 
do Estado do Amapá. 

A suspensão da inscrição não desobriga o 
contribuinte do cumprimento das obrigações principal e 
acessória, nem o dispensa de futuras veriflcaç(\es, 
sujeitando-se, ainda, se for o caso, às penalidades 
cabíveis previstas na legislação vigente. 

"' Macapá-AP, 0511112013 V 

:''""', 9,~tfer e 6',~ 

f 

,Q;, 
rz Validei;-.~· ...,.ldM.a;';la;rCosta 

Coordenadõr-de.}.J_'! ação/CO EISEFAZ 
t-----.:.

RELACÃO DE C ~TRIBUINTES 

CADIICMS RAZlo\0 SOCIAL 
03.027629-2 G. A. DE ALMEIDA· ME 
03.031856-4 A F NERI SILVA· ME 
03.033045-9 AUTO POSTO TRIO COMBUSTIVEIS LTDA 

03.038829-5 CLEIDIMAR MARQUES DA SILVA ME 
03.015647·0 A N M DA SILVA ME 
03:035441;2 AMAZONIA, INDUSTRIA DE BEBIDAS 

ALIMENTICtAS LTDA 
03.027900-3 F A AMARAL ME 
03.033530-2 M G P DA SILVA. ME 
03.034653-3 FK TRANSPORTES E SERVIÇOS L TOA 
03.023286-4 KAEL CONSTRUÇOES LTDA EPP 
03.028073-7 R & PONTES LTOA 
03.007428-8 OS GATO 
03.033893-0 VF LTDA ·ME 
03.021333-9 AUTO POSTO TERCEIRO MILENiO LTDA 

EPP 
03.024364·5 G AMARAL LO BATO ME 
03.038872-4 DISTRIBUIDORA AMAZON FRUT'S L TOA 

EPP 
03.034126-4 GOLD WATER MAS TER LTDA EPP 
03.007417-2 J M F VIANA ME 
03.021854·3 AUTOMOTO AUTOMOVEIS DO AMAPA LTDA 

03.007795·3 C. NASCIMENTO FtGUEIREDQ.ME_ 
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03.013441-8 J R C REIS 
03.045034-9 INSTALLE ENGENHARIA L TOA 
03.023926·5 M P AMORIM 
03.020181-0 ERGBRAS LTDA 
03.032691·5 E P E SOUZA LTDA ME 

03.030025-8 TOLOZA COMERCIAL LTDA 
03.015599-7 COMERCIAL BRITO NUNES LTDA 
03.021833-0 CARVALHO & MALCHER LTDA ME 
03.016085-0 F E PINTO ME 
03.020715-0 S J ALBUQUERQUE MUNIZ ME 
03.027335-8 K G B BENDELAQUE ME 
03.033315-6 V R G LINHAS AEREAS AS 
03.027688-8 T C DA SILVA FERNANDES ME 
03.035968-6 ARM TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA L TOA 

L0::.:3:.:.:.0:.:.2::.:30:.:.1=..3-=..6L:G:::.R:.::U::...P;:.O_.::N:..:Jc..:L:.:T::.DA:.:_ _____ .. 

(Turismo 
-

Richard Madureira da Silva 

PORTARIA (P) N° 04812013- SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO 
DO TURISMO, no usa das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 4103, de 23 de Julho 
de 2013; e considerando o Memorando n• 
045/2013-GAB/SETUR-AP. 

RESO~VE: 

Art. 1 • - Designar a servidora 
Alciani Silva Pacheco - Gerente Geral de 
Atividades do Projeto Prodetur. para se deslocar 
da sede de suas atribuições em Macapá-AP até a 
Cidade de Belém/PA, no período de 13 a 
14108/2013. com a finalidade de Assessorar o 
Secretario . no I Congresso de, Turismo 
Hospedagem e Gastronomia da Amazônia Legal. 

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

Macapa-AP, 12 de Agosto de 2013. 

Richard ~·r dj3 Silva 
Secretario ~e o ~o Turismo 

Decreto h" 03/20\3-GEA 

Ratifico, nos te~mos da Lei. 
Em .!..{J::.1J20 13 

Richard. _í.flt.. ad r Wsu:a secf~::r~~~~ak~ 
i 

JUSTIFIC4TIVA N" 00112013- SETUR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

1 

PROCESSO N.: 51.000.035/2013- SETUR 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, 11 da Lei n° 

8.666193 (Dispensa de Licitação em razão do 
valor} 
FAVORECIDA; A. L DE S. CORDEIRO- ME 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, 
INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE 
OBRA MECÂNICA NO VEfCULO L-200, PLACA 
NEW 0468, DE PROPRIEDADE DA SETUR-AP 
RECURSO: Fonte: 0101 - Programa de 
Trabalho: 2332 - Natureza da Despesa: 
33.90.39 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 7.455,00 (sete 
mil, quatrocentos cinqueilta e cinco reais) 

Excelentissimo Senhor Secretãrio, 

Submetemos à Vossa apreciação a presente 
JUSTIFICATIVA para competente autorização e 
ratificação, objetivando a contratação direta por 
dispensa de licitação de empresa especializada 
em serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo reposição de peças e mão de obra 
mecânica, no veiculo L200, placa NEW 0468, de 
propriedade desta Secretaria, visando o 
atendimento de suas necessidades e 
desenvolvimento de suas competências. 

Cumpre infonmar que o serviço solicitado foi 
cotado pela unidade competente. com a finalidade 
de aferição dos preços praticados no mercado 
local. Apresentaram propostas as seguintes 
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empresas: 

a) A.C.T. PEREIRA: CNPJ n° 
00.456.900/0001-48, que ofereceu 
proposta no valor de R$ 8.171,00 (Oito 
mil. cento e setenta e um reais); 

b) N. VIEIRA MACHADO - ME: 
CNPJ N° 09.301.217/0001-06. que 
ofereceu proposta no valor de R$ 8.515,00 
(Oito mil, quinhentos e quinze mil reais); 

c) A.L. DE S. CORDEIRO - ME: 
CNPJ N° 14.443.500/0001-02, que 
ofereceu proposta no valor de RS 7.455,00 
(Sete mil, quatrocentos e cinquenta e 
cinco reais). 

Nesse sentido, a empresa A. L. DE S. CORDEIRO 
- ME, CNPJ n• 14.443.50010001-02, foi a que 
ofereceu a proposta mais vantajosa para a 
Administração, cujo valor é no montante de R$ 
7.455,00 (Sete mil, quatrocentos e clnquenta e 
cinco reais), considerando. inclusive, que os 
preços apresentados estão compatfveis com os· 
praticados no mercado local, conforme depreende
se das demais propostas apresentadas. 

Observa-se que o valor apresentado pela empresa 
supracitada está enquadrado nos termos do Art. · 
24, 11 da Lei n° 8. 666/93, dentre as hipóteses de 
dispensa de licitaÇao, o que confere ao 
administrador margem de liberdade para escolher 
entre as opções legais de contratar o serviço por · 
intermédio de procedimento licitatório ou contratar 
diretamente em razão do pequeno valor. É a 
previsão legal: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
( ... ) 

1 11 • para outros serviços e compras de valor até 
: ... , '.0% (dez.por ce!'to) do li"'i~e previsto na alínea 

~·a", do Inciso 11 do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei; 
desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
( ... ) . 

Nesta esteira, é evidente o cabimento da 
contratação do objeto pretendido nas exigências 
do diploma legal, vez que trata-se de contratação 
de pequeno vulto, serviço não parcelado e de 
imediata execução, inobstante o dever de garantia 
pelo seriiço e peças repostas. previsto na minuta . 
do contrato. · 

Quanto ao tema. ressalte-se, ainda, o 
entendimento da Egrégia Corte de Contas 
disposto· no Acórdão n° 1386/2005 - Plenário para 
que se "evite a fragmentação de despesas, 
caracterizada por aquisições freqüentes dos 
mesmos produtos ou realizaçtio sistemática de 
serviços da mesma natureza em processos 
distintos. cujos valores globais excedam o limite 
previsto para dispensa de licitação a que se 
referem os incisos I a 11 do art. 24 da Lai 8.666193;" 
: e no Acórdao n° 7312003 • Segunda camara para 
que se ·atente pare o falo da que, atingido o limite 
legalmente fixado para dispensa de licitação, as 
demais contratações para serviços da mesma 
natureza deverão observar a obrigatoriedade da 
realização de certame licitat6rio, evitando a 
ocorrência de fracionamento de despesa; ". 

A Douta Assessoria Jurfdica m'anifestou-se através 
do Parecer n° 060/2013-ASSEJUR/SETUR, 
favoravelmente à regularidade do presente 
procedimento de contratação direta nos termos do 
Art. 24, 11 da Lei n° 8.666/93. 

Pelo exposto, no intuito de preservar os interesses 
da Administração desta entidade, e estando 
demonstrada a hipótese incidente desta ação, 
submetemos a presente justificativa à apreciação 
e homologação de Vossa Excelência. ao mesmo 
tempo em solicitamos a sua publicação na 
Imprensa Oficial do Estado, nos moldes do art. 26 
da Lei n° 8.666/93, para que se cumpr_a o principio 

·da publicidade, como condição de eficàcia deste 
ato. 

Macapà-AP, 08 de novembro de 2013. 
,·· I 

'~. • / J J .... 

··_;zii'·Vn L~ 
Lueiana 'U'eh'ââ T:stev 

Presidente da CPUSE R 
Decreto n° 055/2013-S TUR 

·--

(DIÁRIO OFICIAL) 

~Infra-Estrutura 
Amlltor. Lobato Coutinho 

UNIDADE DE CONTRATOS 
Extrato de Contrato 

Processo: 2011/7153 

) 

l2!1!u: Termo de Contrato n• 081/13·SEINF. que entre si 
celebram o Governo do Estado do Amopó, através do 
Secretaria de Estado da lnfroestruluro. como Contratante e 
o Empresa GARCIA E SANTOS LTOA · ME. poro os fins nele 
declarados. 

DO FUNDAMENTO LEGAl: O presente ':ONTRATO tem 

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

ConstHulçõo Federal de 1988. dos ortigos12 § 4'. 116 e 119, 

Hens I e XXVII. da Conslltulçôo do Estado do Amapá de 

1991. nas disposições que forem pertinentes da lei Nacional 

n• 8.666/93 e suas alterações posteriores. e nos demais 

disposições legais que lhe forem aplicáveis .. 

PARAGRAFO ÚNICO • O presente CONTRATO tem o sua 
origem no eteHvoção do processo licHat6rlo: ConvHe n• 
037/2013·CPl/SEINf/GEA. do Processo N' 2011/7153-SEINF. 
homologado em 29/l 0/2013 pelo limo. Senhor Secretário 
de Estado da Infraestrutura. com base no D~crelo n• 
1779/2013. 

Ql1.ielo: O presente CONTRAIO tem por objeto o ex~cução 
pelo CONTRATADA. em regime de empreitado global os 
Serviços de: READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO NO PRÉDIO 

DO SIC·SUPERFÁCIL. NO MUNIC[P!O DE MACAPÁ-AP. 

Preço: O preço poro o consecução do objeto deste 
CONTRATO seró de RS· 55.307 02 (Cinquenlo e cinco mil 

trezentos e sete reais e dois centavos), o ser pago de 
acordo com os medições de serviços. 

~: As despesas com -o pagamento do r~lerido 
objeto estão pr~vislas no Programo de Trabalho: 

15.451.0450 2.612- lnhoeslru1ura Básico ~om Construção, 

Ampliação e Reformo dos Prédios • Equipamentos Públicos. 

Natureza da Despesa: 4.4.90-51· fonte: 0101 • (fPE). 

conforme Nota de Empenho N' 2013NE00856. emitida em 

08/1Ú2013. no valor de ~-55.307 02 (Cinquenta e cinco mil 

trezentos e sete reais e dois centavos). 

Vlgênctg: O presente CONTRATO leró o vigência de 30 
(lrlnla) dias consecutivos, contados a partir da dota do 
expedição da Ordem de Serviço, pela Coordenadoria 
competente e responsável pelo Rscollzação da obro. 
podendo oconer. prorrogação d., acordo com os 

· condições previstas neste CONTRATO. O prazo poro início 
da obro deverá ser de OS(clnco) dias contados do 
recebimento do orJ:!em de serviço expedido p~lo 
contratante. · 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 
Processo n' 2013/50066 
Portes: 
4' (quarto) Termo Aditivo ao contrato n• 064/10 ·SEINF, que 
entre si celebram o G.E.A .. através do Secretario de Estado 
do Infraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE e o 
!mpreso ECAP ENGENHARIA LTDA como CONTRATADA. 
1ue tem como objetivo os serviços de: Conclusão do Obro 
je Construção do Hospital de Santana· Blocos 4 e 6 e ala 2. 
10 Munlciplo de Santana. poro os fins nele declarados. 

CLÁUSUlA OITAVA. - OA VIGÊNCIA- fico pronogado por 
mais 120 (CENTO E VINTE) dias consecutivos o prazo poro a 
conclusão dos serviços. objeto do Contraio n' 064/1 o. 
SEINF. Com previsão de término do obro passando poro 
03112/2013. 

Mocopá (AP). 02/0812013 

Amilto 
Secretário d~ Es do d Infraestrutura 

Conlralonle 
Decreto n• 1779/2013 

UNIDADE DE CONTRATOS 

b:ha1o de Termo Aditivo 
Processo n' 2013/53051 
Partes: 
9' (nono) Termo Aditivo ao controlo n• 039/09 ·SEINF, que 
entre st celebram o G.E.A .. através do Secretario de Estado 
do lnfroeslruturo - SE!Nf. como CONTRATANTE e a 
empresa SANTA RITA ENGENHARIA llDA como 
CONTRAtADA. que tem como objetivo os serviços de: 
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Construção da Escola Protótipo com 12 (doze) solos de 
aula no Bairro Pantanal, no Município de Macopá·AP. poro 
os fins nele declarados. 

ClÁUSUlA TERCEIRA • DO PRECO: Ao Preço contratado de 
-~·3.838.220 75 (Três milhões oHocentos e trinta e oito mil 
duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos). Sendo 
suprimido oovolor de ~ (menos Dois reais e oitenta 
e nove centavos). ficando o Contrato poro o valor global 
de R$·3.838.217 86 (1rés milhões oitocentos e trinta e oHo 
mil duzentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos). 

CLÁUSULA OITAVA · DA VIG~NÇJA; fico pronogodo por 
mais. 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo. paro o 
conclusão dos serviços. objeto do contrato n' 039/09·SEINF. 
Com previsão de término do obra passando poro 
17!11/2013 

Macopó (AP), 16/09/2013 

utlnho 
o do nfroestruluro 

Conl fonte 
Oecrelo n'1779/2013 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extraio de Termo AdHivo 
Processo: 2013/47802 
Portes: 

11' (décimo primeiro) Termo Aditivo ao co~lrolo n' 044/08. 
SEINf. que entre si celebram o G.E.A .. através do Secretario 
de Estado da Infraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE e 
o empresa A. N. ENGENHARIA LIDA como CONTRATADA. 
que tem como objetivo os serviços de: Reformo geral e 
od~ptoções da Escola Estadual Augusto Antunes. no 
Município de Sanlana·AP, poro os fins nele declarados. 

ÇLÁUSUIA TERCEIRA - DO PRECO: Ao Preço lnlclol 
contratado e aditado de RS-3.408 J 14 60 (Ires milhões 
quatrocentos e oito mil cento e quatorze reais e sessenta 
ce~lovos). fico acrescido. o valor de ll:.lliJit~ (Cento 
e etnquento e sele ml quinhentos e clnquenla e nove reois 

.,e novenl~ e cln):o',centovo1). passando o Controlo para o 
valor de R$·3.565.674 55 (Três milhões quinhentos e 
sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e 
clnquento e cinco centavos). 

ClÁUSULA OITAVA · DA. VIG!NCJA; fica prorrogado por 
mais ISO (cento e clnquenlo) dias consecutivos o prazo 
para o conclusão dos serviços. objeto do contrato n• 
044/08-SEINf. Com previsão de término da obro passando 
para 12/04/2013. 

\~~Macopó (AP). 21/10/2013 

., 
A milton l lnho 

Secretário de E do In roeslruturo 
Co ante • 

Decreto n• 1779/2013 

C9~liSSÃO PERM/1!\E:-.llE DE I .ICITAÇ,\0 

TERMO DE HOMOLOGAC-\0 E AO.I!JI)ICACÃO 

Convite n•. 032/2013-CPL/SF:INF/GF.A 

O Secretürio de E.stado da Secretaria da I nfracsh·utura. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela Lei n°. 
8.666!93 e alterações posteriores. RESOl. VE: · 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n•. 2013/57907-CPI./SEINF!GEA, na 
modalidade Convite n•. 032!2013, do tipo menor preço 
global, destinada a seleção de proposta, visando os 
>crviços de Construçiio de trapiche c passarelas em 
madeira de ·lei, na comunidade do Pirntiva. no 
assentamento Dr' Mércia, no municipio de Macapá-AP, 
c ADJUDICAR o o~jeto licitado em favor da empresa 
LEO CONSTRUÇÕES LTDA · EPP. a qual cotou a 

. proposta mais vantajosa no menor valor global de R$ 

138.013,86 '(cento e trinta e oito mil. u·e7.e reais e • 
oitenta e seis centavos). 

Macapá-AP, 12 d vcnf.;1 .ro de 20 13. 

I ~ 

. INIJO 

Infraestrutura 
AMILTON LOB 

CO\·IISSÃO PERM:\\lENTE DE LICITAÇ:\0 

TER\10 l)E H0\10LOGAC.\O E ADJ@ICACÃO 

Con,·itc n". 039/2013-CPL/SEI\F/GEA 

O Secret;irio de Estado da Secretaria da lnfraestrutur 
no uso das atribuições que lhe são conferidas_ ~ 



Macapâ 14.11.2013 
legislação em vi,;or. especial111en1e pela Lei n•. 
8.666'93 e alterações posteriores. RESOLVE: 
IIOMOL(.lG.\R o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n°. 2011'93774-CPL:SEINF!GEA. na 
modalidade Convite n". 039.'~0 i3. do tipo menor preço 
global. destinada a seleção de proposta. visando os 
serviços de Refonna geral do predio da Delegacia 
Geral de Polícia Civil. localizado na Av. Reinaldo 
Damasceno n" 279, no Rairro Santa Rita, em Macapá
AP. c ADJUDICAR o objeto licitado em tàvor da 
empresa SOTERO & SILVA LTDA-ME. a qual cotou 
a proposta mai> vantajosa no menor valor global de R$ 
14!'.!'93,62 (cento e quarenta c cinco mil. quinhentos e 
noventá ·:três reais e >essenta c dois centavos). 

Macapú-AP. 13 d·Ç~ .... :c~l m :e 2011. 

I . I 

AMILTON LOBA C liNHO 
Secretário de Estada· da Infraestrutura 

COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 

TE:R\10 OE HQ'\iOLOGAC.J.O E AIUUOICACÂO 

CONCORRÊNCIA \". Ollí2013-CPLISEINF/GEA 

O Secretário de Estado da Secretari~ da Infraestrutura. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela l.ei n'. 
8.666.'93 e alterações posteriores. RESOLVE: 
HOMOLlXiAR o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n'. 2013169520, na modalidade Concorrênria 
n'. OI 112013-CPUSEINf/GEA. tipo menor preço 

1 sdobal. destinada a seleção de proposta. visando a 
Construção da Escola Estadual Água Branca do 
Cajari, no Município de Laranjal do Jari-AP, e 
AOJUIJICAR o objeto licitado em favor da empresa 
EXECUTIVA CONSTRUÇÕES. COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA-EPP, a qual cotou a proposia ftiais 
vantajosa 110 valor de RS 1.709.101,32 (Um milhão. 
setecentos e nove mil. cento e um reais e trinia e dois 
centavo~). 

1 

Macapá-AP, 13 d~~~e_m,bro de 2013 

M11LTO:'Ii LOBA ~ TINHO 
\ M~ ., 

Secretário de Estado a ]~fi- strutura_ 

COJftSS..fO PERMA:VEi\'TE Dt: l.ICIJ'AÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N". 05412013-CP!-JSE:I'<FIGf:A 

Dia: 02/ll/2013 - Hora 09:00 (nove) - Local: 
Prédio da SEINF, Av. FAR, n'. 1276 - C.entrn -
Macapã-AP. 
OBJETO: Construção de passarelas e trapiche em 
madeira de lei, na Comunidade do Rio Pirativa. no 
Rio Amazonas, no Município de :\1acapá-AP. 

. T0.\140A Of. PRf.(OS N". 055/2013-CI'LISE:Ii\fiGf.A 

Dia: 0211212013 - Hora 15:00 (11uinze) - Local: 
Prédio da SEI\F, Av. FAB. n'. 1276 - Centro -
MaClijliÍ· \P. 
OBJETO: ConstruçAo de passarelas em madeira de 
lei, próximo à base da. SEMA, no Igarapé da 
Fortaleza, no J>istrito da F111.endinha, no Município 
de \1acapá-AP. 

TOMADA OE PREÇOS V. 05612013-CPUSEI"'FIGEA 

Dia: 031l2i2013 - Hora 09:00 (no\'e) - Local: 
Prédio da SEINF, Av. FAB, n". 1276 -Centro · 
Macapá-AP. 
OBJETO: Construção de passarelas em madeira .de 
lei, na Ruu do \1atadouro, no Distrito da 

Fazendinha. no Municipio de Macapá-AP. 

Os Editais poderão ser adquiridos na sala da CPL. na 
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura. na Avenida 
FAB. n". 1276. de segunda a sexta-feira. no horário de 
08:00 às 12:0C. 

·~~'I· (_ ~~~~:~tirj6"~~~~~~:\,J. 13 

r!!~ >RÉ Gí~!~Ô~ s I A 
./ Pr~'identc da dPIJSF.INF'GEA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Saúde ) 
Olinda Consuelo Lima Araújo 

PORTARIA N° 759/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n" 6212 de 01.11.2013, 
c considerando o que consta do Prol. Geral n" 
2013/40116; 

RESOLVE: 

Homologar a designação da servidora 
tVONETE FERREIRA MACIEL - Assistente 
Social, da sede de suas atividades - Macapá
Ap, até a Cidade de Goiânia- GO, objetivando 
realizar visita técnica a Clinica de Tratamento 
de Dcsdrogalização para possível reálização de 
Convênio c acompanhamento de pacientes, no 
perfodo de 24 a 28.06.2013. 

GABINETE DA SECRET ÁRJAISESA: Macapá
Ap, 06 de novembro de 2013. 

PORTARIA N° 760/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013, 
c considerando o que consta do Prot. Geral n" 
2013/71138; 

RESOLVE: 

Homologar a designação de deslocamento dos 
servidores BRINELL ARCANJO MOURA e 
TIAGO MARIOTTI . Farrnacõuticos. da sede de 
suas ativid~dcs Macapá-Ap, até os 
Municipios d\! Mazag~o e Cutias do Araguari, 
objetivando realizarem inspeção no elenco de 
medicamentos e correlatos dispensados 
mensalmente pela Coordenadoria do 
Assistência Farmacêutica, no período de 04 a 
08.11.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapa
Ap, 06 de novembro de 2013. 

,fu~~~~~tes~~,~~N;;;t"zA. 
Secr~tá!ia Adjunta /Área de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 761/13-SE.SA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe· 
são conferidas pelo Decreto no 6212 de 

01.11.2013, e considerando o que consta do 
Prot, Geral n° 2013/71181; 

RESOLVE: 

Designar o sl!rvidor ROBERTO CARLOS 

MENDONÇA MALCHER -Agente de Saúde, a 

se deslocar da sede de suas atividades -

Macapá-Ap, até a Cidade de Brasília - DF, 
com objetivo de participar da I Oficina para 

discussão do Modelo de Vigilância em Saúde 
de Populações Expostas a Poluição 

Atmosférica, no período de 11 a 14.11.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: 1-tacapá
Ap, 06 de novembro de 2013. 

i.Nitii~- tf/~1i_'·iiN~,;i·iÉ'NA·~ 
Secretária Adjunta 1 Área de Gestão 
Saúde 

em 
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PORTARIA N° 763/13-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso 
das atribuiçlles que lhe aio conferidas pelo 
Decreto n° 1769 de 01.04.2013 e; 

• Considerando a Lei n° 8080190 de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condiç6es para promoção, proteçlo e 
recuperaçlo da saúda e a organizaçlo e 
funcionamento dos serviços da saúde; 

- Considerando a Portaria n°. 4279/10 - GMIMS 
de 30 de dezembro da 2010, que. estabelece 
diretrizes para a organização das Redes da 
Atenção i Saúde no lmblto do Sistema Único 
de Saúde - SUS; 

• Considerando o Decreto n•. 7508/11 da 28 de 
junho de 2011, que regulamenta a Lei n° 
8080/90, para dispor sobre organizaçlo cio 
Sistema Único de Saúda- SUS, o planejamento 
da saúde, a asaistêncla à saúde e articulação 
interfederativa; 

• Considerando a Portaria n•. 2395/11 de 11 de 
outubro de 2011, que displle sobre a Rede de 
Urgência a Emergência e a Portaria n•. 1663112 
- GMIMS de 06 da agosto de 2012, que 
lmplementa o Programa SOS Emergência; 

RESOLVE: . 

Art. 1 - Instituir o Núcleo de Acesso a Qualidade 
Hospitalar do Hospital de Emergência Oswaldo 
Cruz - HE, com o objetivo da elaborar o 
diagnóstico situacional e plano da açAo, bem 
como, acompanhamento e avaliação do 
referido hospital, que deverá reunir~• 
semanalmente. 

Art. 2- O NÚCLEO SERÁ CONSTITUÍDO PELOS: 
• Secretãrio de Estado da Sallde, 
• Secretãrio Municipal da Saúde de Mscapá, 
• Coordenador do Grupo Gestor da Rede de 

Urgência e Emergência, 
- Diretor do Hospital de Emergência Oswaldo 

cruz, 
- Chefe da Cllnlca Médica do Hospital de 

Emergência Oswaldo Cruz, 
- Coordenador de Enfermagem Hospit~l de 

Emergência Oswaldo Cruz, 
• Administração do Hospital de Emergência 

Oswaldo Cruz, 
- Representante dos servidores do Hospital da 

Emergência Oswaldo Cruz, 
- Chefe da Fisioterapia do Hospital de 

Emergência Oswaldo Cruz, 
• Representante da Comisslo da Controle de 

lnfecçlo Hospitalar do- CCIHIHE, 
• Assessor Técnico do Hospital de Emergência 

Oswaldo Cruz, 
• Chefe da Unidade de Terapia Intensiva do 

Hospital de Emergência Oswaldo Cruz, 
• Chefe da Unidade de lntemaçAo do Hospital de 

Emergência Oswaldo Cruz, 
- Chefe da Central de lntamaçlo do Hospital de 

Emergência Oswaldo Cruz, 
• Apolador temático do Ministério da Saúde, 
• Representante da Engenharia e Arquitetura da 

Secretaria de Estado da SaúdeiSESA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Coordenação do Grupo 
Condutor é o Diretor do Hospital da 
Emergincia. 

Art. 3 - Os Secretários de Saúde deverão ter 
representantes pennanentes. 

Art. 4 - Esta portsria entra. em vigor na da~ de 
sua assinatura, revogadas as disposiÇI!es 
contr6rla5. 
GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA- Macapã-Ap, 

11 da novembro de 2013. 

'gtiN'Ô:ttõN'súnÍti"Mf~Wo 
Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA N° 764113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atrlbulç6es que lhe slo 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
e considerando o que consta do Prol Geral n• 
2013171538; 

RESOLVE: 

Designar os servidores . HEBER FÁBIO DE 
LEMOS GUIMARÃES - médico veterlnériQ, 
RAIMUNDO ALMEIDA COEl:HO e CARLOS 
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ALBERTO DA CRUZ BEZERRA • Auxiliares 
Administrativos e SITÔNIO BORGES LEITÃO
Artífice em Mecânica, a se deslocarem da sede 
de suas atividades - Macapâ-Ap, até o 
Município de Mazagão, com objetivo de 
realizarem ações de vigilância em saúde e 
conseqOentemente a Campanha de Vacinação 
antirrábica de cães e gatos, abrangendo as 
localidades de Carvão, Mazagão Velho, 
Queimada, Ajudante, Ramal do Plqulâ, Ramal 
do Camaipi, Rio Preto, Maracá e Laranjal do 
Maracá, com meta de 80% da população canina 
e coleta de encéfalo canino para diagnóstico 
da raiva, no perlodo de 12 a 21.12.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRiAISESA: Macapá
Ap, 06 de novembro de 2013. 

/ .,. .. 

~~ílc~~o~~~~~~~o;~É~~~c · 
Secretaria Adjunta /Área de Gestão em Saúde 

PORTA RIA N" 765113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lha são 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2013171530; 

RESOLVE: 

Designar os servidores PAULO DE TARSO 
SANTANA TAVARES - Chefe da Atividade de 
Controle da Zoonoses - CDI-2, SANDRO · 
AUGUSTO RIBEIRO DO CARMO • AOSD-C, 
CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA e 
SITÓNIO BORGES LEITÃO - Artifice em 
Mecânica, a se deslocarem da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, até os Murilclpios de 
Pracuúba e Amapá, com objetivo de realizarem 
ações de vigilância em saúde e 

. conseqüentemente a Campanha de Vacinação ., 
anti rrábica de cães e gatos, abrangendo as 
localidades de Piquiá, Cruzeiro, Base Aérea, 
Calafate, Flexal, Cujubim, Breu, Agrovila, 
Pernambuco, Porto Franco, com meta de 80% 
da população canina e coleta de encéfalo 
canino para diagnóstico da raiva, no período 
de 02 a 11/12/2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 07 de novembro de 2013. 

~t"Rü~~Eà .. ~s~í ~w--~ 
Secretária Adjunta I Área de Gestão ~m Saúde 

PORTARIA N° 766/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
e considerando o que consta do Prol. Geral n• 
2013169798; 

RESOLVE: 

Homologar a designação dos servidores 
ROBERTO CARLOS MENDONÇA MALCHER -
Agente de Saúde e SEBASTIÃO DO ESPIRITO 
SANTO GOMES - motorista, da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, até a localidade de 
Garimpo de Lourenço- Município de Calçoene, 
objetivando realizarem levantamento 
geográfico, visando a logística de monitorar a 
presença de metais pesados I)OS corpos 
hldricos da regUlo, no per.íodo de 22 a 
25.10.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 07 de novembro de 2013. 

. (DIÁRIO OFICIAL) 

PORTAR IA N° 767/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2013171534; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores 
ITACY DIANA SEABRA DO ROSÁRIO- Chefe 
da Unidade de Ações Programáticas- CDS-1, 
MARIA ELIANA SAMPAIO DOS SANTOS -
Chefe do Monitoramento Nutricional - CDI-2 e 
JOAQUIM DAS NEVES ROSA NETO -
motorista, da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até os Municiplos de Oiapoque, 
Amapá, Ferreira Gomes, Porto Grande e Pedra 
Branca do Amapari, objetivando realizarem o 
monitoramento da implementação do programa 
Academia da Saúde, no perlodo de 03 a 
08.11.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 07 de novembro de 2013. 

PORTARIA N° 768/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe silo 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2013/71541; 

RE~p~VE:. 

Designar a servidora ELIZETE PARAGUASSÚ 
MELO DUARTE - Fiscal Sanitário, a se 
deslocar da sede de suas atividades - Maca pá-

. Ap, até a Cidade de Brasília- DF, com objetivo 
de participar da Reunião com VISA Estadual, 
ANVISA e a participação no Congresso 
Brasileiro de Hemoterapia e Hematologia, no 
período de 06 a 09.11.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá· 
A,p, 07 de novembro de 2013. · 

~Atci rfú~~~~~~~~~s~· ~~Â · 
Secretária AdJunta I Área de Gestão em Saú~ 

PORTARIA N" 769113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 621.2 de 01.11.2013, 
e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2013172544: 

RESOLVE: 

Designar as servidoras MARIA LUIZA ARAÚJO 
DE SOUZA - Assistente Social e ALBA LÚCIA 
DA SILVA BRITO GONÇALVES -Técnica em 
Enfermagem, a se deslocarem da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, até os Municlpios de 
Oiapoque e Amapá, com objetivo de integrarem 
a Caravana do Norte de Combate ao Trabalho 
Infantil, no período de 17 a 22.11.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 07 de novemb'ro de 2013. 

L . J c;_ P.::. ... t,v._ Jó-.,c-i.«Joú\. ":ru-<. ~ ...... 
.ÂNruE RÚBIÁ MENDES DE SENA SOtfZA 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em Saúde 
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PORTARIA N° 770113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2013/70271; • 

RESOLVE: 

Designar os servidores EDUARDO MONTEIRO 
CARDOSO - Enfermeiro, MARIA DO SOCORRO 
GATINHO RIBEIRO- Assistente Social, MARIA 
DO SOCORRO OLIVEIRA ANDERSON -
Psicóloga, a se deslocarem da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, até a Cidade de 
Brasilia.- DF, com objetivo de participarem do I 
Congresso do Sistema Brasileiro de 
Transplantes, no perlodo de 04 a 07.12.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 07 de novembro de 2013. 

~.a. ~j ~-yci!k. S, :'XXt ?J
fN"AlLCE RúlliiA.Mafi)ES ÕE SENA SOUZA" 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 771113-SESA 

A SECRETÁRIA ADjUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são • 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de Ó1.11.2013, 
e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2013169773; 

RESOLVE: 

Homologar a designação do servidor MANOEL 
., ELIVALDO NUNES VIANA - Enfermeiro, da 

sede de suas atividades - Macapá:Ap, até· él. '" 

Cidade de Brasília- DF, objetivar~da_pa~icipar 
do Ato de Mobilização Nacional em Defesa do 
SUS e__Fortal_ecimento do Controle Social, no 
período de 29 a 31.10.2013, .. ' 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
. Ap, o7 de novembro de 2013. 

f. )~. ('-.).;.,.,.. /~,#y.--4..). ,yu~ .. -
~RÚBIA MENDES DE SENA SOOZA 
Secretária Adlunta I Área de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 772113-SESA 

QÁ SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
· EM SAÚDE, rio uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013. 
e; e considerando o que consta do Prot. Geral 
n• 2013173422; 

RESOLVE: 

. Art. 1~ .~ Designar os. profissionais. abaixo 
. -relacionados, para sob a presidência do 

primeiro, 'constituirem a· Comissão de 
Avaliação Técnica para proceder a análise das 
propostas apresentadas ao PregAo Eletrônico 
n• 03312013, referente ao Processo n• 
2012177617, que tem como objeto: Sistema· de 
Registro de Preços para Aquisição de 01 (um) 
veiculo para o Conselho Estadual de Saúde -
CES/AP: 

EQUIPE TÉCNICA: 

• José Ivo de Melo Souza - Diretor do HMML 
- Claudenir Vieira de Souza- CAHISESA 

Art. 2" • Compete a ComlssAo diligenciar as 
empresas licitantes e confeccionar relatório 
quanto à' aceitabilidade das propostas em 
conformidade com as condições constantes no 
edital e termo de referencia. 

:' 
Art. 3° ~Jhrefemtar•comissão terá o prazo de 
·clnco··~o6J·· dllléV'iftels, à contar da data de 
publicação no Diário Ofiéial do Estado, para .. . .... _ ...... 



Macapã, 14.11.2013 

conclusão dos trabalhos, devendo apresentar 
relatório circunstanciado. 

Art. 4° • A presente portaria entra em vigor na 
data de publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA - em 
Maca pá- Ap, 07 de novembro de 201.3. 

itt~it~~~~ó~'oE's~ÃsruiÃ' · 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 773{13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA / ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Decreto no 6212 de 

01.11.2013, 

RESOLVE: 

Designar a servidora MARGARIDA AUGUSTA 
RODRIGUES DE FREITAS - Técnica em 
Enfermagem, a se deslocar da sede de suas 

atividades - Macapá-Ap, até a Cidade de 
Brasília - DF, com objetivo de representar a 
Secretaria de Saúde do Estado como 

Delegada na V Conferencia Nacional das 

Cidades, no período de 20 a 25.11.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: Macapá
Ap, 11 de novembro de 2013. 

~AILtE Rt~k~~~;E:~i~5t.tá~ 
Sécretária Adjunta I Area de Gestão em 
Saúde 

PORTARIA N° 774113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, rio uso das atribuiçõl!s que lhe sao 
conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013 
e; considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2013160235; 

RESOLVE: 

Homologar a designação de deãlocamento do 
servidor MÁRCIO BASTOS •TEIXEIRA - Chefe 
da Coordenadoria Regional de Saúde - CDS-3, 
da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até o 
Município de Laranjal do Jari, objetivando 
participar da ação denominada Plano 
Plurianual - PPA, parte integrante do Governo 
Perto de Você, no período de 29 a 31_.08.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 11 de novembro; de 2013~"~' 

tPORTARIA Ne775113..SESA 
.... ...,. ('' . {-" 

A SECRETÁRIA ADJUNTA'f·ÁReAcOE.GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das'atribulções que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013 
e; considerando o que consta do Prol. Geral no 
2013/72854; 

RESOLVE: 

Designar os servidores EDVALDO OLIVEIRA 
DA CRUZ e GIL DE PAULA PINHEIRO -
Fisioterapêutas, MARIA DO SOCORRO 
PINHEIRO FERNANDES- Gerente de Subgrupo 
de Terapias Ambulatoriais- CDS-1, VILCILENE 
NASCIMENTO DAS MERCES, VALBENE DA 
SILVA REBOCA e MARIA DE FÁTIMA 
FERREIRA DE ALMEIDA Assistentes 
Administrativos, ARAMICHELLA VIEIRA DOS 
SANJ;Q$ - Gerente de Subgrupo de Atividades 
de: r'liliifl~as - CDS-1, a se. deslocarem da sede 

I d':".t~lnlu~tividades - Macapá-Ap, até o 
_ . Mun1c1p1o cte Tarta~~.~~.~~nh~~--~~~bjetivo de 

participarem do Projeto "Família na Escola", a 
ser realizada na Escola 1~unicipal Analice 
Maciel de Jesus, no período,de 25 a 2611.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA!SESA: Macapá· 
Ap, 11 de novembro de 2013.' · 

J~;t~~·ftaTfi:Nr;~s) ~-i~N~ ~~; 
Secre_tárla Adjunta I Área dt!'Gestáo em Saúde 

PORTA RIA N° 776113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atrlb~lções que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• é212 de 01.11.2013 
e; considerando o que con&J~ do Prot. Geral n• 
2013173901; ( 

RESOLVE: 
j' 

.H 

Designar os servidores MIÇHELE MALEAMÁ 
SFAIR - Chefe da Coorden'adoría de Saúde 
Mental - CDS-3 e MICHELE DE SOUZA 
PONTES OLIVEIRA - Assessora Técnica -
CDS-2, a se deslocarem da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, até a Cidade de 
Curitiba - PR, com objetlvo,de participarem do 
I Encontro nacional de. Redes de Atenção 
Psicossocial do SUS, no.eperiodo de 04 a , 
06.12.2013. 

·;)' 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 11 de novembro de 2013. 

.I• 

ftvtc•.Jr.( 4;)></', ~' 
ANAILCE RUBIA MENDES DE SENA SOUZA 
Secretária Adiunta I Área.deA:Oestllo em Saúde 

PORTARIÀ iNó 777113-SESA 
l 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atri~Íiições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013 
e; considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2013172781; 

RESOLVE: 

Designar a servidora ANDR,ÉA ALESSANDRA 
SOUZA DA SILVA - Chefe do Serviço de 

· Farmácia Hospitalar - CDI-3lHES, a se deslocar 
da sede de s·uas atividades - Macapá-Ap, até a 
Cidade de São Paulo - SP, com objetivo de 
p'articipar do Congresso da Sociedade 
Brasileira de Farmácia Hospitalar - SBRAFH, 
no período de 13 a 17.11 2013.· 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 11 de novembro de 2013. 

i~~~tc~~ ~ú~~i~;NS~ioÊ~sr~~c~~õu~A:}·' 
Secretária Adj~nta (Area de Gestão em Saú!!!_ 

PORTARIA N° 778113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso dás atribuições que lhe silo 
conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013 
e; considerando o que consta do Prot. _Geral n° 
2013/72093; 

RESOLVE: 

Designar o servidor JOÃO SOARES DOS 
SANTOS FILHO - 'Chefe da Divisão de 
Vigilãncia Sanitária - CDS-2, a se deslocar da 
sede de suas atividades - Macapá-Ap, até a 
Cidade de Brasília - DF, com objetivo de 
participar do 4° Encontro de LACEN, VISA e 
ANVISA, no período de 17 a 20.11 2013, valor 
correspondente a 50% das diárias. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá-. 
Ap, 11 de novembro de 2013. 

ilfAcl~ kt~~:s~~1~N~~o~1c 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em Saúde 
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PORTARIA NO 779/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Decreto no 6212 de 

01.11.2013 e; considerando o que consta do 

Prot. Geral no 2013169631; 

RESOLVE: 

Homologar o . deslocamento da servidora 
ALMERINDA MARIA CASTRO CRUZ 

Fisioterapêuta, da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até o Município de Pedra Branca 

do Amapari, objetivando partldpar com o 

GTI-M no processo de construção da 
programação da I Oficina Integrada de 

Capacitação para os Profissionais da Saúde e 
Educação nas ações do Programa Saúde na 

Escola, no período de 16 a 17.10.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: Macapá· 
Ap, 11 de novembro de 2013. 

~ ;.(J.!.")4"".f:.,X...-.t.~~ , ~~--I -~L /,•C ( 

Ú IA M_ DE~ DE SENA 50~ 
Secretária Adjunta I Area de Gestão em 
saúde 

Autarquias Estaduais 
.~ 

(Adap 
Ivan a Maria Antunes Moreira 

PORTARIA N'. 159113-ADAP 

A PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n' 1208, de 11 de fevereiro 
de 2011. e lendo em vista o teor Memo. 01812013/A_CI/ADAP 
de 21 de outubro de 2013. 

RESOLVE: 
Art 1'. Autorizar o deslocamento das 

servidoras. Myrlene Solimar de Oliveira - Assessora de 
Controle Interno e Aida Lúcia Rodrigues Neves - · 
Assessora Técnica 11, até a Cidade de São Paulo/SP no 
período de 03 a 07/12/2013. objelivando participai do curso de 
contabilidade pública· e os principal!> reflexos das normas e 
regulamentos recentes na gestão otçamentaria. 

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

Macapa- AP, 25 de oulubro de 2013 . 
lvana Maria An&'tl\s Moreira . 

F~Kéllfterf~ns Sentar 
Presidente e:n Exerclcio!ADr~ ,, 

r.PF: 584A17.19?·"' 

PORTARIA N'. 0171/13-ADAP 

A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE . 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP. no uso de suas 
alribu1ções conferidas pelo Decreto n' 1208, de 11 de fevereiro 
de 2011 

RESOLVE: 
Art.1'· Designar 'os servidores Bruno Prolázio 

Barrai e Adailson Bartolomeu- Analistas em Infraestrutura para 
fiscalizar a execuç5o do Contraio n' 034/2013, firmado entre a 
Agência de Desenvolvimento do Amapá - ADAP e a 
Construtora Amacol Lida, para Levantamenlo Topográfico 
geodésico Planialtimélrico e Cadaslral, no terreno onde haverá 
implanlação de via em blockele, no Município de Pedra Branca 
do AmaparVAP. 

Art2'· Dê-se Ciência, Cumpra-se Publique-se. 

0~-SE CIÉNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 



Maca á 14.11.2013 

(Amprev ) 
Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 

PORTARIA N°. 195/2013- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência. 
no uso das atribuições que lhe sao conferidas pelo 
Decreto n°. 4019, de 30 de outubro de 2012. e 
considerando o memorando n°. 93/2013 -
DIFAT/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar a servidora Jvanete da Silva 
Pinheiro, Técnica em Contabilidade, da Amapá · 
Previdência - AMPREV. para responder em 
substituiçao pela Divisao de Contabilidade, durante 
o impedimento do Titular Paulo Sérgio Dantas de 
Souza, no perfodo de 07 á 14/11/2013. 

RESOLUÇÃO Nl. 007/2013 • CEP/AMPREV 

O Conselho Estadual de Previdência ~ CEP. da Amapa 
Previdência, no uso das suas atribuições conferidas pelo art. 13, 
inciso VI, e tendo em vista o disposto no art. 18, inciso 11. § 29, do 
Regimento Interno; e 

Considerando a deliberaç.lo da 2' Reunião htraordmária 
do Conselho Estadual de Previdência - CEP, realizada no dia 11 de 
setembro de 2013: 

RESOLVE: 

Art. 11 - Recomendar a criação do Regime Próprio de 

Previdência Militar- RPPM, administrado através de unidade gestora 

própria, desobrigando e e•imindo a Amapá Previdência de toda e 

qualquer gestão do fundo de Previdência do RPPM. 

Art. 2• · No caso de na o alteração da redação do Projeto 

de Lei de Criação do RPPM, o Conselho Estadual de Previdência se 

posíciona contrário à cria~o do novo regime. 

Esta Resoi.uç!!o entraró em vigor na data de sua expedição. 

Dê-se c~ncla, publique-se e cumpra,se. 

Macapá·A~vembro de 2013. 

(Detran 
SUb Ten. PM. José Aurivam Gomes da .Silva 

PORTARIA N° 59812013 

O Diretor,.Presldente do 
DEPARTAMENTO ESfADUAL DE TRÂNSITÓ 
DO ÀMÀPÁ, no uso de suas atribuições legéJis que · 
lhe sao conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1° de abril de 2013; 

RE$0LVE 

1- Redesignar a Comissao de Processo 
Administrativo, constitulda peta Portaria n° 
109/2012-DEr~AN, publicada no DOE do dia 
12/04/2012, referente ao .Processo Administrativó 
n• 014.002630/2012, com fulcro-na RésQl\!~il·· 
182/2005-CONTRAN E!" Portaria n• 040/201"0~ 
DETRAN/AP; 

. JJ. Constituir ái Com1S"são .de Processo· 
Administrativo, éQmp<ista pelos servidores 
RORINALDO Q'A, SILVA c,;(>.f'4ÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU' DE MI:DEIROS LEITE, 
sob a pr~sidênciéi do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conelusao da instruçao do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogaçao por igual período ou. a continuidade · 
excepcional, ambas mediante motivacao. 

Publiq~e-se, registre-se e cumpra
se.::" 
Macápà, 06 de' ovembro de 2013. 

SDASILVA 

PORTARIA W 599/2013 

O 1:. Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO "ESTADUAL DE TRÂNSITO 
00 AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe sao conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1• de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a::~ Com1ssão de Processo 
Administrativo. constttuida pela Portaria n° 
104/2012-DETRAN,· publicada no DOE do dia • 
12/04/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.002434/2012. com fulcro na Resolução n• 
18212005-CONTRAN e Portaria n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

IJ. Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo. composta pelos servidores 
RORINALDO DA SJLVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusao da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de .50 (sessenta) dias. admitida a 
prorrogação por ig\SI período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

PORTARIA N° 60012013 

O . Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO eSTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas at~buições legais que 
lhe sao conferidas por meio do Decreto 
Governamental no 1786, de 1 • de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissao de Processo 
Administrativo, constitulda pela Portaria n° 

· 100120'1:2-DETRAN, publicada no DOE do dia 
12/04/20.12, réferente ao Processo Administrativo 
n• 014.002428/2012·, com fulcro na Resolução n• 
182/200S-C0NTR"AN"'·· e Portaria n• 040/2010-
DETRANiAP-; '·1'' , 

11- Constituir a 'Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA S11NA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA· e ELI DE MEOEJROS LEITE, 
sob a presidência do prim·~iro, os demais como 
membros, objetivando a conclusãó da instruçao do 
processo supracitado; · 

111" O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida·a 
prorrOgação por igual perlodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivaçao. 

Pu~lique-se, registre-se e cumpra
se. 

,/ 
novembro de 2013. 
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PORTARIA N" 601/2013 

o Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais que 
lhe sao conferidas por- ·meio do Decreto 
Governamental n° 1786. de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissao de Processo 
Administrativo. constitufda pela Portaria n° 
108/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
12/04/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.002633/2012, com fulcro na Resoluçao n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissao de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusao da instruçao do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias. admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivaçao. 

Publique-se. registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 06 d vembro de 2013. 

MESDA SILVA 

PORTA RIA N° 602/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe sao conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1 • de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n• 
102/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
12/04/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.002433/2012. com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, . composta pelos servidores . 
RORINAL.OO OA S!LVÃ GONÇAt.VES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEPEIRO$· LEITE, 
sob a· presidência do primeirO", os dem.ais como 
membros, objetivando a conclusao da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias. admitida a 
prorrógaÇao por igual perlodo ou a• cóntinuidade 
excepcional. ambas mêdianle motiváçaci. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

PORTARIA N• 603/2013 

O Diretor-Presidénte do 
DEPARTAMENTO ESlADUAl DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no usó de suas atj"ibuiçõeS legais que 
lhe sao CQnferidas; ' por ~io dó qecreto 



Maca á, 14.11.2013 

Governamental no 1786, de 1° de abril de.2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n° 
106/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
12/04/2012, referente ao Processo Administrativo 
no 014.002432/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 

· processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 06 .e novembro de 2013. 

MES DA SILVA 
Te ePM 

Direto -Presid_ent do DETRAN/AP 

PORTARIA N° 604/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; · 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constitufda pela Portaria no 
119/2012-DETRAN, referente ao Processo 
Administrativo no 014.002845/2012, com fulcro na 
Resolução n° 182/2005-CONTRAN e Portaria no 
040/201 0-DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, . composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, bs demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 06 d vembro de 2013. 

ES DA SILVA 
Tenente M 

(DIÁRIO OFICIAL) 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo sera de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perfodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se· e cumpra· 
se. 

·e novembro de 2013 

ME$ DA SILVA 
Te PM 

Direto -Presidente o DETRAN/AP 

PORTARIA N° 606/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governa'llental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n° 
283/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
15/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.004770/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° -040/2010-
DETRAN/AP; . 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; , 

111- O orazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perfodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre:se e cumpra-
se. 

/ 
embro de 2013. 

DA SILVA 

PORTARIA N° 607/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental no 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo Diretor- rel!)dente o DETRAN/AP 

PORTARIA N° 605/2013 
- Administrativo, constituída pela Portaria n° 

. O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçOes legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n° 
101/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
02/04/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.002444/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

063/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
02/04/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.001862/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e· Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE. 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perfodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 
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Publique-se, registre-se e cumpra-
se. 

,/i' 
Maca pá, 07 d novembro de 2013. 

PORTARIA N° 608/2013 

O Diretor-Presidente do 
. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçOes legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental no 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria no 

. 076/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
02/04/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.002341/2012,·com fulcro na ReBolução no 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- o prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a ~"ntinuidade 
excepcional, ambas mediante motivaç_ 

Publique-se, registre.se e cumpra
se. 

PORTARIA N0609/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçOes legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental no 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria no 
136/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
23/04/2012, re{erente ao Processo Administrativo 
n° 014.003079/2012, com fulcro na Resolução no 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogaçãô por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 



Maca á, 14.11.2013 

PORTARIA N° 610/2013 

·o Diretor-Presidente · do 
.DEPARTAMENTO ESTADUAL ·DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do· Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, .constitulda pela Portaria n° 
0418/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
25/09/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.007408/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11· Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapâ, 07 dé ovembro de 2013. 

PORTARIA N° 611/2013 

o Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas · por meio do Decreto 
Governamental no 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria no 
0419/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 

'25/09/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.007410/2012, com fulcro na Resolução il

0 

182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissao de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando é! conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a Continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

,./J 

/ 
Maca pá, 07 de' vembro de 2013. 

PORTARIA N° 61212013 

O Diretor-Presidente do 
DL:PARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que· 
lhe são conferidas por meio do Decreto 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Governamental n° 1786. de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n° 
053/2012-DETRAN, referente ao Processo 
Administrativo n° 014.001710/2012, com fulcro na 
Resolução no 182/2005-CONTRAN e Portaria n° 
040/201 0-DETRAN/ AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELJ DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instruçêo do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, aõmitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 07 de~o de 2013. 

PORTARIA N° 613/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe sêo conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1 o de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo. constituída pela Portaria · n• 
068/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
02/04/2012: referente ao' Processo Administrativo 
n° 014.002167/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005,CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Co •. ,J de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE. 
sob a presidência do primeiro, .os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias. admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. · 

Publique-se. registre-se e cumpra-
se. 

/ 
novembro de 2013. 

MES DA SILVA 
Tenent PM 

Diretor-President do DETRAN/AP 

PORTARIA N° 614/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto' 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n° 
302/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.005075/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

Pág. 24 

11- • Constituir a Comissão de . Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA .DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusêo da instrução do' 
processo supracitado; 

111- O prazó será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

,/ 
Macapá, 07 d ovembro de 2013. 

PORTARIA N° 615/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe sao conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

I· Redesignar a Comissao de Processo 
Administrativo, constitulda pela Portaria n° 
303/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
no 014.005076/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria no 040/2010-
DETRAN/AP: 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SiLVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

PORTARIA N° 616/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTÇ) ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
·Administrativo, constitulda pela Portaria no 
0335/2012-DETRAN. publicada no DOE do dia 
17/07/2012, referente ao Processá Administrativo 
n° 014.005536/2012, com fulcro na Resolução no 
182/2005-CONTRAN e Portaria no 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES; RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os del'(lais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do . 
processo supracitado; 

111- o prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a. 
prorrogáção por igual período ou a contrnUidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 



Maca á 14.11.2013 

JOSE A 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 07 de 'vembro de 2013. 

PORTARIA N° 61712013 

o Diretor-Presidente do · 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental h• 1786. de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE 

1- Redesignar a Col)'lissão de Processo 
Administrativo, constitulda pela Portaria n• 
300/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22106/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.00507312012, com fulcro na Resolução n• 
18212005-CONTRAN e Portana n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo. composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA . 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se. registre-se e cumpra
se: 

""'"· 07 ,t.mbm do 2013. 

--·* 
S DA SILVA 

Tenente M 
Diretor-Presidente o DETRANIAP 

PORTARIA N° 622/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são confefidas por meio do Decreto 
Governamental no 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n° 
253/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
06/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.00456412012, com fulcro na Resolução n° 
18212005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/~P; 

11- Constituir a Comissão -de Processo 
Administrativo, ç:omposta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 

·sob a presidência do primeiro, os demais como 
. membros, objetivando a conclusão da instrução do 

processo supracitado; · 

111- O prazo sera de 60 (sessenta) dias, admitida a. 
prorrogação por igual per/odo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

/-~, 

/ / 

Macapá, 8 de,.óovembro de 2013. 
'1 / .· 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N°623/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1" de abril de 2013; 

RESOLV.E: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constitulda pela Portaria n• 
235/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22/05/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.004131/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

·111• O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perfodo ou a continuidade 
excepcional. ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

<-::' 
/ 

Macapá, 8 de no mbro de 2013. 

PORTARIA N° 824/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissêo de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n• 
229/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22/05/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.004141/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n•· 040/2010-
DETRAN/AP; 

· 11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DÁ COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demai!) como 
membros. objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perfodo ou a continuidade 
excepcional, ambas media~te motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macap•. ~mbm do 2013 

1t -
) 

IVA MES DA SILVA 
Tenent PM 

Diretor- esidente do DETRAN/AP 

PORTARIA N° 625/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe sê'lo conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 
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1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n• 
209/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
16/05/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.003848/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissao de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELJ'bE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a concllJsão da instrução do 
processo supracitado; . 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivaçao. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 8 de mbro de 2013. 

PORTARIA N" 626/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçOes legais que 
lhe sao conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• U86, de 1° de abril' ~013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constitufda pela Portaria n• 
236/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22105/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.004132/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos . servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e Ell DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; · 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

--- -.JoS'EA 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 8 de ~éinbro de 2013. 

PORTARIA N° 62712013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio • do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo • 
Administrativo, constituída pela Portaria n° 
292/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
15/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.004779/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/201 o: 
DETRAN/AP; 
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11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE· 
sob a presidência do primeiro, os demais com~ 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será-de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por_ igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra-
se. .._. 

,/' 
Macapá, 8 depwembro de 2013. 

'1 .. 
i 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamenlal n~ 1786, de 1° de abril de 2013; 

· RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constitufda pela Portaria n° 
310/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.005114/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11· Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O praze-será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

----; 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 08 de_.~vembro de 2013. 

Tenente P 
Dlretor-Pr~sldente do DETRANIAP 

· PORTARIA N° 629/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ. no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1• de abril de 2013·, 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, · constitulda pela Portaria n• 
261/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
06/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.004572/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CON"tRAN e Portaria n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Con_stituir . a Comissão de · Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
S!LVA OA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros. objetivando a conclusão da instrução do 
processo· supracitado: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
pror•fl:;~~l\~ r.'lr i2v~l OP.~1~r!'1 011 9 cr!1,iN•idade 
excepcronal. amb«s m~diante rnoiryar,;áo. 

-----

Publique-se, registre-se e cumprà
se. 

//-:1 

Maca pá, 08 .7émbro de 2013. 

lrb~~~<---"1' 

-----
JOSE IVA 

, Tenente P 
Diretor-Presidente d DETRAN/AP 

PORTARIA N° 630/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n• 
176/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
08/05/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.003473/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo serâ de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 06 v~~mbro de 2013. 

/ 

PORTARIA N• 631/2013 

o Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÃ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto. 
Go .'l~;t'C ~·~~n!<JI ,,.. 1-'~0 .. ~(' ~f'l ."'!e ah~i· ~r ZO,. 3; 

RcS(.;L.'J::.: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constitu Ida pela Portaria n• 
195/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
14/05/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.003753/2012, com fulcro na Resolução no 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores . 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
'sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perfodo ou a continuidade ' 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 
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Macapá, 08 ~ovembro de 2013. 

~
~ / 

---jos~ URIV S DA ~ILVA 
Tenente P 

Diretor-Presidente do ETRAN/AP 

PORTARIA-N° 632/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÃ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

I· Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constitufda pela Portaria n• 
0341/20.12-DETRAN, pllblicada no DOE do dia 
17/07/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.005543/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n• 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE 
sob a presidência do primeiro, .os demais com~ 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

- -·--------

Publique-se, regfstre-se e cumpra
se. 

Macapá, ~ovembro de 2~13. 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1• de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constitulda . p.l')la Portaria n• 
0420/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
25/09/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.007411/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n• 040/2r 
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissao de Processo 
Administrativo. COITlPOSta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a continuidade· 
·excepcional, ambas mediante motivação. ' 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 
Macapá, 08 d~ovembro de 2013. 

// 

PORTA RIA N° 634/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
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lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n° 
306/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.005079/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros. objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 08 d~ novembro de 2013. 

•I 

' ~~~~:::.."':i! 

JOSÉ/!:::=· , MES DA SILVA 
t· Tenen PM 

Diretor-President do DETRAN/AP 

PORTARIA N° 635/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria no 
122/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
08/05/2012, referente ao Processo Administrativo 
no '014.002843/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

PORTARIA N° 636/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ. no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n° 
0332/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
17/07/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.005551/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRANIAP; 

(DIÁRIO OFICIAL} 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período óu a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 08 clé . .ildvembro de 2013. 

PORTARIA N° 637/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n• 
305/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.005078/2012. com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, anibas mediante motivação. 

JOSÉ 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, O~d'EPnovembro'de 2013. 
/ . 

/ 
_JJ.v<~~/fl'!:l!:'~':::t"~ . 

bMES DA SILVA 

PORTARIA N° 638/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe sao conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n• 
307/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
22/06/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.005080/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogaçao por igual perlodo ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 
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Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 08 de.n9'vembro de 2013. 
'/ 
/ 

.• r" 

JOSÉ- ES DA SILVA 
Tenente M 

Diretor Presi!len~ ..Q_DETRAN/AP 

PORTARIA N° 639/2013 

·O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n• 1786, de 1 • de abril de 2013; 

RESOLVE: 

. 1- Redesignar a Comissao de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n• 
004/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
20/01/2012, referente ao Processo Administrativo 
no 014.012676/2011, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA . 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, . 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) di'!S, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivaç~" · 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 08 de1íÔ;embro de 2013. 
/ 

-,o.~J~::;··· "f':~ 0-::-_ILVA 
• 1 Tenente PM 

DiretoJPresidenfe o n~TRAN/AP 

PORTARIA N° 640/2013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, de 1° de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constituída pela Portaria n• 
160/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
08/05/2012, referente ao Processo Administrativo 
n° 014.003313/2012, com fulcro na Resolução n° 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 
SILVA DA COSTA e EU DE MEDEIROS LEITE, 

. sob a presidência do primeiro; os demais como 
membros, objetivando a conclusão da instruçao do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sesse~ta) dias, admitida a 
prorrogação por igual período ou a continuidade 
excepcional, ambas mediante motivação. 

Publique-se, registre-se e cumpra
se. 

Macapá, 08 .6'e 'vembro de 2013. 
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PORTARIA N" 64112013 

O Diretor-Presidente do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçOes legais que 
lhe são conferidas por meio do Decreto 
Governamental n° 1786, ·de 1 o de abril de 2013; 

RESOLVE: 

1- Redesignar a Comissão de Processo 
Administrativo, constitulda pela Portaria n• 
0372/2012-DETRAN, publicada no DOE do dia 
09/08/2012, referente ao Processo Administrativo 
n• 014.006636/2012, com fulcro na Resolução n• 
182/2005-CONTRAN e Portaria n° 040/2010-
DETRAN/AP; 

11- Constituir a Comissão de Processo 
Administrativo, composta pelos servidores 
RORINALDO DA SILVA GONÇALVES, RAYSA 

. SILVA DA COST-A e ELI DE MEDEIROS LEITE, 
sob a presidência do primeiro, os demais como 
membros. objetivando a conclusão da instrução do 
processo supracitado; 

111- O prazo será de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação por igual perlodo ou a continuidade 

_ excepCional, ambas mediante motivação. 

Publique-se. registre-se e cumpra
se. 

Macapá; 08 dyfiovembro de 2013. 
I 

/ 

JOSÉ 
Tenen e PM 

Dii·etor-Presldent do DETRAN/AP 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN~'f'O 00 AMAPÁ 
JUSTIFICATIVA 00412~ 

....J..;__I j,//12013. 
-_:___..r 

JOSE AURI N G MES A SILVA 
Diretor P slde TRAN 

PROCESSO N'. 014.0087h812013 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL Artigo 24. X a lei 8.666/93 
OBJETO: Lor.ação de uma área par~ funcionamento do pátio 
de apreensão do DETRANiAP. 
ADJUDICATÁRIA: MORIÁ IMÓVEl (CNPJ: 16.61356210001-
40) - • 
VALOR DA LOCAÇÃO: R$ 30.000.iJO (Trinta Mil Reais) 
FONTE· 240 Recursos diretament.jarrecadados 
PROGRAMA: 06.452.0380.2591.160000 - Manutenção de 
SeNiços Administrativos; . 
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90.39 (outros S9NiÇOS pessoa 
jurid1ca) 

No presente caso, justifica-se a presente contratação na forma 
eleita. considerando que a presenl~ solicnação miciou-se no 
dia os de setembro de 2013, fls 02, através do MEMO n' 

044/2013-UCV/DETRAN-AP. onde solicitou a contratação. 
através de locação do presente objeto. a fim de que os seNIÇOS 
de apreensões pudessem ser realiladas por este 

departamento. visto tal procedimento está parado, por conta da 
super lotação do pátio que acomoda tais veiculas aprendidos. o -
que diretamente afeta na arrecadação desta autarquia. No 
momento oportuno foi jun1ado o relatório de vistoria ao pát1o do 

DETRANIAP n°. 01/2012 do Instituto de Meio Ambiente e 
Ordenamento Territorial· IMAP. lls. 03 á 08, onde entre outros 
pontos foram destàcamos diversos riscos. tanto para os 
colatmradores. quanto para os usuários dos seNiços oferecidos 
por este órgão, bem como riseos ambientais. confonme se 
depreende no relatório apensado aos presentes autos, o que 

de forma contundente embase e justifica a provável locação do 
presente objeto. 

Após a tramitação de praxe nesta administração, foi publicado 
no diário oficial, avis>' de procura de imóvel, no intuito de. 
ampliar o universo de escolha e dar publicidade aos presentes 
autos. no apenas uma proposta de preço foi apr,esentada. 
ass1m vejamos: 

Imobiliária Moriã'lmóveis 
localização- Rodovi.:.:a ::.A.;,.P-=---2--,---0 ----=cÕnjunto São José KM-

09 Ma capá - AP 
:~--~~~,.:.:(~Ar~-~A-pr-o~xim_a_d~a)~:9~.~96~0~m_' ______ _ 

Descrição · Area contendo 02 galpões, sendo Ot 
i fechado, medindo 15x60 m' contendo 04 · 

banheiros. 02 escritórios com laje e 04 portas . 
de ferro para entrada e Ot _ galpão aberto 1· 
medindo 12x115m' 
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__ ] 
Concluida a pesquisa de mercado, foi juntado aos presentes 

autos parecer técnico de avaliação, fls. 39 á 46, expedido pela 

coordenadoria técnica . Cootec. demonstrando que o valor ora 

oferecido pela referida imobiliária, estâ dentro do valor de 
mercado e merece prosperar: 

Superada o procedimento anterior pretende-se a partir do 

presente demonstrar .de forma especifica e cabal a dispensa de 

licitação prevista no art. 24, inciso X. da Lei 8.666/03, que trata 
da possibilidade de locação de imóvel de panlcular pela 

administração pública de forma direta, sem prévio 
procedimento licitatório. 

--- 'Art. 24 É dispensável a licitaç~o. 

X ·para a compra ou locaç!Jo de imóvel 
destinado ao atend1menro das finalidades 
preclpuas da adminislraçAo, cujas 
necessidades de mstalação e localizaçAo 
condrCionem a sua escolha. desde que o preço 
seja compattvel com o valor de mercado. 
segundo avaliação prév1a: tRedacáQJ!MU§1ª 
Lei n' 8.883. de 1994! 

No entanto no caso proseng tâneo. além de se caracterizar a 
dispensa de licitação. podemos destacar também a urgência e 
emergência, com fulcro no relatório apresentado pelo IMAP, 
assim tornando-se urgente a presente aquisição, em detrimento 
de um possível processo licitatório. 

Oportuno ressaltar que a escolha pelo referido imóvel (área). se 
deu em razão de ser a única proposta de preços apresentada; 
assim estando o seu valor de mercado condi7ente com a 
realidade local, sendo assim a mais vantajosa para a 
Administração Pública. bem como apresentou todos os 
requisitos exigidos pelo projeto básico. 

Ante o exposto, e depois de verificada a existência de saldo 
orçamentário para acobertar tal despesa, submeto a elevada 
consideração de Vossa Senhoria a presente justificativa de 

·-Dispensa de Licitação. com fundamento legal no artigo 24, 
inciso X da Lei 8.666193. e em cumprimento ao que preceitua o 
artigo 26 do mesmo diploma legal, para a RA TIFICACÃO e 
PUBLICAÇÃO, em diário oficial para a eficáCia do ato. 

Macapá-AP, 07 de Novembro de 2013. 

-..,-L 
___:o,'""""""",.,.....,s-ll-vY~os 

Presidente o ssao de LicltaçAo 
.• D~ANIAP 

RESULTADO Pf LICITACÃO 
PREGAO PRESENCIAL 

CONVITE N' 00312013-CPLIDETRAN-AP 
PROCESSO N° 014.00916512013 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A 
REFORMA E ADAPTAÇÃO NO PREDIO DA VISTORIA 
PARA QUE SEJA REMAIJEJADO O SETOR 
ADMINISTRATIVO DO DEPARL•'·lENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO AMAPÁ DETRANIAP 
VALOR TOTAL: R$ 147.866,70 (CENTO QUARENTA E 
SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E 
SETENTA CENTAVOS) 
DATA DA REALIZAÇÃO: 0811112013 ÀS 15:00 HORAS 

RESULTADO EMPRESA VALOR I 
JR SERVIÇOS E 

R$147.866,70 I LOTE 01 CONSTITUIÇÕES DE 
EDIFICIOS L TOA-ME ----CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

MAPA ADJUDICATÓRIO E HOMOLOGATÓRIO 

CONVITE N' 00312013-CPLIDETRAN-AP 
PROCESSO N' 014.00916512013 
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A. 
REFORMA E ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO DA VISTORIA 
PARA QUE SEJA REMANEJADO O SETOR 
ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO AMAPÁ DETRANIAP 
VALOR TOTAL: R$ 147.866,70 (CENTO QUARENTA E 
SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEI$ REAIS E 
SETENTA CENTAVOS) . 
DATA DA REALIZAÇÃO: 0811112013 ÀS 15:00 HORAS 

~L T ADO I :----:a;jpRESA VALOR 

LOTE 01 
I JR SERVIÇOS E 

CONSTITUIÇOES DE I EDIFICIOS L TOA-ME 
R$ 147.866,70 

Senhor Diretor-Presidente, 

O pagamento do referido objeto será efe1uado amparado 
pela Lei 8.666193 e suas alteraçoes, estando a 
Administraçao de acordo com preço apresentado pela 
firma adjudicada em confonnídàde com o praticado no 
mercado, ocorrendo desta forma o procedimento em 
plena observância à l~islacão viaente. 
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Adjudico em: 121111201~---:~ 

IGO~l'J:~OS 
P d OÊÍ'RAN-AP 

'· ' 

Homologo e declaro que a- J «sa satisfaz as 
exigências do Art. 16 e 17 da Lei co~e~entar 10112000. 

(Lacen ) 

lvanete Costa Amanajás (Interina) J 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N" 01612013-
LACEN/AP 

O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚBLICA DO AMAPA- LACENIAP, com sede 
na Rodovia Tancredo Neves 1118, Bairro São 
Lázaro. MacapáiAP - CEP: 68 908-530 fone 
(96) 3212-6222, através de seu Pregoeiro, torna 
público que às 09h00min do dia 28 de 
novembro de 2013, realizará licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS W 01612013/LACEN
AP, tipo MENOR PREÇO POR ITEM referente 

. ao Processo 17.000.202/2013-LACEN, para o 
seguinte objeto: Registro de Preços para 
Aquisição de Material de Biossegurança Para a 
Divisão Técnica do Laboratório Central de 
Saúde Pública do Amapá, conforme 
especificações constantes nos Anexos do 
Edital. 

Os interessados deverão se dirigir . a 
CPL/LACEN-AP, munidos de pen-drive e 
carimbo da empresa, para retirada do Edital. no 
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
14:00 horas. 

Macapá, 14 de Novembro de 2013. 

Í.· /1 )- ) 
(:;d~.t-~>1-\ V1A..b (~t#.l»-:?. 

Gibson Brito ca-mpós 
Pregoeiro/LACEN-AP 

(Universidade Estadual do Amapá) 

Maria Lúcia Teixeira Borges 

PORTARIA N•. 227/2013-UEAP 

, A Reltora 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 Amapá. 

RESOLVE: 

Art.1 o - Designar o servidor !saias 
Ferreira dos Santos, Responsável por Atividade 
Nivel 111 - Material e Património/Unidade de 
Serviços Gerais/Divisão de Administraçtío e 
Finanças/Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração, para responder acumulativamente 

·e em substituição pela Unidade de Serviços 
Gerais/ Divisêo de Administraçao e Finanças/Pró-
Reitoria de Planejamento e Administração, durante 
o impedimento do titular, que se encontra em gozo 
de férias regulamentares, no p~riodo de 06 a 30 
dé novembro de 2013. 

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

Gabinete da Reitoria. em Macapá-AP, 11 
de novembro de 2013. 

Profa. Dr~elxeira Borges 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00112013 

PROCESSO N' 41:L000.165120 13 
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PREGÃO ELETRONICO N'005/2013- UEAP 
VALIDADE: 12(doze) meses 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00112013 
REGISTRO DE PREÇOS EVENTUAL 

.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO 

E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO E 
S,!=RIGRÁFICOS. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e treze. a UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ (ÓRGÃO GERENCIADOR), 
com sede na Av. Presidente Getúlio Vargas. 650. 
nesta cidade de Macapá, Estado do Amapá, CNPJ 
n• 08186.277/0001-62, neste ato representado 
neste ato representado por sua Magnífica Reitera. 
Maria Lúcia Teixeira Borges. portadora da Carteira 
de Identidade RG n• 19.304.625- SEGUP/SP e 
CPF n• 051154.772-20: no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 0270/2011, 
resolve, nos termos das Leis n• 8.666/1993 e n• 
10.520/2002, Decretos n• 7 892/2013 e n• 
5.450/2005. em face da Licitação n• 50269612013-
UEAP, mod_alidade pregão, forma eletrônica -
SRP, registrar os preços da empresa segundo as. 
seguintes cláusulas e condições:· 

. 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente' ata tem por objeto O REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de · 
confecção e fornecimento de materiais gráfico e 
serigráficos, destinados a atender as 
necessidades de divulgação das atividades 
cientificas e acadêmicas da UEAP, conforme 
especificações técnicas e quantitativas 
estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I 
do Edital. 

2 • DA EMPRESA REGISTRADA 

Empresa Adjudicatária:. M R Comércio serviços 
L TOA-ME, CNPJ n• 09.175.231/0001-00, com 
sede na rua Paraná. n' 1458 - nova esperança. 
telefone n• 9114-1300, fax n• , representada pelá. 
Senhora Márcia Sousa de Sales, RG n• 027.199-
AP e CPF n° 271.253.512-04. 

3 • DO GERENCIAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de 
preços será a Universidade do Estado do Amapá -
UI;AP. que exercerá suas atribuições por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação. 
4 · DOS PREÇOS REGISTRADOS 

O preço. as quantidades e as especificações do 
fornecimento registrado nesta ata constam da 
proposta da empresa adjudicatária, que é parte 
integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 
90.728,40 (noventa mil setecentos e vinte e oito 
reais e quarenta centavos); __ 

1,.- I ~anela !I R$l! __ _ 
· esferog.r , 

1 
áfica i 

1 ~~~lógic 1 ! 

I a, ' 
escrita 
fina, 
azul, 
corpo 
em 
material 
reciclad 
o de 
embaJag 

1 
ens -~ 
longa 

I 
I 

I 
I 

'I 
I 
l 
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vida, I i ! I I poiicrom 

I ia e 

01 ~~6rim ~~- 5~~~0 1,20 6.000,00 i ~:lo 
aproxlm I monocr 

· ado de I · 
140 ' omia, i , 

I com I i 
mm, ' 1 f, fotolito I 
personal I incluso, . 

ização I fechame I I 
fa~icrom I 11 ~~"' •m I I 
Carga: I Draw . e 1: !' I 
tubo . . 1---+;.,.Pa~:~gE:>-=e:..._-+-~~-+----+--
plástico ·1 I I ~apk~r, I I I ·-·---~ 
aproxlm I jornal, I ! . _I 

~~~.S de I J I 100% · 

1 

i I 
mm, l i I ~;~~ira I ---· I 

· esfera ! j_' ~ [--- LOTE09- MATERIAIS GRAFICOS- l 
em ' 1 CARTILHA 

Llt~ng:t~n [ L__ __ ~~---1 ~a. rtilha I T---·: 
1 LOTE 02. MATERIAIS SERIGRAFICOS • I cnação 
i DISPLAY 

I Display -~-,1 --· . i ~mpress 
de mesa • I I. ão de 

; - . I 
acrilico, I 1 I , ~;~~ha, 
transpar 30 

1 

i (capa) e 
01 ente, und. 13,98 1 419,40 ! 

120
g 

!:s~~~~· ' I I ~ ~~~o~~), 
J i ~ couchê, 

-- LOTE~~3~~ M:tERIAIS ~ERIGR~FICOS- 1 ~~icrom 
===:::;;:::===;::=F::::A::::IX::::A~::::::::=;--:.::::--· I 01 :~press 

Faixa -
criação 
e 
impress 
ão de 
faixa 
tamanh 
o de 

01 0,75 X 3 
m. em 
lona 
leitosa, 

100 
und. 

i· 

11 

I 

~~-··· , fr~nte e 
verso. 
com 
bolso 

1.ooo I 7.47 
und. 

para 
cartão 1 

de visita 

~iniDV I 
D, I I 
tamanh i 1 

5.100,00 51,00 

., '70,00 

o 15cm I I I 
. ~ec~~~~: I . 'r -~: . 

o2 I 
1 bastOes , 
i da · I 
.

1 

madeira r 1! 
i nas I · 

l-___ j later~~c.l==-:-:-::+-===--f==;:;----1 
I- LOTE 06- MATERIAIS SERIGRAFICOS-
l PANO DE PLACA r--·--. I 

' 

01 

! Pano 
I para 

descerr 
a mente 
de placa 
-tecido, 
cetim 
cor 
verde 
musgo. 

I personal 

I dimensõ 
1 es 80 x 

I 

I 

' 10 

I 
und. 

35,00 

-I 

-~ 

: 1zado, 1 

1 i 60 em. _l 
LOTEOB-MA=T~ER~I~A~IS~G~RA~F~IC~O~S~---~ 

INFORMATIVO 

llnformat I' I 
. I !'10 . 

I 
UEAP - I 
~riação 

i impress· 
I ão de 
t informati 
1 vo. 16 
I páginas, 
i medindo 
: 45 X 65 
I em i 
:1 ~~~~rto)~ ·r I ·r 

contra ; 10.000 'i 3,489 34.890,00 
capa em 1 _ _ 1 

• 
1 

com até .

1 

. . 

!· . ' 52 . . 
I j• : 
1 · folhas. 

1 
1 ___ i 

~OTE 10- MATERIAIS GRAFICOS- CARTAZ j 
Cartaz- -~ 
criação 
e 
impress 
ão de 

I 

01 

cartaz 
tamanh 
O 46 X 
64 em, 
em 
papel 
couchê 
enverniz 
a do, 

' 120g, 
'em 
I policrom 

ia. Artes 
diferent 
es a 
cada 
pedido 

'~,Cartaz 

1

·. ~riaçãô 
impress 
ão de 

I 
cartaz 

: tamanh i 
I o 31 X 

44 em, 

5.000 
und. 

em 1.000 
papel 

02 hê und. 1 co_uc .• _ 

0,68 

0.62 

I 
I 3.400,00 

620,00 

I 

I 

I 
i 
I 

1.· 

i, 
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I - 120g I I I I ' I ·com 

I ! verniz. I I 

! policrom I I' I I I ia. Artes 

I I diferent 1 I I es a. 
I 

I cada · I _.J I pedido. 
i I ' 

r I 
I ! 

i 1 I 
I 1 01 2.000 1 

'-----'---:--L--=---L~~·=!.~----1 i und. i 0.97 

! LOTE 15- MATERIAIS GRAFICOS- I I' 
~ ENVELOPE 

' T"'""' I I I I 

I 01 -~~~~~~;~:o 1.2411.24000 I l--+~~-+--~-~~~~ 

1.940,00 

; es 
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I 
5 • DA ASSINATURA DO TERMO DO 

. CONTRATO E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS 
1 MATERIAIS 

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de 
Preços, se t:!9uv~ necf!~sidade do fornecimenlo. 

~~e:dia_to, a UEAP convocara a empresa cujo preço 
fo1 reg1strado. 
5.~. A UEAP fará a solicitação para a entrega do 
obJeto med1ante em1ssão .de pedido de entrega, 
CUJO conteúdo deverá estar de acordo com as 
especificaçõés constantes do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital de Licitaçao n• 
005/2013-UEAP, enviando o referido pedido via 
fax. 
5.2. 1. A empresa adjudicatária deverá acusar o 
recebimento da solicitação, por meio do fax n• 
2101-0523, no prazo máximo de 24 horas. 
5.3. A empresa adjudicalária fica obrigada a 
atender todos os pedidos efetuados durante a 
yalidade desta Ala de Registro de Preços. ' 'i~~~~-: ! H I I 

I ~1é~io: i 02 
5~~~0 0.88 4.400,00 I· 

I
. 02 16. cmx I 1.000 1,24 1.240,00 

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços. a 
empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os 
materiais, conforme especificações e condições 
contidas no Edital de Licitação n• 005/2013-UEAP 

A cor de 1 und. 
1 

acordo I 
I 

com o 
cedido. I 

I 
Envelop I 
es 

, ~~a5nde~ 
I 

~, ~~··--4----=-!1 

: i I 
' 1.000 

03 
1

18· em. 
A cor de und. 

1,24 1.240,00 

cardo 

om o: I 
edido. I ! 

r LOTE 21 - MATERIAl~ GRAFICOS - I 

LOTE 16- MATERIAIS GRAFICOS- MINI I 
ovo i 

:rachá CRACHJIA --~-,. 

criação I -- I 
---,-,M-::-in--,.i -,,-==-1,---- 1 1 

DVD - I I ~press I / 

01 

02 

··-

impress I 
ap 1 

gráfica 5 000 0,971 4 855 oo 1 

und. · · 1 

i 
I 

na 

1 superfici 

i 
' 

i e. em I 
policrom 
ia 
Capa 
Mini 

- 0,971 

01 

ão de 
crachá 
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; em, 
:papel 
: triplex 
; 250g 
; (em 
j PVC 

fino). j 
policrom 1 ovo 

criação 

5.000 
und. 4.855,00 ' 

! ia com· 

e 
lmpress· 

2.000 
0,82 und. 1.640,00 

ão de I 
capa ' ! 
para ·; 

_ ==,....,f----!=---f------,..·
1

_ 

1 

cordão = personal I 
1

-. 

1 

1zado. _ 

I
~~ I --L~O~T=E~2=-2-~M~A~T~E~R~IA~IS~G=R~A·F~I~c=o·s~---~ 

ADESIVO 

. I mini ! 
DVD, 
papel 
triplex, 

I ' ~.::: I 
I 

em i ; 01 ~press 700 I 
Poll·crom 

1 
ão de und 3,57 2.499,00 1 

i 
1a, 1 O x I adesivo, · ; . 

1 

9,5 em. 1 papel 

lf--__,L...t,O,.;:T~E..:::1:.!.!7 -'--~M~A-=TE:=-:R=I""'AI"=s-=G=Ro-r=AFI:l:Cc::=O=s---~1 HJ~desivo 
1 CARTÃO DE VISITA ' x 40 

~-----,.-::--:-::-==.:;:..:.:..:::::...=::.,.l::=.c.:..:..:...,----;~

1
' . 23- M~TERIA_IS GRÁFICOS-

I ~-----~---~O~IV~E~R~S~O~S--~------

Cartão 
de visita 
-
criação 
e 
impress 

! I : Calendá -1 I 
I ~~ ~ . 

! mesa 
com 12 
fls, 

01 

ão de 
cartão 
de visita 
9 X 5,5 
em. 
papel 
couchê 
230g, 

. policrom 
ia. Artes 
diferent 
es 
cada 

a 

5.000 
und. 0,2~ 

' I 
i 

I 
I 
I 

I 
I 

pedido. 1 j 

1.250,00 

. _L_OTE 18- MATERIAIS GRAFICOS -CONVITE 

papel 
offset 
120g, 4 2.000 
x 4, com 

3.66 7.320,00 

garra 
dupla 
mel; 
base em 

.. triplex 
250g ( 4 J 

~~~x~OL___ 1~-~--~-~~ I Valor Total do Lotés R$ 

L ______________________ ~~--_7_2_s_,4 __ o 

e em seus anexos e na proposta apresentada, 
prevalecendo, no caso de · divergência, as 
especificações e condições do EditaL· 

6 ·DAS OBRIGAÇ0ES DAS PARTES 

6.1. Constituem obrigações da UEAP (órgão 
gerenciador), além das especificadas no Edital 
de Licitação n• 005/2013-UEAP e em seus 
anexos: 
6. 1. i.- Gerenciar a Ata de Registro de Preços, 
providenciando a indicação, sempre que 
solicitado, da empresa registrada, para 
alendimenlo às necessidades da Administração, 
obedecendo aos quantitativos definidos no Edital 
de Licitação n• 005/2013-UEAP; 
6.1.2. Notificar a conlratada quantq .ao pedido de 
entrega, mediante o seu envio por meio de fax a 
ser repassado ou retirado pessoalmente pela 
contratada; 
6.1.3. Notificar a contratada de qualquer 
irregularidade encontrada no fornecimento dos 
equipamentos; 
6. 1.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de 
forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatlveis com os praticados; 
6.1.5. Conduzir os procedimentos relativos a 
eventuais negociações dos preços registrados e á 
aplicação de penalidades por descumprimento· do 
pactuado nesta Ata de Registro de Preços. 
6.2. Constituem obrigações da empresa 
registrada, além das discriminadas no Edital de 
Licitação n• 005/2013-UEAP: 
6.2·.1: Assinar esta ata, nos prazos determinados: 
6.2.2. Informar. no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, quanto à aceitação otJ não do fornecimento 

• a outro órgao da Administração Publica, não 
participante deste registro de preços, que venha a 
manifestar o inleresse em utilizar o presente 
ajuste: 
6.2.3. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis. a contar da 
notificação, · documentação de habilitação e 
qualificação cujas validades encontrem-se 
vencidas; 
6.2'.4_- Manter atualizados os da!os da empresa e 
de seus representantes, tais como: endereços, 
telefones, fax, e-mail. entre outros. 

-7- DO ~AGAMENTO 

7.1. _ O pagamento será efetuado, mediante 
depósito bancário em conta corrente, até o 10° · 
(décimo) dia útil da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 

·responsável pela fiscalização· do Contrato, 
; observada a ordem cronológica estabelecida no 

art. s• da Lei n• 8.666/93. 
7.2. A Contratada deverá encaminhar, juntamente 
éom ó material, a Nota Fiscal/Fatura em nome da 
Contratante, desccintadas quaisquer eventuais 
glosas de valores, a fim de que sejam adotadas as 
medidas afetas ao pagamento. 
7.3. Será considerada, para fins de pagamento, a 
data do "atesto" certificando o cumprimento 
definitivo do serviço por esta Universidade. 
7.4. O CNPJ constante da Nota FisGai e de todos 
os documentos dos quais deva constar deverá ser 
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o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na 
proposta comercial apresentada por ocasião da 
licitação, e na Nota de Empenho. 
7 5. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por 
inexatidão. o novo prazo será contado a partir da 
sua reapresentação e novo ··atesto". 
7.6. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não 
aprovada. em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a Contratada suspenda a prestação dos 
serviços. · 
7.7. A Contratada indicará na Nota Fiscal/Fatura o 
nome do Banco e o número da agência· e da 
conta-corrente para. efetivação do pagamento. 
7.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra 
c1rc:mstancia que desaprove a liquidação da 
despesa. o pagamento será sustado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo. neste ·caso, 
quaisquer ônus para a UEAP. 
7.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta. em virtude de 
penalidade ou . inadimplência. sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 
7.1 O. A atualizaçao financeira prevista no item 
anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura 
correspondente a ocorrência. · 
7 .11. No caso de eventual atraso de pagamento. 
aesde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que 
a taxa de atualização financéira devida pela 
CONTRATANTE. entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela. será mediante a aplicaçao da seguinte 
fórmula: 
EM= I x N X VP 
Onde: 
EM= Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento: 
VP = Valor da parcela a ser paga; e 
I : Índice de atualização financeira = 0,0001644, 
assim apurado: 
I= (TX/100) I= (6/100) I = 
0.0001644 

365 365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
7.12. Conforme Decreto Estadual n" 1278/11, no 
momento da liquidação ~a. ~espesa, a Co~tratada 

deverá comprovar perante a Contratante ppr meio 
das .respectiva~ certidões.· que se encon.tr.a 
adimplente .• com .. suas. obrig<:~ções .tributári;~s. 
p,rawden'ciá~ias e t{aballiistas; . . . . . . .. . 
7.}3. ·.A. ·fTIOf~ . .'.n~ ~~r'ese.~taçâo das certidõe~ aú 
d,ocur:nento~ .•. pe~nentes. · ou .. a •.. reiterada 
pr.wàsiin,aÇ,ão~~m. .. ap~sé(ltá-los :será· ç:ausa cie 
rescisão do contrato. 

8 ·DA REVOGAÇÃO D:A ATA E 
CANCELAMENTO DO REGISTRO 

8. 1. O registro do fornecedor será cancelado 
quando. 
9. 1 1. Descumprir as condições da ata de registro 
de preço; 
9.1.2. Não retirar a nota de empenho ou 
instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração. sem justificativa aceitável; 
9.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos 111 ou 
IV do caput do art. 87 da Lei n• 8.666, de 1993, ou 
no art. 7° da Lei n• 1 O. 520. de 2002. 
8 2. ·o cancelamento de registro de preços nas 
hipóteses previstas no item 9 1, será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador. assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

9 ·DA VIGÊNCIA 

9.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é 
de doze meses. contado da publicação do extrato 
no Órgão da Imprensa Oficial do Estado. 

10- DAS PENALIDADES 

~0.1. A contratada ficará sujeita, nos casos de 
atraso injustificado no fornecimento, inexecução 
total ou parcial do contrato a ser firmado. às 
sanções previstas na Lei n• 10.520/2002, a serem 
aplicadas pela autoridade competente da UEAP. 
conforme a gravidade do caso,. assegurado o 
direito à ampla· defesa. sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração. e das cabíveis cominações penais, 
na forma descrita no Edital de Licitação n• · 
005/2013-UEAP. 
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11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. ·O registro de preços objeto desta ata e a sua 
assinatura pelas partes não gE\ram para o registro 
de preços objeto desta ata e a sua assinatura . 
pelas partes não geram para a UEAP obrigação • 
de solicitar o fornecimento que deles poderá advir 

. independentemente de estimativa de consumo 
indicada no Edital de Licitacão n• 005/2013-UEAP. 

11.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço ê 
registrado, declara estar ciente de suas obrigações 
para com a UEAP, nos termos do Edital de. 
Licitação n• 005/2013-UEAP e da sua proposta, 
que .passam a fazer parte da presente ata e a . 
reger as relações entre as partes. para todos os 
fins. 
11.3. Desde que devidamente justificada a • 
vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que 
não tenha participado do procedimento licitatório, . 
mediante anuência do órgão gerenciador nos 
termos do a~: 2~.~9 Decreto n• 7.892/2913. 

11.4. As aquisições ou contratações adicionais a . 
que se refere o item anterior rião poderão exceder. 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do .instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e ôrgãos 
participantes. · 
11.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata 
de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgão participantes. 
independente do número de órgaos não 
participantes que aderirem. 
11.6. As demais condições estão consignadas nos 
seguintes documentos, que são parte desta ata, 
independentemente de transcrição: 
11.6.1. Edital de Licitação n• 005/2013cUEAP; 
11.6.2. Termo de Referência, correspondente ao 
Anexo I do Edital de Licitação n• 502696/2013-
UEAP: 
12.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada 
ao último lance do Pregão. 

.12- DO FORO 

12.1. Fica eleito. de comum acordo entre as 
partes, o Foro da Comarca de Macapá - AP, para 
dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 
contrato decorrente, com expressa renúncia a 
outro qualquer, por mais ·privilegiado que seja. 

13 ·DA PUBLICIDADE 

13 1. O extrato da presente Ate de Registro de 
Preços serã publicado no órgão da Imprensa 
Oficial do Estado, conforme o disposto no 
pilragrafo único do art. 61 da Lei n• 8.666/1993. 
13.2. E por estarem assim. justas e· acordadas, as 
partes assinam ·a presente ata em três vias de 
igual teor e forma para todos os fins de direito. 

Macapá-AP, 11 de novembro de 2013. 

Órgão gerenciador: 

Profa. Ora ~~XEIRA BORGES 
. UNIVE~-=~AUO DO AMAPÁ . 

Pela empresa adjudicatária: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00212Ó13 

PROCESSO N" 46.000.165/2013 
PREGÃO ELETRONICO N•OQ5/2013- UEAP 
VALIDADE: 12(doze) meses 

ATA DE.REGISTRO DE PREÇOS N° 00212013 
REGISTRO DE ·PREÇOS EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Cf CONFECÇÃO 
E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO E 
SERIGRÁFICOS. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de E~tubro do 
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ano de dois ~mil e treze, a UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ (ÓRGÃO GÉRENCIADOR), 
com. sede na, Av. Presidente Getúlio Vargas, 650, 
nesta cidade de Macapá, Estado do Amapá, CNPJ 
n• 08,186.277/0001-62. ,neste ato representado' 
neste ato. repre~entado por sua Magnlfica ~eitora, ' 
Maria LuciaTeixeira Borges, portadora da Carteira' 
de Identidade RG n• 19.304.625- SEGUP/SP e 
CPF n° 051.154.772-20, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 0270/201 { 
resolve. nos termos .das Leis no 8.666/1993 e n• 
10.520/2002, Decretos n• 7.892/2013 e no 
5.450/2005, .em face da Licitação no 502696/201 j.' 
UEAP, modalidade pregao, forma eletrônica !- '· 
SRP, reg1strar os preços da empresa segundo as 
seguintes cláusulas e condições: 

1- DO OBJETO 

1.1. A presente ata tem por objeto O REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviÇo de 
confecção e fornecimento de mateiiais grá~ico e 
serigráficos, destinados a · atender as 
necessidades de divulgação das atividades 
cientificas e acadêmicas da UEAP, conforme 
especifiCações técnicas e quantitativas 
estabelecidos no Termo de Referência - Anexo 1 
do Edital. · 

2 ~ DA EMPRESA REGISTRADA 

Empresa Adjudicatária: LUCAS OLIVEIRA 
SANTOS- ME, CNPJ n• 06.766.850-0001-81, com 
sede na rua Santa Clara , n• 145· - ·Centro. 
telefone n° (88) 8814-4068, fax n• (88) 3511-4000. 
representada pela Sr. Lucas Oliveira Santos, RG 
n• 37.910.342-4 SSP(SP) e CPF n• 328.899.108-
06. 

3 ·DO GERENCIAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O órgão Gerenciador da ata de . ~" de 
. preços será a Universidade do Estado .do Amapá ;:.: 
UEAP, que exercerá suas atribuições por 
intermédiO da Comissao Permanente de Licitação. ' 

4 - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

O preço, as quantidades e as especificações do . 
fornecimento registrado . nesta ata c9nstam da 
proposta da empresa adjudicatária, que ê parte 
integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 
43.312.00 (quarenta e três mil trezentos e doze 
reais). 

EMPRESA REGISTRADA: t.UCAS O. LIVEJRÃ . j: 
SANTOS- ME _J 

1-----C-N-P-J:.=0:;:6~.7G6:S5õiõõõ1:a1_____ : 

LOTE 04- MATERIAIS SERIGRÀFICOS. ::- : 

t--.----~:.:.:A~N'-'-N"'TER~-;--"'7"----1 
I 1 Valor 
i . I 

0 
Unitári 

I . o 
1 Item Especifica I t Registr 

! RS 

Valor, 
Total R$ r . çao . I d. I ado 

sariner - ! ---+----
criação e : I 
impressã I ,1 

o de i 
banner i 1 

com 1 ' 
01 dimensão i 100 i 

de 1.60 x 1 Und. ! 123.00 
2.20 m. I i 

j impressã I 
! o em lona 
I . • 

! 
I 

12.300.00 1 

I i lle1tosa. ! 

I 
1
1 ~~~ão e i I 

i co~a. ' 
1
1, 

, LOTE OS- MATERIAIS SÉRiG-RAFICOS-

'Sacola -
criação e 
impressa 
o de 
sacola em 
tecido. 
reciclada. 
Dimensõe 
S 30 X 35 

1 em, alças 

SACOLA :~- .-. .!,. 

I 

I 
I 
I 
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.. 
01 

' ~ duplas e 1 _800 
:no 1 

9.592,00 I 
t . 
'• 
1 

i' 
1 

! mesmo . j Und, 
:material 1 
; da sacola. i 
, lmpressã i 

Lo só de t 
úm lado i· 
em 

1 
slikscreen · . 

· policromia ! 

i 

' I 
: 
' I 

I 
I
. I 

. • I. I 

-. -LÕf-E-07 _--..M"AT:O::~;;:R;oiA;-;· I"S .!iS;;ER;;c;I";;"G;-R.J.,F:;:-IC""O=-=s=----1 

CAMISA 

-~:-:~:: ~, ,oo:r-r-1---1, 
malha Und. 

1 
PV, gola f 

1 

careca. 1 

; cor 
1 branca. 
: pintura 

. 1 j personaliz 

'·' 1 ada em 

! 10,71 
I 
i 

, I sublimaçã 
I I o. I 

23.420.00 

L ... J ~amanho i 
1==-==~===r~=i~=~s=s=. ~~ =,-=l~ ... --=:::;1::: ----i 
·~· ~n~~::~~e .Ll __ !~.__-+\- \ . . i ·~I 

otal do Lotes ; R$ ··: 
! 43.312,00 i 

5 - DA ASSINATURA 00 TERMO DO 
CONTRATO E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS 
MATERIAIS 

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de 
Preços, se houver necessidade do fornecimento 
imediato. a UEAP convocará a empresa cujo preço 
foi registrado. 
5.2. A UEAP fará a solicitação para a entrega do 
objeto mediante emissão de pedido de entrega, 
cujo conteúdo deverá estar de acordo com as 
especificações constantes do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital de Licitação n• 
005/2013-UEAP, enviando o referido pedido via 
fax. 
5.2.1. A empresa adjudicatária deverá acusar o 
recebimento da solicitação, por meio do fax n• 
2101-0523. no prazo máximo de 24 horas. 
5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a 
atender todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de Registro de Preços. 
5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a 
empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os 
materiais. conforme especificações e condições 
contidas no Edital de Licitaçao n• 005/2013-UEAP 
e em seus anexos e na proposta apresentada. 
prevalecendo, no caso de divergência, as 
especificações e condições do Edital. 

6- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. Constituem obrigações da UEAP (órgão 
gerenciador), além das especificadas no Edital 
de Licitação n• 005/2013-UEAP e em seus 
aneKos: 
6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços. 
providenciando a indicação, sempre que 
solicitado. da empresa registrada, para 
atendimento às necessidades da Administração, 
obedecendo aos quantitativos definidos no· Edital · 
de Licitação n• 005/2013-UEAP; 
6.1.2. Notificar a contratada quanto ao pedido de 
entrega. mediante o seu envio por meio de fax a 
ser repassado ou retirado pessoalmente pel<;~ 
contratada; 
6 1.3. Notificar a contratada de qualquer 
trregularidade encontrada no fornecimento dos 
equipamentos: 
6.1 4. Promover ampla pesquisa de mercado, de 
forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados: 
6.1.5. Conduzir os procedimentos 'relativos a 
eventuais negociações dos preços registrados e à · 
aplicação de penalidades por descumprimento do 
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.·> 
pactuado nesta Ata de 'Re~istro de Preços. 
6.2. Constituem obrigações da empresa 
registrada, alétn das discriminadas no Edital de 
Licitação n• 005/2013-UEAP: · · 
6.2.1. Assinar .e~ ta ata, nos prazos determinados; 
62.2. Informar. no prazo. máximo de 5 (cmco) dias 
úteis, qua!1J9 á as;eitação OU MIO do fornecimento 

a ou~ro órgao da Admínistraçao Pública. não 
parttctpante deste registro de preços, que venha a 
manifestar o interesse em utilizar o présehte 
aJuSte; 
6.2.3 Fornecer, s~mpre que solicitado, no p·razo 
máxtmo de 5 (ctnco) dias úteis a contar da 
notif!caçao. doc~mentação de ·habilitação e 
qualificação cujas validades encontrem-se 
vencidas: 
6.2.4. Manter atualizados os ·dados da empresa e 
de seus representantes. tais como: endereços 
telefones. fax. e:ma1l, entre outros. ' 

7- DO PAGAMENTO 

7.1. 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 
responsável pela fiscalização do Contrato 
observada a ordem cronológica estabelecida n~ 
art 5° da Lei n• 8.666/93. 
i.2. A Contratada deverá encaminhar. juntamente 
com o material. a Nota Fiscai!Fatura em nome da 
Contratante, descontadas quaisquer eventuais 
glosas de valores, a fim de que sejam adotadas as 
medidas afetas ao pagamento. · 
7 .3. Será considerada, para fins de pagamento, a 
data do "atesto' certificando o cumprimento 
definitivo do serviço por esta Universidade . 
7.4. 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 ocasião da 
licitação. e na Nota de Empenho. 
7.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por 
inexatidão, o novo prazo será contado a partir da 
sua reapresentaçao e novo "atesto'. 
7 6. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não 
aprovada. em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a Contratada suspenda a prestação dos 
serviços ' 
7.7. A Contratada indicará na Nota Fiscai!Fatura o 
nome do Banco e o número da agência e da 
conta-corrente para efetivação do pagamento. 
7.8. Havendo erro na Nct:- r:;,cai/Fatura ou outra 

· circunstancia que desa~, ... ~ a liquidação da 
despesa. o pagamento será sustado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, 
quaisquer ónus para a UEAP. 
7.9, Nenhum pagamento será efetuado enquanto 
pendente de liquidaçao qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta. em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 
7.10. A atualização ftnanceira prevista no item 
anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura 
correspondente a ocorrência. 
7.11. No caso de eventual atraso de pagamento, 
desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que 
a taxa de atualização financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela, será mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM= I X N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor cia pa~cela a ser paga; e 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, 
assim apurado: 
I = (TX/100) I = (6/100) I = 
0,0001644 

365 365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
7 .12. Conforme Decreto Estadual no 1278/11, no 
momento da liquidação da despesa, a Contratada 
deverá comprovar perante a Contratante por meio 
das respectivas certidões, que se· encontra 
adimplente com suas obrigações tributárias, 
previdenciárias~e trabalhistas: 
7.13. A mora na._ap~esentação das certidões ou 
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· (·c t.!~. ,(, .s~c:. ;<l·f ... ·. 
documentos pertinentes --óü" â_-, réltiúada -, 
procrastinação em apresentá-!os será .causa de 
rescisêo do contrato. 

8- DA REVOGAÇÃO DA ATA E 
CANCELAMENTO DO REGfSTRO 

. 8.1. O registro .do· fornecedor será cancelado 
quando: 
9. U Descumprir as condições da ata de registro 
de preço; · ... 
9.1.2. Não retirar a nota· de empenho ou 
tnstrumento equivalente no prazO estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
9.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos :n1 ou 
IV do caput do art. 87da L~i n• 8.666: de 1993, ou 
no art. 7.0 da Lei n• 10.520, de 2002 .. 
8:2. O cancelamento de registro de preços nas 
l)tpóteses previstas no item 9.1. será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. · 

9 -DA VIGÊNCIA 

9.1. A vigência desta Ata de Registro d{; Preços é 
de doze meses, contado da publicação do extrato 
no órgão da Imprensa Oficial do Estado. 

10- DAS PENALIDADES 

1 0.1. A contratada ficará sujeita. nos casos de 
atraso Injustificado no fornecimento. inexecução 
total ou parcial do contrato a ser firmado, às 
sanções previstas na Lei n° 10 520/2002. a serem 
aplicadas pela autoridade competente da UEAP, 
conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados á 
Administração, e das cabíveis cominações penais, 
na forma descrita no Edital de Licitação n° · 
005/2013-UEAP. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua 
assinatura pelas partes não geram para o registro 
de preços objeto desta ata e a sua assinatura 
pelas partes não geram para a UEAP obrigação 
de solicitar o fornecimento que deles poderá advir 
independentemente de estimativa de consumo 
indicada no Edital de Licitação n• 005/2013-UEAP. 
11.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é 
registrado, declara estar ciente de suas obrigações 
para com a UEAP. nos termos do Edital de 

Licitação 'n• 005/2013-UÉAP e da sua-~r~posta, 
que passam a fazer parte da presente ata e a 
reger as relações entre as partes, para todos os 
fins. 
11.3. Desde que devidamente justificada a 
vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 
sua vigência. poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que 
não tenha participado do ·procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos 
termos do art. 22 do Decreto n• 7.892/2013. 
11.4. As aquisições ou contratações adicionais a 
que. se refere o item anterior não poderão exceder. 
por órgão ou entid1Jda, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
11.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata 
de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao qufntuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o 
órgao gerenciador ·e órgão participantes, 

·independente . do . número de órgaos não 
. participantes que aderirem. 
11.6 As demais condições estão consignadas nos 
seguintes documentos, que são parte desta ata, 
independentemente de transcrição: 
11.6.1. Edital de LiCitação n° 005/2013-UEAP; 
11.6.2. Termo de Referência, correspondente ao 
Anexo I do Edital de Licitação n• 502696/2013-
UEAP; 
12.6.3. Proposta da -empresa registrada; ajustada 
ao último lance do Pregão. 

12- DO FORO 

12.1. Fica eleito, de comum acordo entre as 
partes, o Foro da Comarca de Macapa -AP. para 
dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do. 
contrato decorrente, com expressa renúncia a 
outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 



Macapa, 14 112013 

13 -DA PUBLICIDADE 

13.1. O extrato da presente Ata de Registro de 
Preços será publicado .no órgão da lmprénsa 
Ofic1al do Estado, conforme o disposto no 
parágrafo único do art 61 da Lei n° 8.666/1993. 
13.2. E por estarem. assim, justas e acordadas, a~ 
partes assinam a presente ata em três vias de 
igual teor e forma para todos os fins de direito. 

Macapá-AP, 11 de novembro de 2013. 

Orgão gerenciador: 

Profa. Dra. MA~ XEIRA BORGES 
UNIVER= ~~frr)Q DO AMAPA 

Pela empresa adjudicatária: 

REPRESENTANTf: LEGAL DA EMPRE:::;A 

Lucas Oliveira S.antos 
Diretor 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 003120'1:1 

PROCESSO W 46.000.165/2013 
PREGÃO ELETRONICO W005/2013- UEÀP 
VALIDADE: 12{doze) meses 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2013 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO E 
SERIGRÁFICOS. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de out:Jbro do 
ano de dois mil e treze. a UN!VERSIDAUE DO 
ESTADO DO AMAPÁ (ÓRGÃO GERENCIADOR), 
com sede na Av. Presidente Getulio Vargas, 650, 
nesta cidade de Maca pá Estado' do Amapá, CNPJ 
n° 08.186.277/0001-62, neste ato representado 
neste ato representado por sua Magnífica Reitera. 
Maria Lucia Teixeira Borges. portadora da Carteira 

. de Identidade RG n° 19 304.625- SEGUP/SP e 
[CPF n° 051154.772-20, no uso de suas 
-atrib~;Jições conferidas pelo Decreto n° 0270/2011, 
resolve, nos termos das Leis n° 8.66ô/1993 e n° 
10.520/2002, Decretos no 7.892/2013 e ,lc 

5.<150/2005. em tace da Licitação n° 502596!2013 
UEAP, modalidade pregão, forma eletrõnic.::J ·
SRP. registrar os preços da empresa segundf'l as 
seguintes cláusulas e condições· 

1 ·DO OBJETO 

1.1 A presente ata tem por objeto O _REGISTRO 
DE PREÇOS para event~o:al contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de 
confecção e fornecimento de materiais gráfico e 
serigráficos, destinados a atender as 
11ecessidades de divulgação das- atividades 
cientificas e acadêmicas de; UEAP, ccnforme 
especificaç:ies técnicas e quantita!ivas 
estabelecidos no Termo de Referêilcia - .Anexo I 
do Edital. 

2 - DA EMPRESA REGISTRADA 

Empresa Adjudicatária NERIS & COSTA L TOA -
ME. CNPJ n° 05483.583/0001-53, com sede na 
Av. Cabo Velho, n' 1145 - Gongos, te!efcne no 
!)127-8618. representada pela Sr. Anderson 
Richard. Moraes, RG n° 138173-AP e CPF no 
860.437 í42-72 

3- DO GERENCIAMENTO DA .A. TA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Org~o Gerenciador da ata de registro de 
preços será a Universidade do Estado do Amap~ -
UE.I\P, que exercerá suas atribuições por, 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação. 

4 • DOS PREÇOS REGISTRADOS 

O preço, as quantidades e as especificações do 
fornecimento registrado nesta ata constam da 
proposta da empresa adjudicatária, que ê parte 
integrante desta ata, sendo o valor ~loba_~_~-!_e RS 
21.715,00 (vinte e um mil setecentos e quinze 
reais). 

í-E-MPRESAREGISTRADA: NERIS -&COSTAl 
______ ,c ______ h.!_DA ·ME __ j 
. CNPJ: 05.492.583/0001- 53 '. 
UQ:~_)r~--=MATERIAIS G~AFICOS ~ FÕLQ_[~j 
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02 
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Valor Total do Lotes ~!J1s,oo 1 

5 - DA ASSINATURA DO TERMO DO 
CONTRATO E DO :PEDIDO DE 'ENTREGA DOS 
MATERIAIS 

5.1. Após a assinatura, desta Ata de Registro dê 
Preços. se houver necessidade do fornecimento 
imediato, a UEAP convocará a empresa cujo preço 
foi registrado. 
5.2. A UEAP fará a solicitação para a entrega do 
objeto mediante emissão de pedido de entre]a, 

,. cujo conteúdo deverá estar de acordo com as 
especificações constantes do Termo d~ 
Referência - Anexo I do Edital dé Licftação n• 

· 005/2013-UEAP, enviando o referido pedido v~a 
fax 
5.2.1. A empresa adjudicatária de1·erá acusar o 
recebimento da solicitaçao, por meio do fax n• 
2101-0523, no prazo máximo de 24 horas. 

. 5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a 
atender todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de Registro de Preços. 

· 5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços. a 
empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os 
materiais, conforme especificações e condições 
contidas no Editâl de Licitaçao n° 005/2013-UEAP 
e em seus anexos e na proposta apresentada, 
prevalecendo. no caso de divergência, as 
especificações e condições do Edital. 

· 6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. ConstitUem obrigações da úEAP (órgão 
gerenciador), além ijas especi~cadas no Edital 
de Licitação n• 005/2013-UE~P e em s·eus 
anexos: 
6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, 
providenciando a indicação. sempre que 
solicitado, dá empresa registrada, para 
atendimento és necessidades da Administração, ·. 
ooedecendo aos quantitativos definidos no Edital 
de licitação n• 00~/2013-UEAP; 
6.1.2. No\ffieàr à i:ontraiáda quanto eo pédido de 
entrega, mediante ô seu enviô por meio de fax a 
ser repassado ôll retirado pes5oalmente pela 
contratada: · 
6.1.3. NoÜfieár ã contratada de qualquer 
irregularidade encontrada no fornecimento dos 
equipamentos; 
6.1.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de 
forma a comprovar que os preços registrados 
pt?rmãnecem compatíveis com os praticados; 
6.1 5. Conduzir os procedimentos relativos a · 
eventuais negociações dos preços registrados e á 

aplicação de ~alioáâês pór descumprimento do 
pactuado nesta ~ta de Registro de Preços. · 
6.2. Consfituêm obrigáÇões 'dá emprésa 
reg1strada, alem dás CíisêíimlnaC!às no Edital de 
Licitação ·n• OOS/2013:ui:AP: 
6.2.1. Assinar esta ata. nos prazos determinados; 
6.2.2. Informar, fio prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, quanto â àcéítàção ou não do fornecimento 
a outro órgão •da Administração Pública. não 
participante deste registro de preços, que venha ,a 
manifestar o iníeresse em utilizar o presente 
ajuste; 
6.2.3. Fornecer, sem·pre que solicitado. no prazo 
máximo de 5 {cinco) dias úteis. a contar da 
notificação, doc:umentação de habilrtação e 
qualificação cujas validades encontrem-se 
vencidas; 
6.2.4. Manter atualizados os dados da empresa e 
de seus repres(l'ntantes, tais como: endereços, 
telefones, fax, e-maí/, entre outros. 

7 • DO fSAGÁMEIÍITO 

7 .1. O pagamento será .efetuado, mediante 
depósito bancilrio em conta corrente, até o 1 o• 
(décimo) dia útíl da apresentação da Nota 
Fiscai!Fatura devidamente atestada pelo 
res·ponsávél pela fiscalização do Contrato. 
observada a ordem cronológica estabelecida no 
art. 5° da Lei n• 8 66~~L 

7.2. A Contratada deverá encammhar. juntamente 
com o material, a Nota Fiscal/Fatura em nome da 
Contratante, descontadas quaisquer eventuais 
glosas de valores. a fim de que sejam adotadas as 
medidas afetas ao pagamento. 
7.3. Será consideràdá, .para fins de pagamento. a 
data do 'atesto" certificando o cumprimento 
definitivo do serviço por esta Universidade. 
7.4. O CNPJ constànte 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 ocasião da 
licitação, e na Nota.de Empenho. 
7.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por 
inexatidão. o novo prazo seré contado a partir da 
sua reapresentação e novo "atesto'. 
7.6. A devo'lução da ·Nota Fiscal/Fatura nao 
aprovada. em hipàtese Cliguma servirá de pretexto 
para que a Contratàda suspenda a prestação dos 
serviços. 
7.7. A Contratada indicará na Nota Fiscal/Fatura o 
nome do Banco e o número da agência e da 
conta-corrente para efetivaçao do pagamento. 
7.8. Havendo erro na Noi<> FiecaiiFatura ou outra 
circunstancia que desapr01,., a liquidação da 
despesa, o pagamento será sustado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, Mo ocorrendo, neste caso. 
quaisquer õnus para a UEAP. 
7.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência. sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 
7.1 O. A atualização financeira prevista no item 
anterio.r será incluída na Nota Fiscal/Fatura 
correspondente a ocó'rrência. 
7.11. No cáso de eventual atraso de pagamento. 
desde que a Contratâda não te'nhá concorrido de 
alguma forma para tanto. fica convencionado que 
a taxa de atualização financeira devida pela 
CONTRATANTE, entte a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela, será median1e a aplicação da seguinte 
fórmula: 
EM=IxNxVP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias êntre a data prevista para o 
pagamento e a do efettvo pagàmento; 

VP = Valor da parcela á ser paga; e 
I = lndice de atualização financeira = 0,0001€44, ' 
assim apurado: 
I= (TX/100) I= (6/100) I = 
0,0001644 

365 365 
TX = Percentual dá taxa anual = 6% 
7.12. Conforme Oecrefo Estadual n• 1278/11, no 
momento da liquidação da de_spesa, a Contratada 
deverá comprovar pera~nte á Contratante por meio 
das respectivas certtdóes, que se encontra 
adimplente com suas obrigações tributárias, 
previdenciárias e traballiistas; 

7: 13. À mora na apresentação das ce'rtidiÍes ou 
documentos pertinentes ou a reiterada l 

procrastinaçao em apresentá-tos será causa de 
rescisão do contrato. 

8 • bA 'REVOGÁÇÃO DA A t~ E 
C:ANCELÀP.fENTO Db REGiSTRO 

6.1. O r'égistro do fornecedor será cancelado 
quando: 
9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro 
de preço; 
9.1.2. Não retirar a nota de empenh'o ou 
instrumento equivalente no praio estabelecido 
pela Àdministraçâo, se'm justificativa aceitável: 
9.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos 111 ou 
IV do caputdo art. 87 da Lêí n• 8.666, de 1993. ou 
no art. 7° da Lei n° 10.520. de 2002. 
8.2. o cancelamento de. registro de preços nas 
hipóteses previstas no item 9.1, será formalizado 
por·despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defésa. 

9 -DA' VIGÊNCIA 

9.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços ê 
de doze meses. contado da publicação do extrato 
no Órgão da Imprensa Oficial do Estado. 

10- DAS PEN:ALIDADES 

10.1. A contraiada ficará sujeita. nos casos de 
atraso injustificado no fornecimento, inexecuç.ãc 
total ou parcial do contrato a ser fi;mado, és 
san·ções previstas na Lei n• 10.520/2002. a serem 
aplicadas pela autoridade competente da UEAP . 
conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito â ampla defesa, sem · prejulzo. do 
ressarciménto dos dànos porventura causados a 
Administração, e das cablveis cominações penais. 
na forma descrita no Edital de Licitação n• 
005/2013-UEAP. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O registro de preços objeio desta ata e a sua 
assinahJra pelas partes não geram para o registro 
de preços objeto desta ata e à sua assinatura 
pelas partes náo geram para a UEAP obrigação 
dê solicitar o fornecimento que deles poderá advir 
independentemente de estimativa de consumo 

. indicada no Edital de Licitação n• 005/2013-UEAP. 
11.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é 
registrado, declara estar ciente d~ suas obrigaçoes 
para com a UEAP, nos termos do Edita: de 
Licitação n• 005/2013-UEAP e da sua proposta, 
que passam a fazer parte da presente aia e a 
reger as relações entre as partes. para todos os 
fins. 
11.3. Desd~ que devidamente justificada a 
vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 
sua vigência, poderá ser. utilizada por qualquer · 
órgão ou entidade da Administração Pública que 
não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos 
termos do art. 22 do Decreto n• 7.892/2013. 

11.4. As aquisições ou contratações adicionais a . 
que se refere o item anterior nã9 poderão exceder, 
por órgao ou entidade, à cem por cento dos 
quantitativos dos iténs dÓ instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
11.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata 
de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quintuplo do quantitativo de _cada 
item 'registraoo na ata de registro de preços para o 
·órgão gerenciador · e órgão participantes. 
independente do número de . órgãos não 
participantes que aderirem. 
11:6. As demais condições estao consignadas nos 

. seguintes 'ctocumeritõs, que são parte desta ata, 
indepEmdentémente de transcriçao: 
11.6.1. Edital de Licitação n• 005/2013-UEAP; 
11.6.2. Termo de Referência, correspondente ao 
Anexo I do Edital de Licitação n• 502696/2013-
UEAP; 
12.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada 
ao último lance do Pregao. 

12-00 FORO 

12.1. Fica eleito, de comum acordo entre as 
partes, o Foro da Comarca d.e Macapá - AP, para 
dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 
contrato decorrente, com expressa renúncia a 



Macaoá, 14.11.2013 

outro qualquer. por mais privilegiado que seja. 

13- DA PUBLICIDADE 

13_1 O extrato da presente Ata de Registro de 
Preços sera publicado no órgão da Imprensa 
Oficial do Estado, conforme o disposto no 
parágrafo tinico do·art. 61 da Lei n• 8.666/1993_ 
13_2_ E por estàrem assim, justas e acordadas, as 
partes assinam a presente ata em três vias de 
iguai teor e forma para todos os-fins de direito. 

Macapã-AP, 11 de outubro de 2013 

Órgão gerenciador: 

~~9 
Profa. Ora. MARIAj..UJ~IRA BORG_ES 

UNJVERSIDA&É DO DO DO AMAPA -- . 

Represêfl ~ ~"!sa __ 

ATA DE REGI~ I KU DE 1-'REÇos N" 004/2013 

PROCESSO N' 46.000.165/2013 
PREGÃO ELETRONICO W005/2013- UEAP 
VALIDADE: 12(doze) meses 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2013 
. REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO E 
SERIGRÁFICOS. 

Aos 25 (vinte e Cinco) dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e treze. a UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ (ÓRGÃO GERENCIADOR), 
com sede na Av_ Presidente Getúlio Vargas, 650. 
nesta cidade de Macapa, Estado do Amapa, CNPJ 
n• 08 186.277/0001-62. neste ato representado 
neste ato representado por sua Magnífica Reitora. 
Maria Lucia Teixeira Borges, portadora da Carteira 
de Identidade RG n• 19 304.625- SEGUP/SP e 
CPF n• 051.154.772-20, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 0270/2011, 
resolve, nos termos das Leis n• 8.666/1993 e n• 
10 520/2002, Decretos n• 7.892/2013 e n• 
5.450/2005_ em face da Licitação n• 502696/2013-
UEAP, modalidade pregão, forma eletrõnica -
SRP. registrar os preços da empresa segundo as 
seguintes clausulas e condições 

-1 - DO OBJETO 

1.1 A presente ata tem por objeto O REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual contratação de 
empr~sa especializada na prestação de serviço de 
confecção e fornecimento de materiais gráfico e 
serigráficos, destinados a atender as 
necessidades de divulgàção das atividades 
cientificas e acadêmicas da UEAP, conforme 
especificações técnicas e quantitativas 
estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I 
do Edital 

2 -DA EMPRESA REGISTRADA 

Empresa Adjudicataria PLANET GRAF 
COMERCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA, 
CNPJ n° 02.176.635/0001-70, com sede na Rua 
Conde de Porto Alegre, n" 200- Floresta, telefone 
(51} 3264-4489. representada pela Sr. Dan1el 
Franceschi Silva, RG n° 4054540572 SSP/PC e 
CPF n• 663.442.470-53_ 

3- DO GERENCIAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE· PREÇOS 

3. 1. O Órgilo Gerenciador da ata de registro de 
preços será a Universidade do Estado do Amapá
UEAP, que exercerá suas atribuições por 
intermédio da Comissilo Permanente de Licitação_ 

4 - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

o preço, as quantidades e as especificações do 
fornecimento registrado nesta ata constam da 
proposta da empresa adjudicatária, que é parte 
integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 
16.940,00 (dezesseis mil novecentos e quarenta · 
reais). 

' 
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5 - DA ASSINATURA DO TERMO DO 
CONTRATO E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS 
MATERIAIS 

EMPRESA REGISTRADA PLANET GRAF 
'COMERCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA 

-ME 

CNPJ 02.176.635/0001-70 

LOTE 13- MATERIAIS GRAFICOS- BLOCO r VALO I VALOR 
R ' TOTAL 

I 

· Q UNITA R$ 
ITEM i DE~CRI T RIO 

' ÇAO REGIS 
1 °- TRAD 

01 

Bloco -
criação 
e 
impress 
ão ·de 
bloco de 
anotaçã 

~~i:~:: I 
ia, papel 
tríplex 
250g, 
com 
verniz . 
Miolo 
em 

, monocr 

5.000 
Und. 

OR$ 

1.72 8.600,00 

: omia, 
papel 
offset 
90g, 
com 25 
fls, 
tamanh 
O 15 X 

21 em. 
1---------r.:B:c:-lo.::::có---=-- ----+----l-------

criação 
e 
impress 
ão de 
bloco de 
formulá r 
io de 
controle 
de 

02 
recebim 
enio e 20 BL 18.00 360,00 
entrega 

I 
de 
doeu me 
ntos e 
process 
os. ! 
Contetid 

j 
o em 
policrom 
ia, papel 

._J branco 

I offset 
--· ------- -----

75g, 
com 100 

I fls. 
tamanh I ·, 

O 15 X 
I 

j 21 em. i 
LOTE 14- MATERIAIS GRAFICOS- PASTA 

Pasta -

I criação 
e I, impress 
ão de 
pasta, 

I 
tamanh 
o 45 X 

32 em 
(aberta), 
em ' 
papel 
triplex 

01 
250g, 

1.000 1,59 1.590,00 I policrom 
-- tlnrt ---

I 
! 
I 

I 

I 

02 

03 

ia, com 
verniz 
na parte 
externa, 
contend 
o dois 
bolsos 
nos 
formato 
s 
retangul 
ar e 
triangula 
r. 
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I' 

I 
I 

I I 
I 
i 

Pasta -
criação 
e 
impress 
ão de 
pasta. 
tamanh 
O 45 X 

32 em 
(aberta), 
em 
papel · 
triplex 
250g, 
policrom 
ia, com 
verniz 

2.000 1.00 2.000,00 
Und_ 

na parte 
externa, 
contend 
o um 
bolso no 
formato 
retangul 
ar. 

Pasta -
criação 
e 
impress 
ão de 
pasta, 
tamarih 
O 45 X 

32 em 
(aberta}, 
em 
papel 
triplex 
250g, 
policrom 
ia. com 
verniz 
na parte 
externa, 
com aba 1.000 
na parte Und. 
inferior 
direita e 
lateral 
direita 
com 
pelo 
me-nos 
duas 
possibili 
dades 
de 
dobras 
que 
permite 
m o 
aument 
o da 
espessu 

! 

I 

1.56 1.560,00 

ra. i 
LOTE 19- MATERIAIS GRAFil:õs---

~--~--~~C;E:=R~FIC~º9 ______ _____ 
Certifica I 

I 

.01 
I 

I 

do -
criação 
e 
impress 
ão de 
certifica 
do. 
tamanh 
o A4, 
180g, 
em 

3.ooà o,55 
Und_ 

1.650,00 

I 
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policrom i I I 
ia, papel l 

. ~:s~~- . i 
LOTE 20- MATERIAIS GRAFICOS- CAPÃ-

1---.,......,..--:-=-0E PROCESSO 
Capa de' 
abertura ; 
de · 
process i 

~press-1 
01 

áo em i 

2.000 
Und .. 

0,59 1.180,00 

I 
policrom : 

·----~ia~·~p;ap~le~I~~-----L----~-------~ 

! branco 
: offset 

180g 
tamanh 
O 45 X 

: 31.5 em. 

Valor Total do lotes R$ 
16.940,00 

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de 
Preços. se houver necessidade do fornecimento 
imediato, a UEAP convocará a empresa cujo preço 
foi registrado. 
5.2 A UEAP fará a solicitação para a entrega do 
objeto mediante emissão de pedido de entrega. 
cujo conteúdo deverá estar de acordo com as 
especificações constantes do Termo de 
Referência - Anexo I elo Edital de licitação n• 
005/2013-UEAP, enviando o referido pedido via 
fax. 
5.2.1. A empresa adjudicatária deverá acusar o 
recebimento da solicitação, por me1o do fax n• 
2101-0523. no prazo máximo de 24 horas. 
5.3. A empresa adjudicatár-ia fica _obrigada a 
atender todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de .Registro de Preços. 
5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços. a 
empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os 
materiais, conforme especificações e condições 
contidas no Edital de Licitação n° 005/2013-UEAP 
e em seus anexos e na proposta apresentada, 
prevale~endo. no caso de divergência, as 
especificações e condições do EditaL 

6 -DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. Constituem obrigaçõés da UEAP jórgão 
gerenciador), além das especificadas no Edital 
de Licltaçlio n• 00512013-UEAP e em seus 
anexos: 
6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, 
providenciand.o a indicaçao. sempre que 
solicitado, da empresa registrada, para 
atendimento ãs necessidades da Administração, 
obedecendo aos quantitativos definidos no Edital 
de licitação n• 005/2013-UEAP; · 
6.1.2. Notificar a contratada quanto ao pedido de 
entrega. mediante o seu envio por meio de fax. a 
ser repassado ou retirado pessoalmente pela 
contratada; 
6.1.3. Notificar a contratada de qualquer 
irregularidade encontrada no fornecimento dos 
equipamentos; 
6.1.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de 
forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatfveis com os praticados; 
6.1.5. Conduzir os procedimentos relativos a 
eventuais negociações dos preços registrados e à 
aplicação de penalidades por descumprimento do 
pactuado nesta Ata de Registro de Preços. 
6.2. Constituem obrigações da empresa 
registrada, além das discriminadas no Edital de 
Licitação n• 005/2013-UEAP: 
6 2 .1. Assinar esta ata, nos prazos determinados: · 
6.2.2. Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
0teis, quanto à aceitaçao ou não do fornecimento 
a outro órgao da Administraçao Pública. nao 
participante deste registro de preços. que venha a 
manifestar o interesse em utilizar o presente 
ajuste; 
6 2.3. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
notificação, documentaçao de habilitação e 
qualificação cujas validades encontrem-se 
vencidas; 
•: 2.4. Manter atualizados os dados da empresa e 
:ie seus representantes. tais como; endereços. 
<elefones. fax. e-mail, entre outros. 
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7 - 00 PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado mediante 
depósito bancário em conta corrente: até o 10° 
(~éc1mo) dia útil da apresentação da 1\fota 
F1scai/Fatura devidamente atestada pelo 
responsáyel pela fiscafizaçao do Contrato, 
obseNada a ordem cronológica estabelecida no 
art. 5• da lei n• 8.666193. · 
7 2. A Contratada deverá encaminhar, juntamente 
com o material, a Nota Fiscal/Fatura em nome da 
Contratante, descontadas quaisquer eventuais 
glosas de valores, a fim de que sejam adotadas as 
medidas afetas ao pagamento. 
7.3. Será considerada, para fins de pagamento, a 
data do "atesto" certificando o cumprimento 
definitivo do seNiço por esta Universidade. 
7.4. O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos 
os documentos dos quais deva constar deverá ser 
o mesmo indicado no p~eâmbulo do Contrato, na 
proposta comercial apresentada por ocasião da 
licitação, e na Nota de Empenho. · 
7.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por 
inexatidão, o novo prazo será contado a partir da 
sua reapresentação e novo "atesto". 
7.6. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não 
aprovada, em hipótese alguma seNirá de pretexto 
para que a Contratada suspenda a prestação dos 
SeNiÇOS. 
7.7. A Contratada indicará na Nota Fiscal/Fatura o 
nome do Banco e o número da agência e da 
conta-corrente para efetivação do pagamento. 
7.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra 
circunstancia que desaprove a liquidação da . 
despesa. o pagamento será sustado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo. neste caso. 
quaisquer ônus para a UEAP. 
7.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto 
pendente de liquidação .qualquer obrigação 
finance1ra que lhe for .imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 
7.10. A atualização financeira prevista no item 
anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura 
correspondente a ocorrência. 
7 .11. No caso de eventual atraso de pagamento, 
desde que a Contratada ,não tenha concorrido de' . 
alguma forma para tanto, fica convencionado que 
a taxa de atualização financeira devida pela 
CONTRATANTE, .entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela, será mediante a ~r:k:ação da seguinte· 
fórmula: 
EM= I xN xVP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; 
ve. =Valor da oarcela a ser oaoa: e _ 

. I = lndice de atualizâção financeira = 0,0001644, 
assim apurado: 
I = (TX/100} I= (6/100) I = 
0,0001644 

365 365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
7.12. 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 encontra 
adimplente com suas obrigações tributárias. 
previdenciárias e trabalhistas; 
7.13. A mora na apresentação das certidões ou 
documentos pertinentes ou a reiterada 
procrastinação em apresentá-los será causa de 
rescisão do contrato. 

8 ·DA HEVOGAÇÃO DA ATA E 
CANCELAMENTO DO REGISTRO 

8.1. O reg1stro do fornecedor será cancelado 
·quando: 
9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro ' 
de preço; 
9.1.2. Não retirar a nota de empenho ou 
instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração. sem justificativa aceitável; 
9.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos 111 ou 
IV do caput do art. 87 da Lei n• 8.666, de 1993. ou 
no art. 7° da Lei n• 10.520. de 2002. 
8.2. O cancelamento de registro de preços nas 
hipóteses previstas no item 9.1, será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a amola defesa: 
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9 - DÀ VIGÊNCIA 

9.1. A vigêr.1cia desta Ata de Registro de Preços é 
de doze meses. contado da publicação do extrato 
no. Órgão da Imprensa Oficial do Estado. 

10 -DAS PENALIDADES 

10.1. A contratada ficará sujeita. nos casos de 
atraso injustificado no fornecimento. inexecução 
total ou parcial do contrato a ser firmado. às 
sanções previstas na Lei n• 10.520/2002, a serem 
aplicadas pela autoridade competente da UEAP, : 
conforme a gravidade do caso. assegurado o 
direito á ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos poNentura causados á 
Administrçção, e das cabfveis cominações penais. 
na forma descrita no Edital de Licitação n• 
09_512013-UEAP. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua 
assinatura pelas partes não geram para· o registro 
de preços objeto desta ata e a sua assinatura 
pelas partes não geram para a UEAP obrigação 
de solicitar o fornecimento que deles poderá advir 
independentemente de estimativa de consumo 
indicada no Edital de licitação n• 005/2013-UEAP. 
11.2. A empresa signatária desta ata. cujo preço é 
registrado, declara estar ciente de suas obrigações 1 

para com a UEAP, nos termos do Edital de , 
licitação n• 005/2013-UEAP e da sua proposta, · 
que passam a fazer parte da presente ata e a 
reger as relaÇões entre as partes, para todos os 
fins. 

11.3. Desde que devidamente justificada a 
vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante· 
sua vigência. poderá ser utilizada pór qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública 

que não tenha participado do procedimento 
licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador nos termos do art. 22 d6 Decreto n• 
7.892/.2013. . . 
11.4. As aquisições ou contratações adicionais a 
que se refere o item anterior não poderão exceder, . 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados ria ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e. órgãos 
participantes. 
1t5. O quantitativo decorrente das adesões a ata ' 
de registro de preços não poderá exceder. na 
totalidade.· ao qufntuplo ·do quantitativo. de cada ' 
item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgão participantes. 
independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem 
11.6. As demais condições estão consignadas nos 
seguintes documentos, que são parte desta ata, 
independentemente de transcrição: • 
11.6.1. Edital de licitação n• 005/2013-UEAP; 
11.6.2. Termo de Referência, correspondente· ao 
Anexo I do Edital de Licitação n• 502696/2013-
UEAP; 
12.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada 
ao último lance do Pregão. 

12- DO FORO 

12.1. Fica eleito, de comum acordo entre as ' 
partes. o Foro da Comarca de Macapá - AP. para 
dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 
contrato decorrente, com expressa renúncia a 
-outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

13- DA PUBLICIDADE 

13.1. O extrato da presente Ata de Registro de 
Preços será publicado no órgão da Imprensa 
Oficial do Estado, conforme 6 disposto no 
parágrafo único do art. 61 da lei n• 8.666/1993. 
1~.2. E por estarem assim, justas e acordadas. as 
partes assinam a presente ata em três vias de 
igual teor e forma para todos os fins de direito. 

Macapá-AP, 11 de novembro de 2013. 

órgão gerenciador: 

Profa. Ora. A ~ç_ EIRA BORGES UNIVERS~~O DO·AMAPÁ 
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Pela empresa adjudicatária: 

~ .. ,/'i ___ , 
-=~~L,/_L,.~ 
Reoresentante legal da empresa 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2013-28 REPETIÇÃO 
PROCESSON"46.000.23M013-UEAP 

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ, por 

intermédio desta Pregoeira, avisa que a licitação 

referente ao Pregão Eletrônico n• 006/2013/UEAP, 

realizada no dia 1311112013. cujo objeto de contratação 

é fornecimento parcelado_ de combustivel biodiesel S1 O 
e reagente químico ARLA 32 em atendimento as 

necessiaades dos veículos pertencentes a esta 

Instituição, foi declarada DESERTA, em razão de 

nenhuma empresa apresentar proposta. 

Macapá, 13 de novembro de 2013. 

M 
. I . ~f't,'J.íc,..-

ana ract §Hva da' ltruz 

Pregoeira 

Sociedades de Economia Mista 

(caesa 
Rui Guilherme Smith Neves 

EXTRA TO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO 
DESENVOLVIMENTO DE OBRAS 

,, • PELA ,CAESA: Ruy Guilherme Smith Neves - Diretor 
Presidente, Evandro Amaral Pingarilho - Diretor Administrativo 
e Finance11o. Agostrnho Alves de Oliveira Júnior - Diretor 
Técnico e Carlos Antonro Almeida de Mello - Diretor 
Operacional. 
PELO MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI, REPRESENTANTE: MANOEL JOSE 
ALVES PEREIRA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente Tenno de Cooperaçao tem como objeto o apoio 
técnrco e a colaboração no desenvolvimento das obras que são 
realizadas· pelo Município. objeto do Convênio TC PAC 
n'0035/2012, celebrado entre o Municlpio e a FUNASA, em OI 
de junho de 2012, a fim de potencializar o resu~ado das ações 
de saneamento desenvolvidas com recurso da FUNASA. para 
Execução de Srstema de Abastecrmento de Água no ãmbrto do 
Município, de acordo com as condições abaixo especificadas. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
O presente Acordo de Cooperáção Técnica é frrmado com 
amparo legal no art t t 6 da Lei n' 8 666193 
CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO: 
O presente instrumento tem prazo de vigência de t 2 (doze) 
meses. contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado mediante termo aditivo. conforme interesse das 
partes. 
CLÁUSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
A presente cooperação não envolve transferência de recursos 
financeiros entre os participes. 

Macapá. 15 de outubro de 2013. 

Ruy Guilhe~!teves 
Diretor Presidente 

EXTRATO DO CONTRATO DE EMERG~NCIA PARA A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
LARANJAL DO JARI E A COMPANHIA DE ÁGUA E." 
ESGOTO 00 AMAPÁ- CAESA. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. 
REPRESENTANTE: MANOEWOSE ALVES PEREIRA. 
CONTRATADA: CAESA. Ruy Guilherme Smith Neves -
Diretor Presidente, Evandro Amaral Pingarilho - Diretor 
Administrativo e Frnanceiro, Agostinho Alves de Oliveira Júnror 
- Diretor Técnico e Carlos Antonio Almeida de Mello - Diretor 
OperacionaL 

I. DO FUNDAMENTO LEGAL: 
Cláusula Primeira - A lavratura do presente contrato está 
fundamentada no art. 39, § 6', do Decreto Federal n' 7 217110, 
no art. 24, inciso IV, da Lei n' 8.666193, no Decreto-Lei n' 490. 
de 04 de março de 1969 Que criou a Companhia de Água e. 
Esgoto do Amapá. com a responsabilidade de coordenar o 
planejamento. executar, operar e explorar os serviços públicos 
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de saneamento básico no Estado do Amapá, bem como no 
Decreto-Estadual n' 0013 de t1 de abril de 1989, que aprova o 
Regulamento Geral de Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água e Coleta de Esgoto Sanitário do Estadc do Amapá. 
11. 00 OBJETO: 
Cláusula Segunda- O presente contrato tem por objeto a 
prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário pela CONTRATADA aos usuários do 
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ. por meio das 
instalações de propriedade da CONTRATADA. 
V. DO PREÇO: 
Cláusula Décima -A CONTRATADA será remunerada pelas 
tarifas pagas pelos usuários. 
Parágrafo Único - Os débitos dos usuários pendentes no 
momento da extinçao deste Contrato serao de titularidade da 
CONTRATADA. de forma automática, independentemente de 
nolificaçao ou qualquer outra providência. 
Vil. DO PRAZO: 
Cláusula Décima Terceira - O prazo de vigência do contrato 
será de 160 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado pelo CONTRATANTE. tão 
logo esteja concluído eventual procedimento para a celebração 
de contraio de programa. · 

Macapá/AP, 11 de Setembro de 2013. 

. '\ J+-y 
Ruy Guilhet: Smilh Neves Direlo~~resldente 

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO 

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI E A 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 00 ESTADO DO 
AMAPÁ- CAESA 

DONATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL 
DO JARI/AP. REPRESENTANTE: MANOE::L JOSÉ ALVES 
PEREIRA 
BENEFICIÁRIA: CAESA. REPRESENTANTE: Ruy 
Guilherme Smith Neves - Diretor Presidente, Evandro Amaral 
Pingarilho - Drretor Administrativo e Financeiro. Agostinho 
Alves de Oliveira Júnior - Diretor Técnico e Carlos Antonio 
Almeida de Mello - Diretor OperacionaL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:Constitui objeto do 
presente Termo de Doaçao o Srstema Isolado da 
Comunidade Água Branca do Cajari. contendo 
_ 01 Motor Bo1"'1b;; de 15 CV. 
_ 01 Motor Bomba Dosadora de 02 cabeças; 
_O 1 Motor Bomba de Caplação de 30 cv 
_,Estação de Tratamento de Agua com capac•dade de 10 
m·lh. 
Casa de Química: 

}levado em Concreto, com altura de 10 m e uma Caixa 
d'água com capacidade para 10.000 lrtros 
CLAUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO: Em se 
tratando desta DOAÇÃO a OENEFICIÁRIA ccmpromete-se 

· a dest,nar os bens. objeto deste instrumento a execução de 
açõe's pertrnentes a mesma. sendo estes para utilização 
pelo órgão. 
CLÁUSULA QUARTA: DA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL 
A DONATÁRIA providenciará, dentro do prazo de 90 
(NOVENTA) dias, a contar da assinatura deste termo, a 
demarcaçao e regularizaçao do imóvel onde está edificado o 
Sistema Isolado da Comunidade Agua Branca do Cajari, 
passando a sua titularrdade à BENEFICIÁRIA. 

Laranjal do Jari.- AP .. ~6 de n:: de 2013. 

- -~1 i.\I-Y 
Ruy Guithe e Smlth Neves 

Direto Presidente . 

TERMO DE JUSTIFICACÃO 

TERMO DE REFERENCIA 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO. 

AMAPÁ - CAESA, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica sob o W 05.9761311/0001-04, 
pelo presente instrumento, vem promov'er 
retificação no texto, do item 01, da ATA da 

Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 
janeiro de 2013, por ocorrência de erro material 
Logo, · 

ONDE· SE Lé: R$ 5.680.496,61 (cinco milhões, 

seiscentos e oitenta . mil quatrocentos e 
noventa e seis reais e sessenta e um 
centavos), LEIA-SE: R$ 5.680.498,61 (cinco 
milhões, seiscentos e oitenta mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta 
e um centavos). 

Em decorrência da RETIFICAÇÃO fica 
consolidada a Ata da ·Reunião da Assembleia 
Geral Extraordinária, com o valor corrigido. 
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RUY GUILHl

1 ~iSMITH NEVES 

Diretor Pr~~!~te CAESA 

Acionista 

Acionista 

Acionista 

Acionista Acionista 

RESiil .lADO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: 63202/2013-0IRTE/CAES:\ 
TOMADA DE PREÇO N" 016/2013-CPUC.'\F.SA 
TIPO: MENOR PREÇO GLOt:lAL- DATA: 22/t0/2013, às iOhOO 
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA. DE ABASTECIMENTO llE 
ÁGUA DE PRACUliBA-.W 
VALOR: R$407.44.9,16 (quatrocentos e sele miL quatrocentos e 
quarenta e nove reais c vinlc t: seis centa\'Os). 
EMPI{ESA: PARU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS f.HlA
F:PP,CNPJ 14.57J.2J2/000I-4J,I.IO (cento e cinquenlal dia<. parn 
entrega do sel'\dço. 
IIOMOI.OCAÇÀO 13/1 !i2013.RECURSOS:PHO.H!APÁIGEA
PE~I- RNDES. 
P. m&zur~,j 

Brr cy-Jtiesus Guirii?.iàes 
Presidente do CPUCAESA 

Ministério Público Estadual 

(Procuradoria Geral de Justiça ) 

lvana Lúcia Franco Cei 

PREGOEIRO-PORTARIA 126!2013-GAB/PGJ 

O I\11NISTI:RIO PtBLJCO DO ESTADO DO 
AM,\PÁ, ATR-\VÉS DE SEU PREGOEIRO E 
EQUIPE DE APOIO, AVISA QlfE ESTARÁ 
PROMOVENDO LICITAÇÃO, CO-'IFOR\1E 
ABAIXO ESPECIHCADO: 
l'rocmo n•: 3006724120t3-MPAP 
Modalidade: Pregão Presencial n• 070/2013-MPAP 
·npo: \1ENOR PREÇO, giQbal. 
Data da Abertura: 29/11/2013 (sexta-feira) 
Hora da licitaçAo: 09:00 Horas 

.LOCAL: SALA DE REUNIÕES OA CPL '10 l'RÉOIO 
DA PROCURADORIA GERAL DE JI:STIÇA-~fPAP, 
LOCALIZADA NA AV. FAB, N•. 064 - CENTRO, 
I\1ACAPÁ-AP. 

OBJETO(Resumo): AQUJSIÇ.:\0 DE liMA 
SOLlJÇÃO(SERVIÇOS E BENS) PARA 
CAP11JRA AUDIOVJSUAt'4 GRAVAÇÃO 
DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIA
MENTO E DISPONIBILIZAÇ • .\0 DESTAS 
INFORMAÇÕES POR MEIO lllGITAL E 
TEXTUAL para consulta de audiências, oitivas. 
reuniões e licitações, incluind~ instalação, 
treinamento e suporte técnico, conforme 
espet:ificações e quantidades constantes no termo 
de referência e anexos do Edital. 

O Edital poderá ser obtido no endereço acima 

citado, ou através do site: www.mpap.mp.br a partir 
do dia 18/11/2013 ou após a publicaçao deste aviso 

em todos os meios de divulgação exigidos em Lei O 
pregoeiro e sua equipe de apoio oolocam-se à 
disposição dos interessados para esclarecer quaisquer 
informaçOes ou dúvidas sobre o certame em apreço 
no horário normal de expediente, das 08:00 és 14 :OOh, 
no endereço acima citado, ' pelo e-mail 
cpl@mpap.mp.brou pelo telefone: (96) 3198-1652. 

MACAPA-AP, 14 de novembro de 2013. 

\-, ~ (-, ·!7 
. 1.._' . {j 

ira Costa Jto 
. goeiro!MPAP 
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r.· .. · .. :.·.· .. ·.:·~·Y.i·~-~---~-~.:~~-~--~-~.!.·.~·.?·~.?.··.·.· .. ·.··.· .. J 
O \IIMSTI:RIO PÜRUCO DO :ESTADO ·DO 
.'\.\tAPÁ, ATRAVÉS 'DE SEl" PREGOEIRO ·E 
EQIJJPt llf. APOIO, A VISA QllE ESTARÁ 
PR0\10\'E~ilo UCITAÇ.4.0, CONFOR\fE 
AR.\IXO ESPECIFICADO: 
Procêsso n": 3007255/ÍOIJ-MPAI' 
Modalidade: Preglo Prestncial n' 07312013-\fPAP 
Tipo: MENOR PRt.:ÇO I'() R ITEM. 
Data da Abertura: 03/12/2013 (TERÇA-feira) 
llorà da liritaçio: 10:00 llrira5 (honirfo de Macap:I·AI'} 
LOCAL: SALA llA CPL !lA PROCliRADORIA 
Gt:RAL DE JIISTIÇA-MPAP, LOCAUZADO M AV. 
FAO, N". 064- CE!\'TRO, \fAC AP Á-AP. 
ORJETO: Registro de Preços p~111 ruturas t t>tntuais 
aquisições dt Material de Con~umo do tipo, Guincho. 
Elétrico, para atender ao Ministério Público do Estado 
do Amap6, conforme Hpecificaçllu c quantidades 
con~tantes no termo de reftrincia e anexo dtste Edital, 
independentes de tnilscriçao. 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO (a partir do dia 
19/11/2013) NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU 
ATRAVtS DO S1TE: www.mpap.mp.br 
O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO 
COLOCAM-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERES· 
SAOOS. PARA ESCLARECER QUAISQUER 
INFORMAÇ0ES OU DÚVIDAS SOBRE O CERTAME 
EM APREÇO NO HORARIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE. DAS 08:00 As 14:00 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, TELEFONE: (96) 3198-
1652 OU PELO E·MAIL cel@mpap.mp.br. 

Marcos R~v MãÍI!Ihães de Abreu 
PrRnnP.irn!MPAP 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PUBLICAÇÃO DA ERRÁTAOOPREGAO 
PRESENCIAL N• 07212013/MP-AP 

PROCESSO N• 3006968/2013 

OBJETO(resumo): Registro de Preços para 
futuras e eventuais aquisições de Material 
Permanente (Relógio de Ponto Biométfico), 
para atender ao Ministério Püblico do Estado 
do Amapá. 

ONDE SE LÊ: 

Hora da Licitação: 10:óo Horas (Horário de 
Macapá-AP). 

LEIA·SE: 

Hora da LlclUiçlo: 16:00 Horas (Horário de 
Macapá-AP). 

\ 
Marcos lh4es de Abreu 

Pregoeiro Oficiai!MP-AP 

fpAB 
Paulo Henrique Campeio Barbosa 

Not!flcaclo N"12912013- TEO • OAB/AP 

) 

Macapa (AP), 12 de novembro de 20t3. 

IIm. Sr. 

DR.: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO - OAB/AP 

N' 525 

Senhor Advogado 

considerando o despacho exarado no 

Processo étlco-Oiàclpllnar n•. 03012013- TED-OABIAP, no 

quel V.Sa.. figu.ra como Representado e, tendo como 

Representante JUSTIÇA 00 ESTADO DO {'oMAPA -

COMARCA DE /oMCAPÁ - 2• VAAA CRIMINAL, comunico-lhe 

que V.Sa., tem o prazo de 15 (quinze) dias para. querendo, 

(otÁRio oFíciÃL) . 

Notlfleacao N"131/2013- TED • QABIAP 

Macapá (AP). 12 de novembro de 2013. 

IIm. Sr. 

DR:: WÁLSER SILVA DE LIMA- OABIAP N' 282 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 

Processo éUcO-Diaclpllnar n•. 11312011- TED.OABIAP, no 

qual V.Sa., figura como Representado e, tendo como 

Represenlante EUA SILVA DE LIMA, comunico-lhe que V.Sa., 

tem o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar 

DEFESA PR~tA, consoante o disposto An. 52 do Código de 

Ética e Disciplina. em raz:Ao da represéntação feHa con1ra 

V.Sa., da qual se junta oópia, devendo Indicar as provas que 

deseja produzir, apresentando, se for o ca"so, rol de 

testemunha até o máximo. de OS (cinco). 

Hollflcacio tf132/2013- TEO • OABIAP 

Macapá (AP), t2 de novembro de 2013. 

IIm. Sr. 

DR.: PEDRO DE PAULA RODRIGUES - OABIAP N' 1056-A 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 

Processo étlço.()iac!pl!nlll' n•. 164/2007 - TED.OABIAP, no 

qual V.Sa., r~gura como Representado e, tendo como 

Representante JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 

MACAPA. comunico-lhe que V.Sa .• tem o prazo de 15 (quinze) 

. dias para, querendo, apresentar DEFESA PR~IA, consoante 

o disposto Art. 52 do Código de ética e Disciplina, em razao da 

representação fe~a contra V.Ss , da qual se junta cópia, 

devendo indicar as provas que ~ese)a prOduzir, apresentando, 

se for o caso. rol de testemunha até o mâ ·.mo de 05 (cinco). 

At•nclosamentt; 

Noflf!caçlg tr13312013- TED • OAB/AP 

Macapá (AP). 12 de novembro de 2013. 

IIm. Sr. 

OR.: WILMAR PINTO DE CASTRO JÚNIOR- OABIAP W 

1811-A 

Senhor Advogado 

CoMiderando o despacho exarado no 

Processo Éllco·Disclptlnar n•. 083/2009- TED.OABIAP. no 

qual V.Sa., figura como Representado e, tendo como 

Representante 2' VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ, 

comunico-lhe que v.sa .. tem o prazo de t5 (quinze) dias para, 

querendo, apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante o disposto , 

Art. ·52 do Código de ética e Disciplina, em razêo da 

represenlaçAo feita contra V.Se., da qual se· junta oópia, 

devendo indicar as provas que deseja produzir. apresentando, 

se for o caso, rol de testemunha até o má · o de 05 (clnco). 

apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante o disposto Art. 52 do Atenciosamente; 

COdigo de Jôtica e Disciplina, em razão da. represantaçao feHa 

contra V.Sa., da qual se junta cópia, devendo indicar as provas 

que deseja produzir, apresentando, se fqr o caso, rol de 

lestemunha até o máximo de 05 (cinco). 

Notlftcacio lf134!2013- TEP · OABIAP 

Macapá (APJ. 12 da novembro de 20t3. 

IIm. Sr.· 

DR.: SANDRO MODESTO DA SILVA- OABIAP !f 399 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 

Proces•o ~Uco-Oiaclplinar n•. 027/2009- TED.OABIAP, no 

qual V.Sa., figura como Representado e, tendo como 

Representante ISMAEL VIEIRA LUCENA, comunico-lhe que 

V.Sa.. tem o prazo de 15 (quinze) dias pare, queréndo. 

apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante o diSilO'to Art. 52 do 

Código de !Õtica e Disciplina, em rezêo da representação fe~a 

contra v.sa., da qual se junta cópia. devendo indicar as provas 

que deseja produzir, apresentando. &e for o caso. rol de 

. Atanclosamente: 

NO!Jftçaclo W135/2013 - TeO • OABIAP 

Macapá (AP). t2 de novembro de 2013. 

IIm'. Sr". 

DR'.: THAFNES ABRAAO.MONASSA DE ALMEIDA

OABIAPN"928 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 
Procasao êtlco·Diaclplinar n•. 046/2009- TEO.OABIAP, no . 

qual V.Sa., figura como Representado e, tendo como 

Representante JAIME DA SILVA PINHEIRO, 9º"'unfco.lhe que 

V.Sa., tem o prazo da t5 (quinze) dias para. querendo. 

apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante o disposlo Art. 52 do 

_Código de ~tica e Disciplina, em rado da representaçlo fe~a . 
contra V.Sa., da qual se junta oópi1, devendo Indicar as provas 

que deseja produzir, apresentando, se for o caso, rol de 

testemunha até o mQxlmo de 05 (c ). 

Atenciosamente; 

Notlflcaclo N'13612013- !ED • OAB/Ap 

Macapd (AP), t2 de nove.mbro de 20t3. 

IIm'. Sr". 

DR".: MARLÚCIA DE FARIAS BARRIGA- OABIAP N°1479 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 

Procasso ÉUco-Diaclpllnar n•. 00612009- TED·OABIAP, no 

qual V.Sa .. - figura c;omo Representado e, lendo como 

Reprasentante DALVA 'OE JESUS CAVALCANTE DOS 

SANTOS. comunico-lhe que V.Sa., tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para; querendo, apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante 

• o disposto Art. 52 do Código de Ética e Disciplina. em razao da 

reprasenteçAo feita contra V.Sa., da qual se )unta cópia. 

devendo indicar as provas que deseja produzir, apresentando, · 

se for o caso, rol de testemunha até o máximo 05 (cinco). 

Atenciosamente; 

NoU!lcacAo NOJ37/2013- TEO • OABtAP 

Macapá. (AP), 12 de novembro de 20t3 

IIm. Sr. 

DR.: SEBASTIÃO ÓE NAZARé DA SILVA- OABIAP N' 509 



Maca á 14.11.2013 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 

Processo Ético-Disciplinar n'. 028/2009- TED.;OABIAP. no 

qual V.Sa., figura como Representado e, tendo como 

Representante VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA 

DE MACAPA, comunico-lhe que V.Sa., tem o prazo de 15 

(quinze) dias para, querendo, apresentar DEFESA PRÉVIA, 

consoante o disposto Art. 52 do Código de Ética e Disciplina, 

em razao da representaçao feita contra V.Sa., da qual se junta 

cópia, devendo indicar as provas que deseja produzir, 

apresentando, se for o caso, rol d~ testemunha até o máximo 

de 05 (cinco). 

Notlflcacao N'138/2013- TED • OAB/AP 

Macapá (AP), 12 de novembro de 2013. 

IIm. Sr. 

DR.: MARIO CARNEIRO- OABIAP N' 1809-A 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 

Processo Ético-Disciplinar n'. 068/2009- TED-OAB/AP, no 

qual V.Sa., figura como Representado e, tendo como 

F: !presentante VARA ÚNICA DE SERRA DO NAVIO, 

c"munico-lhe que V.Sa., tem o prazo de 15 (quinze) dias para, 

q•1erendo, apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante o disposto 

Art. 52 do Código de Ética e Disciplina, em razao da 

representaçlo feita contra V.Sa., da qual se junta cópia, 

devendo Indicar as provas que deseja produzir, a~resentando, 

e 05 (cinco). 

Atenciosamente; 

NOtlficacpo N'139{201 3 - TED • OA8JAP 

Macapá (AP). 12 de novembro de 2013. 

llm.S1. 

DR.: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTARÉM

OAB/AP N' 843 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 

Processo Ético-Disciplinar n•. 055/201D- TEO-OAB/AP, no 

qual V.Sa., figura como Representado e, tendo como 

Representante .ANDERSON LIVIO LEITE ANDRADE DE 

OLIVEIRA, comunico-lhe que V.Sa., tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para, querendo, apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante 

o disposto Art. 52 do Código de Ética e Disciplina, em razão da 

representação feita contra V.Sa .. da qual se junta cópia, 

devendo indicar as provas que deseja produzir, 

se for o caso, rol de testemunha até o máximo 

Atenciosamente; 

IIm. Sr. 

FR 
VI 

Notif!cacAo N'140/2013- TED • OAB/AP 

Macapá (AP), 12 de novembro de 2013. 

DR.: CARLOS ALFREDO BARRETO DA SILVA- OABIAP N" 
~~A -

Senhor Advogado 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Considerando o despacho exaradÓ no 

Processo Ético-Disciplinar n°. 0461201D- TED-OAB/AP, no 

qual V.Sa.. figura como Representado e, lendo como 

Representante MARIA LUCIA BRUNO, comunico-lhe que 

V.Sa., tem o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, 

apresentar DEFESA PRÉVIA. consoante o disposto Art. 52 do 

Código de Ética e Disciplina, em razêo da representaçao feita 

conlra V.Sa., da qual se junta cópia, devendo indicar as provas 

que deseja produzir, apresentando, se for o caso, rol de 

testemunha até o máximo de 05 (cinco). 
. ~ 

Atenciosamente; 

No!lflcacao N'141/2013- TED • OAB/AP 

Macapá (AP). 12 de novembro de 2013. 

IIm. Sr. 

OR.: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTARÉM

OAB/AP N' 843 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho _ exarado no 

Processo Ético--Disciplinar n'. 06212009- TED-OAB/AP, no 

qual V.Sa., figura como Representado e, tenclo como 

Representante JUIZADO ESPECIAL NORTE, comunico-lhe 

que V.Sa., tem o prazo de 15 (quinze) dias para. querendo, 

apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante o dispostó Art. 52 do 

Código de Ética e Disciplina, em .razao da representaçao feita 

contra V.Sa., da qual se junta cópia. devendo indicar as provas 

que deseja produzir, apresentando. se for o caso, rol de 

testemunha até o máximo de 05 (cinco). 

Atenciosamente; 

Notlflcacao N'142/2013- TED • OAB/AP 

Macapá (AP), 12 de novembro de 2013. 

IIm. Sr. 

DR.: UBIRATAN ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS

OAB/AP N" 738 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 

Processo Etlco-Disclpllnar n'. 03112009- _TED-OAB/AP, no 

qual V.Sa., fi!Jura como Representado e, tendo como 

Represenlante CILENE BATISTA FERREIRA, comunico-lhe 

que V.Sa., tem o prazo de 15 (quinze) dias. paçl1, querendo, 

apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante o disposto Art. 52 do 

Código de Ética e Disciplina, em razAo da representação feita 

contra V.Sa., da qual se junta cópia, devendo indicar as provas 

que deseja produzir. apresentando, se for o caso, rol de 

testemunha até o máximo de 05 (cinco). 

Atenciosamente; 

Notlflcaclo N'14312013- TED • OABIAP 

Ma capá (AP), 12 de novembro de 2913. 

IIm. Sr. 

DR.: ELISTON JOSÉ PIMENTEL BENTES MONTEIRO

OABIAP N'-1229 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 
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Processo Ético-Disciplinar n•. 009/2007- TED-OAB/AP. no 

qual V.Sa., figura como Representado e, tendo como 

Representante MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTIÇA, comunico-lhe que V.Sa., tem o prazo de 

15 (quinze) dias para, querendo, apresentar DEFESA PRÉVIA, 

consoante o disposto Art. 52 do Código de !:tica e Disciplina: 

e·m razAo da representação feita contra V.Sa., da qual se junta 

cópia, devendo indicar as provas que deseja produzir. 

apresentando, se for o caso, rol de testemunha até o máximo 

de 05 (cinco). 

Atenciosamente; 

Macapá (AP), 12 de novembro de 2013. 

IIm. Sr. 

DR.: CARLos· ALFREDO BARRETO SILVA- OAB/AP N° 

695--A 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no 

- Processo Ético-Disciplinar n•. 169/2007- TED-OABIAP, no 

qual V.Sa., figura como Representado e, tendo como 

Representante VARA 00 TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA 

DE MACAPA. comunico-lhe que V.Sa., tem o prazo de 15 

(quinze) dias para, querendo, apresentar DEFESA PRÉVIA, 

consoante o disposto Art. 52 do Código de Ética e Disciplina, 

e~ razao da representaçêo feita contra V.Sa., da qual se junta · 

cópia, devendo indicar as provas que de~ e;, -· "~uzic, 

apresentando, se for o caso, rol de testemunha até õ màxorno 

de OS (cinco). 

Atenciosamente; 

Notjfícacllo N'145/2013 • TED • OAB/AP 

Macapé (AP), 12 de novembro de 2013. 

IIm. Sr. 

DR.: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO- OABIAP N' 

525 

Senhor Advogado 

Considerando o despacho exarado no · 

·Processo Ético--Disciplinar n•. 173/201~ TED-OAB/AP, no 

qual V.Sa., figura como Representado e,. tendo como_ 

Rel?resentante ILVANI BARBOSA DOS SANTO~, comunico-;· 

lhe que V.Sa., tem o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, : 

apresentar DEFESA PRÉVIA, consoante o disposto Art. 52 do . 

Código de Etica e Disciplina, em razao da representaçao feita . 

contra V.Sa., da qual se junta cópia, devendo indicar as provas: 

que deseja produzir, apresentando, se for o caso, rol de: 

testemunha até o máximo de 05 (cinco). · 

Atenciosamente; 

EDITAL-N' 003- DECISÃO DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, PARA 
1 

ELEICAO DESTINADA A ESCOLHA DE LISTA SEXTUPLA PARA 
PREENCHIMENTO DA VAGA DE DESEMBARGADOR DO TJAP 

A Direlona da Ordem dos Advogados do Brasil. Secçao do Eslado do 
Amapá (OAB/AP), no uso das atribuições que lhe são conferidas nos 
incisos I e XIV, do artigo 58.-do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 

· n01
• 8.906/94). bem assim em consonância com o disposo1o no art. 8' 

da RESOLUÇÃO N' 001/2012 - CONS. OABIAP e Provrmento n' 
102/2004 do Conselho Federal, após a análise dos documentos que 
mslruem os pedidos de inscrição dos Advogados. em função de 
haverem atendido a lodos os requisitos conslanles da RESOLUÇÃO 
N' 00112012 - CONS. OAB/Af'. DECIDE pelo DEFERIIAENTO DOS 
PEDIDOS DE INSCRIÇÃO, para eleição destinada a escolha de lista 
séxtupla para preenchimento da vaya de Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Amapá. dos Advogados abaixo nominado~ em ordem 
alfa bélica: 



Maca á 14.11.2013 

ANTONIO FERNANDO DA SILVA E SILVA 

ARACI LOURDES DE MORAES F A V ACHO INSABAlO 

CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA 

ELIAS SAL VIANO FARIAS 

FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES 

JAMISO•; NEI MENDES MONTEIRO 

JO!IOlJ M HERBERT CARDOSO DA COSI A 

JORGE JOSE ANAICE DA SILVA 

JORGE WAGNER COSl A GOMES 

JOSENILDO DE OLIVEIRA CUit.•AR 

JOSIMAR DE SOUZA 

LUC!Vt,LDO DA SilVA COSTA 

MA"!CELO POR?INO NUNES 

MILTON DE SOUZA CORREA FILHO 

Ni-RSON DE SÁ GALENO 

OSVALDO SOUZA CAMPOS 

PATRICIA ALMEIDA BP.RBOSf, AGUIAR 

PAULO ALBERTO SANTOS 

RODRIGO DA SILVA UTZIG 

SANDRA REGINA MARTINS MACIEL ALCÂNTARA 

StRGIO SAMPAIO FIGUEIRA 

WASHINGTON DOS SANTOS CALDAS 
Por seu turno a ();reteria da.Ordem dos Advogados do Brasil. Secção do 
Es:ado do Amap:i (OABIAP). com fuleto nos dispositivos legais acima 
C:ladoo. ·DECIDE pelo INDEFERIMEt-;10 DOS PE.OIDOS DE 
INSCRIÇÃO. para eleição des!lnada a escolha de lista sêxtupla para 
preenchimento da vaga de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
;'\mapá. dos Advogados abaixo nominados nm ordem alfabética: 

JOANA D'ARC COSTA DE SOUZA 

t.1ÁRCIO ALVES FIGUEIRA 

SANDRO MODESTO DA Sll VA 

WALDEMIR OA SILVA MORAES 

Macap:i. 12 de novembro de 2013. 

~· \, 
Pat~o H:\riq:~bos. 

Presidente da OAB·AP 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Munic 
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EDITAL DE LOTEAMENTO 
(L_ei Federal n•uas, de 19de dezembro de.1979) · 

A Bacharel PATRICIA PORPtNO NUNES, 
Ofdal Subs111lt!a do Registro de Imóveis desta 

· Comarca de !Jiacapá, Estado·cc Amapá .. Elc, 

FAZ SABER a todos os interessados que a AMAZONAS 
EMPREENDIMENTOS, .·. NEGOC.IOS . IMOBIUÁRIOS 
PARTICIPAÇ0ES E CONSTRUÇOES LTDA. ir.sorna no CNPJ sob n' 
15.572.28510001-0.2, scoi2da na Rodovia .DUQue·ae Caldas. sin', Km 
15. Bairro Coração. nesta C:dadc. neste ato representada por seu -&ócio 
MARCIO CUNHA OE FARIAS, brasileiro. so~eim, oomercion:e, 
por"..ador ·da Car:e:ra de fde:r.N::ade n" 370S6~AP e CPF n° 
655.263.767-53. :vs:dcrrtt~ e domiciltado r.a Rua A:-.dré de Q;ivel.ra 
Cosra. rfJ 832 - 85i:ro San:.a lr.?.s, ne5ta cidade, deposita nc~c 
Serviço Regls1ral o~ doeumentos necessâr,os ex!gtdos pe!o a.1:go 18 
da lei Fedenll n" 6.766.-de 19 de dezem:Jro de.1979. -para o rog:Stro de 
um Loteamcrito der.crrunado "AMAZONAS 1", a ser Implantado no 
tote urbano sob nc 22·V, I~Hzado na Gleba A0-04. neste Municipio 
com u!T'.::a área de 50,00881\a com os limites e co:'!frcntaçOe$ segu:ntcs: 
Ao NOi1e': Com o lote 21·V: ao Sut· com Posse lndefi."t!da; a Leste: com 
Posse lildef~mda e a Oeste co:n .a Rodo\lta Duque de CaXias e Estrada 
ce Fe:ro do Am3pã; ronnaooo uma área totJl do empreendimento de 
600.088100m1

, matnculado sob n° 3356: no 1~ n° 2 de Registro Gerit, 
dt>-·1° OOclo oe ReçiS1ro de Imóveis de:.ta Corr.arca. O Lotea.-neno.o 
comém 500 088.00rrr' do proje:o diVJdté:;s em 1 088 (mil e crtenta e 
on.o)· lot~S. compostos ee~m 24 (vi.'lte e quatro) quadros, com .:.s 
seguintes numerações de OI~ Zt: a pnmeira- com 40 teles, iileé'mdo 
'10.40:l,OOtnl;· a scganda • cem 51 lc!cs. medmdo 13.000,C0m'. a 
terce~ra- cor:1521otes, meCindo 13.-)00_00m1: a qua:t~- cem 52 to:es. 
rncdi:"ldo 13.COO,OOm1

; a q.J:nla ·com 521oles medindo 13.000.00r':'f2; a 
sexta ·com 52 lotes, medmdo !J.OOO,OCim1 ; 2 stt,rr.a. com 52 l.:t.es, 
med;ndo 13.000,00m1

; a 011ava ·com 52 lotes. med.ndc i3:000,00rY~ a 
nona : com 42 lo:es, medindo 10.600.oomr: a d~elma -com 54 1\r.es, 
medlndo.13.500,00rn',. a décima primeira • com~ lotes, medindo 
13.500,00m': a déelrr"' ,.;g,n~a. com 54 lotes. me<tindo 13.500,00m': 
a décirr.a'·tBrc.f!lrá' • com S4 lotes. medindo 'i:3.500.00m1; a decima 
qua~~a·. com 54 lote$, mediodo 13.500.0J:n': a dêci<r.a quinta· com 54 
ta:.es .. medindo 13.500,00m\s décima se'd.a. com 54 lotes, medindo 
13.500,CJOml, a déCima sé1b.1a- cor.1 2€ 10:cs, mtdlndo ô.SOC,OOrr-.1, a 
dect~ oitava·: ctlm 34 lotes, medi:"'o: 8.500.00~'. a dêclma nona
com 34 lotes, mc-d.ndo e.500.00:ri1• a ... tgt':stma • com Z-4/otes. medindo 
a soo.ocm'. a v1gl:sima prür.P.lr;J- eam Z4 teles. me:hr\do 8 5J0,00rr'. a 
vigéslm~ s~u:ldiJ - com 34 lot~s. medin:So 9 SO:l,D-Jm2, a 'Jlsésimo 
terce1ra ·com 3G :o:es, rnedtndO 8.500.0Vrr'. e a vrgésrma QUS~.a- com 
34 knes, medlne:~ e.ro:>,OOm1

• Contenoo as seguintes átc.as: 'reas <le 
Lotes:· meciindo 273.000.00m'; áreas verdes: :T'ie::ltndo ~9.856,23m'; 
áreu lnsUtuc!Onals: medindo 49.62S,7Smt; á;ea de sistema vl~rb e 
passeio: meêmdo 'r2:7.402,99:n~; áte3 total de 50C.C'88,00m'. 
Considera-se c_ue a propriedade urbana ~orrntn:e _CI.Knpre su3 funç.1c 
·Socfal. quar.do a~er.-:!e à se" exigências iie order.a;ao da c1da~e preVis:a 
.na& le1!. IOCll~. dent.·e as c;uais se Oc!.erva o Pla:'\0 Oiretor. Oesta::a·se. 
asslrn. o Oilpel'do ~ur.JCip:C: corno pn:1eipa1 respcnsávt·l pela poi~ea de 
desenvolvimento tr.bar::t por reoreser.1ar um es!o:-ç.c e."':'' favor. da 
deroocratizaç.âo, qoe M de ~er· ccm;.'~eenoióa no conun1o de um 
si!:terna PQ!itk:c. Cumpre-se. P.OI' issc . .::cr:-,p:-ecnae-los jul'l".2:1':1ente com 
as politteás d~s:nta~s 2 !egzl!la;âo fundiària e ã reg~J!a:iz.aç~i:J 
·urnanis11ca das areéis dos loteamemos, ;)C~ constr.uire;n, mci:as vezes. 
num vetdadei~o invlis:imento lfrt<:r/.sti-:o. vts;mdo â me't'lo1'16 da 
qualidade de vida da âr~a. Faz-sE- ?~~~h·et, assim, regulame:.ta- as 
áreas do IOleA."nen!o s~.:p~c':ado pare frs de r.-.ora:tia. po1s viab:htam 
o exeoeicio da :1:i:adan:~ t:aj2 vi!i!d. C:JC ..: prio:ização da referida á~ea. 
rulmtne no .!!:n&uio a exoec.3t.va ca p<.;:Ju:a::i!:' em busca de merad:tl. E 
p.:.rc que ehegue ao tX.:".~t-eimento ~e :oJ:·~ tJQC.\:'iu-se este. ed!la~ que
será publicado nv j:Jr;.al loca! t: 1\:l :~á~:o OiiCJal oor ué& (03j dias 
c:msecut,vos, po~~;:-do o reg•slro $er :.'1'\P\I':jn~:S~ nc prazc, de quinze 
(15} dias, ttftl~~os.da O.:õla ~ ;:.-o~.:sção, t-JdO hos termos do 
art1go 19 ::la .::lt3j_.._ .. e, ::-e!.1e'i~~-· 

· . . u.acapR-AP.yc~re::-~~· 7r.~·1~ . 
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