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N° 5606 

Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

Órgãos Estratégicos de Execução 

(Corpo de Bombeiros )' 
Cel. BM Miguel Rosário do Nascimento 

COMISSÃO ~ERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00112013-CBMAP 

(PROCESSO N• 13.001.009/2013-CBMAP) 

DECLARO para os devidos fins ·que o Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá- CBMAP. nos termos do art. 8' do Decreto do Estado do Pará n' 
1 093. de 29 de junho de 2004. ADERE a Ata de Registro de Preços n• 001/2013, 
da Secretana .de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará
SEGUPIPA (Orgão Gerenciador), tendo como objeto o Registro de Preços para 
eventual aquisição de veículo tipo Auto Busca e Salvamento- ítem 01. licitação 
na modalidade Pregão na forma eletrônica 'no 046/2012-SEGUP/PA. onde foi 
qualificada a empresa Mônaco Diesel Lida, inscrita no CNPJ sob n" 
05.024.583!0001-04. para o fornec<mento do objeto. conforme aba1xo discriminado. 
oor ser mais vantajoso para a Administração Publica em vi1tude da redução do 
tempo e dos custos para licitar. objetivando a eficiência e celeridade processual: em 
wtude ainda. do preço preposto estar compaiivel com o. de mercado. conforme 
pesquisa de p1eços contida nos autos, e da necessidade da aqu1sição pelo CBMAP 
sendo que obtivemos, através de consulta ao órgão Gerenc1ador (OfiCIO n'' 
36912013-GABiSAGA/SEGUP), a sua anuência. aceita também pelo fornecedor 
iOficlo SIN - Mônaco Diesel Ltda - fls 05), tendo sido mantida as mesmas 
condições do registro 

Item Objeto 

: VEICULO ... -TIPO' --AUTO-i 
1 BUSCA E SALVAMENTO 
: conforme Especificações 
! tec111cas constantes no Termo · 

1 • Valor -:··-----1 
Unid.JQ t : U .1. . Valor Total! 
Med. uar1 .. : n~;rro R$ · 
·-·-··- ,·------· --- --1 

01 i de Referência Und 01 1243 000.00 243 000 00 
1 Marca: Volkswagen. . l 
: Modelo. 8 160 Delivery \ 
; Caoine Avançada. i I 
; Ano/Modelo: 2Ql3!201~--- __ j_ __ .___j ____ j ___ ----~--
Macapá, 04 de dezembro de 2013. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N• 002/2013-CBMAP 

(PROCESSO N' 13.000:970/2013-CBMAP) 

DECLARO para os devidos fins que o Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do .Amapá-' CBMAP. nos termos do art. 11 do Decreto Estadual do Acre n' 
5 967 de 30 de de~embro de 2012. ADERE a Ata de Re9istro de Preços n• 
015/2013. do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (Orgão Gerenciador), 
tendo como um dos objetos o Registro de Preços para futura aquisição de 
mochila costa flexível - itell) 40 (Processo n' 0018113-5/2012), licitação na 
modalidade Pregão na forma eletrônica n' 138/2012-CEL 01. onde foi qualificada a 
empresa SOS Sul Resgate - Comércio e Serviços de Segurança e Sinalização 
Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob n• 03 928.511/0001-66. para o fornecimento do 
objeto, conforme abaixo discriminado, por ser mais vantajoso para a Administração 
Pública em virtude da redução do tempo e dos custos para licitar, objetivando a 
eficiência e celeridade processual: em virtude, afnda. do preço proposto estar 
compatível com o de mercado. conforme pesquisa de preços contida nos autos. e da 
necessidade da aquisição pelo CBMAP. sendo que obtivemos, através de consulta 
ao Órgão Gerenciador (Ofício no 369/Cmt-Geral). a sua anuência. aceita também 
pelo fornecedor (Of1c:o S/N - SOSSul - fls. 06), tendo sido manlida as mesmas 
cond,ções do registro· 

Item Objeto ~~~~-t.--U~~{~o -~~~;~~:~~~1 1 
r---+-:-M71o-c'"'hi7la-:Co-o-s-ta-:F:-cle-x7íV_e,_l. - ' ,.-----;-··---~, ----~ 

01 Modelo ECOFIRE. ~ Und i\' 100 I 443,38 J44 338,00 ! 
: Marca: GUARANY. ·. 1 i i 

Maca pá. 04 de dezembro de 2013. 
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COMISSÃO PERMANEN,TE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 18/2013-CBMAP 

PROCESSO NO 13.000.474/2013 
PREGÃO N' 13/2013-CBMAP 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos cinco dias do mês de dezembro 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, Macapá/AP, 
represe~tado por seu Comandante Geral, CEL · BM MIGUEL ROS-413.10 DO 
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PODER EXECUTIVO 

·Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasil ia: l)ivanaide da Costa Rihriro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndigetias:Coarari Macial Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria ~xtraord. de Políticas pafa Mulheres: Maria Alice L. R. Rcntcs(intcrina) 
Sccrctana btraord. de Políticas Alro Descendentes:Neurirenr Almrida dr Olinira 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Governador: Délcio Fen-eira de Magalhães 
~abmetede Segurança Institucional: Ten.Cel. PM. Cláudio Adriano 8. Ralieiro • 
Controladona Geral: Benedito Halieiro Ferreira 
Procuradoria Geral: Antônio Kleber de Souza dos Santos 
Defensoria Pública: lvanci Magno de Olh·cira 
Polícia Militar: Cel. PM Aclemildo Barbosa dos Santos 
Polícia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo deJ3ombeiros: Cel. B~l Miguel Rosário do Nascimento 
Policia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria·Geral: Raimundo Lima da Silva 

Secretários de Estado 

Administração: Agnaldo Balieiro da Gama 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 
Cultura: José Lui_z Amaral Pingarilho . 
Comunicação: Carlos Henrique Schmidt 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Cari·alho 
Desporto e Lazer: Mário da Sih·a Brandão 
Educação: Elda Gomes Araújo. 
Secretaria Estadual da Fazenda: Jucinete Carvalho de Alencar 
Indústria e Comércio: ,José Reinaldo Ah•es Picanço 
Infraestrutura: A milton Lo bato Coutinho 
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo 
Planejamento: .José Ramalho de Oliveira 
Saúde: Olinda Consuelo Lima Araújo 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Sih·a 
Setrap: Bruno Manoel Rezende 
Trabalho c Emprecndcdorismo: Sh·aldo da Silva Brito 
Turismo: Richard Madureira da Sih·a 
Mobili7.açào Social: Cláudia Camargo Capiberibe 
Secretaria de Governo: Juliano Oel Castilo Silva 
Secretaria de Relações"Jnstitucionais: Neuza Monteiro de Velasco 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: h•ana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 
SI AC- Super F:ícii:Oário de Jesus Nascimento de Souza" 
EAP: Adalherto Carvalho Ribeiro 
lapen: Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Sub Ten. PM. José Aurii•am Gomes da Silva 
Di agro: Marco Antônio Silva de Sousa 
Feria: lnailza Rosário Barata Silva 
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior· 
IPEM: Nilson José Pereira dos Santos 
Jncap: .Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: h•anete Costa Ar11anajás (interina) 
Pescap: .João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: .José AlíJJio Oiniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliaha Ah·es Coutinho 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
lMAP: Marcelo da Sih·a Oliveira (interino) 
ARSAP: Rilton Rodrigues Amanajás 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucumaque: Terezinh·a de Jesus Soares dos Santos 

• 
Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres Fernandes 
Caesa: Ru)' Guilherme Smith Neves' . 
CEA: Francisco Antonio A. Correia Lima 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque 

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 normas legais. aplicáveis. de a_cordo com o resultado da classificação das 
propostas apresentadas no PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N° 13/2013·CBMAP, RESOLVE registrar os preços da empresa abaixo 
relacionada, respeitada as condições do edital que integra este instrumento de 
registro e aquelas enunciadas que se seguem. 

1. DO OBJETO 

1.1. "A presente licitação tem como objetà o registro de preços .para futura aquisição 
de EXTINTORES DE INCÉNDIO para atender as demandas do Corpo de Bombeiros · 
Militar do Amapá • CBMAP. de acordo com as especificações, quantidades e 
mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO OE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na pr~sente ata terá validade de 12 (meses), 
contados a panir de sua publicação no Diário Oficial do Eslado do Amapa. 

3. DO GERENCIAM!=NTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O órgão gerenciador da ata de reg1stro de preços será o Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá - CBMAP, que exercerá suas atribuições por intermédio 
da Diretoria de Administração Geral. No entanto. a àlocação de recurso, 
empenhamento, analise do mérito das quantidades adquiridas, · bem como a 
finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidades 
exclusivas do ordenador de despesas do órgão requisitante_. 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, a empresa e as especificações dos materiais registrados na present~ 
ata encontram-se indicados abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida 
no certame licitatório. 

;·------·~· -- -----·---1 

~
MPRESA REGISTRADA: R. B. Furtado- EPP. =:j' 
·-· ---- ~- --· ------ -·---
NPJ: 02.730.278/0001'-40 . . . 

1 
NDÉRÉÇO: Av.: Airríorés nõ.-1iW.'i3uiiiiZal:"·cEP: 68.902:868.-MacapátÀP, tel.: 

1
(96) 3244-1434 e (96) 3424-7915 1 il.!!!.Qif.q@extiqral.com.bn 
[~~raf1@extigral.comJlt:._ __ . · -~- ~ 

i ITEM í ~SCR'ç~ooOMATERIAL. I ~~g-1 ~u~NT u~~{f~o I r :iAparelho cxtinlor: pó BC, PQS 6kg _

1

. ·-+;:-- --i 
I
' ponátil, capacidade extintora conforme 

1 01 
NBR 9443 e NBR 9444. confeccionado co 20 271 .oo 

I 
, em aço de acordo com NBR 10721. com I l 

a carga completa Ç: validade de 01 (u;;) I . I 
1

• --· )._ano a partir da data de aquisição. .J_ i. j 
t 1 Aparelho extintor: água pressurizada, 1 ' ----

02 ' modelo AP 1 OI, capaci~ade extintora I I 
1
1 conforme NBR 9444, confeccionado em I CO ! 10 · 200,00 

·-· a.YQJ!e acordo com NBR 11715, com a..L.__l_ , 'r'·- : t"cruga completa ~-validade de õ1"""(~ j _-=-=-=-==i. :...::::====1 

1 

ano a pàrtir da data de aauisicão 
·· -- -Aparelho extintor: modelo PQS 50, t1po - -·-,- I ·--

carreta, carga BC, capacidade extintorà · I 
1 I conforme NBR 9444. confeccionado em .. 

I 03 
aço de acordo com NBR 11716, com a CD 

03 t·218
"
00

_ I 
1 1 carga completa e validade de 01 (um) . 

I
. 

1 

ano a partir da data de aguisiç_êQ.:_ 
Aparelho extin.tor: pó BC, modelo PQS I 

1 11KG 3'', carga BC, capacidade extintora 

I
, 

04 
. conforme NBR 9444, confeccionado em CD 20 190 0 I 
! aço de acordo com NBR 11716, com a ' · O . 
i carga completa e validade de 01 (um) I ~ 

; -· -·:ano a partir <!'!..<!~~de aquisição. 
f rAparelho extintor: dióxido de carbono, ·--· 
. : modelo C02 6kg - ponãtil carga BC.· I 
1 

capacidade extinL • .: conforme NBR 

I 
OS 9444, confeêcionado em aço de acordo I CO 20 571,00 · 

com NBR 11716, com a carga completa. I ! 
e l(alidade de 01 (um) ano a partir da I 1 I 

~-- ~~~r~J~i:9:!:%~:· pó -BC. modelo Pas·- ··- · ·l----+-------, 
I 4kg • capacidade extintora conforme 

1 I 
06 

NBR 9443 e NBR 9444, confeccionado CO ,. 20 210.00 
1 

em aço de acordo com NBR 10721, com 
a carga completa e validade de 01 (um) 1 + . j 

--~1oa_part_i~datade<J.9l!!g~9· _ ~-- __ _ 

I 
I 

Aparelho extintor: dióxido de carbono, i 

1 
modelo C02 4kg - portál1l carga BC. ' 

1
• • · 

I 
capac1dade exlintora conforme NBR 

· 07 . 9444, confeccionado em aço de acordo CO / 20 i 550,00 : 
·com NBR 11716, com a carga completa ' 1 
c validade de 01 (um) ano a partir da , I I 

_ .;_da\a de aquisiç:ã_o.:. ··-·· .......... .L __L i __ -~ 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo n• 13.000.47412013, o 
Edital do Pregão n• 1312013 e as propostas. com preços e especificações. 
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas 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 instrunJento lavrado· em quatro vias de igual teor e forma àssinado pelas 
partes e testemunhas abaixo. 



_Macapâ, 04.12.2013 

(,'1 ,f___..\; 
· ~ MlaifEL ~OSÁRIO DO NASCIMENTO- CEL BM 

Com~ndante Geral do CBMAP 

~;,c,'"'' 
I .,.. -

(Polícia Técnico-Científica ) 
Odair Pereira Monteiro 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 011/2013-POLITEC/AP 

PROCESSO n•. 9.000.0106/2013 
PREGÃO ELETRONICO n.' 001/2013 
VALIDADE: 01 (um) ano 

(DIÁRIO OFICIAL) 

I CABRILLANO SEQUEIRA 

l FONE: (11) 2666·8800 

E-MAIL: fateconos~!?_@~'2.'!.'.".~1!~9.~()m.b!. ------... --

Pág. 03 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119, Inciso III, da Lei Complementar 
Estadual n°. 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto no 022, 
de 03 de janeiro de 2011e e considerando o que consta 
do Ofício Circular no 91/lJ~GAB/SIMS. 

RESOLVE: 

Designar o Advogado FÁBIO GÓES JUAREZ, Assessor 
Especial CDS-3, OAB n' 1410/AP, lotado nesta Instituição, 
para desloca-se da sede de suas atividades -
Macapá/AP, até o Município de Calçoene/AP, no 
período de 02/12 a 03/12/2013, a fim de participar 
à audiência preliminar, do referido munrcip10, sem 
ônus. 

Dê-se ciêncin, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
12.1 Os preços. o detentor da ata e as espeC!frcações resumrdas 
do obtelo e as quan~dades. como tarnbém as possíveis alterações GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
da oreser.te Ata. serao publicadas no DOE. ESTADO DO AMAPÁ, EM 21 DE NOVEMBRO ,PE 

12. DA PUBLICIDADE 

2013. .· _/,?-? 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS _r 

9 000 010612013-DAA:POLITEC. o Edrtal do Pregão Eletrônico n" ANCI MAGNQ ÓE O · RA 
13.1 Integram a presente ata O Processo AdministratiVO na ~ ~ ~~-

00112013 e as propostas. com preços e especificações Defensor Público-Gera 
0 

Estado 
Acs C2 dias do mês de dezembro do ano de dors mrl e treze a 13.2 As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimrdas no ---·----·-
POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DO AMAPÁ foro da Comarca de Macapa Cap1tat do Estado <Jo Amapa, pela 
insc11 to no CNPJ (MFi sob 0 n' 34 .943 480/00()1.45 srtuada n~ Justrça Estadual. nos tenmos dO art. 99, I do Código de Processo 
Rodovia ElR-156 km 02. 264. Bairro São Lázaro, Macapá-AP, CEP Crvrl, c/c o art. 109 I. da ,cor.strturçao FederaL . . 
68900-130. neste ato pelo Diretor Presidente Dr. ODAIR PEREIRA E por estar .. assrm. JUS.o e avençado. depors de_l.do e achado 

PORTARIA 
N°. 145/2013-DEFENAP 

MONTEIRO, portador da carteira de identrdade n• 060 004-AP e do confonme. for 0 presente rnstrumento lavrado em Ires vr~s oe rgua: O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
CPF n• 276.681 682<.!4 no uso de suas atrrburções legais e nos teor e for,rp~ e asson.af"'peras p.artes(J;~e tes emunhas abarxo AMAPÁ, usando das atribuições que the são conferidas 
termos do Decreto n' 3 931/2011 e do art. 15 da Ler Federal ~~n \J [·J· pelo Artigo 119 Inciso 111 da Lei Complementar 
8 665193, obsee,adas ainda. as demais normas legais apticàveis. . ; . ~ HJ. ilf\M ' ". IL Estadual no. OOOS, de 20.12.9,4, e pelo Decreto no 022, 
de- acNdo com o resuJtado da classrfrcação das propostas AIR PWE. Ett''rtll MO Et . J' de 03 de janeiro de 2011. 
apresentadas no PREGAO ELETRONICO 001/2013-POLITEC, 1 
para REGISTRO DE PREÇOS N'. 011/2013 RESOLVE regrstrar . Drretoo Presldente/POLITEC-AP .. RESOLVE: 
u' preços da empresa THOMAS GREG & SONS GRAFICA E 

SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E --::::===========~====~:\ 
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ f, 
03 514 896iQOOi·15. rerresentada neste ato pelo Srs. CARLOS (Defensoria Pública ) 
WELLMAN HERRERA, corombrano. casado, Gerente Financeiro. ~;;:;:=:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::~ 
portador da Carreira de ldent10ade RNE n• V425921-K e CPF n' fvanci Magno de Oliveira 

Designar os servidores IVANCl MAGNO DE 
OLIVEIRA, Defensor Pliblico Geral - DPG, e EDMILSON 
DO ESPIRITO SANTO GOMES. Motorista. CDI-1 lotados 
nesta Instituição, para se deslocarem da sede. de suas 
atividades - Macapá/AP, até o Município de Laranjal 
do Jari/AP, no período de OS a 06/12/2013, a fim 
de partrcipar da sessão itinerante, no referido 
município, sem ônus. 

231.845.958·46 e AFONSO CELSO CABRILLANO SEQUEIRA 
bras·leiro. casado. Diretcr da Drvrsão de Documentos de 
Identidade, RG n' 11.373 908 SSPISP. CPFIMF n" 053 878 728-
70 de acordo com a classificação por item. alcançada peta 
empresa. observada as conoicões do Edrtal Que integoa este 
mstn.:mento de reg•stro e aquelas enunc1adas nas cláusulas que se 
sogl•l~m 

1. DO OBJETO 
1 1 A oresente Ata tem por ObJe1o o registro de preços para 
aqursr:;ão de 400.000 (QUATROCENTAS MIL) CEDULAS PARA 
IMPRESSÃO DE IDENTIDADE CIVIL, modelo padrão, conforme ler 
n• 7 116 de 2910811983. para a PoliCia Técnrco - Cientifrca de 
Estado do Arnapà. espec•ficados detalhadamente no item 4 desta 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
? 1 O registro de preços fowalizado f'a presente Ata ter a validade 
de 01 :um) ano. contados a partir da data de su~ plfblrcação. 
podendo ser prorrogado nos tenmos da Legislaçiio em vigor 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
4 1. A• empre,as. as especrfrcaçóes. as unrdades, as quantrdades. 
as ·11arcas e os ~reços. do material registrado na presente Ata 
encontram·se ind1cados no quadro abaixo observando-se a ordem 
de c!ass1ficação obtída _no cennme licilatório· 

EMPRESA REGISTRADA: THOMAS GREG 
& SONS.GRAFICA E SERVIÇOS, 

. INDÚSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA CNPJ: 03 514 896/0001-15 
ENDEREÇO: Rua Gal Bertoldo Klinger, 69 
~ Paulicéla- S. Bernardo do Campo/SP 
CE P 09688-000 

I 
REPRESENTANTE: CARLOS WELLMAN 

· HERRERA e AFONSO CELSO 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Diretor(lnterino) 

Josivaile Lima Porto Bastos 
Chefe da Divisão Administrativa 

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

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO- Associação Brasileira de 

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

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

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

PORTARIA 
NO, 143/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribUIÇÕes que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119, Inciso 11!, da Lei Complementar Estadual 
no. 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto n° 022,de 03 de 
janeiro de 2011, e considerando o contido no Nemo. no 
007/2013- DED !~11/DE FENAP. 

RESOLVE: 

Designar õ Advogada ÉLIDA MARIA ALMEIDA liMA, 
Chefe de Defensoria Publica de Direitos Difusos e 
f~inorias, CDP, OAB n• 541/AP, lotada nesta Instituição, 
para vra]ar da sede de suas atrvidades - Macapá/AP, até 
a Cidade de Brasílla/DF, no período de 10/12 a 
13/12/2013, a fim de partrcipar Fórum Mundial de 
Direitos Humanos, na referida cidade, sem ônus. 

Dê-se ciência, reg1stre·se, publique-se e cumpra· se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO . 
ESTADO DO AMAPÁ,._... ~7 DE SE::7013. 

(.(,·-r '(.... -:· ........ 
NCIMAGNO~O~IRA 
Defensor Púbtrco~ral 

PORTARIA 
N°. 144/2013"DEFENAP 

REMESSA DE MATÉRIA 

·-

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 04 DE DEZEMBRO DE 
2013. . -~/ 

~ __,-· 
-~r.;.:~1'- /.~ 

IV~I MAGNO DE-oÜydAA 
/' Defensor Púbtrco-Gri __ 

•. r· 

ERRATA 

Errata da Portaria de n• 133/2013-DEFENAP, de 
14/11/2013, publicada no D.O.E n•. 5594, de 
14/11/2013. 

Onde se lê: no perlodo de 16 a 23/08/2013, 

~: no período de 16 a 23/11/2013, 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 
"DO AMAPÁ, EM 02 DE DEZEMBRO DE i013. 

./·.'"· ~_., 

~!g'~~~~RA. 
/Defensor Público· ·ai do Estado 

1\! ti .. <'~~.··: ·\~ ~~' . .. ' ·.~ 

~:~;. '·~ 
~:. ·~ 
~~ _..,"'"' ' 

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERAO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE 

LARGURA PARA. TRÊS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

E QUADROS. FONTE AR IAL 1 O. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA : 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

01 ASSINA T. R$ 75,00 R$ 150,00 R$ 300,00. 
ASSINATU-

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

Exemplar ................................................................ R$ 5,00 
Exemplar Atrasado ............................................... R$ 6,00 
Centímetro Composto em Lauda Padrão ............ RS 5,50 
Centímetro para Compor ..................................... RS 8,00 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 

. Proclama de Casamento ........................ : ............ R$ 50,00 

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

desacordo com suas normas. 

Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 

L-------------------~----------------------------~~--~1 
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(controladoria Geral do Estado 

Benedito Balieiro Ferreira 

PORTARIA N" 006/2013- CONTROLADORIA 

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, nomeado pelo Decreto n° 6190 de 3\ de 
outubro de 2013, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei n° 1.774, de 17 de outubro de 2013. 
que cria a Controlndoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 

Designar o Analista de Finanças e Controle Carlos 
A\beno Nery i\·latias e o Contador José Paulo da Silva 
Ramos, lodos lotados na Controladoria Geral do 

· Estado-COE, para desenvolverem atividades de 
Assessoramento Técnico e Procedimentos de Controle 
lntcmo, na Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, no 
período de 03 a 07 de dezembro de 2013, com ônus da 
logística a cargo da referida Prefeitura. . 

Dê-se ciência, curnp;a-sc e publique-se. 

M:~pú, 02 ded~~z . 1brozc 1_3. 4 
\: ;(.' . ' ,. ~ ' .. " ' . . f-

. J ~ened1 lali~ir "errcirr" 

CONTROLADOR GERAL DO ESTADO 

(Polícia Civil 

Tito Guimarães Neto 

PORTA R I A N° 1059/2013 • DGPC 

) 

-. O DELEGADO GERAL DE POLÍCIII CIVIL DO AMAPÁ, no 
'uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria ( N) 
004/2000 - SEJU5P e, tendo em vista o documento, 
Memorando NO 456/2013 - GAB/DGPC. 

R E 5O L V E: 
·I I. . 

1 - ~OMOLOGAR o deslocamento dos se~ídÓr~, -
TITO GUIMARÃES NETO (Delegado Geral de Polícia 
Civil), GILKON KLEIBER VIANA NEVES, GIVALDO 
CAVALCANTE DE MELO JUNIOR (Agentes de Polícill), 
ARTUR FREIRE DE MORAES FILHO (Chefe di! 
DPA(DGPC) e CLEONICE SILVA DE LIMA (Presidente da 
CPL/ DGPC), que irão viajar da sede de suas atividades 
Macapá/AP até os nlunicípios de Oiapoque e Calçoene no 
período de .U à 14/12/2013, para realizarem vosita técnica das 
Unidades Policiais e acompanhar a comitiva do Governador para 
onauguração da ponte Si nacional Brasil/Guiana Francesa. 

. 2 - De acordo com o Decreto 1492, de 04 Abril 02 e Lei 
n° 0066, de 03 Maio 93, áu o saque de 04 (quatro) 
diária(s). 

Deleg 

PORTA R IA NO 1060/2013 • DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe· são contendas pela Portaria (N) 
00'1/2000 - 5EJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando N° 666/2013 - DP!. 

RESOLVE: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores, 
ANTONIO CARLOS SOUZA GUEDES (Diretor do 
DPI/DGPC), LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO e 
RAIMUNDO OE SOUZA E SOUZA ( Agentes de Polícia), 
que irão viajar da sede de suas atividades Macapá/AP até os 
municípios de Amapá, Calçoene e Oiapoque no período de 11 à 

-· 11/12/2013, em missão policial. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTA R I A N° 1061/2013- DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atrobuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando NO 139(2013 - DPMZ. 

RESOLVE: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores, 
BERNARDO CARRANO MACHADO (Deleg'ado Titular da 
DPMZ), FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS, DOMINGOS 
SOCORRO PUREZA. DA FONSECA e ADALBERTO PONTES 
DA SILVA ( Agentes de Polida), que viajaram da sede de 

. suas atividades Mazagão( AP até o município de Laranjal do Jarí 
no período de 25 à 26/11(2013, em mis~o policial. 

....._ 

P O R TA R I A NO 1062/2013- DGPC . 

O DELEGADO GERAL OE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria' (N) 
004/2000 - 5EJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando NO 0463/2013 - DGPC. 

R E 5 Ol V E: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores 
TITO. GUIMARÃES NETO (Delegado Geral de Polici~ 
Civil), ARTUR FREIRE DE MORAES FILHO (Chefe da 
DPA/DGPC) e ROSSANO LUIZ BENÍCIO DIAS (Agente de 
Policia), que irão viajar da sede de suas atividades 
Maca pá( AP até os municípios de Amapá e Tartanugalzinho no 
período de 28 à 30/11/2013, para realizarem visita técnica nas 
Unidades Policiais e acompanhar a comitiva do Governador no 
AGROPESC no município de Am a. 

P O R T A R I A N• 1063(2013 - DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, no 
·uso das atribuições que lhe são confelidas pela Portaria (N) 
00'1/2000 - SEJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando NO 0680/2013 - DP!. 

R E 5O L V E: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores, 
ANTONIO PEREIRA DE MELO, CRISAUCLENES DO 
SOCORRO B. DIAS, FRANCISCO DUARTE DOS sANTOS e 
IGO JOSÉ REINALDO DE F. DO NASCIMENTO (Agentes 
de Policia), que irão viajar da sede de suas atividades 
Macapá/AP até o município de llmapá no período de 28/11 à 
01/12/2013, em missão polida 

PORTA R I A No 1078/2013 • DGPC 

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 054(2013 - OPA. 

RES.OLVE: 

Pãg. 04 

PORTA R I A N° 1079/2013 • DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria '(N) 
004/2000 - SEJU5P e, tendo em vista o documento 
Memorando NO 055/2013 - OPA. ' 

R E 5O L V E: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento do Servidor, 
VICTOR CRISPIM VINAGRE (Delegado Titular da 
D~A/DPI), .que viajou da sede de suas atividadés Amapá/AP 
ate o munocopoo de Calçoene no período de 19 à 24(03/2013 
em missão policial. ' 

PORTA R I A N° 1082/2013 

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 683/2013 - DP!. 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da administração, a servidora 

WALDEUCE DA SILVA CARNEIRO, Delegada de Polícia 

Civil, Classe "Especial", Padr~? "VI", pertencente ao Quadro de 

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

município de OIAPOQUE, a contar de 27/11/2013. 

_ • . JUSTIFICATIVA:. Conforme o teor da Portaria no 
942/2005-SEAD, de 16/08/200 ;,· · .o' - · 

(Procuradoria Geral do Estado 

Antônio Kleber de Souza dos Santos 

AVISOS de Licitaçao 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÓNICO n' 007/2013-
PROG 

PROCESSO N° 2013/67952 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá torna 
público aos interessados a realização do Pregao 
Eletrô'nico n° 007/2013. 
Objeto: Aquisiçao de Mobiliários e Eletrodomésticos, 
conforme especificação e quantitativo nos Anexos no 
EditaL 
Edital disponível: licitações-e.com.br, 
www.amapa.gov.br ou na sede da Procuradoria Geral 
do Estado do Amapa. 
Endereço: Rua Eliezer Levy, n.0 1157, Centro. 
Macapá-AP. 
N' licitação: 514226. 
Data da Licitaçao: 19 de dezembro de 2013. 
Hora: 15h00rnin 

M~aca~~ 4 d~ dezembro de 2013 

./,/ 
Elenildo osà da Fonseca · 

P Qoeiro . 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento do Servidor, 
VICTOR CRISPIM VINAGRE (Delegado Titular da . 
DPA/DPI), que viajou da sede de suas atividades Amapá/AP 
até o município de calçoene no período de 14 à 23/02/2013, 
em missão policiaL (Gabinete de Segurança lnstituClõflãD 

2- De acordo comto Decre10 1492, de 04 ~bril 02 e Lei Ten.Cel. PM. Cláudio Adriano 8. Balieiro 
no 0066, de 03 Maio 93, ~utori1o o !IBQUe de 1Q (dez) dlária(s). 
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P O I{ I A I{ I A '".010JI201.1- G~IIGl:A 

O Chefe do Cabim:te de Seguranc-a lnstiturinnw.l do 
(;on•rno do tstJuJo do Amapá. usando d;s atrihuiçiks qu(' lhr !'Ao 
courtrida~ prlo Drcrrto ·(;o,·t>rnaiucntal n" 184/2013, de 14 de · 
janriro de 2013 t considerando a Ordem de Srrriço n' 06R. dr Ol 
dr deztmhro dr ZUU. 

RESOLVE: 

.\ri. I. .lulorizur' o de.locamrnlo dn Cap P\1 ()s>aldo 
\lourilo da Cosia. Grupo 11. da sede de <nas arribuiçõrs em 
\lanp~-Ar ~tté os Municípios de C.~tlçocnr e .\mupli-.-\1' •. no 
pt'rlndo dr OJ à 05 dr dczrmhro drlOIJ a serviço drste Gabinm. 

.\rt. r· De arnrdn rum o art . .:ac. alinea b dn lltcrrto n'-' 
U/2. de o.a d(' ahril de 2002. que altera R tahrla dt~S Y&lores dns 
diárias dos srrvidorcs rivis r JOil" cs do, Estado do .\mapá. o 
setor respons•h·el dHtrá/ ro~i nciar os procedimentos 
rrfer<nles aos direitos i"'<VIfA\ os .!que fazSJII-fuÇ 

I. 7' 
\ 

POR T ,\R I.\ 'i'. OIO!i 2(113- ~;SIIGEA 

O Chrfr do {jahinete de Se~urança Institucional do 
_ Co\'t'rnu llo Estudo do Amapá, U!'ando d~~ aníhniçtk:~ qut lhe !'i\n 

ronft>ridas pelo lltcrrto GowrnanlC·ntal n6 18~/2013, dr 14 dt 
janeiro de 2013i' cousiderarulo a Ordem \!e Seni~·o nn 069. dr 02 
de dezem~ro de 2013. 

.lrt. I. ,\uloritar u desloramrnlo uu Cap P\ll'arrkk 
Costa Rocha. Grupo 111, da Sfde- dr sua!r' iHrihuiçl'li4i em Macapá
AP atr a <idade de llrasilia-Df'. no dia 113 dr dezrmbro de 2013 a 
fim de acompanhar o f.\m" Sr. Go\•ernadnr do Estado. 

,\ri. 2"- De acordo fom u nl. 4\ alinca b d•• Decreto n" 
1472, de 04 de abril de 1002. altera a tabr.la do~ vulnrts dus 
diárias dos \tnidorrs rhis. r 
setor rcsponsá' d deve 
rcrerenlts uu~ direitos 11ec 

. á: íJ 02 de dc1rmbro dr2013. 

Cláudio Adriano a1is1 r~o- 'len Cri QOC 
Chefe do Gabinel e 'eJ!drança htstilucional 

Secretarias de Estado 

~rança ) 
Marcos Roberto Marques da Silva 

A VISO OE LICTT.-\Ç..\0 
HEPETIÇAO DE PRE.C.~O ELETRÔ:"\ICO 39/2013 

A Serretaril1 de Estado da .Justiça e Segurança Pública 
do Amapá, lltruvés ele seu Pregoeiro e Equipe de apoio, 
Avisa que realizará Licitação conforme o uhaixo 
especificado: 
Procmo n'. 28580.494/2013. 
:llodalidarle: Pregão Eletrônico n' 39/2013. 
Tipo: Menor preço 11or item 
Onta de abertura: 20/12/2013 (se~ ta-feira).· 
llorn: 09:00hs (horárió de Brasília). 
Sitr: www.licit":lcoes-c.com.hr. 
Objeto: Aquisiç~o de ~1ateriais dé lnteligênda, 
ronvenin federal iGJS63/2011-Er\AFROI\' de acordo 
com us 11uanlidades c especificações conslantcs do 
Af'iEXO I du Edital. 

O edil:tl poderá se1' retirado_ apiJs publicação 
deite ll\'iso no D.O.E no seguinte cmlereçn eletrônico 
WW\\.Iidtarne•-c:com.br. O l'r·rgoeiro c equipe de npoio. 
se coloram a disposição dos Interessados para 
esclarcdmenlo e duvidas ;olJre o referido certame, no 
horário normal de expediente das 08:00 !11 17:00hs ou 
pelo c~mail: sciusp.np.'-·plrligmail.corn. 

'tlacapá-ap, 03J.I duenrhro de 201J 
~laur de imn ~oula 

t!:rabalho c EmpreendedorismL} 

Sivaldo da Silva Brito 

TERMO DE ADESÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 00712013-DEFENAP 

(DIÁRIO OFICIAL) • 

PREGÃO PRESENCIAL N' 004/2013- OEFENAP 

DECLARO. para os dev:do fins que a SECRETARIA DE ESTADO 00-

TR..ABALHO E DO EMP~EENDEDORISMO·SETE, nos termos do Decre:o n' 

7.892, de 23 de jane:ro de 2013, adere a A;a de Reg~Jro de Preço n' 

007!2013-DEFENAP referente ao Pregão' Presencial n' 004/2013 da 

delensona publica do e11ado do Arnapã, de aoorlio com o oilcio de adesão 

n'. Oficio rÍ' 067212013-GABrSETE de 30110!20Ú é o oficio de autorização 

de- adesão n'. 483i2013·GABIDEFENAPrAP oe 05111i2013, tendo oomo 

reg·slrada a e'!Opresa E. 'J. ARAUJO L TDA·ME CNPJ n' 01 .02157710D01-42 

para evenluallo;necirnenlo.de material de e' ,enle: 

07 de novembro de 2013. 

lAdrriinistração 

Agnaldo Balieiro da Gama 

PORTARIA N". 5 09 /2013/SEAD 

O Secretário de Estado da 
Administração do Governo do Amapá, no 
uso da competência que lhe foi delegada 
pelos Decretos n•s. 1497, de 16.10.92 e 0148, 
de 23.01 1998, e de acordo com o Decreto n•. 
0316. de 23.02.94 que regulamentou o §1° do 
artigo 37, da Lei n•. 0066, de 03.05.93; 

RESOLVE: 

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

· Grupo: Magistério i 

F--=~~~~o~!~~t:-~~i::~~Po~~j 
rM;rta R;~=~~-E!_Brito ---~: 225 L 1 õõ I 
J Manoel Maria do I 980366 I 100 i 
i Nas:imento ~arva\~~--,1--- _ _j_ ____ i 
l Maria Helena América de · 994723 I 97 . 
IMorais . i l 1 

,Jos~~-~ Antoni;Tavar~~-r9s1lÍB2-t-~ 
[~om_e~--··------- L __ __1 ____ _ 

Grupo: Mllª-~t~rio_-_==-_] L ___ -~a-~go: Professor "C': _ _ ___ i 

~- --~~~---l"""~"'' \P'"t~ 
; Uzian~ ~a-~:lo Nogueir~ ·-~~~3.4~,.--,~-1 

da Costa Furtado . 984965 i 93 1 
-- ------- --- -.. ----- 1 --·--r -- ---

[~;~;~u~~~~i~e C~~alho I 9_50866 9~ __ j 

PORTARJA No _1)(]3/2013-SEAD 

O Secretário ·de Estado da Ad(llinistração do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos Decretos n°s 1.497, 16 
de outubro de 1992, 01 '\8, de 23 de janeiro de 
1998 e 2642, de_l8 de junhó·de 2007 e tendo em 

vista o contido no Processo - Protocolo Geral. 
no 69185/2013, 

RESOLVE: 

Homologar a designação do servidor Pedro 

Pág. 05 

Alberto Torres Freire, para responder pela 
função de Motorista do Secretário/SRE, Código 
CDI-2, durante o impedimento do respectivo titular 
Benedito dos Santos Monteiro, que se 
encontrava afastado para usufruto de férias 
regulamentares, no período de 01 a 30/0il/2013. 

PORTARIA NO 5olt/2013- SF.iD 

O Secretário de Estado da Administ 1çãb do 
Governo do Amapá, usando das atribui; >es que 
lhe foram conferidas pelos Decretos n°s 1.497, 16 
de outubro de 1992, 0148, de 23 de j?.i eira de 
1998, 2642, de 18 de junho de 2007 e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral 
n° 62550/2013, 

R-ESOLVE: 

Designar o servidor José Valter Monteiro da 
Conceição, para responder pelas Ativida0~ Nível 
III - Serviços Gerais e Transporte/UA/NAF/SITEC, 
Código CDI-3, durante o impedirr:"to do 
respectivo titular Fernando Antonio ~ mseca, 
que se encontra,afastado por motivo o: licença 
médica, no período de 10/08/ 3 a 06/01 2014. 

.J. , c'z.<:Meto 
Macapá-AP, em .,;J. _..;~.-~----cw.-201-J;-__ :___..-

~~ru~~J;~~~~~~~ 
PORTARIA NO ]; 05/2013- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos Decretos nos 1.497, 16 
de outubro de 1992, 0148, de 23 de janeiro de 
1998 e 2642, de 18 de junho de 2007 e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral 
no 62552/2013,' 

RESOLVE: 

Homologar a designaçã.o de Ana Lúcia 
Padilha Amorim - Chefe da Unidade de 
Finanças/NAF/SffiC, Código CDS-1, para exercer 
cumulativamente e em substituição a Gerência do 
Núcleo Administrativo Finànceiro/SETEC, Código 
CDS-2, durante . o impedimento do respectivo 
titular tarlos Michel Miranda da Fonseca,. que 
se encontrava afastado para usufruto de férias 
regulamentares, no período de 22/07 a 
20/08/2013. 

PORTARIAN° ,5()6/2013-SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do 
Góverno do Amapá, usando das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos Decretos n°s 1.497, 16 
de outubro de 1992, 0148, de 23 de janeiro dr 
1998, 2642, de 18 de junho de 2007 e tendo em 
vista o contido no Memorando no 024/2013-
UI/NSP/SEAD, • . 

RESOLVE: 

Designar o servidor Ramori Pereira dt• 
Azevedo, para responder pela Chefia da Unidadt 
de Informática/NSP/SEAD, Códigõ CDS-1, durante. 
o impedimento do respectivo titular Jader 
Augusto ela_ Silva Valente, que se encontra 
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ERRATA L___ .. _Nome ___ · Matrícula l 
~1_1a_S_an_to_s de ~a_i_va______ 281336 j Na Portaria 0° 0041110-SEAD, publicada no 

DOE n• 4711 de 06 de abril de 2010, referente a 
---·---- ___ Progressão Func1onal Horizontal concedida a 

Leia-se: ~ servidora Vilma. Santos de Paiva. reg1stre-se as 
r seguintes alterações. . f- Grupo; Magistério 

PORTARIA NO 50f-t2013- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos Decretos n°s 1.497, 16 
de outubro de 1992, 0148, de 23 de janeiro de 
'1998 e 2642, de 18 de junho de 2007 e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral 
no 75616/2013, 

~"c~~~7i~~::; Cl-as_s_e_C---19_9_3_,- ) C":,:.;::=~==~~g9J ---~ 
I ______ N_o_m_e_ Matncula 1 Da. Classe C Padrão 13 -----

ivilrna Gr~goton Santos 281336 1 Para: Classe C Padrão 14 -~ 

1-------N_o_m_e ______ ... _ Matrícula 1 

Vilma Santos de Paiva 28í336 I 

RESOLVE: 
ERRATA 

Cargo: Professor Classe C- 1993 Designar José de Ribamar da Silva e Silva -
Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação/EAP, Código FGS-2, para exercer 
cumulativamente e em substituição a Chefia da 
Coordenadoria Administrativo Financeira/EAP, 
Código FG5-3, durante o impedimento da 
respectiva titular Cristiane Sousa dos Santos, 
que se encontra afastada por motivo de licença 
maternidade, no período de 30/10/2013 a 
27/04/2014. 

Na Portaria n° 0138109-SEAD, publicada no Da: Classe C Padrão 13 
DOE n° 4519 de 18 de junho de 2009, referente a Para: Classe C Padrêo 14 
Progressão Funcional Horizontal concedida a --------------- ·· ... __ 

Nome Matrícula 
. servidora Vilma Santos de Paiva, registre-se as -------~-------.:::.:::::.:::::.:_______; 

seguintes alterações: Vilma Gregolon Santos 28132-5 

1'.. Onde se lê: L Grupo: Magistério 

---~go: Professor Classe C·- 199~- I 
1 
Da: Classe C do Padrão n ao 12 e do 12 ao1U 

AGNA 
Secretári 

I . Nome Matricu~-~ 
Lvilma Santos de Paiva_ .· 28133B ·1 r,::::=:::::::============~ (Mobilização Social 

1: Leia-se: 
~-- Grupo: Maa·i-st-é-ri-o------1 

Na Portaria no 235112-SEAD, publicada no-. ____ .. ~- --------1 

ERRATA 

DOE n° 5275 de 26 de julho de 2012. referente a Cargo: Professor Classe C· 1993 
Progressão Funcional Horizontal cÓncedida a Da: Classe c ·d~adrão '11 ao 12 e do_1_2-ao-13-~ 
servidora Vilma Santos de Paiva. registre-se as I --- ·- -· 
seguintes alteraçOes: . No~e Matrícula_j 

. __ 
1Vilma Gregolon Santos 2813~~ 

Onde se lé: I~-.. ·-·-· -------,L-----

Grupo: Magistério ----1 
Cargo: Professor Classe D- 1993 -·· .. _, 

Da· Classe D Padrêo 15 
Para: Classe D Padrão 16 

I Nome Matricula 

~~~~--S~ntos de Pa_iv_a ________ 28_1_3_3_6__.: ERRATA 

Na Portaria n• '975/08-SEAD, publicada no 

L 
I 

DOE n• 4362 de 22 de outubro de 2008, referente a 
, ·------~eia-s_e_:________ Prooressão Funcional Horizontal concedida a 

Grupo: Magistério ser;idora Vilma Santos de Paiva, registre-se as 
-~--C-ar-g-o: Prof~~~or c . .:.l_a-ss_e_D_--19_9_3----! seguintes alterações: . 

Da: Classe D Padrão 15 ~- - Onde se lê: _------~ 
Para: Classe O Padrão 16 -- -
----- -·. Grupo Magisténo 

. Non1e Matricula I -- .. 
----- ----------, Cargo: Prof11ssor Classe B • 1993 
Vil ma Gregolon ·santos 281336 . 

Nome 

Vitma Santos tle Paiva __ __:_ ___ _ 
-------·--· 

Leia-se: 

ERRATA Grupo: Magistério 

Na Portaria no 00168111-SEAD, publicada no I_____ ·Cargo: Professor C=-la--s-se-C_-_--1-99-3--·--i 

DOE n° 5021 de 12 de julho de 2011, referente a Da:-Ciasse C Padrão 10 
Progressão Func:onal Horizontal concedida a Para: Classe C Padrão 11 
servidora Vilma Santos de Paiva. registre-se as 
seguintes alterações: 

Nome ---- Matricula 

. 281336 

Cláudia Camargo Capiberibe 

PORTARIA N° 37012013 • SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das -suas.atribuiçõe.s que lhe fora outorgada pela 
Lei n• 0811, de 20 de janeiro-de 2004, no seu art . 
87, em consonância com o art.s•, inc. XII do 
Decreto n° 0029, de 03 de janeiro de 2005. tendo 
em vista o contido no Memo · n° 343/13-
CFGPAS/SIMS, no Processo 2013174564. 

RESOLVE: 

Art. 1°. ·constituir a Comissão de Trabalho 
que ficará responsável pela criação do Conselho 
Estadual de Combate à Discriminação - CECD. 

Art. 2". Designar os membros da referida 
comissão, a ser presidida pelo primeiro servidor da 
lista abaixo: 

Laércio· Gomes Rodrigues 
Analista Administrativo 
(Presidente). 

11. Guiomar de Almeida Colares de 
Melo- Analista de Planejamento e 
Orçamento. 

111. Marco Aurélio Tavares Saraiva -
Analista de Planejamento e 
Orçamento. 

Art. 3°. As atribuiÇões da Comissão serão: 

I. Dar conhecimento a todos os 
servidores quanto ao Processo de criação do 
Conselho e'stadual de Combate à Discriminação -. 
CECD; 

11. Elaborar a minuta de Lei de 
Criação do Conselho Estadual de Combate à 
Discriminação- CECD; 

111. Realizar estudos e pesquisas que 
possam subsidiar o processo de criação do 
Conselho Estadual de Combate à Discriminação -
CECD. 

5°. Revogam-se as disposiçõeE 



1-

Maca á, 04.12.2013 

Macapá- Ap. 25 de Novembro de 2013. 

()~~ •• Á\ f!Lv- ~r."" ),J 
~~aj;i!i;ib~. 

Secretária/SI MS 

PORTARIA 381/2013-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87. em consonância com o art.8°, inc. XII do 
Decreto n•. 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo no 181/13-
GGPMS/SIMS. no Processo 2013/74850. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento dos 
servidores Everson Freitas de Lima E Mareio 
Alessandro Ferreira, Gerentes Operacionais do 
Projeto de "Mobilização Social" CDS-1, e Charles 
da Siiva LamarAo_, Agente Administrativo, que se 
deslocaram da sede de suas atribuições 
Macapá/AP até o município de Oiapoque, com o 
objetivo de realizar a verificação e inserção dos 
jovens que estejam dentro dos critérios do Eixo 
Jovem Qua~ficado do Programa Onda Jovem. no 
período de 10 a 16 de novembro de 2013. 

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

Macapá-Ap, 25 de novembro de 2013. 

On,_ a(_D i[} r:~ duJ!l( 
Cl~rgo ~ibenbe 

Secretária /SI MS 

PORTARIA N" 383/2013-SII')IIS 

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

· em vista o contido no Memo n• 357 /2013-
CARTI/SIMS e processo 2013/75565. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento dos 
servidores Abimael Peres Santos, Gerente do 
Núcleo de Segurança Alimentar e Jair Reis de 
Araújo, Gerente de U;,idade de Execução, que se 
deslocaram da sede de suas atribuições 
Macapá/AP até a cidade de Brasilia/DF, com o 
objetivo de participar do Seminário: O Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e 
do 4" Encontro das CAISANS estaduais, no 
período de 19 a 22 de novembro de 2013. 

Art. 2° - Dê-se Ciência, Cumj.lra-se e 
Publique-se. 

Macapá- Ap. 25 de novembro de 2013. 

Cl~~~~· 
S~retári~ /S~~- _ · 

1·.\li!ATO IH. ATA DI: REGISTRO DE PltF~·o; 

,\T.\ DE lll:GISTRO DE PIH.(ll ~· IIIJ/2013 

\'Al.III.-\IIE: 12 (1)0/.f:.l ~lESES 
!'(LO 1'1\ESEI\TE I~STitL\IE">Til. O CO\Tit'O 110 · 
ESL\110 f!O A~lAI'À, A lR\\'f:S D.l SECHET.\It!A DE 
ESHIJO ll I 11\CLt·SAO 8 MOIJILIZ.\Ç.\0 SOCLII ·SI\ I~. 
ÓltGÃO GI:R~1\CIA!l0!{ DESTE R"GISTRO DE PREÇOS. 
Sii'C.-ID.\ .\.I VEr\ IDA PROCÚI'IO !tOlA, :\0 H8- CE">TRO 
AIJ~II:\ISTJ(,\TIVO, \IAC'AP,\ - AI', I:>SCIUTA :\0 
CADASTr<O Dl PESSOAS JliHIDICAS SOil O "'
l1.i?:.s~síll001-57, REPRESE~I,\1)0 f'\tSTE :\TO I'OH M~-\ 
SFCilJ:TÁ!{IA .-1 SitA. CLAL'DI.I C\.\1.\JlGO C\PIIlERIIll:. 
Ull.-ISII.EIH·\, I.'.~S \llA. AlJ\ OG.-\Il.-1, I'ORT.IIlOil.\ IH C. I. 
;--· 13.ó7Y.I7?·', CPf \.' 171.'175.117S-55. i(E~IIJE\1 i. 1: 
DO~IICII.I.\IJ.\ \ISL\ ( lll \DE IH. 11.-\C.W.-\-.\1', \.I Hl'A 
C \\DIDO 111:.\DES. • ">" 875, B.-IIHIHl CC:\ I R.\1.. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DOR.-\I'A\TE DE\O,III">ADO OHGAO C:E~TOH E .I 
L~IPIU:SA VICNCElJOitA. 

AQliiZIÇAO llE GE!\ICIWS ·ALI.\IEI'<TIC'IOS 
l'ERECIVEJS :\.~0 PEnECI\'EIS J: IIOilTIFlll'TE 
GIUI'óJF.lRO (FGRLT.\S LEITE .\Z.EITE VERDliR.-\S 
I.EGDIES ).VALOR TOT H RS 35:<.410,60 (TflESE.\TOS 
I' CI:\C()FNT.-\ E CJ'I;CO ~111. QU.-\TROCE'iTO. E m:z 

1 _!!!~~_~:_~:~E">l.\ CJ~:-.T.-1 \'OSJ ---------o··- . 
I CIII'RE~·I \'Er\CEilOil.~: ltOCII.-1 COSS'IIH C \0 E 

L~~"EitCIO I TIH o lPI'. ---------.. ---
! C \I' .I \" 117.8110.841/111111 1·22 

. ENDEREÇO:,\\'. PADRE REI~'.\LUO DOSSI :'<11523 
' UAIHilO CONGOS- ,\1.\CAPA-AP CEI' 68.904-383.f0NE 
: i%) SIZ~-5144/9144-9584 . . 

' DO OBJETO: .-\ PRESI:'ITE .HA TE\l POR Oltn:ro O 
REGISTitO DE PREÇOS PARA A FliTl'R.\ AQINÇ.iO ilE 
CL.\EIWS .\I.I~!ENTICIOS PI:RE<'I\'EIS '\.\0 
J'f.IU.CI\'EI~ [, IIORTIFIWTECIL\;\JEIROS. I 1~.\.\DO 
\TE\IIEH \ECES-SIIlAJJt::S ~LTitiCIO~.-\IS IJQ~ 

i\ I'Flt;\OS DO ,\l!ltiGO S.~ O .IOSi: . CON~Oit\11: 
LSPECIFIC.\Ç0ES E Qt:A:"TIDADE ESTABÚ.ECIOAS 1\0 
TEI!~tO DE REFERE.\CL\ (ANEXO I) DO EJJIT.\L 1'1' 
Q03!2UIJ QI'E PASSA~ I A FAZER PARTE IJESTA ATA, f'AR.A 
-TODOS OS EFEITOS, 1.'\IJH~:r->UE.YI t:,\·lt::i'i'I'E 111: 
TRA">SCHI<,:.\0. 

ll·\ \'.\I.IIJ..\DJ: IIOS I'HE('OS HF.C;!Sl'ICIIJOS: .\ l'llF.SF.~><I'C 
-ITA PE IU:GISntO llf: PI(EÇ'OS TJ:I(.\ A nl.lll.\1)1-: 111: 12 
tl>OZEJ ~lESES. CO">'L\IJO~ ll.\ IJ .. \l.l IJ.\ Sl \' 
\SSI">.-1'1'1 ·n-1: 1\CI.I ·ÍIJ.IS t:n:.\ fi .-\IS I'IHllliWt;,\(, ÔLS. 

110 FOilO: FICA ELEITO O FOIW Jl'lliCI\iti(J ll.\ 
C0\1.\RCA flf. ~1.-\C..IPÀ-MIAP.~. 1'.\R·I lliRioltlll 
(.!L•;\ISl)UW Qllt:STÓ[S IJ~l'OIHt~I\TES IJA ld II.IZ\C,:~o 
DA rnESENTE ATA. OS CASOS miiSSOS SEIÜO 
RESOLVIDOS DE ACORDO CO~I AS LEIS 8.66étl993 E 
.\LTERAÇÓES POSTEiliORES, LEI 10520/2002. E IJO 
IJf:CHI.TO ~" 3.9JI/2lllll f. llDIAIS NO!l.\1.\S ,\I'I.ICAVEIS. 
CST\NOO AS P.-IHTES IJE PLENO ACORDO, l'lll.\1.1.\1 O 
I'I<ESE\TE 1\~llll'\IE\TO Bl 031Tltb) \'1.-IS OL I(;L,\1. 
J'Oil~l.l E TEOH. \.\ l'la:>l':-."('.1 IJL lil !I !li''' 
l'lSI'L\Il ">li.·\ S. 

~l.~NO\'J.:,\IUIWUC2UIJ .. 

CI..\COIAC.\~1~ 
~ECilETAHIA IJI: EST.\00 !lA 1\CI.I !S .. \ó E 

~ IOHIU/.A(_',\0 SIIC:I.-\1. ·SI li'__ 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PllEÇOS 

·' T.\ DE REGISTRO DE !'!tEÇO.\" 014/2!113 

1'.-lllll.-\DE: 12 (DOZE) MESES 
I'I·:Ul I'Rf~Sf.:>H: ISSTRU~IF.NTO, O GOVERI\0 DO 
ISI.-IIlO 110 A\1AP.Á. .-ÜRA \'tS IJA SECRETARIA DE 
ESTADO DA 1.\CLUSÁO E MOI!II.-IUÇÁO !'>OCIAL · SI~IS, 
ÓllGAO GEIHlNCIADOR DESTE REGISTRO DE PIU:Ç'OS. 
SITl'.-\0.\ ,\ .\VEr\ IDA PROCÓPIO ROLA, :o-/0 88 - CENTRO 
AllMI1\ISTilATIVO. MACAPÁ - AP, INSCRITA NO 
C\ll.-ISTitO lll: PI:SSOAS .ILJRÍDICAS SOB O 1\'. 
11.7i2.S55iUOOI-57, REPRESI:NTAllO i'it:STt'. ATO POR Sll.\ 
SECRÓ',i.RL\ A SRA. CL\UDIA'CAMARGO C.-IPII!J::!{!HE, 
BIUSII.F.IR.\, CASADA, Afl\'OGADA, PORTADOR\ DA C.l. 
, .. 23.~1~.17'1-7, l'PF :\." 171.97~.078-5~; HESIIJE">TE E 
DO~IICIU.\D.I .~ESTA ('IDADE DI: MAC.-\P.-\-,\P, !'IA Rl'A 
I .\f\UIIlO .I'IE:OO:DES, N' 87S, BAIRRO CEI\TRAI., 
DOit.-\1'.-\\TE DJ::NOIHI\AIJO OI!C.-\0 ra:ST()R F. A 
Dli'RES.\ I'E;>.CWOR\. 

... _\cj(;~ZI(\0 DE GENEROS ALI\IENTICIOS NAO 
PEIU'CI\'EJS (ARROZ AÇIJCA ÓLEO DE SOJA 
1'1!'1.-\!;JtE ~IACAR.~O FAR!\HA BISCOITO Cmi!NIIO 
[I! 1'10 COLORJHCO FAIUNHA m: TRIGO SOl 
FER~IE.\10 FARIMIA DE TRIGO ('0\1 n:HMENTO 
LUTO CONDE.I\S.-\00 EXTRATO DE TO,HTE ).\'A!.Oit 
TOfAL HS 11.326,00 (DESESETE \I!L TREZE .. HOS E 
I'IS'! 10 f. SU' RE.o\~ 
IC\II'HESA n:~>õC'EOORA: E ~I Flt~SKI.IN BRAC:A- ME 
Z.O:>.\ st:L CO~IERCIOE SERV. LTD.-1. 

1· DI'J \' U~.647.969/000I-591NSCRIÇAO ESTADU,Ú. f\'. 

I 
00.017.237·5 

. E'\llt:lti:~:O: AI'. PEDHO I!IÀO, N' 481 BAIRHO 
1 l'E.YIIL\I.l'f:l' V'68900-1Ho FO'H:J;!Col-18%. 

'---------· 
l!ll OII.!ElO: .\ I'RESE\TE ATA TEM POli OIJJETO O ' 
HEGI~TIW li E I'REÇOS PARA A FLTIJRA AQI'ISIÇ.-\0 Dt: 
GE\EltOS .\LDIENT!CIO, PE:RECIVEIS E \,\o 
I'EitECII'I:IS E IIORTIFRUTEGRAI\JEIHOS, I'ISAI\DO 
AIT:-oDEil \ECES-SID.-\IlES NUTIHc:tONAIS IJOS 
l">fER.\OS 00 ABRIGO S,\0 JOSE , CONFOnm: 
CSPI:CIFIC-\ÇÜCS E QL'ASTIDADE ESTABEUCiflAS i'iO
I'EH\1() Dt: llU'I:REI>õCIA (A:OO:EXO I) DO EDITAL PP 
Oo3fl013 QLE PASSA~! A FAZER P.~HTE DESTA ATA, I' ARA 
TODOS OS EFEITOS, INOEPENDE:OO:TEME\TE IH. 
'lll-1.'\SCHIÇÀO. 

D.\ I'ALIIJAOE DOS PIU:COS RECIS'f'i!AIJOS: A l'RESENTE 
Ar A IJE REGISTRO DE PREÇOS TERA A V,\LJDAIJE IJE 12 
(llW,E) "ESf:~. CO:'<TADOS DA DATA 0.~ SI.!A 
·ISSI'..\TlllA: 1\CI.l'ÍIJAS 1:1.-'Er-'TIIAIS PRORROGAÇÕES. 

lJO FOHO: FICA ELEITO 0 FOilO .JliDICI.~IUO IH 
('Õ~.\UC.I DE ~1.\C.II'.\-A~!AP,\, P.-\RA llii!J"II< 
'J' '"~o' LI< ,;.,·Esn)Es vEco~<!{EsTr.s 1).-\ LTn.lz.A(.io 
1\.-1 f'ltESE.'>:TF: ATA. OS CASOS 0,\IISSOS SERÃO 
llESOI~\'!l>ü' DE ACOimO COM AS Lt.IS 8Mo6/l99J E 
.\l.TEIUÇÕES I'OSl'ERIORES. l.FI 10.5211!2002. E UO 
IJI:CI!ETO ~· 3.93112001 E DE~ tAIS NO R~ IAS WL!C\ V EIS. 
~S IA;\ DO . .\S P.-IRTLS I)[ I'I.E:\0 .-\Ç5)@Q,_FIR~I.\~I O 
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PRt:SDTF. 11\STRUME:'ITO EM OJ(TRÊS) VIAS DE IGUAL 
FOR\1-1 f TI:OR,, NA PRESE:>:ÇA DE 02 (DUAS) 
I'ESTE\Il''>IIAS. 

EX rRXI'O IJE XLI DE ltEG!STitü DE I'RE('OS 

ATA li E RECISTIIO I> f: I'REÇO :'<'lll$i201J 

VALI DAl> E: 12 (l>OZE) :l-lESES 
I'EI.O PRESEi'iTE INSTRlMENTO, O GOVERNO DO 
EST.,OO IJO AMAPÁ, ATRAV~:S DA S~:CIU:TA!tiA IJF. 
l:s'L\00 D.-1 INCLlSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL· SIMS, 
ÓRG.~O G ERENCL\DOR DESTE UEG ISTilO OE PREÇOS. 
S!Til.\OA .-\A VEM DA PROCÓPIO ROL.-1. N° 88- CENTRO 
:lil.\11\ISI'ItA'I'IVO, MAC:.-\I'Á. - AI', INSCRITA '\O 
t',\ll-\S'!'IW llE PESSOAS JI.IHÍIJICAS SOII O \". 
11.772.Só5iOCOI-57. REPRESENTADO ">ESTE ATO POR SL\ 
SCCIHéTÀHI.-1 A SRA. CLÁUDIA CAMARGO CAPIBERIIIE. 
IIR.-\SII.UI!-1. CASADA, .-\()VOGAIJA, PORT-\IJORA D.~ <;.1. 
V 23.679.179-7, CPF 1\.0 171.975.078-55, llESID[Nl E 1:: 
DOMICILIAO,\ NESTA CIDADE DE MACAP.-\-AP, !'iA IWA 
C.-I">D!DO ~IENDES, !'i' 875, BAIRRO ('[NTRAL, 
llOitA\'A:'<Tt: llENmliNADO OHGÀO GI':STOII ~: ·I · 
E\II'Rf.SA VF.'ICF.DORA. 

• 1 AQ1'17.-I(J.'o llf. C!:NEROS ALIMf.'il'ICIOS N.-\0 
: PEilECI\'I:Is (ARROZ AÇliCA ÓLf.O 01: sOH 

VI''-\GRE ,\lACAR~O FAR!i'\HA BISCOITO COMINIIO 
Di 1'10 COLORIFICO FARINIL-\ DE TIUGO SEM 

' FEH~IE.-\TO F.\RINHA DE TRIGO CO~! HJüiENTO 
I LErrocor.'DENSAOOEXTRATODE'IO~tAH:).I'ALOR ·1 

TOTAL llS 16.951,88 (DESESE!S MIL NOVICENTOS E 
CINCOE!'IT.-1 E l'~l 'REAIS OITENTA E OITO 
CE:\T.WOS1 ! 

-E;ilrliESA·\;Ji'\o''CEn(JRA: A "'GOMES.- m c1'N'-~ 
CO\IEIH'IO ,>;: ~;ERVI~'QS. , 

I C'\I'J ~, 3H42.%1/00III-061\SC'RIÇ'AO Í.:ST.\fll'AI. :\:--1 I (13.1141.84~-:' ' I 

1

1':\'llf.IU:ÇO: TRAVESSA OR CO:\.IlJ:"TO E.llllRAPA J 
.11.-\lRRO COI\JIINTO UIBI!APA CEP N" 68.903-628 

~C-\I'.Á/,\1' I'ONE F.-\ X (96)3242-760~. . 

111) Oll.IETO: A PRESENTE ATA TI::~! POR OUJI:TO O 
IU:CISmO DE I'REÇOS PARA A FLTURA AQUISIÇi.O DE 
GE\EROS ALI"E:"TICIO, PEHI::CII'EIS 1: . i'ÃO 
I'ERECIVEIS E HORTIFRLTEGRANJEIROS, VISANDO 
ATE">DEit NECES-SIDADES !'il'TRICIOMIS DOS 
INTERNOS DO AIIR!GO S.-\0 JOSÉ , CONFOR"E 
E;iPEC!Fif'.-IÇ0ES F. QIIANTIDADE ESTABI:LECIDAS 1\0 
I'Lit.IIJJ lll: ltEFEIU:SCIA (AI\t::XO I) DO Wl !'AI. PP 
003!2013 Qi'f: 1'.\SSA~I A 1'.\ZER P.\RTE DESTA ATA, P.~RA 
TODOS OS !:FEITOS. INDEPENDENTEMEYfll DE 
TR.-1.\SCJUÇ.:Í.O. 

~~~:,~::':;~~:;;.:)~~ ~~·p:;~~:~~(~·~~~~i~~~~;~·-~~~·;~~~ .. ~ 
'(DOZE_! ~lESES, CONV.DOS DA IJ.-\T A DA Sll.-1 
,\SSI.'\.o\Tl:-RA: 11\CUJiDAS EVENTUAIS PRO!lllOGAÇÓI:S. 

IJO FORO: FICA ELEITO O FORO Jt;DICIÂRIO D.\ 
C0:\1.-II(('A J)f. ~!ACAPÁ-A~IAPÁ, PAHA OllliMIR 
QI'AISQU:R Ql!ESTÚES DECO!!RE:NTES DA UTIUZA~' . .i.O 
IJ.~ . l'I!ESG"TE ATA. OS ·CASOS O~IISSOS SJ:R.-\0 
J;I':SOL\'llJO' DE ACORDO COM AS LEIS H.666/199J E 
.<Ll'EitAÇÚfS POSTEitiOHES, UI 10.520!2002, [ DO 
:>CCilETO \' 3.931/2001 E DEMAIS C'IOR~L\S .li' LI C',\ \'EIS. 
ES L\:"' DO AS P,\HTES DE PLE:OO:O .-\CO RIJO, fl!l,\l,\.\1 O 
I'IH.'Sf.NTE 1:-.~Tit!.'Mf.NTO EM 03(1ltÊS) \'1,\S m; J(;l',\l 
FOilMA E TEOR. NA PRESE:"<ÇA DE u2 (llliASi 
n:sn:MUNIIAS. 

.IIAl'ArÁ-AP, 26lll' '0VDIIlllO llE 201J. 

\VI.JIN.J\IVV.Z.V. , ~ ·• 
C. L..\ L DIA CA.\IARGO ;AP!UERI!l[ 

SLCHET.i.HIA llE EST:\DO IJA I'I{;Lt:S.-\0 C 
\!OH I LIZAÇ~O SOCIAl. ·)"IS 

EXT!UTO DE ATA flE ll[GISTRO DE PIII:<;Os 

ATA lJE REGISTRO DE PRE(:O N" 01612013 

VALIDAl>E: 12 (DOZE) MESES 
!'ELO PRESE'iTF. l'ISTRIJME:'ilO, O GOYERMI IJO 
I•Sl',\llO DO AMAPÁ, ATilA I'ES DA SECHETAHI.-\ IH. 
fSI AI>O O,\ L~CLtJS..\0 E MOI!II.II.-AÇ . .\0 SOCIAL· Sl~IS, 
ÓllG~O (;t:ltE">CIADOR DESTE llEGISTRO llf. rm:ços. 
SllTALH Á ;\Vt:I\IDA PROCÓPIO ROL~. N' SM - CE'\l'IW 
AD~liNlSTRATI\'0, MACAPÂ - AP, INSCI!ITA .\0 
CADASTRO DE PESSOAS JUIÜDICAS SOU O S'. 
!1.'7n.8>51ü001-57, REI'RESENTADO 'oESTE ATO I'Oit Sl1.1 
SECHt:TÁRIA A SR.-I. CLAUDIA CAMARGO CAPIIJERlllf., 
BRASI""EIRA; CASADA, ADVOGADA, PORTAI)OllA DA C. I. 
.\' 23.679.179-7, CPF 1\.0 171.975.078-SS, RI::SIDEI\'1 1:: f 
llO~IJCIUADA NESTA CIDADE Dt: ~lAC.-IPÁ-,\P, ;>.,\ Rl'.-\ 
C\\IJI!IO ME:OO:DES, N' 875. llAI!lRO CE">llt.ll. 
DOit,.\\'.\">TE UI:.~O~IINADO ORG.-\0 GESTOH 1·: .-\ 
DII'RCS.-\ VE">CEDOilA. 

I WI'IZIÇMJ DE Gt:NJ.-:ROS AI.I~ÍE~TiCJoÇ'l 
I'Ef<ECIVEIS :\ . .\0 PEREC'IVEIS E HOin'IFRll'l r. , 

I GRANJEIRO < BANA!'IA uvA MELANCIA m:L..-\o \ 

I 
Cllt·:mo VI:Nllt: CBICORIA COliVECENOUtA 
llATATAC'EBOLA TAMATE I'IME1\T.~O 
Hf.TERR.\0.\IlAN.-\I>õAJ.VALO!{ TOTAL RS 51.2H.OO ( I 



Macapá, 04.12.2013 

i Cl~COEi\"1',\ ~; liM ~'li L DUZENTOS E <)l'AIIE\ I'.\ E I 
I . I l'REZHEAIS) 
h:~'II'Rf.SA vt::W:EUOitA: DAVIIJ Pl:ii'HA ~ 11.1'.-\- )IE-·-·-

1 PI-.\IL\ BOI\TEFitLTIGRA.'\.IEIRO. I 
~~ .. l:'I'J \" IJ4.S3G.929/U001·061NSCRIÇAO ES'fAOUAL ."\' ·j 

U3.0lS.ll0-2 

• 1·:.'\0ERCÇO: Rli,\ HILD~:MAH MAIA 315 f.AIRitO ·----j 
IJI'RITIML CEP 689900-0011 - ~'IACAPA-A.' FO,'\[ 3!~2- I 

' lUOO FO\ E FAX (9G) 3241-3983 I 
IJ()"i5ii:irro: A PRESE\TE AT.~ TE~I l'~llt OII.Íi:''[()Q 
RE(;I$Til0 DE Plt~ÇOS PARA ,\ FliTLR\ -\()t:ISI~·,io llE 
GE\'F.I!OS AL1~1t:NTICIOS PERF.CIV:"S , '\.Ül 
PWECIVF.IS E JJOilTIFilLTEGRA~.IF:IROS, I'IS.\SllO 
.HE\DEH NJ::O:S-SID,\DES . ~LTIUCiO!\AIS DOS 
1\TEH\OS DO ABRIGO SÃO .IOSÉ , CO\'FOR~IE 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE ES~'AilEI.ECWAS \0 
TElt.\10 DE REFEREJ'\CIA (ANEXO I) DO EDIHL I'P 
0031~013 Ql'F. PASSA~!,\ FAZER PAilTf.llF..;l A ATA, 1'.\ll.\ 
TODOS OS HUTOS. 1:\DEI'I::O.DE~TBII·::\'1 E DE 
Tll.\!\'~CI!IÇAO. 

O\ \ .\l.lllWE !>OS PnECOS llEGISTR,\\lüS: A PRbE\TE 
ATA llE REGISTitO IH~ PREÇOS TEIÜ A VAUD.\I>E I)E 12 
(DOZE) ~lESES, CONTADOS DA D.\T,\ DA Sh\ 
..\SSI'\ATCRA; 11'\CU<iDAS EH:\TIJAIS t•RORROGA(0ES. 

!.!Q_FOIW: FIC:\ l•:l.EITO O FORO JuDICI.ÁIUO IH 
CfniARCA DE ~1AC\PÁ-AMAPÁ, P.llt,\ DIRI~IIlt 
Ql .-\ISQt;ER Qt:ESTOES DECOHRE~n:s J;,\ t:TILIZ;\Ç.\0 
lJ.\ I'IU:Sl:r\TF. AlA OS C-\SOS miiSSOS SEiÜO 
ftt-:SOL\'IDOS DI•: ACORUO CO~I AS UIS ~.l,fol<.'l~9j E 
AI.I'ERA('ÚES l'OSTERIORt:S. I.EI 10.~2ll!Z00l, E llO 
D.ECntnO '\' 3.93112001 E DEMAIS \Oit\L,S AI'LI(:\\'US. 
f.STA~IJO AS PARTES DE PLENO ACOR)O, Flll\IA\1 O 
PRESI::\'1 E 1-;STRI:~IENTO F.M 03(TJtf:S) viAS I> E IGLAL 
fOR~I.\ E TEOn. XA PRESE:\C1\ DE 02 (fll:ASJ 
HSTE~IL\HAS. 

\-L\CAI'Á-.U, 26 DE NOVD1UIW I> E 2013. 

w~~±~~ 
SEC.:HET ÁlllA DE ESTADO DA I:'ICIXS-iO E 

~IOUIUZAÇ.~O SOCIAL· SiriS 

~XTitA'l'O DE ATA DE ltt:GISTRO [•E PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE rtu:ço \' 01712013 

VALIDA OI!:: 12 (UOz~:) ~IF:SES 
PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O GOVL!lNO llO 
ESTADO DO AMAPÁ. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ICI:CLIJSÀO t: MOIIILIZAÇÃO SOCIAL· SI~1S, 
ORG,\0 GEREI'iCIADOR DESTE REGISTIW m: PREÇOS, 
Sl'!l1ADA Á AVE.'\IDA PROCÔPIO ROLA, N° 88- CENTRO 
All~11MSI'IlATJVO, MACAPÍ. - A?, INSCRITA ~O 
CADASTRO DE PESSOAS JliRÍDICAS SOB O 0\0

• 

I J.772.8551000J·57, REPRESE:'<TAllO Nt:STt: ATO I'Oit SUA 
SECRETÁillA A SR .... CLAUDIA CAMARGO CAPlllt::IUIIE, 
BllASILEii{A, CASADA, ADVOGADA, POI(l'AllORA DA C. I. 
\' 23.679.179-7, CPF :-ô.0 171.975.078-55, Rt::Sillt::\'H: t: 
00.\IIC!LlADA 1'\ESTA CIDADE DE MACAPÁ-AP, NA RUA 
C.ANDIDO ~tENDES, N' 875, BAI!'\RO CE\TRAL, 
DOIUVA:'>TE DENOMINADO ORGÃO GESTOR E A 
E.\1PitESA VF.tliCEDORA. 

1

,\Ql'IZIÇAO DE GENEROS ALI~IENTICIOS \'AO I 
PrRECIHIS (CAFÉ COMPLEMENTO AU.\·IE.YI'Ait ; 
q)MPI.E:\1Ei\'TO ALIMEI'iTAR MIKG.\l. ~OUG AVIiiA : 

; \JILIIO BHANCO FARINHA IIISCOITO LEIH COCO 
. 'lllALAllO ,\ZEITE BATATA ACIIOCOLATAilO 

Elt\'ILU,\ ,\1ll.HO VERDE EM COXSERVA LEITE DE 
COCO FERMENTO PROTEH'iA CARNE CHARQI;EADA 

I ADOÇA:'I'T ).VALOR TOTAL RS 94.955,30 (1\0Vt:J\TA E 
i QUATRO MIL 1'\0VICENTO E CL'íCOE:-il'A E CINCO 
I RE.\15 E TRINTA CENTAVOS) 

! ntPRt::SA VENCEDORA: MAUES & M.\UES LTO.\ 
i t::I'P. 

I C\PJ :\' IQ.239.186/UOOI-90 l~SCiliÇ,\0 t:STADI'AL K' 
: 03.0~2.5°3-5 

E~llEilt::Ç9: llliA SÃO PAl'I.O l'i' 260 llAlllRO 
. 1'.\C0\'1\ L- ~1ACAPA-AP et:P 68.908-370 FO\'E 3222· 

l~H I 

DO OBJETO· A PUESENTI:: ATA TE:\-1 POR OR.JETO O 
llEGJSTRO DE PREÇOS PARA A FUTURn AQUISIÇÃO DE 

GEI\EltOS ALIMENTICIOS PEREC!VEIS , :-õ..i.O 
PCilSCIVEIS E HORTIFRt.:TECRANJEIROS, VISA 'iDO 
,\TE!\111-:n !'iECES-SIOAOES !'\UTiliCIO\'.\IS DOS 
I:'ITEil:-.'OS DO AB!liGO s,\o JOsi: , ·c:o~FOR~IE 

· r.~PECIFIC'AÇ0CS E QCA!'iTID.\DE f.ST lllELECIUAS \0 
TEII.\10 llt:: RHt::IU:~CIA (ANEXO I) DO EDITAL 1'1' 
00311013 QUE PASSAM A FAZER PARH; IJESTA ATA. PAR~ 
TODOS OS EFEITOS, INOEPENDFNTEMENTE DE 
TRA:-iSCRIÇÃO. • 

llA VALIDADE DOS PRF.COS REGJSTil.\llQS: A PRt::S~:NTf. 
o\T.\ O~; H~:GISTRO DE PREÇOS TERA A VALIDADE DE I~ 
(DOZE) ~lESES, CO\'TAUOS DA DATA DA SliA 
.\SSI"'ATl'IU; 1\'CLl'IDAS EVENTUAIS l'llORROG,\('ÕES. 

llO FURO: FIC.-\ ELEITO O FORO ,IUllCI.\RIO 0.\ 
CO~IAHCA DE ~IACAP,\-M·IAI'Á, PARA DIRt\llR 
Ql ,\ISQVI::R QUEJSTOES DECOilRENTES DA l'TILIZAÇÀO 
DA Pllt:;SENTE ;\TA. OS CASOS OMISSOS SER.\0 
ltf.SOLVIDOS llE ACORDO COM AS u:rs S.G6GII993 E 

· ,\l,TERAÇOES POSTERIORES, LEI 10.520/2002, E llO 
DECRETO N' 3.93112001 E ll~:MAIS NOR,'IAS .APUC.oÍ.VEIS. 
ESfA!'\00 AS PARTES DE PLENO AC<.•RHO, FIRMAM O 
l'tti-:sEKTE 1\'STRI;~JENTO EM 03(TRt~) \'1.'\S DE IGUAL 
f01l~1A 1:: TEOn, 1\,\ PRESE!\ÇA llE 02 !DLIASI 
TfSfE,\lt:\'IIAS. 

. (DIÁRIO OFICIAL) 

~·IAC\Pt-,\1', 26 DE N~\-HIDRO DF. 2013. 

~~ 
CLAUDL-1. CAMAilGO CAI'lllERillE 

SECRt:TÁRlA DE ESTADO DA 11'\CLCSÃO E 
MOlllU7~\ÇÃO SOCIAL· SI MS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- SIMS 
JUSTIFICATIVA N° 022/2013-CELISIMS 

tiirJ~~~~ 
Claudia Camargo Cllpiberibe 
Secretaria de Estado - SI MS 

PROCESSO N°. 2013/72144 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso X, da Lei 
n•. 8.666/93 e suas alterações. 

. ADJUDICADO: Sônia Goreti Tavares Matos 
Fernandes, CPF: 305.473.002-63 . 
VALOR GLOBAL: R$ 42.000,00 (Quarenta e dois 
mil Reais). 
NATUREZA DA DESPESA: 3390.36 
OBJETO: Locação de imóvel residencial destinado 

a instalação da Casa Abrigo Fátima Diniz 

Justificativa 

Excelentíssima Senhora Secretária: 

Submetemos à apreciação de Vossa 
Excelência a presente justificativa, destinada a 
custear despesa a Locação de imóvel residencial 
destinado a instalação da Casa Abrigo Fátima 
Diniz, durante o período de 12 (doze) meses. 
Fulcro no artigo 24, Inciso 11, da Lei n•. 8.666/93, 
tendo em vista tratar-se de dispensa de 
procedimento licitatório, cuja Lei declarou como 
tal. 

Pretende esta Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social, pactuar cem o Sra. 
SÓNIA GORETI TAVARES MATOS 

. FERNANDES, CPF n• 305.473.002-63, 
objetivando a locação de um imóvel urbano tipo 
Residencial com terreno medindo 30X15m, 
contendo: casa cem 03 (três) quartos sendo 01 
(uma) suíte com box em blindex, banheito social 
cem box em blindex, 1 (uma) sala de estar, 1 
(uma) sala jantar, área revestida em porcelanato, 
mezanino, cozinha com bancada em granito, pia 

·em granito cem moveis projetados na cor branca, 
despensa, garagem para 02 (dois) carros, 

· varanda, contendo um anexo com 01 (quarto). o·1 
(um) banheiro, lavanderia, churrasqueira cem 
bancada em granito, com pia e bancada em área 
de serviço toda lajotada localizada nesta cidade de 
Macapá, Estado do Amapá, destinado a instalação 
da Casa Abrigo Fátima Diniz, com valor mensal de 
R$ 3.500,0à (Três Mil e quinhentos reais). 

Justifica-se a presente contratação, 
considerando o término da vigência do contrato n• 
008/2012 e o interesse de renovar o referido 
centrato, os critérios levados em consideração 
para locaçao foram: localização de espaço flsico ·e 

. segurança do imóvel que se adequa as 
· necessidades da SIMS pelo fato de que se 

necessita de um lugar para o acelhimento dessas 
pessoas com a segufãnça que ~e requer de um 
órgão público. 

Destarte faz-se necessário a contração, 
considerando que esta secretaria nao possui 
espaço adequado, e ainda atendendo plenamente 
as necessidades de trabalho sendo tal ato 
administrativo amparado legalmente no artigo 24 
inciso X da lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
conforme especificações abaixo. 

"Art. 24- É dispensável a licitação: 
... omissis 

X - para a compra ou locação de 
imóveis destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação . e localização 
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condicionem a sua escolha, desde que o preço 
seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia" 

Sendo a presente ação administrativa 
processada sob a égide do Art. 24, Inc. X, da Lei 
n• 8.666/93 e alterações, cenfigurando-se a 
DISPENSABILIDADE LICITATÓRIA, tendo em 
vista que as condições de localizaçao e instalação 
do imóvel se mostram perfeitamente adequadas 
às- necessidades desta SI MS, no que pertine ao 
atendimento de sua finalidade precípua e, o preço 
pactuado .se mostra compativel cem o praticado 
no mercado local, conforme se depreende do 
incluso do Processo 72.144 /SIMS, circunstancia 
as quais condicionaram a escelha do referido 
imóvel. 

Pelo exposto, visando salvaguardar os· 
interesses da Administraçao Pública, em fiel 
cumprimento da Lei, submetemos a presente 
justificativa à apreciação e ratificação_ de Vossa 
Excelência, ao mesmo tempo em que solicitamos 
a sua publicaçao em Diário Of1cial do Estado, para 
que sé cumpra o disposto no art. 26, da Lei de 
Licitações e Contratos em vigor. 

Macapá-AP, 29 de Novembro de 2013. 
"7 • I .- / 

>rv.:vt. ?:«.1 á);,, 'f,;vui?lf•Tb· 
. Bruno da Costa Nascimento · · 

Presidente da CEUSIMS 
- ~ -

(Saúde 

O linda Consuelo Lima AraújÓ 

PORTAR IA N° 815/13-Sl:SA 

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• 
.2013/76485; 

RESOLVE: 

Homologar autorização de deslocamento do 
servidor ELDONOR CUNHA ALVES JÚNIOR -
Farmacêutico Bioquimico, da sede de suas 
atividades - Macapâ-Ap, até a Cidade de 
Brasília - DF, objetivando participar do 
Seminário Nacional de Diagnóstico 
Laboratorial de Tuberculose, no período de 26 
a 29.11.2013, com ônus limitado (vencimento 
integral) para esta Secretaria . 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 29 de novembro de 2013. 

J:;rá~e ~i ~ot~~ ~&iA.· 
Secretária Adjunfa I Arca de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 816/13-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 e; considerando o que consta do 
Prot. Geral no 2013/62673; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores 
ANTONIO LUIS COSTA SARMENTO, CLÉO 

BERNARDO DE OLIVEIRA, ERALDO SANTOS 
BRAGA, HÉLIO AFONSO SOUZA MACEDO, 
MARLÚCIO FERREIRA DOS SANTOS e 
RAMJRO GERMANO KOCH COUTINHO 
JÚNIOR - Guarda de Endemias, CARLOS 
ALBERTO MORAES PONTES c JOSÉ LIMA -
Agentes de Saúde Pública, MARIA BEATRIZ 
GOMES MENDES - Médica Veterinária, da 
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sede de suas atividades - Macapá·Ap, até o 

Município de Calçoene, objetivando 

realizarem a 2[ Etapa do Plano de Ação 

Integral com a Secretaria Municipal de 

Saúde·para o Controle da Malária, no período 

de 23.09 a 07.10.2013. 

GABINETE DA SEC~ETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 2g de novembro de 2013. 

1-U-..vJ<E""'s fft·~ go~~~ 
Secretária A 
Saúde 

Gestão em 

PORTARIA N" 817/13-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 qu~ consta do Prol. Geral n• 
2013/63071; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor 
SITÔNIO BORGES LEITÃO - Artífice em 

Mecânica, da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até o Município de Calçocnc, 

objetivando realizarem a 2' Etapa do Plano do 
Ação Integral com a Secretaria Municipal de 
Saúde para o Controle da Malária, nos períodos 
de 06 e 07.09.2013 e 23 à 24.09.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 29 de novembro de 2013. 

l~t~~~:-~~t:· 
Secretária Adjunta/ Area de Gestão em Saúde 

PORTA RIA N° 818/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
c~>nferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013 

e; considerando o que consta do Prot. Geral n° 

2013/6267 4; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor JOSÉ 
MÁRIO DOS SANTOS FILGUEIRAS- Guarda de 
Endemias. da sede de suas atividades -
Macapa-Ap, ató o Município de. Calçoene, 
objetivando realizarem a 23 Etapa do Plano de 
Ação Integral com a Secretaria Municipal de 
Saúde para o Controle da Malária, nos períodos 
de 06 e 07.09.2013 e 23 à 24.09.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 29 de novembro de 2013. 

L I J tL '{l:.l,._~ J..!f:-vv-.0--:,clJ.... -~"11'-~ 
'À'N'Á'!LéE RÚBI~E~'õE_S.DE SENA SOUZA 
.secretária Adjunta I Area de Gestão em Saúd~ 

PORTARIA N• 819/13-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. Gera f n° 
2013/76307; 

RESOLVE: 

Homologar o afastamento da servidora ANA 
CLAUDIA LOBO DA SILVA -· Diretora do 

Hospital da· Criança e do Adolescente- CDS-3, 
da sede de suas atividades- Macapá-Ap, ató a 

Cidade de Fortaleza - CE, objetivando tratar de 
assuntos de interesse particular, no período de 
21 a 23.11.2013, com õnus limitado 
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(vencimento integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 29 de novembro de 2013. 

~~R~D't~isorzA· 
Secretária Adiunta I Area de Gestão em Saúd_L 

PORTARIA N° 820/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA i ÁREA DE GESTÃO , 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01"-1 1.2013 

e; considerando o que consta do Prot. Geral no 

2013/76307; 

RESOLVE: 

Homológar a designa<;ão da servidora JOELMA 
PEREIRA DE SOUZA- Chefe da Coordenadoria 
de Enfermagem- CDS-2, que em substituição e 
acumulativamente, respondeu pelo cargo de 
Diretora do Hospital . da Criança e do 

Adolescente - CDS-3, durante o impedimento 
da titular, no período de 21 a 23.11.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 29 de novembro deJ013. 

L tu.. l.íi,_._J-IIl..-.di.a .:4 )~ S.U:Jc 
'ÀNAACE RÚ-BIA MENDES DE SENA SOUZA 
Sec'retária Adjunta I Área de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 821/13-SESA 

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

2013/51 092; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Suprimento de Fundo em 
nome da servidora KALINA BRITO DA SILVA, 
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
destinados a custear despesas de pronto 
pagamento junto a Comissão de Residência em 
Enfermagem. 

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

Art. 3° • A· referida despesa, deverá ser 
empenhada na Fonte ·de Recursos 107, Ação 
2471, Elementos de Despesas - 3390-30 -
Material de Consumo, no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), e 3390-39 - Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica, no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais). 

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

GABINETE DA SECRETÁRI..\/SESA: em t 

Macapá-Ap, 02 de dezembro da 2013. 

f~.:v-l_a. ~ J-).ev...A ch~·~<-<-. 
'ÂNÀILCE RUBIA MENDES DE SENA SOUZA . 
Secretária Adjunta I Área de Gestão e!:ll_Saúde 

PORTARIA N° 822113-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° 
2013/69110; . 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos- servidores • 

SUZANA RODRIGUES MARTEL, ELIELSON 
MOTA MEDEIROS e ALEXNARA ANDRÉA DA 
COSTA SOARES -.Enfermeiras, da sede de 
suas atividades- Macapá-Ap, até o Município 
de Ferreira Gomes, objetivando realizarem 
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treinamento de novos integrantes da equipe 

SAMU no referido Município, no período de 17 

a 20.07.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 02 de dezembro de 2013. 

L .. j_a_ ~ J.~..AA&-, J.L~ ~ 
ÁNÃ:ÍLCE RÚBIA.NIENDES DE SENA-SOUtA 
§ecretária Adiun.ta I Área de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 823/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA / ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe . 

são conferidas. peiQ Decreto n° 6212 de 

01.11.2013 e; considerando o que consta do 

Prot. Geral n° 2013/78214; 

RESOLVE: 

Homologar o afastamento da servidora 

MARIA BORGES GOMES BATJSTA - Diretora 

do Hospital Estadual de Santana- CDS-2, de 

suas atribuições funcionais, objetivando 

tratar de assuntos de interesse particular, no 

período de 28.11 à 04.12.2013, com ônu!i 

limitado (vencimento integral) para esta 

Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, 02 de dezembro de 2013. 

~~~ ~~~S:v-·· 
ANAILCE RÚBIA~DES DE SENA SOU~ 
Secretáf'ia Adjunta f Área de Gestão em 
Saúde 

PORTARIA N° 824/13-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• 

2013/78214; 

RESOLVE: 

Homologar a designação do servidor 
CLAIRSON DE BARROS PEIXOTO - médico, 
que em substituição, respondeu pelo cargo de 
Diretor do Hospital Estadual de Santana- CDS-
2, duránte o imped1'mento da titular, no período 

de 28.11 à 04.12.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 02 de dezembro de 2013. 

~fRú~~s~s~~[~~A 
Secretária Adjunta!._ Á~ de Gestão e~ S~_~d~ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

· AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N° 2013165886 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2013-CPL/SESA. 
Modalidade: Pregão Eletrônico 
Tipo De Licitação: Menor Preço Por Item. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE (CORRELATOS HOSPITALARES) 
Orenos. Cânulas e Tubos para atender as 
demandas das Unidade·s de Saúde do Estado do 
Amapá~ de acordo com as características 
descritas no anexo 1- Termo de Referência. 
Acolhimento das Propostas: no endereço 
eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br. a partir 
das 08h00min do dia 06 de dezembro de 2013. 
Término do prazo de recebimento das propostas: 
20 de dezembro de 2013, ás ·o9:30h horário de 
Brasília. 
Abertura da Sessão Para Lances: às 10:00h, do 
dia .20 de dezembro de 2013, horãrio de Brasília. 

Macap~~~4 de ~,:zembro de 2013. 

( 
,, 

I ' - ' , 
Diego Loba · · 
Pregoeiro CPU SESA 

.. 

' 
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(Educação 

E Ida Gomes Araújo 

A VIS•:.' 
'"l<t.(,í,(J PHí:~ENGiAL N'. 0121iiJD 

F'ROCE530 N'. ~n1Jid211 h 

) 

A, St:CRETA~I!I DE J;ST.~On OA EDIJCAÇAO. por 
h1il?f111Üt11e dEsta P•eyoeira. avis:a ao1; lntéressado!:' que 
c:;turil diS!:JOl'lvol, a p~1th de sua publicaçarJ no Dlâ1ío 
Ollci;! <ln [stado ltl.ü.EI. em midla tlova•· pen drive), ,,. 
sala da Cf'USEriO na a<. r-AO, r( 06, Cuntro, CEP: 68.90C
On, <> edital de licllaç~o. modalidade Pregão Presencial n' 
012/i013-SEEIJ. cujo objeto é a tontrataç~o de empresa 
e:~ci?'Ci:Jii:zada em serv!ç.os de reforma parcial do orédio da 
S~XD 'r'''!'q':J ~im.la flU';' a diHtt tléi dispL•tiJ !.e-rã no dia 
20!!~:i~O~;J ?e tJ9hOOmln it,cmJ1w locall. Local. Sl3l:.i d·1 
CF'L'SEEU na A" Fab, n' ~S. Ceulto. . 

Ma~atlil, 04 do de!embro dP. 20 tl. 

,. ) fr ' · :/', f ' . 
•· ·L'L•cta j,tt.V-u<:.u\UJ.Í{.{j ·' . Ól:ru.<\ Pr\ rRÍC:IA O! AS .UI:: OUVE:IRA t_t{M 

PREGOEIRA/SE EO 

CONSELHO ESTADUAL DF. EDUCAÇÃO 

RESOLUÇ.-\0 N• 61/13-CE.E/AP 

AUTORIZA O Fli~CIO:"iAMENfO 
DO CL'RSO DE UHiCAÇ . .\0 
PROFISSIONAL DE rt:CNICO EM GljiA 
DE TtiRISMO - EIXO TEC~OLót;tCO: 
TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER· 
~11NISTRAD0 PELO CENTRO 01:: 
ENSI~O PROFISSIO!'I:ALIZANTI'.: DO 
AM.-\P,\ PROl". JOSINt:n: OLI\'EIRA 
BARROSO- CEPAJOB. APROVA O 
I' L:\ !'i O DE CURSO E \'A LI DA 
EST(jOOS DECORRE:'\TES. 

A Presidente do Conselho Estadual ~~~ 
Educação no uso das atribuições legais que o cargo lhe 
confere de acordo com a Lei Estadual n•. 1282/2008. 
Dec1 em Governamental n•. 3020:20 13 e de 
conformidade com o inciso XIV do Artigo 16 do 
Regimento Interno deste Conselho Estadual de 
Educação, aprovado pelo Decreto Governamental n•. 
5236/2010 e considerando: 

· A Lei n". 9.394/96: 
- O Processo n°. 54/09-CEE!AP; 
- O Parecer n•. 13!13-CEEtAPíCEPES: 
- A Resolução n•. 065í0l..CEE.'AP. 

RESOLVE: 

Art. I o - Autorizar o Funcionamento do Curso 
de Educação Profissional de Técnico em Guia de 
Turismo - Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade c 
Lazer ministrado pelo Centro de Ensino 
Profissionalizante do Amapá Prof'. Josinete Olivdra 
Uarroso - CEPAJOB. Aprovar o Plano de Curso e 
validar estudos decorrentes 

Art. 2" - O presente Ato terá vig~ncia Je 5 
(cinco) anos, devendo o CEPAJOB pleitear a 
Renovação deste Ato, em até 60 (sessenta) dias antes de 
esgotar o referido prazo. conforme dispõe o Art. 20, da 
Rcsoluçao n•. 065/0 1-CEE/AP. 

Art. 3' - Esta Resolução entre em vigor a Jlartir 
da presente data. 

Gabinete da · Presidência do Conselho 
Estadual de Educação, em Macapá - AP. 05 de 
novembro de 2013. 

E~~~~ f. BEZ~i~ PAULO 
Presidente do CEEi A P 

Decreto n•. 3020/13 

CONSELHO ESTAOIJAL DE EniJCAÇÃO 

RESOLCÇÃO N' 069/13-CH/AP 

H0:\10LOCA CALENilÁRIO ESCOLAR 
2014, KEFERENTE. AO ENSINO 
FlJNDA.\oiENTAL E ENSI~O MÉDIO. 00 
COLÉ.GIO SAi\TA BARTOLOME.A 
CAPllANIO, El\1 MACAPÁI.-\P. 
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A !'residente do Conselho Estaduul de 
Educação no uso das atribuições legais que o carg0 lhe 
confere de acordo com a Lei Estadual n•. 1282:2008, 
Decreto Governamental n'. 3020/2013 c de 
conformidade com 0 inciso XIV do Artigo 16 do 
Regimento Interno deste Conselho Estadual de 
Educação. aprovado pdn Decreto Gov~marnental n•. 
5236!20 I O e con>iderando: 

-O Processo n° 101113-CEE!AP; 
- A Resolução 40/98-CEE!AP; 
- A análise da Assessoria Técnica!CEE'AP. 

• 
RESOLVE: 

Art. I'- Homologar o Calend:irio 1-:scolar/201-1. 
referente ao Ensino Fundamental c Ensino Mediu dn 
Colégio Santa llanolnmca Capitanio. nestes termos 
proposto: 

Ensino Fundamental e Ensino ;\·lédio 
• Inicio. c término do ano letivo: 2010 I a 

I Oi 12114 respectivamente; 
• Total de dias letivos: 202: 
• Ensirio Fundamental :\1aternal: 

, carga hor;iria anual I" ciclo: 866 horas: 
· - carga horária anual 2• ciclo: 900 horas. 
• Ensino Médio: - 1' série: 1:266h: · 

- 2' série: 1.200h; 
- 3' série: 1.300h. 

Ar1. 2' - Esta Resolução entra em "Vigor a partir 

Pãg. 10-

UOMOL(U;A O RECI-"'ENTO ESCOL.\R 
DA ESCOLA nt U>liC.-\Ç,\0 R},SICA E 
I'KOFJSSIO!I"AL GOVER:\AJJOR .JA:-1.-\R\' 
(;E:'\TIL\l"W.S- Ft:NOAÇ,\0 BRAI)ESCO. 

A Presidente do Conselho EstaduHJ, de 
Eduraç.ão no uso d~s atribuições legais que o cargo lhe 
confere de acordo com a Lei Estadual n•. 1282!2008. 

• Decreto Govcmamcittal n•. 3020/20 U e de 
confrrmidade com o inciso XIV do Ani!!o 16 do 
Regimento Interno . deste Conselho t:st~dual de 
Educação, aprovado pelo Decreto Governamental n'. 
5236í2010 e considerando: 

-O Processo 11°. 007/12-CEEiAP; 
- A analise da Assessoria TécnicaiCEE!A~. 

RESOLVE: 

Art. I" - llomologar o Regimento Escolar da 
Escola de Educação Básica e Protis~ional Governador 
Janary Gentil Nunes- Fundação Bradesco .. 

Art. 2' - Esta Resolução e~lra em vigor a panir 
desta d~ta. revogadas as dispo~iÇões em contrârio. 

Gabinete da Presidência do Consclhn 
Estadual de Eduraçiio, em Macapâ - AP. 02 d~ 

dezembro de 20 13. · 

EU~ICE BE2®-f.ii~:AULO 
desta data, revogadas· a> disposições em contrário. . • Presidente do CEE!AP· 

Decreto n•. 3020/ 13 
Gabinete da Presidência do Conselho 

•:stadual de EducaçJio. em Macap<Í - .-\P. 02 de 
dezembro de 20 l.l. 

WNICE BE-tf~t. PAULO 
Presidente do CEf) A P 

Decreto n'. 302Qil3 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃÓ N'. 070/13-CEE/AP 

ll0:\10LOC..-\ ATA DE. REst:LL\1>0 
DO EXAME DA F.DH:Aç . .\o UE 
,JO\'Ei\S E ,\l)liLTOS DE l\"in:t .\1ÉOIO 
REFERE:'\TE AO EIH'L\L .'\", 02113-
CAE, REALIZADO PELO COu':!;IO 
ALBERT EII\STEI:'\, E.:\ I SA:-.iT ~:'\..\/.-\1'. 

A Presidente do Conselho Estadual de 
Educaçíio n0 uso das atribuições legais que o cargo lhe 

· confere de ac-Ordo com a Lei Estadual n'. 128212008. 
Decreto Governamental n•. 3020!20 13 e d~ 
confom1idade com o inciso .XIV do Artigo 16 do 
Regimento lnterno ·deste Conselho Estadual de 
Educação. aprovado pelo Decrdo Governamental n". 
52361201 O e considerando: 

- O Processo n'. 076í13-CEE!AP: 
- A análise da Assessoria Técnica/CEEiAP; 
- A legislação educacional vigente. 

RESOLVE: 

Ar1. t•- Homólogar Ata de Resultado do Exame 
da Educação de Jovens e Adultos de :-livel Médio 
referente ao Edital n•. 02113-CAE, rcali1.ado pelo 
Colégio Alben Einstein, e111 Santana/AP. 

Ar1. 2• - E~ta Resolução entra em vigor a panir 
desta data. revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete dn Ptcsidên('ia do Conselho 
•:stadual de Educação, em Macapá - AP. 02 de 
dezémbro de 2013. 

Eli:'\ICE BEZ~~-~;o\IJLO 
Presidente do CEE'AI' 

Oe<:reto n•. Jp20il3 

CONSELHO ESTADL:AL DE EDUCAÇAO 

RESOLlCÃO N' 071/13-CEE/AP 

CONSELHO ESTADUl1L DE EDUCAÇÃO 

· 'Interessado: Centro de Ensino 
Profissionali1.ante do Amapâ Professora 

i Josinete Oliveirn Barroso- CEPAJ013. 

Assunto: Autorização de Funcionamento do Curso i: 
de Educação Profissional de Técnico em Guia ele j 
Turismo - Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade . 
e Lazer - ministrado pelo Centro de Ensino I 

~
' Profissionali7.ante do i\mapã Prof.' Josincte de 

Oliveira Barroso · CEPAJOB. Aprova o Plano de I 
Curso e valida estudos decorrentes. · 

Rcl~tor: Cons. Édpo Felipe_ da Silva Ferreira.--~ 
Processo: 54/2009 -CEEi AP ! 

Parecer n•. I Câma_ra de E~ucaçlio ~-,.Aprovado/ 
13/2013 IProfisstOnal e Educação O<iltlrOt31 

;__ CEE/AP/CEPESI - Superior _ - .1 

I- HISTÓRICO 

O Centro de Ensino Profissionalizant~ d0 Ainnpá 
Professora Josinctc Oliveira Ban·oso - CEPAJOB. · 
encaminhou no dia 27 de março de 2009 à Presidéncia 
deste Conselho Estadual de Educução - CEEIAP, 
através do Oficio n•. 037!2009 o pedido de Autorizaçftn 
de Funcionamento do Curso: Técnico em Guia d~ 
Turismo e o respectivo Plano de Curso a ~er 

desenvolvido pela Instituição. A referida documeinaçào · 
foi protocolada no dia 27 M março de 2009. no 
CEEIAP, e deu origem ao processo de n• 054/2009 -
CEEI AP. 

O Processo do Curso de Técnico em Guia d~ 
Turismo do· CEPAJOB, após protocolado no CEE.AP 
foi encaminhado a Assessoria Técnica para umilis< 
preliminar da documentação apresentada rela 
Instituição. Foi observada a necessidade da inclu,il(' J~ 
documentos que n?o constavam no processn, hem como 

·o pré-cadastro do curso junto ao Sistema Nacional de 
Curso Técnico - SISTECIMEC. Posteriormente foi 
orientado que o processo do Curso em questão 
retomasse a sua Instituição de origem a fim de que a 
mesma~ toJnasse pro.vidências em relação às pendências 
detectadas p~la Assessoria Técnica. "i"o dia 2g de 

setembro de 2009 através do oficio n' 186109-CEPA o 
processo de reconhecimento do. cur~o retorna. ao 
CEE/AP para apreciação daquele Órgiio Colegiado. l\o 
dia 08 de outubro de 2009 após nova análise dú 
processo pela Assessoria Técnica do · CEE.' AP, íoi 
orientado que o mesmo rdornasse ao CEPAJOB para 
que a própria instituiç.ào o enviasse para a Secretari~ de 
Estadü da Educação-SEED para providências cabivei;;. 

No dia 27 de agosto de 20 I O o ~úcl~,, M 
Inspeção e Organização Escolar -· )IIOE emiliu P:.r~c": 
Técnico sobre o Curso '·Técnico em Guia dt· Turi;mo·· 
(fl. _204 ). Seguindo as. orientações disposta; ·~a~ 
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l<esoluçõc' n° 0-1' 19'J9 CNE.CEB (revogada ?eln 
Resolução n° 0n'20 I ~-CES:CNL) e 1t 065:200 i-

CEE!AP: constatou-se que o Plano de C~rso foi 
elaborado em consonância com as exigências le.gais .. 4. 
fim d~ subsidiar sua decisão a Eqmpe Técnica do NIOE 
realizou VISita ''in loco" manifestando-se, 
favoravelmente à aprovação do curso proposto, 
rccncaminhando o 'Plano de Curso em exame, ao 
CEEIAP em OI qe setembro de 2010. 

Posteriormente, a Assessoria Técnica do 
Conselho Estadual de Educação do Amapá-CEE/AP 
manif~stou-se sobre a necessidade do Plano de Curso 
ser apreciado por um especialista da área que dominasse 
conhecimentos pertinentes ao Eixo Tecnológico 
Hospitalidade e Lazer (fls. 303 e 304). com o objetivo 
de subsidiar o parecer éonclusivo do CEE. Neste 
sentido, no dia 07 de abril de 20 li, através do oficio n• 
169/2011 a Presidência do Conselho Estadual de 
Educação solicitou ao IESAP, um Técnico da Área de 
Turismo para analisar o processo em tramitação. 

A Análise foi feita pelas- Técnicas Elisandra 
Pereira Gonçalves e Arlena Ferreira. que pontuaram as 
alterações a serem efetuadas nos ítens a saber: I- Perfil 
Profissional de Conclusão; 11 - Organização Curricular; 
111 - Instalações e Equipamentos: IV - Pessoal Docente 
e Técnico c V • Acervo Bibliográfico- pertinente à 
Habilitaç3o. mencionados na Análise Técnica, (fls. 307 
a 312). Também fora solicitado que o Parecer elaborado 
pelas Especialistas da área fosse encaminhado à 
Instituição para as devidas correções_ E em 06 de 
setembro de 20 li o CEE!AP através do Oficio n°. 
461/2011 solicitou ao CEPAJOB que cumprisse as 
orientações constantes da Análise Técnica acima 
mencionada. 

Após nova~ diligencias, e ter o CEPAJOB 
sanadas todas as pendências, coube à Assessora Técnica 
Zenaide Dutra Caldas a emissão da Análise Conclusiva. 

Constam do Processo as seguintes peças: 

• Oficio n•. 037/09- CEPA; 
o Primeira versão do Plano de Curso; 
• Análise preliminar da Assessoria Técnica do 

CEE!AP: 
• Ofício n". 186/2009- CEPA/SEED; 
• Segunda versão do Plano de Curso; 
o Relação Nominal de Docentes, Técnicos 

Administrativos e Pedagógicos; 
• Cópia do Decreto de Criação da Instituição; 
• Cópia do Regimento Escolar; 
• Ato de nomeação do Diretor; 
• Ato de nomeação do Diretor Adjunto; 
o Ato de nomeação do Secretário Escolar; 
• Cópia das habilitações do Corpo Docente, 

Administrativo c Técnico-Pedagógico; 
• Modelos de Impressos da Instituição (Diploma. 

Histórico, FiGha Individual etc.); 
• Relação do acervo da Instituição; 
• Relação de Equipamentos; 
• Cópia da Análise Técnica feita pelo 

NIOEiSEED; 
• Ofício n• !69/2011- CEE/AP; 
• Análise Técnica de Especialistas da Área de 

Turismo; 

• Terceira versão do Plano de Curso; 
o Oficio n• 409112-CEE-AP; 
o Ofício n• 299112-CE~A/COEN/SEED; 
• Plano de Curso Anmlizado; 
• Decreto de Nomeação do Diretor Adjunto; 
• Cópia das habilitações dos Docentes e 

Técnicos: 
• Análise Técnica do Plano de Curso -

Assessoria Técnica do CEE/AP; 
o Decreto de Nomeação do Diretor, Diretor 

Adjunto e Secretário Escolar: -
• Decreto com Nome Atual da Escola; 
• Regimcntó Interno: 
• Análise Conclusiva da Assessoria 

Técnica!CEE.· 

11- ANALISE 

ü CEPÍ\JüB, localizado à Av. Maria Quitéria, n• 
316. RaitTo l3uriiizal, nesla Cidade de Macapá/AP, tem 
como mantcncdor o Governo do Estado do Amapá. 
cadastrado no CNI'J sob o n°. 04.246.010/0001-62. A 
Instituição oferece o Curso de Técnico em Guia de 
Turisrpo à sua clientela educacional, desde o segundo 
semestre de 2009. 

Considerando os aspectos forn1ais, o pleito da 
lnstituiçao apresenta-se instruido em confomlidade com 
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a Lei de Diretrizes e Bases da Educaç~o Nacional-LDB 
n• 9.394/96; o Parecer n° 16/99-CNE-CEB; o Parecer no 
11/08-CNE-CEB; a Resolução n" 03/08-CNE-CEB; 
Portaria MEC no 870/08; Diretrizes do Decreto Federal 
n° 5154/04; a Resolução n' 04/12-CNE-CEB; a 
Resolução n• 061l2-CNE-CEB e a Resolução·n• 065/01-
CEE/AP, que regulamentam a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio. 

Levando-se em consideração o longo tempo de 
tramitação deste processo. ·e por uma questão- de 
celeridade, opta-se por incorporar neste Parecer a 
Análise realizada pela Assessoria Técnica (fls. 387 a 
394). atualizando-a nos termos dos dispositivos legais 
supracitados ... 

O Plano de Curso de HabilitaÇão em evidência 
(fls. 399 a 462), visa oferecer ao egresso do curso, 
condições necessárias e indispensáveis para desenvolver 
o exercfcio de sua profissão, contribuindo na 
qualificação de profissionais com perfis inovadores que 
atendam às necessidades do mercado de trabalho 
competitivo c do mundo moderno. 

O Plano de Curso, em referência, conténdo os 
seguintes itens: 

I. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
O CEPAJOB, motivado pelo constante 

crescimento do mercado de prestação de serviços no 
pais, pelas transfonnações sociais do mundo moderno, 
as grandes mudanças ocorridas no mercado de trabalho 
e a exigência de profissionais cada vez mais 
qualificados e capazes de desempenhar tarefas voltadas 
para o fomento do turismo em âmbito local e nacional, 
considerando a expansão do mercado de turismo no 
Brasil e ~cação natural que o Estado do Amapá 

possui para o turismo com suas paisagens naturais. 
florestas tropicais, mangues, várzeas em a~undáncia e 
etc. Percebe-se a relevância do curso de Técnico em 
Guia de Turismo para atuar na formação de 
profissionais respoosáveis, capazes de desenvolver com 
excelência o amplo e em expansão mercado de Turismo 
no Amapá. 

Assim sendo, o Curso tem como objetivo 'tonnar 
técnicos capazes de atuar com eficiência e competência 
na condução de pessoas, organização de grupos, 
responder com clareza c segurança aos questionamentos 
nos ambientes· visitados. proporcionar conhecimento 
teóriCo-práticos necessários para o desenvolvimento .de 
suas funções, qualificar o aluno atender às necessidades 
do mercado de trabalho e oferecer ao aluno condições 
para que o mesmo desenvolva as competências gerais 
referentes à área de Guia de Turismo. 

2. REQUISITOS DE ACESSO 
16 anos completos na data da matricula; 

• Escolaridade - Ensino Media completo ou a 
completar até o final do ano de ingresso.-

• Ter sido aprovado no processo seletivo para 
ingresso no curso_ 

.3. PERFIL PROFISSIONAL DE CO;'IICLUSÃO 
Ao fmal do curso, o Técnico em Guia de 

Turismo, de acordo com a resolução n~ 06/2012-
CNE/CEB deverá estar apto para conceber, organizar e 
viabilizar produtos e serviços turísticos adequados para 
sua clientela, organizar eventos, pro'gramas, roteiros, 
itinerários turísticos e atividades de lazer, zelar pela 
preservação do patrimônio histórico e ambiental e etc. __ 

O Técnico em Guia de Turismo deve produzir 
ações eficientes de ·acordo com as atribuições 
supracitadas, devendo de.senvolver habilidades para 
atuar como instrumento de indução, melhoria, incentivo, 
estimulo, modemit.açào, estrutura de gastos, consultoria 
e assessoria de investimentos no setor turístico. Dessa 
forma. o aluno concluinte do curso oferecido pelo 
CEPAJOB deve estar preparado para dar respostas 
eficientes, tanto para o segmento de sua atuação, isto é, 
o Turismo, ben'I como para a sociedade em geral. 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
A Matriz Curricular do referido curso está 

organizada em dois· módulos. Os módulos não 
apresentam terminalidade. sendo o primeiro módulo, o 
básico que se constitui de componentes curriculares 
introdutórios que darão suporte para o segundo módulo 
wm base mais espedfica c inerenie ao setor de turismo. 
Assim, a estrutura -curriéu lar fica composta por dois 
módulos de ensino, com bases tecnológicas articuladas, 
geradoras de;.ompetências e habilidades necessárias ao 
desempenho do p~ofissional de nível técnicn, nas áreas 
de Turismo e Hospitalidade. Somados. ambos. possuem 
um total de 940 horas, com módulos-aula de 60 
minutos, obedec~ndo a seguinte organização: 
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Matriz Curricular 

Módulo I- Básico 

Bases Tecnológicas 
Carga 

Horária 

Noções do Turismo 40 

História Regional aplicada ao Turismo 40 

Infónnática aplicada ao 40 
Turismo/Guiamento 

Técnicas de Comunicação 40 

Francês Instrumental 40 

Geografia aplicada ao Turismo no 30 
contexto Amazônico 

Empreendedorismo aplicado ao 
guiamen!o· · 

40 

Legislação e Ética profissional 40 

Teoria e Técnica Profissional . 60 

Economia aplicada ao Turismo 30 

Prática-Viagens técnicas 50 

Estatística 30 

Legislação c Ética Profissionat'Aplicada 40 
a Eventos 

Técnica em Cerimonial 60 

I Carga Horária Total do Módulo 450 

I 
Módulo 11- Específico 

Bases Tecnológicas 
Carga 
baniria 

História da Arte e Museologia aplicada 
40 

ao Turismo . 

Manifestação da Cultura Popular 40 

Inglês Instrumental 40 

Elaboração de roteiros turísticos 40 

Transportes e meios de hospedagem 40 

Sociologia do lazer 30 

Princípios de Ecologia e Meio Ambiente 30 

Primeiros Socorrps, Saúde e Segurança 
40 

no Trabalho 

Estatística aplicada ao guiamento 30 

Técnica de Lazer e Recreação 30 

Prática-Viagens Técnicas 100 

Carga Horária Total do Módulo 490 

· Carga Horária Total do Cu~o 940 

S. CRI'fÉRIOS DE APROVEITAMENTO 
DE CONHECIMENTO E EXPERTtNCIAS 
ANTERIORES 

Será pcrn1itido no curso Técnico em Guia de . 
Turismo, aproveitar os conhecimentos e experiências 
anteriores adquiridos em outros contextos, desde que 
estejam diretamente relacionados com o perfil de 
conclusão do Técnico em serviços de Turismo. 

O aproveitamento dar-se-á de acordo com o 
disposto na Resolução n• 06/12-CNEICEB em seu art. 
36 nos incisos I, 11, li! e IV, em que a escola poderá 
aproveitar conhecimentos adquiridos na respectiva 
qualificação ou- habilitação profissipnal, com base em 
criteriosa avaliação. 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação é um elemento fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem do aluno, sendo 
concebida numa dimensão participativa, onde o aluno 
intera&e com o professor,- demonstrando seu 
desempenho. tendo como referência o perfil profissional 
do Técnico em Guia de Turismo. · 

A avaliação da aprendizagem do aluno do curso 
de Técnico em Turismo será processada de fonna 
continua c cumulativa com a utilização dos mais 
variados instrumentos que contemplem os aspectos 

· quantitativos e qualitativos, cujo aproveitamento será 
expresso em forma de c'onceitos a partir dos critérios 
assim definidos (Os. 452 c 454): 

NÍVEL I CONCEITO I -- CONDIÇÃQJ . 
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r------
I(- que ~0%) A APROVADO 

11 (de 81% a 89%) B APROVADO 

1-·lll (de 70% a c APROVADO Rn• \ · 
IV (de 51~~a D 

I\ ()<l/à\_ 
RECUPERÁÇÃO 

V (Até 50%) E· ·REPROVADO 

6.1 PROMOÇÃO 
A Prom·oçJo do aluno dependerá da avaliação do 

aproveitamento, tendo como referência o perfil 
profissional de conclusão da área ocupacional, devendo 
atingir um mlnimo de 70% do conjunto de competências 
c habilidades construídas. e da apuração de assiduidade, 
correspondente a frequência mfnima de 75% da carga 
horária total. em cada componente curricular (11. 454). 

O conceito final do aluno em cada componente 
curricular corrcsponderá ao percentual de competências 
e habilidades gerais e especificas da qualificação e/ou 
habilitação profissional, construfdas e demonstradas 
pelo aluno durante o curso. 

6.2 RECUPERAÇÃO 
A recuperação é urí1 processo continuo c 

concomitante ao ensino aprendizagem, com a finalidade 
de corrigir as deficiências de aproveitamento. 
Permitindo assim. ensejar aos alunos um melhor 
desempenho em termos de construção de competências 
e habilidades especificas da área ocupacional. ·-

Os estudos de recuperação destinam-se, portanto, 
aos alunos que não atingiram os percentuais mfnimos de 
aproveitamento, e serão desenvolvidos de maneira 
continua _e/ou paralela, e ainda, de formá intensiva, ao 
final de cada módulo que compõe o Curso de Técnico 
em Guia de Turismo. (fls. 4~4 c 455). 

7. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
O curso de Técnico em Guia de Turismo é 

eminentemente de prestação de serviços, não exigindo, 
portanto, laboratórios especificas para seu 

··desenvolvimento. De acordo a verificação "in loco", a 
Instituição apresenta uma boa estrutura fisica e 
pedagógica para ofertar o curso à comunidade, como 
por exemplo. salas climati7..adas, laboratórios de 
linguagem, laboratório de informática, laboratório 
nióvcl (ônibus de turismo com 48 assentos, equipado 
pata viagens técnicas) e um acervo bibliográfico com 
mais de 80 (oitenta) títulos da área de turismo. 

8. PROFISSIONAL 
DOCENTE 

TÉCNICO 

Os quadros Administrativo, Técnico e Docente 
atendem às exigências legais, conforme atestam as 
cópias das habilitações contidas no processo. 

9. DIPLOMA/CERTIFICADO 
Os concluintes dos módulos do Curso Técnico 

em Guia de Turismo farão jus ao respectivo diploma de 
técnico, desde que tenham concluldo integralmente c 
com aproveitamento, as etapas previstas na matriz 
curricular do curso. 

Os diplomas dos egressos da habilitação em 
exame, terão crn seu verso as bases tecnológicas 
referentes ao módulo correspondente, com as 
respeétivas cargas horárias c as competências da 
ocupação certificada, bem eor:no o perfil profissional 
correspondente ao titulo de TECNICO EM GUIA DE 
TURISMO. 

111- RECOMENDAÇÕES: 

- A Instituição ao criar novos cursos deve >tender 
ao disposto no Art. 16, da Resolução 06512001-
CEE/AP, o qual estabelece que os Pedidos de 
Autorizaç§o para;funcionamcnto dos Cursos Técnicos 
deverão ser protocolados neste CEEIAP, 90 (noventa) 
dias antes da data prevista para seu inicio; -

• Deve constar no Plano de Curso os turnos de 
funcionamenro do Curso; a quantidade de aulas 
semanais; 

- 1\ carga horâria referente às atividades práticas 
deve integrar as cargas horárias mínimas de cada 
Habilitaçilo eiou Qualificação Profissional, de acordo 

.com a Resolução CNEICEB n•. 06/12, em seu artigo 21, 
§ ,._ 

IV- VOTO DO RELATOR 

Após análise da documentação contida no 
Processo n• 054!09-CEPA/AP e considerando a Análise 
da Assessoria Técnica do CEEIAP c o disposto no 
Parecer das Especialistas da Área, voto favorav~lmcntc 

(õiARio OFICIAL) 

à AutOrização de 'Fúncionmncnto do Curso M Técnico 
de Nível Médio ~m Guia de Turismo - Eixo 
Tecnológico: Turismo, H )Spitalid~de ~ Lazer, 
ministrado pelo Centro de Ensino Pro!issionali7.ante do 
Amapá Professora Josinete Oliveira Barroso -
CEPAJOB, aprovando as alteraçôes do PIHno de -c:ur;,n 
e Validando estudos decorrentes. 

O presente /\10 autori7ativc. t<'rá vig~ncia de 05 
(cinco) anos, a ;partir da data Jc sua publicação no 
Diário Oficial do E:.tado, devendo a Dir~çiio da r:scola. 
em ate óO (sc,;cnta) dias antes de expirar a vig0ncia. 
solicitar sua rcnova1:ão. conforme dispõe o § I 0 , <lo Art. 
20. da Rcsolução'065:2001-CEE1AP. 

\1acapá-AP. 04 de novembro de 2013. 

V- DECIS.\0 OA CÂMARA 

A C:imar:l de Educação Profissional e lõdu,·açào 
Superior APROVA o Parecer eni confcnnidmle com o 
voto <lo Relator. 

Macapa-AP. sala de reuniôes de Câmara Pro f. 
Reinaldo Mauricio Goubert Danw~ceno. em 4 d~ 
novembro de 2013. 

Lourival Santana Filho 
Carlos Nilson da Costa 
Édpo Felipe da Silva Ferreira 
Maria Dias Alcântara 
~eiane Cleide Lemos de Vasconcelos 

(Ciência e Tecnologia 

Antõnio Ct'áudio Almeida de Carvalho 

EXTRATO DO CONTRATO REGISTRO N° 017/2013-
SETEC 
Partes: CONTRATANTE o GOVERNO DO ESTADO 
00 AMAPÁ,, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO O;\ CIÊNCIA E TECNOLOGIA e do outro lado 
como CONTRATADA, a Empresa A. R. MICC!ONE 
LTDA-ME. 
Cláusula Primeira - Do Fundamento Legal: O 
.presente Contrato encontra rpspaldo legal 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação da 
Lei n° 9.648. de 27 do maio de1998; 
Lei n° 10.520, de.17 de julho de 2002; 
Lei n° 123, de 14/12/2006 
Decreto n° 7.892í20t3; 
Pregão Presencial n° 007 i2013-IEF; 
Processo Administrativo n° 35.000.180/201 3/SETEC. 
Ata de RegistÍo de Preços n° 011/20 t 3-IEF. 
Validade da Ata:.t2 (dcze) meses. 
Clãusula Segunda- ÚSJETO: 

O presente contrato tein por objeto a prestação de 
serviços de fornecimento eventuais de refeições e 
lanches para atender as demandas dos eventos e 
reuniões que acontecem na Secretaria de Ciências e 
Tecnologias-SETEC, considerando que os eventos 
poderão acqntecer no Município de Macapá e seus 
arredores, tais como. Porto Grande, Mazagáo, Laranjal 
ao Jari, Tartarugalzinho e Distrito do Bailique, conforme 
especificações no Termo de Referência. 
Cl~usula Quinta- Da Dotaçlio Orça'l)ent<\rla: 
A~ despesas decorrentes da contratação dos serviços 
objeto deste contrato, serão no valor global de 
R$168.600,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos 
reeis), cAndo empenhado inicial R$30.600,00 (trinta mil 
e seiscentos reais, que correrão à conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento da Seéretaria ae 
Estado da Ciência e Tecnologia, conforme abaixo: 
FONTE: 101 
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.25.1 01. 19.122.0900.2263 
NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 (Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica) valor empenhado inicial · 
R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais). conforme 
2013NE00213 do dia 29/11/2013; 
NATUREZÁ DA DESPESA: 339030 (Material de 
Consumo).:va\or empenhado inicial R$3.000,00 (três mil 
reais!, conforme 2013NE00214; 
FONTE: 101 
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.25.101.19.573.0840.2285 
NATUREZA DA DESPESA: 339030 (Material de 
Consumo) valor empenhado 
inicial RS '1.500,00 (quatro mil c quinhentos reais), 
conforme 2013NE00216 de 29/1 1/2013; 
NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 ( Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica). Valor empenhado inicial 
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RS13.200,00 (treze mi! e duzentt.- reais). conformP. 
2013NE00215 de 28íJ 1/2013. 
Cláusula Décima- Da Vigência: 
A vigência deste contrato terá validade a contar da sua 
assinatura e findará no dia 16109/20!"4. 
Data da Assinatura: 25/11/2013 
Macapá-Ap 04 de dezembro de 2013 

~~-
Edilene tllírfíârães Bórges 
Chefe da Unidade de Contratos e Convênios 

(Infra-Estrutura ) 
Amilton Lobato Coutinho 

A Secretaria de Estado da Infraestrutura- - SEINFIGEA, 
torna .público que rocebeu do Instituto do Meio Ambiente e 
de Ordenamento Timitorial do Estado de; Arna!M -
tMAP/GEA, licença de lnstalaçao de n• 083912013 para a 
atividade de Ampliação e Relorm~ do Posto de 
Arrecadação da Receita Estadual, loc.di•ado na ROdovia 
Ouca Serra com AP o:o no munic!pio de Santana. Não lei 
determinado o Estudo de im;>acto Ambier•tat. · 

Mac.•!M-AP, 2~~ ~ov~• o .;o 2013. 

· Eng• Arnlitoll~~Jc\útinho 
• _ Secre ário _ 

A Secretaria de Estado <la ·lnfraestru:ur;, - SEINF/GEA, 
torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiento. e 
de Ordenamento Territorial de Estado do· Amapá 

"IMAPIGEA, licença de ln<l~!ação de n• 82512013 para a 
atividade de RevHatlzação dos Pieres Santa lnés, 
localizado no bairro de Santa .!nés no municlpio de 
Macapá. NAo foi determinado o Estudo de Impacto 
Ambiental.· 

Macapá-AP, 28 ck. nRvembro de 2013. 

\~! ·t \~· 

Eng• Amihon Ló ; to1~· ~linho 
_sec.etá io __ · 

(s~trap J 
Bruno Manoel Rezende 
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objetivo de realizar Lenmlamemo e<.. okta de dado::, pou11 elabnrnç<\o ~~ 
Projeto Bhsie<>. nn penado de il • J0/11/2013. 
Ml(;tiEI. 0.-\ SIL\'A Ol'Ail i'F. Rcsp. G.\lllclllt:T -f'lll-02 
ODILIO .-1\llR-\IlE DO'( FI~! H LI IO Ternicu "" lul'r.rsrrutur:~ 
\.-\JAR-1. LOI'I!EIHO HITE\COU\T Rc'l'· Prnjt'tns dt• 

PAli.O ROIIERT0 .IIÍEUIR-\ COITO 
' CHEFI: lll: G.\1117\ETEISETR.II' 

I'OI<T.\RI.~ 1\' S 12'13-SF.TR.IP 

O ( HEFE IIE C.\lli:O.[TE IJ.I 
SE(HE I'Aill.\ IJf' THA\SI'OKI t<; llO ISI'-\DO llO .UIAP i 
n(• uso d!! suas o:unhuiçócs qu~ lhe .-;:lC' ~onfcnda~ p~!tl D~·crt:to 1: · 
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J(,J; SOL I L: 
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R E SOL,. J:: 
Art. J". OESIC. \.\R ~t:l\ tUl11 

R.-l"ll 1!\UO "'O'<A TO \IARTI\S .. \u\llmr ()l"'"'""'al ''" 
01\·crsn~. Para \Íatar da ~eJc JL· ~ua~ ntróui~{'~~ \1al'dp.'tAP. utt H 
Mum-.:rpm dt." l.ilranJal do Ja11 Amara. ilr,Kunba c t':t!.;v~:nc ·: 1in1 
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(Desenvolvimento Rural ) 

Maria Cristina do Rolõário Almeida Mendes 

ERRATA 

PREGÃO HHÕNICO N• 010/2013- CPl/SDR. 

ONDE SE LÊ: 

eRCGÃO PRfSENUAL NO OJ0/2013 - CPL/SDR 

I f.IA-SE: 

'PeCAO Elt 1 ~r)tKO r~' 010120 l3- LPLISDR 

(Amprev 

l-..1aG'IPJ. 29 de '10\.·Pmbro de 2013 

OUlCIRENE PEREIRA lAU BRANCH 
~RCGOErRA- CPL/SDK 

DCK lAR r~ N• 0 l ,/2013-50~ 

uias Estaduais 

Ca(los Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 

PORTARIA N°. 204/2013- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n°. 4019. de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o memorando n° 104/2013 
GABIAMPREV; . 

RESOLVE: 

Designar o servidor Abimae\ Barbosa 
Chagas, Assistente Técnico Administrativo, da 
Amapá Previdência - AMPREV. para responder 
em substituição pela Divtsão de Beneficio e 
Auxilio. durante o impedimento da Titular 
Risoneide Cardoso Chagas. no período de 26 à 
01!12/2013. onde o mesma encontra se de 
atestado médico. -

Macapá-AP, 2~e novem~bde 2013 

~u-~ {,IA.. 
Roberta Serra de esus 

Otretor Prestdente da AMPREV, em Substttutção 

:;:EBMO..D.U&.OBQO.Jl.E .. i?.ABCJ;.J.AME~I.Q..E. 
JXl.bJELs.sAQ..QE..QÉlillQS_ E' B..EYJOEM'J .. ÁBJQS..:A.GDBOO...C.;Df.'Bf.)L_N'Jl2_3~Q 13) 

DEVEDOR 
Ente Federativo/UF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

1::-mail: 

CREDOR 
Unidade Gestora: 

Endereço: 
Bairro: 

Telefone! 

E·mail: 

Representante legal: 

CPF: 

C•rgo: 

Governo de Estado do Amap&lAf) 

RUA 3EN~RAL RONJON S:N 

CENTRO 

(096) <009-2401 

presJdente.amprev@'.:er•a t.~'T cr 

C~.RLOS CAMI<.O GOES C:APIBER:i3E 

388 139 402-00 

Governador 

presJden:e.~n·prev(:iner•a ~om br 

A~!APÁ PREVI\JÉNC,A 

RUA INOEPENOENC!A 10 

CéNTRO 

(0961 4009-2401 
prCSid~'"1te amore~.o ~terra COtY". O r 

CARLOS ROS~<iTO ~OS AN.JOS OUVEIRP. 

415.605.152-87 

Preside~te 

CNPJ: 00 394.57710001-25 

CEP: 66900-000 

Fax: 

ComR_Iemento· DQ ESTADO DO 

Data inicio da gestão·. 31112!2010 

CNPJ: 

CEP: 6H900-090 

Fax: 

Complamento: D<RlTOfl 
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E-mall: pmsiden:e.amorev@teJra.com br Data início da gestAo: 301101:>01? 

As pa~es acima identilicadas firmam o presente 1 ermo de Acordo de Parcelomento e Conlissil:> de Débil os f:re•/idenc•twos corr fundar11entu r.a ~e 1 11 
LEI N 1 779 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 e em conform1dMc corras cfàusdas e condiçõ.es aba1xo. · 

Cláusula Prin'e"a- DO OBJETO 

O AMr.PÂ P"!EVI?~NCIA é CREDOR ju~lo ao DEVEDOR Estado" de Go1c,nu do Esta<Jc do A,;,apá da quantia de RS ?37 1 ~8.49.].9/ (duzon:os c 
~mta .e s~~e mtlhoes e cento e vmte e ?'to mtl ~ quatrocentos e nove111~ c ~rés rea1s e no~en_ta e s~te centavos). correspondente aos valores de 
~ontr~bul.ao Patronal (240 meses) devodos e nao repassados "'' ·egomc prvproo de prev1denc1a socoat dos servidooes oliblicos. CUJO detalhafl'ento 
encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento- DCP ilncxo. 

Pelo presente instrumento o/o Estados éie Governo do Estado do AmaoA c~n!essa seo DEVEDOR do montante citado e compoomete:se a qu1to-to na 
forma a~u' estabelecida 

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e orocedência da divoda e assume ontegral resoonsaoilodAae oela 
exatidão do montante declarado e confessado, licando. entretanto, ressalvado o ct"eito da CREDOR de apurar. a qualque·o tempo. a éxisténcia ae owas 
rmport.incias devidas e não incluídas neste tnstrumento. ainda que re1at1vas ao mesmo período. 

Cláusula Segunda -DO PAGAMENTO 

O mon1ante de R$ 237.128.493,97 (duzentos e trinta e sete molhOes e cento c vinte e ooto mil e quatrocentos e noventa e três reaos e novent~ e •etc 
centavos). serâ pago em 240 {duzentos e quarenta) parcelas mensais e. suol!ssovas de. R$ 988.035.39 (novcce;11os e oitenta c ooto moi e trinta e o•nco 
reais e trinta e nove centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Ctáusu•a Terceora 

A prime•oa pa1cela. no valor RS 988.035.39 (novecen1os e oitenta e oito moi e trinta e circo reais e trinta e nove cenlavos). -ve.ncera em :m;1 2,;;013 e as 
demais oarcelas na mesma data dos meses posteriores. cOmoromei~ndo·~e o DEVf.DOR a pagar as parcelas nas datas llxadí~s. atualizac1as ~~onfoww o 
.:rilerro determ1n.,do na CláuStJiã 1 ercerra. · 

O DEVEDOR se obrrga, também. a consignar no orçament~ dP- cada ~~..cc·l.:icru ~rnanceuo. as vcroas necessánas áo pagamenro das parcelas c· r1.1s 
contnbuições que vencerem apôs esta data. " 

A divrda objeto do peucelamento constante deste instrumcn:o é dclinithta e irre~ratávcl. asseQufando ao CREDOR a cobrança Judicial da di·.11da. 
O[Lailzada pelçs critérios f1xados na CláusUla T ercelra até a data díl Inscrição em Oív1da Ativa 

Fica aco,aado que o DEVEDOR c o CREDOR prestarão ao M1n1st~roo da Prcvodência Socoaltodas as ontormações referentes ao presente acordo de 
poocelamento através dos documentos constantes nas normas Que rc,gem os Regimes Próprios de Previdência Social. 

ClausJia Terr.r.ira- DA ATUALIZAÇÃO DOS V~LOAES 

Os valores devidos foram atualizados pelo IN PC acumulado desde o mês do vencimento do débito At6 o mês ante.nor ao de sua consolidação em que 
tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração c a~rescidas de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virguta conquen:a por 
cento ao mês). acumulados desde o mês do vencimento do déb1to até no;,:;, cn1eroor ao da consolidação, conforme lei n• ARTIGO 2' DA LEI 1.7/9113 

Parág,a'o onmeiro. As parcelas vincendas determinadas na Clausul:1 Scourrta serão atualizadas pelo IN PC acumulado desde a mês da <:onsohdaçào 
dos débitos até o mês antenor ao do vencimento da respectiva parc.ol;o o:1r. qu,o tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuraçao 
acrescido de juros legaos simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinq,ocn;,, ''''r cento ao mês). acumulados desde o mês da consolidação até o més 
anlerlor ao do vencomento·da respectiva parcela, visando manler o &QI:it:~rio ''~~~c_:iro _:_~u_!lttal. ___ ·--- _. 

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sotlre o valor atualizado ale a data de seu venc1mento. ine>dirá 
atuali>nçáo pelo INPC acumulado desde o mês do vencomeoto até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que te~ha sido 
disponibilizado pelo órgão respansavelo por sua apuração e acréscimo de ;uros legais somptes de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao 
mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ~o do pagamento e multa de 2.00% (dois por cento) · 

Ct~usula Quarta· DA RETENÇÃO 

O DEVEDOR autoriza que SeJa efetuada automaticamen1e a retenção no Fundo de Participação dos Estados · FPE e o repasse ao C~lEDOR nn Agêncta 
:>575-0, Conta 15214-5, do Banco 001. do valor das parcelas estabelecodas na Clausula Segunda, atualizadas pela INPC acumulado desde o 01'ês da 
CO:'\Solidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua 
apuraçiio acrescido de JUros legais somples de 0.50% ao mês {zero virgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o 
mês anterior ao do venCimento da respectiva parcela. v,sando mante-r o equilfbrio financeiro e atuarial. · 

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO 

Consti1ui-se em motivos para rescisão deste acordo. que ocorrerá ondependen!emente de qualquer intimação. notificação ou inteopelação jud1C1al ou 
extrajudicial: · 

a) a infração de qu~tquer das cláusulas deste instrumento. 
b) a ~atta de pagafl'lenro de duas parcelas consecuthJas ou não, ol! a falia de recolhimento de qualquer das contnbwções mensais corren:es, 
c) a falta di'! recolhimento de quaisQuer contribuições correntes mensais. 1nctdenle sobre a 'emuneração dos servidores efe:ivos. 

A resc1são do oresente acordo O'Or descumprimento de QuaisQuer das clausulas servlrâ para 1nscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte. 

A resc1sào deste acordo implicará na atualização monetéria sobre a saldo dovedor de acordo com o caput da Cláusula Terceora até o mês da inscr~ção 
da divida. sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança rudicial e ao pagamento de honorários advocatocios. 

Cláu<uta Se"" -DA OtFINITIVIDADE 

A ass:natura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e ooretratávet do débito. sem que isso implique em novaçáo ou 
transação. conligurando ainda. conlissão ex:rajudicial. nos terros dos artogos 348. :i53 e 354. do Código de Proce~so Civil, devendo o montante 
parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado peto ente federa1ivo como dívida fundada com a unidade gestora do APPS. 

Ctáusulá Sétima- DA PUBLICIDADE 

O presente termo de acordo de parcelamento e conlissilo de débitos previdenciários entrará em vi~or na data de sua publicação. 

Cláusula Oitava • DO FORO 

Para d1rimil quaisQuer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo. as partes. de comum acordo. elegem o foro 
de sua Comarca 

Pilra f1ns de direito, este 1nstrumento é firmado em 2 {duas) vias de 1gua11eor e forma e d1an!e de 2 (dua~) testemunhas. 

MACAPA · AP /25/11/2013 

Testemunhes: 

Kr.REN ROB9fT'í(POTO~K ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSOI'IA DA PRESIDENCIA 

CPF· 648.363 642-87 

RG: 32t340 

!L 
.. 
. 

' 

KAREN TA TIANE BONIFÁCIO PEREIRA 

DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL, EM SUBSTITUIÇÃO. 

CPF 678 ?.t0.732-53 

RG. 318063 
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DEVEDOR 

Ente Federativo/UF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mall: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mall: 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

IE.BMQ.DE ACORDO DE PABCELAMfNIQE 
Ç.ill!fiSSÃO DE DÉBITOS.Efif..ILJ.QE.NCIÁRIO? IACORDQ..C.A...DJ:.REV N" 02393/2Q.U1 

Governo do Eslado do Amapa/AP 

RUA GENERAL RONDOI\I SIN 

CENTRO 

(096)11009-2401 

presidente.amorev@:erra com br 

CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE 

388.739.402-00 

Governador 

presidente amprev@terra.com.br 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA 

RUA INDEPENDENCIA 10 

CENT90 

(096\ ~009-2401 

presldehte.am;Jrev@terra com br 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data inicio da gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

F ai: 

Representante legal: • CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA 

CPF: 415.605 152·87 

cargo: 

E-mail: 

Presidente 

presidente.amorev@terra corr br 

Complemento; 

Data Inicio da gestão: 

00.394.577/0001-25 

68900·000 

DOESTADODO 

31/12i2010 

0328t 445/000t-85 

68900·090 

DIRtoiQR 

30110/2012 

-

As partP.s acima identificadas tirmafTI o presente Termo de Acordo de Parce!a.rnento e Conf1Ssão de Oéb1tos Prev1denciános com ~undamento na Let n 
LEI N' '.779 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 e em conlormidade com as clausulas e condições aba1xo: · · 

Clausula Pnmeira . DO OBJETO 

O AMAPÁ PREVIDÊNCIA é CREDOR junto ao DEVEDOR Estados de Goveroo do Estado do Amapá da quonlia de R$ 207 743.064.87 (duzentos e sete 
milhões e setecentos e quarenta e três mil e sessenta e quatro reais e 01tertta e sele centavos). correspondente aos valores de ContnbUlçã.o dos 
S~gumdos devidos e não repassados ao regime próprio de crev1dência social dos servidores públicos. cu1o detalhamento encontra-se no Demonstrativo 

Consolidado do Parcelamento · DCP anexo. 

Pelo presente 1nstrurnento o/a Estados de Governo do Estaco do Amapá con1cssa ser DEVEDOR do montante citado e co!T'<promete-se a. qu1ta-1o na 
lorn-.a aQUI es!abelecida. , ·------

O DEVEDOR •enunc1a expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedér>Cia da div1da e assume Integral responsabilidade pela 
exatidão do montante declarado e conlessado. ficando, entretanto, ressalvado o dueito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo. a existénc<a oe outras 
1mportãnCJas dev1das e não incluidas neste instrumento, a1nda que relat1vas ao mesmo oeriodo 

Cláusula Segunda· DO PAGAMENTO 

O montante de RS 207.743 064,87 (duzentos e sete milhões e setecentos e quarenta e três m11 e sessenta e quatro rea1s e oitenta e sere centavos}. sera 
pago em 60 (sessen1a) parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.<162.384,41 (três milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e tr~zentos e oitentil e 
quatro rea·s e qcatenra eu"' centavos) atualizadas de acordo com o disposto na CLáusula Terce~ra. 

A orime1ra parcela. no valor R$ 3.462 384.41 {três milhões e quatrocentos e sessenta e do1s mrl e trezer~tos e oitenta e quatro reais e quarenta e um 
centavos). vencerá em 30/12/2013 e as demais parcelas na mcsl]la rJata dos meses po<Jeriores. comprometendo·sll o DEVEDOR i'l pagar as parcelas 

nas datas l1xadaS. atualizadas conforme o cntério determinado na Cláusula Térc~1ra 

O DEVEDOR se ooriga também, a cons1gnar no orçamen1o de cada exercicio linanceiro, as verbas neçessánas ao pagamento das parcelAS e das 

cont~1buiçôes aue vencereiT'_ após esta oata. 

A divida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e ,·retratável. assegurando ao CREDOR a cobrança jUdiCial da d1vida 

atualizada pelos cntérius lixados na Clausula Terceira até a data da ~nscriçáo em Divida Ativa • 

F1ca acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministéno da Prev1dênc1a Social ~odas as in1ormações referentes ao presente acordo de 

parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Reg1mes Própnos de Previdência Soc1al. 

Clausula Terceua- DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

Os valores o·ev1dos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consotidaçáo ~m que 
tenha s1do disponihliiZado pelo órgão respons~vel por sua apuração e acrescidos de juros lega1s simples de 0,50% ao mês {zero virgtJia cmquema ~or 
cento ao mês). acumulados desde o mês do venc1mento de débito a:é o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei n" ARTIGO 2' DA LEI 1 779/13 

Parágra1o pnme1ro- As oarcelas vincendaS determmadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IN PC acumulado desde o mês da consohdação 
dos deoitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração 
acrescido de juros 1ega1s s1mples de 0.50% ao mês (zero vlrgula c.nauerta por cento ao mês). acumulados desde o mês da consolidação até. o mes 

anterior ao do vencimento da resoectiva parcela. visando manter o equilibrio fi'1anceiro e atuaria~. 

Parágrafo segundO. E"m caso de atraso no pagamento de quaisquçH rJas pnr:::;elas. sobre o valor atl..ial1zado até a data de seu vencrmento, mc•dirá 
atualização pelo INPC acumulado des.de o mês do vencimento até o més an~erior ao do pagamento da respect1va parcela em que tenha sido 
diSpOnibilizado pelo órg?!o rcsponsavelo ~or sua apuração e acrésctmo de 1uros legais simo/es de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao 
mês I, acumulados desde o mês do vencimento a1é o rr.és anterior ao do pagamento e rnulta de 2,00% (dOIS por cento). 

Cláusula Quar.a. DA RETENÇÃO 

O DEVEDOR au,oriza que seja efetuada automaticamente a retenção no rundo de Participação dos Estados · FPE e o repàsse ao CREDOR na Agér.cia 
3575·0. Conta 1 5214·5, do Banco oo·1, do valor das parcelas estabelecidas na Cláusula Segunda, arua11zadas pelo IN PC acumulado desde o mês da 
r.onsohdaçào dos débitos até o mês anterior ao do vcnc1mentc da respect1va parcela ern QtJe tenha sido disponibilizado pelo Orgão responsável por sua 
apu..ração acrescidO de Jliros le<Jais simples de O.SO~;o ao mês (zero vnguta c1nquenta oor cento ao mês). acumulados desde o mês da conso:idação até o 
f11es ~·11erior a_o do venc1me_nto da respectiva parcela visando ~ante r n equtlibrio f•nanceir·~ e atuari91. 

Cláus·"l" Quinta . DA RE!'>c:s.\o 

Cons:1ll~1-se _em motivos para resc!~áo d,~sre acordo. que ocorr~rá lndP.oendenwmcnte de quai:J;uer tnllmação. not1licação ou 1rite·petação jtJOICial ou 

exaajudic1at: ' -. 

ai a ín!ração oe qualQuer das clá~Sutas.de:ste 'instrumemo: 
bJ a f~~1a de pagamen:o de duas parcelas consecutivas ou não. ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes. 
cl a fulta de recolhimento de quaisquer contribú;ções ·carrenjes mensais, incidenie sobre a remuneração dos servidores efettvos. 

r~ rescisão do oresente acordo ;JOr descurnpnmento de q"Ja.squer das ctãusJ!as serNâ: para inscr•ção do dCbito em Divida ~~iva, no todo ou em parte 

A rt%C são deste á.cordo imohcaré na atualização monetãria sobre o saldo devedor de aco~do t::om o caput da Cláusula Terceira at~ o mês da mscrição 
da dívida. sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança )Udic1al e ao paga,enlo de honoriinos advocaliC'OS. 

Ctéiusula SeX!a- OA OEFINITIVIOADE 

A ass1natur.?. do presente termo de acordo pelo OE.VEDOR Importa em co:":fissão definitiva e !rretratav.cl do débitO. sem que ISSO 1mphque orn novaçAo ou 
transação. col1ftgurando amo a. corofissão extraJudiCldl. nos lemos dos artt_gos 348 353 e 354, do Cóo1go de Processo CMI, drvenoo o n:on~an1c 
par:::elt1::1o ser devidamente reconhecido e contabilizado pe·o ente frderal!vo como dtv,da '"undad~ con-- a unidade gestora do RPPS. 
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Clausula Séttma ·DA PUBLICIDADE 

C presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débito.s pro.vtocnciârios entrara em "igor na data de sua publicação. 

Cláusula Ootava • 00 FORO 

Para dinmir q• .. aisquer dúvidas Que porve!'tura venham surg•r no decorrer da execuçAo do presente terno. as partes, de comum acordo. clcgerr. 0 toro 
:le sua Comarca . . 

Para Iins de direito, este Instrumento é formado em 2 (duas) vtas oe tgt:at teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas. 

MACAPA · AP 125'11i201 3 

-

Testemunhas: . . ~. ~ -~ 

~~?JI:::--· 
' , KAREN TATIANE BONIFÁCIO PEREIRA 

KAREN R08EJ>f1ÍPOTO~K ALENCAR DE OL.IVEIRA 

ASSESSOr-m'DA PRESIDENCIA 
DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL. EM SUB'S.ltTUtÇÀO. 

CPF. 646 363.642-87 
CPF: 678.210 732-53 . 

RG: 321340 
r.G· 318063 

_ If.BMQ..D..E...ACQBD_O~O..f . 
C.OllE!SSAO DE DÉBITQS..EB_E;:VIOENC!ÁB!OS IAC_QBDO CADPBEY N• Q23.9~ 

DEVEDOR 

Ente Federativo/UF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-moil: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail:. 

CREDOR 

Urytdodc Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

Gmu~rnn do Estado do AmaoàiAP 

RUA GENERAL RONDON S/N 

CENTRO 

(096) 4009-2401 

prestdente.amprevC terra cnrn.br 

CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE 

388.739.402·00 

Govemador 

oresiCente.amprev@te.rra.cor:, br 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA 

RUA INDEPENDENCIA ~O 

CENTRO 

(096) 4009-2401. 

E-mal!: prestdente.amprevG:-terra.corr. br 

Representante legal: _CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA 

CPF: t 15.605 152-87 

Cargo: 

E-mail: 

Presiden:e 

presidente.amprev@terra.com.br 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data inicio da gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data Inicio da gestão: 

U0.394.577/0001·25 

68900·000 

DO ESTADO DO 

31/12.'2010 

03.281 445!0001-85 

68900-090 

DIRETOR 

30110!2012 

As partes actma identificadas firmam O oresente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Pl'evidenciârios com fundamenlo na lc1 ry 
LEI N' 1.779 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo. 

Ctãusula Primeira· DO OBJETO 

O AMAPÁ PREVIDÉNC!A é CREDOR junto ao DEVEDOR Estados de Governo do Estado do Amapa da quantia de R$ 15.296 989,64 {quinze milhões e 
du2entos e noventa e seis mil c novecentos e oitenta e nove reais e sessenta c quatro centavos). correspondente aos valores de Utlh1.ação tndevida de 
recursos devidos e não repassados ao regime próprio de previdência soci•t dos servidores pú~ticos. cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo 

· Consolidado do Parcelamento· DCP anexo.' 

Pelo presente instrumento ola Estados de Governo do Estado do Amaoã confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitã-lo r.a 

forma aqui estabelecida. 

O DEVEDOR rcnunc1a expressamente a oua/(wer contestação ouanio ao valor e procedência da divida e assume integral ·respom:abil!dade oeta 
e)(attdão do montante declarado e confessado fican0o, entretanto. ressalvado o direito do CREDOR de apurar. a qualquer rempo. a e,..isténtta de outras 
tmportâncias devidas e nAo incluídas neste instrumento, atnda Que relativos ao mesmo periodo. 

Clãvsula Segunda · DO PAGAMENTO 

o montante de A$ 15.296.989,64 (quinze mt!hões e duzentos e noventa c seis mil c novecer'ltos e o:tenta e nove reais e sessenta e Quatro centavos). 
será pago em 50 (sess~nta) parcelas mer.sais e sucessovas de AS 254 949,83 lóu2entos e cinqucnta e quatro mtl e novecentos e auarenta e neve r e aos 

e mtenta e três cen1avos1 a:ua11zadas de acordo com o disposto na Clau_suta Terceira. 

A primeira parcela, no valor R$ 254.949,83 ~duzentos e cinquenla e quatro mil e novecentos e quarentr.~~ e ~ove reais e o1tenta e tré~ ccnla\los). ~cnc"'!'ril 
em 30112i20t3 e as dema

1
s oarcetas na mesmn data dos meses posteriores. comprometendO-se o DEVt::DOR a pa'!Jar as parcelas nas da1as .txadas 

aiUallzadas con!Úrme o cmério determinado na Clâusuta Terce1ra. 

O DEVEDOR se obroga, :ambérT', a consognar no ~rçarr.ento <1e cada exercício linanceiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das 

contribuições que vencerem após esta data. 

A divoda ob'e:o do parcelamento constante de.ste Instrumento é definoliva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança tudlcia' da dlvoda, 

atualizada belos ctitérios nxados na Cláusula iercc~ra até a data da inscrição em Dívida. Ativa. 

Fica acordado que 
0 

DEVEDOR ê 
0 

CREDOR prestarão ao Montstério da Previdência Social todas as intormações referentes ao presente acordo <1e 

parcetam·ento através dos documentos constantes nas normas que regem os Rcgtmes Próprios de Prevodêncta Socoal. . . 

C'ausu•a Terceira· DA 1\lUALIZAÇÃO DOS VALORES 

os atores devidos foram atualizados pelo IN PC acumulado desde o més do venctmento do Oóbi:o até o mês anterior ao áa sua consolidação em que 
ten~a sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais oimples de 0,60% ao m!s {zero vfr~uta cinquenta ~or 
cento ao mês), acumulados desde 

0 
mês do vcncomcnto do débito até o mês ar:tenor ao da consottdaçao. conformo Lei n ARTIGO 2 DA LEI I 779.13. 

Puágra'o pr·meiro. As parcelas vincendas deterrnonadas na Cláusula Segunda serão atuatozadas peta tNPC ocumutado desde o mês da consolidaçao 
d;s déb;tos ~lé 

0 
mês antenor ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido ~isponibiH•a(jo pelo órgão r;soonsavel cor s~oa a~urac~o 

acrescido de juros legais simples de 6,50% ao mês tzcro virgula cinque~:a por cento ao mes), .acumutqdos desde o mes da consolrdaçao ate o mcs 

anfeuor ao do ~enclmenlo da ~pectiva parcela. visando manter o eqUIIIbnO hnanceuo e ntu~~uU. · 
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Paragrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre c valor atualizado até a dP.ta de S9u vencimento, ,nçtdir.fl 
atualização pelo IN PC acumulado desde o ml!s do venc•mento até o mês anterior ao do pagamento da respecl•va parcela em que tenlla sido 
disoonibilizado pelo órgão responsavelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenla por cento ao 
mês). acumulados desde o mês do vencimento ale o n'ês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento) 

Cláusula Quarta: DA RETENÇÃO 

O DEVEDOR autoriza que se1a efetuada automaticamente a retenção no Fundo de Parlicipação dos Estados- FPE e o repasse ao CREDOR na Agência 
3575·0. Conta 15214-5. do Banco 001, do valor das parcelas estabelecidas na Clausula Segunda, atualizadas pelo IN PC acumulado desde o mês da 
consolidação dos débitos até o mês antenor ao do vencimento da resoectiva. parcela em que tenha Sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua 
apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação a~é o 
mês antenor ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuanal. 

Clausula Quinta DA RESCISÃO 

Constitui-se em mot1vos para rescisão desle acordo, que acorrerá independentemente de qualquer intimação. notificação ou interpelação jud1cial ou 
extrajudicial: · · 

a) a infração·de qualquer das cláusulas deste instrumento; 
b) a l311a de pagamento de duas parcelas con'secutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes: 
c) a ralta de recolhimento de qua1squer contribuíções correntes mensa1s, Incidente sobre a remuneração dos servidores eletivos. 

A resc1sào do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas servira para inscrição do debito em Divida Aliva, no todo ou' em parte 

A rescisão de~te acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira ate o mês da Inscrição 
da divida, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobranç,a judicial e ao pagamento de honorários advocat!cios. 

Cláusula Sexta· DA DEFINITtVIDADE 

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou 
t'ansação, configurando ainda. confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348. 353 e 354, do Código de Processo Civil. devendo o montante 
parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como divida fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Cl;ksda Sé~ima · OA PUBLICIDADE 

O pres.nte termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdencianos entrará em vigor na data de su~ publicação. 

Cláusula Oitava - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas que porvenlura venh~n; surgir 'lO deCorrer da execução do presente termo. as partes. d_e comum acordo. elegem o toro 

de st.;a Comarca. 

Para Iins de direito, este instrumento é lirmado em 2 (duas) vias de igualt.eor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas. 

MACAPA • AP I ~5/1112013 

Testemunhas: 

' . f KAREN TATIAf-iE BONIFÁCIO PEREIRA 

. DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL, EM SUBSTITUIÇÃO. 
KAREN.ROB~1i pOTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSORA DA PRES\DENCIA 

CPF: 646.363.642-87 

RG 321300 

O~YEDOR 

Ente Federatlvo/UF: 

En.~ereço: 

Bairro: 

T.el!fo11e: 

E-mal!: 

f'lepresentante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

CREDOR 
Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E ema li: 
Representante legal: 
CPF: 

Cargo: 
E-mail; 

CPF: 678.210.73.2-53 

RG: 318063 

TERMO QE ACORQO QE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO OE QÉBITOS PAEVIQENCfÁRIOS (ACOBp6CAOPBEV N9 02395/2()13) 

Governo do Estado do Amapá/AP 

RUA GÉNERAL RONDON S/N 

CENTRO 

(096) 4009-2401 

oresidente.amprev~terra.com.br 

CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE 

388.739.402-00 

Governador 

presidenl~.a.mprev@lerra.com.br 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA 

RUA INDEPENOENCIA 10 

CENTRO 

(096) 4009-2401 

presidente.amprev@terra.com.br 

CAf1LOS ROBERTO DPS ANJOS OLIVEIRA 
415.605.152-87 

Presidente 

:lrestdente.an:prev@terra com.~br 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data inicio da gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Co~tplemento: 

Data Inicio da ge.stão: 

00.394.577/0001-25 

68900·000 

DO ESrADODO 

31/12/2010 

03.281.445/0001·85 

68900-090 

DIRETOR 

3Ó/10:2012 

As pa"es acima idenlilicadas firmam o presente Termo de Acordo.de Parcetaní'enlo e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Ler n' 
LEI N' 1.779 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo: 

Cláusula Primeira- DO OBJETO 

o AMAPÁ PREVIDÊNCIA é CREDOR junto ao DEVEDOR Estados de Governo do Estado do Amapá da quantia de R$ 54.170.904:57 (cioquenta e 
àuatro milhões e cento e setenta mil e novecentos e quatro reais e clnQucnta e sete cen!avos), correspondente aos valores de Contnou•çao Patronal 
(240 meses) devidos e não repassados ao rêgime próprio de previdência soctal dos servidores públicos, cujo detalhamento encontra-se no 

Demonstral•vo Consolidado do Parcelamento • DCP anexo. 

Pelo presente instrumento o/a Estados de Governo do Estado do Amapa confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete,se a ouilá-lo na 

forma aqui estabelecida. 
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O DE~EDOA renuncia expressamente a Qualquer contestação Quanto ao valor e procedência da divida e assume Integral responsabilidade ~ela 
e•alld~o do mont_ante de~larado e confessado, focando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existênc

1
a ·de outras 

unportane>as dev<das e oao <nciiJidas neste tnstrumento. ainda que relativas ao mesmo periodo 

C'il~sula Segunda • DO PAGAMENT.O 

O montante de A$ 54170 904,57 (cinqventa e auatro Milhões e cento c setenta mil e novecentos e quatro reats e c<noucnla·e sete centavos). será pago 
em 240 (duzentos e QJarenta) oa.rcctas mensa1s e sucessrvas dé R$ 225.712,10 (duzentos e ,.nte·e crnco mil e setecentos e doze reaiS c dez centavos) 
atua!izadas de acordo com o disposta na Cláusula ierce1ra 

A onmetra parcela, no valor A$ 225.712, tO (duzentos e vinte e c<nco rr.<: e setecentos e doze rea<s e dez centavos). vencera em 30/12/2013 e as demais 
parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprorretendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas. atualizadas conforme o criteno 
determinado na Clausula Terceira 

O DEVEDOR Se obrisa. tambêrn a consignar no orçamento de cada excrcicio financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das 
con:ribuições que vencerem após esta data 

A divoda objeto do parcelamento constante deste <nstrumento é definitiva e trretratávef. assegurando ao CREDOR a cobrança judtciat da dtv•da. 
atualizaaa pelos cntérios fixados na Cláusula Terceira ató a data da ,nscrição em D'v<da Ativa. • 

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdéncoa Soc.altodas as intormações referentes ao presente acordo de 
parcelarT'ento através dos documentos constantes nas normas que regem os Aeg<mes Próprios de Prcvidéncta Social 

CtáuSCJ!a Terceua ·DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

Os valores devtdos foram atualizados oelo IN PC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de Sli8 consolidação e~n que 
:enha sido dtsponobtlizedo pelo órgão responsavet por sua apuração e >-cresctdos de juros tegats stmp!es de 0.50% ao mês (2ero vlrgula ctnquenta por 
cento ao _mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme l.ef n• ARTIGO 2• DA LE11.779i13. 

Parágrafo primeiro· As parcelas vincendas determtnadas na Clausura Segunda serão atuall7.adas pelo INPC acumulado desde o mês da consohdação 
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibtlizado pelo órgão responsável por s~a apuração 
acresctdo de 1uros tegeis simples de 0,50% ao mês (zero virguta c!nquenta por cento ao mês), acumulados desde o més da consolidação até o mês 
anterior ~o do venctmento da respectiva parcela. visando manter o equ1llb•1o f<nanceiro e atuanat. 

Parágrafo segundo • Em caso de ãiraso no pagamento de quaisquer das parc~las, soore o valor atualizado até a data de seu venc•mento. inc<dira 
a:~ahzação pelo IN PC ocumutado desde o mês do vencimento õté o més anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido 
disoonibihzado pelo órgão responsáveto por sua ap~ração e acréscur.o de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao 
mês). acumulados desde o mês do vencimento até o mês antenor ao do pagomento e multa de 2.00% (dois por cento). 

Cláusula Ouana: DA RETENÇÃO 

O DEVEDOR autoriza oue seja efetuada automalicamente a retenção nc l'un:~o de Pa•hcioaç'ão dos Estados · FPE e o repasse ao CREDOR na Agência 
3575·0, Conta 6524·2, do Banco 00 t, do valor das parcelas estabelec<das na Cláusula SeQunda, atualizadas pelo IN PC acumulado desde o mês dn 
consolidação dos débitos até o mês anteiior ao do vencomento da respectiva parcela em que tenha s;do disponibilizado pelo órgão responsável por wn 
.apuração acrese1do de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta cor cento ao mês). acumulados desde o mês da consó!idação até o 
m·es anterior ao do vencimento da respectiva parcela. visando manter o equilibriO 'tnance1ro c atuarial. 

Claus•Jia Outnta ·DA RESCISÃO 

Consh:ui-se em motivos para resc1são deste acordo. que ocorrerá independentemente de qualquer i_nttmação, notincação ou interpelação !udoctal ou 
extrajudicial 

a) a il'l~tação de qua.tquer das cláusu1as destr. 1nstrumento. 
b) e !alta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, OtJ a fa:ta de recolh<mento de qualquer das contribuições mensais correntes: 
c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensats. 1nc1dente soore a remunernçào dos servlcores étehvos. 

A rescisão do presente acordo cor descumprimento de quaisquer das cláusulas servirá cara inscnçâo do dêbito em Olvida Ativa. no todo ou em parte. 

A rescisão deste acordo tmplicara na atualtzaçào monetária sobre o saldo devedo< de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da mscr•ção 
da dfvloa. sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança Judicial e ao pagamento de honorários advocatícios 

1 ~· •• 

Cláusula Sexta ·DA DEFINITIVIOADE 

A ass<natura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definiuva e irretratável do débito. sem oue isso imohque em novação ou 
transação, configurando amda. confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Cód<go de Processo Civil, devendo o rl'Ontante 
parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federat•vo como divida fundada com a untdade gestora do RPPS. 

Clausula Sétima ·DA PUBLICIDADE 

O presente termo de acordo de parcelamento e conftssão de débolos previoenetarios entrara e'l' vigor na data de suà publicação. 

Clausula Oitava • DO FORO 

Para dnimir qua1squer dUvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes. de comum acordo. eleQem o loro 
de sua Comarca. 

Para fins de direito. este instrumento e firmado em 2 (duas) vias de igual teor e !erma e diante de 2 (duas) testemunhas. 

MACAPA • AP /25/11/2013 

Testemunhas: • ~ 

.. -#!.--"~ -----~;..' t__ 

ld 
mV 

CARLOS ROBER10 DOS ANJOS OLIVEIRA 

'lg6erta Sm-a tÚ jtsus · 
o!P.rnAA ~tsiDOOi ~~ 

AMPR.EV 

·'. 

KAREN TATIANE BONIFÁCIO PEREIRA 

. i ·-· t [.'. <,J ... 

KAR!::N ~ERTA POTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSORA DA PRESID~N_CIA 
CPF 646.363.642·87 

DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL, EM SUBSTITUIÇÃO 

CPF: 678 210 732·53 

RG. 321340 

DEVEDOR 

Ente FederattvoiUF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mall: 

Represénlante legal: 

CPF: 

Cargo: 

RG: 318053 

· TERMO QE ACORDO DE PABCELAMOOQ...E. 
.C.OJillSSÃO QE DÉBJIQ..s..EB.E.1®.l;NC!ÃB!OS lACQBQQ..í;.AQPBEV N° QZlll~ 

Governo do Estado do Amapâ!AP 

RUA GENERAL AONDON SIN 

CENTRO 

(096) 4009·2401 

presidente amprevOterra.com.br 

CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE 

388. 739.402.()0 

Governador 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

' Complemento: 

00 394 577/0001·25 

68900·000 

DO ESTADO DO 
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E-mall: 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro; 

TP.Iefone: 

E-mail: 

Reprosentan1e legal: 

CPF: 

Cargo: 

E·rnall: 

presidente.amprev@terra.com.br 

AMAPA PREVIDÊNCIA 

RUA INDEPENDENCIA 10 

CENTRO 

109€) 4009-2401 

ores1deme.amprev@ terra.corr_ br 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CARLOS ROBEf'.TO DOS ANJOS OLIVEIRA 

4t5.605.t52-87 

~residente 

presidente.afTlprev@terra com.br 

Data inicio da gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complomonto: 

Data inicio da gestão: 

3t112/2010 

03.28144510001-85 

68900-090 

DIRETOR 

301t0120t ~ 

A:_ pa~tes ~cima i~ent1~~cadas ~irmam o presente Termo da Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciãrios com fundamento r.a Le1 r. 
LEI N 1.7t9 DE ~4 De OUTUBRO DE 2013 e em conformidade com as cláusulas e condições aba1xo · · 

Cl<iJSula Pnme11a · DO OBJETO 

. O M!.APA I'REV1r.ENCI4 c CREOOf'.Junto ao D5VEOOR Es:ados de Governo do Estado do Ar.-.apà da qunnlla de R$ 46 107.045.97 (a1Jarema e seis. 
m_1.hoes e cento e sete ~~~ é quar~nla e c1n~o _reais e noventa e sete centavos). correspondente aos valores de Contribuição dos Segurados devidos e 
nao repassados ao reg1mc própriO de prev1denc1a social dos servidores públicos. cujo detalhamento encontra-.se no Demonstrativo Consolidado do 
Parcelamento · DCP enexo. 

Pelo oresente •nstr·Jmento o/a Estados de Governo do Estado do Arnapá confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na 
forma aqu: esraoe1ec1da 

O DE·~EDOM renunc1a expressamente a qualquer contestação quanto ao· valor e procedêrc1a da d1v1da e assume mtegrai responsaoilldade oel<\ 
exat1dao do montante declarado e confessado. f1cando. entretanto, ressalvado' o direito do CREDOR de apurar. a qualquer 1ernpo. a ex1s~éncra de outras 
;rr.portánc1as devidas e não incluidas neste 1nstrumen1o. ainda que re1a11vas ao mesmo per iodo. 

Clát,,Lin Segunda · 00 PAGAMENTO 

O montante de R$ 46.107 045,97 (quarenta e seis milhões e cento e sete rr-il e quarenta e c1nco reais e noventa e sele centavos). será pago em 60 
I sessenta) oarcelas mensais e sucess•vas de RS .768.450.77 {setecentos e sessenta ~oito m1l e quatrocentos e c1nquenta reais e setenta e sete 

cen:avos) atu"lizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terce~ra · 

A prirr.eira-parce!a. no valo• R$ 768.450.77 (setecentos e sessenta e 01t0 mi• e quatrocentos e cinquenta reais e setenta e sele centavos). vonr.era em 
30/t2r20t3 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR.a pagar as parcelas nas datas fixadas. 

atiJahzadas conforme o cr1téno determinado na Cláusula Te~ceira. 

O DEVEDOR se obnga, lambérn, a consignar no orçamento de cada exercfcro ll.1anceiro as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das 

Co1tf,buições qt.e vencerem após ~sta d~ta 

A. divida ob1cta ao parcerarrh1nto constante deste instrumer.to é deftn1tiva e rrrolra!:bel. assegurando ao CREDOR a cobra.nça judicial da divtda. 
atualizada pelos Crilérios fixados na Cláusula Terceira a1é a data da mscrição em Divida At1va. 

Fica acordado q~:~e o DEVEDOR e o CREDOR pres!fuf!o ao Ministeno da Ptevtdéncm Soc1a! todas as 1nlorrm~ções relerentes ao presente ·acordo de 
f oarce1amento através dos 'documentos constantes rias normas que regem os Regimes Próppos de Previdência Social 

ClaL.Su!e Terce•ra ·O~ ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

Os va!'Jres dev1dos foram atualizndos pelo lNPC acumulado desde o més do vencunento de débito nté o mêS anterior ao de sua consolidação em que 
!f!rtt1a sido disponibilizado pelo órgão·responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula c1nquen:a por 
cen:o ao m~s). ~cumulat:los desde o mês do Venc1menlo do déb1t0 até o mês anterior ao da consolidação. conforme Lei n" ARTIGO 2

11 
DA LEI 1 771d/13. 

P~ràgra:o pri.,eiro. As parcelas vincendas determinados na Cláusula Segunda serão atualizadas pel_o IN PC acurr:ul~do desde o mês da consolodaç~o 
dos débitos até o mês anterior ao do ver\i<mento da respectiva parcela em que tenha Sido d•spon~b•lrzado pelo orgao responsável por sua apuraçao 
acrescido de juros legais simples de 0.50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês). acumule dos desde o mês da consolidação até o mês 

anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o eotlilíhria·tinanceiro e atuar1al. 

Paragrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de qunisquer das parcelas. sobre o valor atualizatio ató a data de sew vencimento. 1ncidirã 
atualização oelo tNPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês antenor ao do pagamento da respoctiva parcela em que tenha SidO 
disponibilizado pelo Orgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50\).t,_ ao rr-ês (zero vlrgula cinquenta por cento ao 
rr:ês), actJmulados desde o mês do vencirrenlo até o mês antenor ao do pagamento e multa de 2.00% (do1s por cento). 

CléJsu!a Quar.a: DA RETENÇÃO 

O DEVEDOR au·.oriza que seja eretUada automaticamente ·a retenção no Fundo <1e Part1cipação dos Estados · FPE e o repass~ ao CREDOR na Agéncia 
3575·0. Canta SS2t•-2. do Banco 001, do valor das parcelas estabelecidas na ClóUS1Jia Segunda. atualiZadas pelo INPC acvrr.ulado desde o inBs da 
consohdaçáo dos débitos até o mês anterior ao dó venc1m~nto da resoecliva parceia em que tenha sido disoonr::>il1zado pe10 ôrgão respOnsavel por sua 
ii\puração acrescido de JUros legais Simples de 0,50% ao mCs (zero virgula cinquenta por cenlo ao mês). acuf1'1ulados desde o mês da consoiídaç.1o até o 
mês anterior ao do vcnc1mento da respect1va parcela. visando manter o cquillbrio !inance1ro e atuarial. 

- Cl~usJia Quinta · DA RESCISÁO 

Consti:ui·Se em rr.at1vos para rescisão deste acordo. que ocorre rã ·,:-~deoendentementc de qualQuer tnt1rr.ação. notiflcaçao ou interpelação JUdictal ou 

extraíudicial: 

a) a 1t1f1açã·::> rte quatque1 das cláusulas deste instrumento: 
b) a falia de pagamento de duas parcelas cor"~.seculivas ou não, ou a ·la!tn de recolhimento de qualquer~das contribuições mensais correntes, 
C} a1a!rél de •ecoP1imento de QUfllsquer contribuições correntes mensais, 1nc•ciente sobre a rernuneração dos servidores efetJvos. 

A resc1s?lc do presente acorde .por descumorimemo de qua·squer das cláusulas sen•1rá para inscrição do débito e1r. Dívida Ativa, no t~o ou em parte 

A resc1sàc deste ncoroo 1mpl1carâ na atualização rr.onetâri~ soore o saldo Geveuor dd acordo com o caout da Cláusula Terceara até o més da rnsr.rição 
C.1 ciivida. sujeilando-se o DEVEDOR à sua cobrança JUdicral e a::> pagamento de honorârlos advoca;icíos. 

C1áusuta. SP.xta ·DA DE::tN!TiV!0.40E 

A ass1narura do presente termo de ar.ordo pelo DEVEDOR importa em confiss3o dehmllva e ine~ratávei do débtla, sem que isso implique em novação ou 
tra.nsação contigura.,do a1nda. conlissão r:p:traJudiclal, nos lemos dos artigos 348, 353 e 354. do Código de Processo Civil, devendo o montante 
parcelado ser devidamenle reconhecido e conlabiiiZ?.do pelo erie federat 1VO como div1da fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Cl2csulo Séti'na - DA PUBLICIDADE 

O preser.te terno de acordo de parcelamento e ccntiss;Jo de aeb:los previd~nciérr~s entrará em v.gor n3 data de sua pub!1cação. 

Clausula Oitava- DO FORO 

Para d1rrmrr q1Jaisquer d(Nidas que porventura venham surgrr no decorrer da éxecução do presente termo, as partes. de comJI\'. acordo. elegem o foro 

de sua Comarca. 

Para fins de d:reito. este instrumento é firMado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas 

MACAPA AP /25!11i2013 
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lJik;~~~:-
CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEiflA 

IJ(p6ert.a Serra 4t Jum 
Ol~tmAA lli.ESIO[lm S\l&Slll\JU 

t,MP!!EV . 

. ~;{c,., ... ;~(··,l..t·.··~.~-

KAREN TATIANE BONIFÁCIO PEREIRA KAREN ROSE AI A POTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSES~~ DA PRESIDÊNCIA 

CPF. 546 363 642·87 

DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL. EM SUBSTITUIÇÃO. 

CPF· 678.210.732·53 

'1G. 3213'0 

DEVEDOR 
Enle Federallvo/UF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mall: 

Reprcs9ntante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E·mall: 

CREDOR 
Unidade Geslora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E·mail: 

Ae~resenlanlc legal: 

CPF: 

Cargo: 

E mel!: 

RG 318063 

TERMO QE.AC.O.BD.Q..Q.E..~ELAMENTO E -· 
.C.O.!illSSÃO OE QIÓBITOS PREVIQENCIÁBJD.S.!AC_QBQQ CAQPBEV N• 0239712013) 

Governo do Eslado do .>.mop:\IAP. 

RUA GENERAL RONOON S/N 

CENTRO 

(0961 4009·2401 

presidente amorev@tcrra.com.br 

CARLOS CAMILO GOES CAPIBE'liBE 

388.739.402·00 

Governador 

presidenle.amprev®terra com.br 

AMAP.A PREVIDENCIA 

RUA INDEPENDENCIA 10 

CE::NTRO 

. (096\ 4009-2401 

preSJdenle.amprev@terra.com br 

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OL!VEI~A 

415.605.15?.-87 . 

P:es1dente 

pres1den1e.amprev@terra.com.br 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemenlo: 

Dala Inicio da gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

00 39<.57710001 ·25 

68900·000 

DO ESTADO DO 

31112/2010 

03 281.44510001·85 

68900·090 

Complemento: DIRETOR 

Dala Início da gestão: 30/1012012 
---- ---

As partes aciiT'a tdentificadas 1irmam o presen:e Termc. de .;\cordo de Reoarcelarnento e Confiss~o de Débitos Previdenctârios com fundamento na let n: 
LEI N' 1 779 DE 24 DE OUTUBRO DE ?.013 e em cont01midode com as cláusulas e cond•ções abaixo . 

Cláusula "r'meim • DO OBJETO 

O AMAPÁ PREVIDÉNCIA é CREDOR junto ao DEVEDOR Estados de Governo do Estado do Amapá da qunnt1a de R$ 179.393 869.58 (cento c setema 
e nove milhões e trezen1os c noventa e ttês 11111 e <?itocen.tos c sessenta e nove rca!S e cinquenta e oito cenl.rt.vos). correspondente aos valores de 
Contribuição Patronal (240 meses) devidos e não repassados ao regime próoria de previdência social dos servidores cúblicos. cu1o oetalhamento 
enconua-se no Demon!jtrativo Consolidado do Farcel.1mr.nto · DCP anexo. ~ · 

Pelo presente inslru.,ento o/a Estados de Governo do Estado do An·aoá conlessa ser DEVEDOR do montante citado e comoromete-se a qu1tn·lo na 
forma aow estabelecida. · · 

. -
O DEVEDOR renuncia exoressamente a qualquer con:estação ouanro ao valor o procedência da d;vtda e assume mtegral responsabtlidade pela 
exatidão do montam e declarado e confessa de ficando. entretan~o. ressalvado o dtreito do CREDOR de apurar, a aualquer rempO. a existénc1a de outrcs 
Importâncias devidas e não incluidas neste instrumen~o. ainda que relallvas éi.O rresmo cedado. 

CÍacscla Segu~da · DO PAGAMENTO 

. ~ montante de RS 179 393.869.58 (cento e setenta e no ... e milhões e rrezent~ e navcr.1a e trCs mil e oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 
0110 cenlavos). será pago em 2(0 (duzcnlos e quarenta) parcelas mensa•s e suco.ssivas de R$ 747.474,46 (selecentos e Qllarenla e se:e "'"e 
q~.:atrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sets cen:avos} atualizadas de aCo~do com o. disposto na Cláusula Terceira. 

A pr~mcira parcela. no 11a1or R$ 747.474 46 (setecentos e quarenta e seie n"dl e quatrocentos e setenta e QlléHro reats e qtmrenta e sets centavos;. 
vencerá em 30/1212013 e as demais parcelas na mesma data cos meses posteriores, comprome1endo·se o DEVED.OR a pagar as parcelas nas da1as 
ftxadas, atualizadas conforme o cntério determinado na Cláusl.lla Tmce~ta. 

O DEVEQOR se obriga: também, a consignar no orçamento de c2.da exçrcicto financeiro. as verbas necessárii'IS 80 oagamento das oarce1as e das 
con:ribuições aue vencerem após esla data · 

A div1da objeto oo rcparcelamen1o constante cJes1e ins:rumcnto ó dcfin,tiva e irretralt'lvcl. assegurando ao CREDOR a cobrança judiCifll da div1dn 
a1oalizada oelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em D•v,da Ativa. 

F;ca acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao tl.inislér•o da Previdência SoCial todas as •nformações referentes ao presente aco•do ce 
rep•rcclamenlo através dos documentos conslantes n"s normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social 

Cláusu'a Terceira· DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

os valeres devidos tornm ahJalizados oeto tNPC acumulado desde a mês do venctmento da débito até o més anterior ao de sua consolidação e-m q11e 
tenha SidO disponibilizado pelo órgão responsãvel por sua apuração t: acrescidas de juros legais simples de 0,50c/o ao mês (zem vírgula cinquenla por 
cen:o aq "'"'I. acumulados desde o mos do vP.ncimenlo do débito até o mês antenor ao da consolidação. conforme lei n' ARTIGO 2' DA LE11.779/13 

Paragra'o primeiro. As parcelas vtncendas determinadas r:a Cl:lusula Segundéi serão atuahza.das P.A'.~ IN PC acumul~do desde o mês da consolidação 
dos déoilos até 0 mês anterior ao do vencimento da cespectiva parcela em que tenha stdo ~~spor~btiiZaCio pelo órgao responsável por sua apuração 
acrescido de ;uros legais s1mp1es de 0.50% ao mês (zero vi!9ula cinquenta por" cento ao mes). acumulados _____ _ 

desde o més da conSolidação a1é o mês anlerior ao do venr.imenlo éa respec1iva parcela, visando manler o equilihrio hnanceiro c atuar•al. 

ParáQrafo segundo. Em caso ne ;'ltr~so no oagamento de quolsquer das parcelas, sobre o valot aruali7.ado até ã data de seu vencimento. incidirá 
:nuAilzação pelO INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido 
dispomb,lizado pelo órg:Jo responsávelo por sua apuraçáo e acréscimo d~ jUIOS lega1s stmoles de 0,50% ao mês (zero virguta cinquenta por ccn!o no 
mês), acumulados desde o mês do vet,cimento até o mês anterior ao do pagi\mento e multa de 2,00% (dois po· cen:o). 

Cláusula Quarta· DA RET~NÇÃO 

o DEVEDOR auloriza que seja efetuada automaticamenfe a releoçiio no Fundo de Partrc•pação dos Es:ados • FPE e o repasse ao CREDOR na Ag~nc1a 
357S·O. Conta 1521 4·5. do Banco 001. do valor das parcelas estal:ele.cicas na Cláusula Segunda, atualizadas pelo fNPC acumulado desde o més da 
consolidação dos dóbilos até o mês anle.ribr ao do vencimento da respectiva parcela em oue tenha sido disponi'Jihzado pelo órgão responsAvel por sua 
apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenla por cento •o mês), acumulados desde o mês da consolidação a!P. o 
mês êtntcnor ao do vencimento da respectiva parcela. visando rnan~er o r.quilibrio financeiro e atuariaL 

Clâusula Ouinta • DA RESCISÃO 

Cohs!ltui·se em motivas para rescisào deste acordo, que ocorrerá indcpend~ntemente de qualquor tnlimaçáo. notificação ou interpelação judicial ou 
extra1urJicial · 

a) a •n'ração de q11atquer das cláusulas des1e instrumento; 
o) a falta de pagamento.de duas parcelaS consecutivas ou não. ou rt falt:t de recolhimento. de qualquer das contribuições mensais correntes: 
c) 2 falta de reco!htmenta de cuaisouer contribuições correntes mensais. inc~ncnte sobre a remuneração dos servidores efetivos. 

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas serJirã para inscnç?lo do débilo em·Di11ida Ativa. no ~odo ou ern oarte. 
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A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor àe acordo com o caput da Cl~usula Tcrce1ra até o mês da inscrição 
da divida, SUJeltar!do·se o DEVEDOR à sua cobrança JUdiCial e ao pagamento de hor.orâdos advOcaUcios. · · - . 

C;àusula Se"a • JA DEFINITIVIDADE 

A assinaturíl do~ resente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do debito, sem que isso lll'.pllque em novação ou 
transação, conligurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos ar11gos 348, 353 e 354. do Códtgo de Processo Civil. aevendo o montante 
parcelado ser d·:v1damenie recont1ecido e contabilizadc pelo ente federativo como dívida fund<?-da com a unidade gestora do RPPS. 

Cláusula Sétima · DA PUBLICIDADE 

O presente terlí.(\ de acordó de reparcelamento e confissão de débitos· previdenciários en-crará em vigor na qata de sua publicação. 

Clausula Ottava · DO FORO 

Para airimir quz1squer dúvidas qUe porventura venham surg:r no decorrer da execução do presente termo. as partes, de comum acordo, elegern- o foro 

de sua Comarca 

Para fins de di1eí:o. este instrumento é flfmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma. e diante de 2 (duas) testemunr,as. 

MACA.PA · AP I :'5/11i2013 

Testemunhas: 
/ 

~,-#é?t{7~ 
KAREN ROBjõ3ntPOTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSORADA PRESIDÉNCIA 

CPF: 646.363.6•.2·87 

RG. 321340 

. . . 
;::k. , ..... ._ ·Í'-'( ~-·~ íÍ..A ... '.,.._ . .._."'!.J, 

KAREN TATIANE BONIFÁCIO PEREIRA 

DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL, EM SUBSTITUIÇÃO. 

CPF; 678.210.732·53 

RG: 318063 

TERMO DE ACORDO DE BEPARCELAMENTO E 
CONFISSÃO PE DÉBITOS PR_EVIDENCiÁRIOS !ACORDO CAPPREV N' 02.3.9lli2.lll3l. 

DEVEDOR 

Ente Federativo/UF: 

E Mereço: 

Bairro: 

Telefone; 

E-mail: 

Representante l<>gal: 

.CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

Governo do Estado c1n Amapá/AP 

RUA GENERAL RONDON SIN 

CENTRO 

(096) 4009·2401 

presidente.am prev@ terra.ccrr.. Dr 

CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE 

388.739.402·00 

Governador 

presidente.amprev@terra.com.br 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA 

RUA INDEPENDENCIA 10 

CENTRO 

(096) 4009-2401 

E~mall: pres.idente.amprev@terra.com.or 

Representante I ~gal:. CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA 

CPF: 415.605.152·87 

Cargo: 

E-mail: 

Presidente 

oresidente.amprev@terra com bí 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data inicio da gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data início da gestão: 

00.394.57710001·<0> 

68900-000 

DO ESTADO DO 

31/12/2010 

03.281.44510001·85 

68900·090 

DIRETOR 

30/1012012 

As part~s acima tdentificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparce!amento e Confissão de Débitos Previdenciârios com fundamento na Le1 n 
LEI N' 1.779 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 e em conformidade com as clausulas e condições abaixo; 

Cláusula Primeira· DO OBJETO 

O AMAPÁ P·REI'IDÊNCIA é CREDOR junto ao DEVEDOR Estados de Govemo do Estado do Amapá da quontto de R$ 107.523.018,97 (cento e sete 
milhões e quinhtntos e vinte e três mil e dezoito reais e nov~nta e sele centavOs), correspondente aos valores de Con1ribuição dos Segurados devidos e 
r.ão repassados ao regime próprio de previdência social do~ servidores públicos, cujo delalhamento encontra·se no DemonstratiVO Consolidado do 
Parcelamento · OCP anexo .. 

Pelo presente .r;strume:1to o/a Estados de Governo do Estado do Amapá confessa ser DEVEPOR do rr.ont~nte citado e compromete-se a quitã·lo na 

torma aqui estabelecida. 

O DEVEDOR r< nuncia expressamente a qu?.iquer contestação quanto ~o valor e procedência da divida ·e assume integral responsabilidade o ela 
exatidao dO mor.:ante declarado e conlessado. l'cando, entretanto. ressalvado o direito do CREDOR do apurar, a qualquer tempo. a existêncta de outras 
1mportãncias de\·idas e·nãa incluídas neste ins!rume:1to. ainda que relativas ao mesmo periodo. 

C:?usula Segunr:a · DO PAGAMENTO 

o montante de~$ 107.523.018,97 (cento e se:e rn;lhàes e qumhentos e v1ntc e três mi: e dezoito reais e :1ovenía·e se:e centavos), será pago err: €0 
(sessenta) parc(·;as mensais e sucess1vas de R$ 1 792.050,32 (hum mi!hão e se:ecentos e no·Jenta e dois mil e cinquenta reais e trinta e do1s centavos} 

atualizadas de E corda com o disposto na C!âusula Terce1ra 

A primeira parc~la. no valor RS t .792.050,32 (hum n-.tlhão e se:ecentos e noventa e dois mtl e cinquenta reais e trinta e dois centavos). ven~érá em 
30112/2013 e as démais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR, a pagar as parcelas nas datas fixadas. 

at1.1atizadas cor forme o critério determinado na Clé.uSula Terceira. · 

o DEVEDOR s ~ obriga. ~ambém. à cons1gnar no orçafnenió de cada exercício f!nar;lcelro. as verbaS necessárias ao pagamento das parcelas e das 

contribuições c; 1e vencerem após esta riata 

A divida oojc:o do reparcelamento constante deste instrumento é definitiva e irrelra:ávei, assegurando ao.CREDOR a cobrança judicial da divida, 
atualizada pelos critérios lixados na Cláusula Terceira 2té a data da i.1scrição ~m Divida Ativa. 

Fica acordado ~ue o DEVEDOR e o CREDOR prestatão ao M1rús•.é:tio da ?~e,Hôênc~a. Soc\al tc~as as tn1arm_aç~es rele;entes ao pres~nte acordo de 
reparcelamentc, através dos documentos constantes nas normas que regem os Regm,es Própnos de Prev,dencla Soc:al. 

Clausula Terceira· DA ATUAL!ZAÇÃO DOS VALORES 
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Os valores dev:dos foram atualizados oelo INPC acumulado dcsd.e o mêE do vencrmenlo do ééoilo até o mês anterior ao de sua conscliCaçao err. que 
tenha sido dispor'utHiizado pelo órgão respo:-ts:ivel por sua npuraç:io c acrescidos de juro.:; legais simples de 0.50% ao mõ's {zero-vírgula c~nquen!a po.
cen:o ac mês). ac~mutacos desde o mCs cto vencrmento do débiln até o mês a,terior ao ~a consolidação, conforme Ler n• ARTIGO 2' DA LE11.779n3. 

Parágrafo orimwo- f1s parcelas vincendas dete;minadas na Ctáus"la Segur.da serão atuat:zadas pelo IN PC acumulado desde o mês da cor.soticta'cão 
dos débiios alé o r iiês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha SIGO dls~níbllizado peio órgão responsável oor sua apuraÇilc 
acrescrdo de juros tegars srmples de 0,50% ao més (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolrdaçâo até o mês 
anterior ~o ao ven::imento da respect1va parcela, visando mânter o eouiliOc10 f:.'1ance1ro e atuarial 

Paragrafo segundo · Em caso de atraso no pagamento de quaisquer d.'Js parcelas. soorí: o valor atualizado até a data de seu vencimento, •ncic'irti 
atuatrzação pelo INPC acumulado desde o mês do vencrmento até o mês anterior ao do pagamento da respectrva parcela e:n que tenha sido 
disponibili>aéo pelo órgilo responsavelo por sua apuração e acréscrmo de juros lcgaio sim~les de 0,50% ao mês (zero virgula crnquenta por cento ao 
mês). acumulados desde o mês do vencimemc até o mês amerior ao do pagamento e :nuila de 2.03% {dois por cento}~ 

Clausula Quarta: DA RETENÇÃO 

O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a rete~ção no Fundo de Participação dos Estados- f'PE e o repasse ao CREDOR na l1géncia 
3575-0. Conta t521~-s. do Banco 001, do valor das parcelas estabelecidas na Clâusuta Segunda, atualizadas peta IN PC acumulado desde c mês da 
consolidação dos <lébitos até o mês anterior ao do vencrmento d~ respectiva parcela em c;ue tenha srdo dispar.ibllizado ~cto órgão responsavel pur sua 
apuração acrescid<> de juros legais simples de 0.50% ao mês (zero vírgula cinquenta par cer.to ao mês). acumulados desde o mês da consolidaçac até o 
mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio fina.flceiro e atuar:al. · 

Ctéusuta Oulnla- DA RESCISÃO 

Constitui-se em rr.otivos para rescisão deste acordo. que ocorrc;ã indepe:1dentementc êe qualquer intimação, r.otificação ou interpelação jL:dicial ou 
exttaJOdiclal: ' 

a) a 1nfração de qualquer das cláusulas deste instrumento: 
b) a falta de paganento de dt:as parcelas consecutivas ou não, ou a falta de reco\hJmentc de qualquer das contriOui:;:ões mensais ccaentes: 
c) a falta de recoih'mento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores e~ethtos. 

A rescrsão oo presente acordo por descumprimento de quarsquer das cláusulas servirá para inscrição do débito em Dlvrda Ativa, no todo ou em pane. 

A rescisão deste <Jcordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo co:n o capul da Cláusula Terceira até o mês da rnscrição 
da Oivida, sujeitar.do-se o DEVEDOR à sua cobrança Judicial e ao pagamento de honorários advocallctos. 

Clãu~ulu Se,;tD -.DA OEFINITIVIOADE 

A assinatura do presente termo dé acordo pelo DEVEDOR rmporta em confissão definitiva e rrretratávet do débito. sem que isso irr.pliqce ern novaçãc oc 
transação, configurando ainda. confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civrl, devendo o rnomante 
parcelado ser devidamente reconhecido·. c contabilizado pelo ente federativo como divida fundada com a unidade gestora oo RPPS. 

Cláusula Sétima - DA PUBUCIDADE 

O presente termo je acordo de reparcelamento e con!issM de débitos prevrdenciários entrarâ em vigor na data de sua publicação, 

Clausula Ottava - JO FORO 

Para dirimir quais~t:cr dúvidas que porventura venham surgir .no decorrer da execução do presente termo. as partes. de comum acordo. elegem o toro 
de sua Comarca. 

Para l1ns de direito. este instrumento é lirmado em 2 {duast~vtas de igual teor e forma e diame de 2 (duas) testemunhas. 

MACAPA- AP /23í11120t3 '. 

Testemunhas: 

KAREN TAiiANE BONIFÂCIO PEAE!RA KAREN ROBERTA POTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSORÁ o_; PRES:DÉNCtA 

CPF. 646.363.6.'-~-87 

DIRETORA F!NA~CEIRA E ATUARIAL. EM SUBSTITUIÇÃO .. 

CPF: 678.210.732·53 

RG: 32t340 

DEVEDOR 

Ente Federatlvc!UF: 

Endereço: 

Bairro: 

Tetefone: 

E-mafl: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mau: 

RG: 318053 

TERMO DE ACORDO_D..EJ:ABÇ_ELAMENTO E . 
COI':JFJSSÃO DE O_EBtiOS PREWENCIÁRIQS !liC.O.B.Q.Q..QAOPREV N• 0255~ 

Governo ao Estado do Amapá/AP 

-RUA GENERAL RONDON S.'N 

CENTRO 

(096i ~oo9-2401 
presidente:amprev@terra.ccm.br 

CARLOS CAMiLO GOES CAPIBERIBE 

388.739.402-00 

Governador 

presidente.am~rev@t~rra.com.or 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA 

RUA INDEPENDENCIA 10 

CENTRO 

(096) 4009-240: 

prcsidente.amprev@lerra.com br 

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA 

415.605.152-87 

Presidente 

oresidente.amprev@terra.com.br 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data inicio da gcstc=J.o: 

CNPJ: 

CEP: 

Fnx:. 

Complomonto: 

Data início da gestão: 

00.394 57710001-25 

68900-000 

DO ESTADO DO 

31/12/2010 

03.281,1,4510001-85 

68900-090 

OIAETOA 

30í1 0.12012 

As partes acim1 identificadas firmam o presente Termo de Aco;do de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na LP.i r."' 
LEI N' 1.780 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo 

Glausula Primeira - DO OBJETO 
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O AII'APÁ PREVIDÊNCIA é CREDOR junlo ao DEVEDOR Estados de Governa do Estado do A1~apá da quantia de R$ 29.408.?.55.91 (vmte e nove 
mi!h.ões e qu~lrccenlos e oito mil e ~u?.:cntos ~ cinquenta. e c;n~o reais c noventa c um cen~avos}, correspondente aos valores de Contribuição Patronal 
dcv1dos e nao repassados ao regune próP_r;o de prev1dênC1a soc1al dos servidores públicos, CUJO detalhamento encontra-se no Dcmons:ratíVc 
Consol;dado do Parcelamento • DCP anexo 

\ 

Pele na:sente instrumento o/a Estados de Governo do EsltH'lo do Amapá confessa ser DEVEDOR do montan:e citado e comoromete-sé a quita-lo na. 
lorma aqui estabelecida. · 

. O OEV!::DOR renunc1í1 expressamente a qua:quer contestaç~o quanto ao valor~ procedência da Ohrida e assurre integral responsabilidade peía 
exatitião d.o ."'f"'\ontante declarado e confessado. licar"do, entre:anio, ressalvado o direi~o do CREDOR c1e aourm. a qualquer temPo. a e:~tisténcia de outras 
1mportâr.c1as devidas e não incluídas r.este instrumen:o, amda que relativas ao mesmo periodo. 

Ctausula Seguéda ·DO PAGAMENTO 

O mo1itante de R$ 29 408 255.91 (vinte e nove m1lhões e quatrocentos e oito mil e dbzentos c c1riquenta e c1nco reais e noventa e um centavos). será 
oago em 60 (~essenla) oarcelas mensais e sucessivas de R$ 490.137.60 (quatrocentos e noventa mil e cento '!llnnta e sele reais e sessenta centavos) 
atua'izadas de acorao com o disposto ha Cláusula Terceira 

A·::mmei1a par:::ela. na valor A$ 490.137.60 (quatrocentos e noventa mil e cento e u·inta e sete rea1s e sessenta centavOs). vencerá err: 30/12'20i3 e as 
demais parcelas na mesma data dos meses postertores. corr-prornetendo-se c DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas.lixadas. a~ualrzadas conforme o 
cntério determinado na C!âusula 1 erceira. 

o DEVE=DOP. se o':>rigs, tarnbém, a consignar no crçamento de cadrt exercicio financeiro, as verbas necessàrias ao.pagafnenta das oarcelàs e das 
contnbuições Que vencerem após esta data. 

~. c'ívida ob.telc dO parcelamento constante deste instrumento e definitiva r: ~rretr~tável. assegura-ndo ao CREDOR a cobrança iudic1al da dividn. 
atualr7.ada pelos criténos lixados na Clausula Tc~ceira até a di'l!a da rnscnçáo e~n Divide Ativa. · 

Fic3 acordado que 0 DEVEDOR c o CREDOR prestarão ao Ministério d2 Prevrdê,"!Cia Soc1at todas as informações referente~ ao presente acordo de 
M!rcelamenw awwr.s dos documc'1tos constantes nas normas que regem os Regimes Própnos de Prev1dênc1a Social. 

C lá usura Terceira· DA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

os ;ah..t
1
es devidcs l01am atualízoúo.s pelo !NPC acumulado d~5de o mês do vencrmento do débito alé o mês anterior no de sua c~nsolldação em que 

ter1ha sit1o disponioil!zado pelo órgão responsavel por sua apur~çào e acr~scidos ?e JUros. legais ~imp~es de 0,50% ao. ml}ês {~era v1r~ula ~mquenta por 
cenlo ao mês). acumulados desde o rnês do vencimento do débito até o mes antenor ao da consol1daçao. conlorme Le1 n AR fiGO 2 DA -E I 1.780•13 

.Paráglafo primeiro_ As oarcelas vincendas detcrminadas·na Clausula Segunda serão at~al!zadas per.~ IN PC acumulado desde o mês da c~nsohd~ç~o 
dos debites até 0 ·més anterior ao do vencimento da rcspeci1Va parcela em que tenr.a s1do d1spomb1ifzado pelo órgão rasponsavel por s_ua apuraçao 
acrescidO de 1uros regais srmples de 0,50% ao més (zero Vlfgula cinoue~ta por cenlo ao m;-s). acumulados desde o m~s da consol1daçao ate o n>és 

anterior ;:~o do vencimento da respectiva-parcela, vtsando-manter o cqul!ib~_lo_f1nnnce1~e a~ua.nal. 
Parágrafo segur,do • Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das oarcelas. sabre o valor atualizadn até a data de .seu vencimento, Incidirá 
atuali7.3Ção pelo INPC acumulado desde c mêG do vencirnen~o até o mês anterior ao do oagamcnto da respectiva parcela em que tenha sido 
alspor".iblllzac1o pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de jur9s legais sfmples de 0.50% ao mês (zero virgt;ia· cinque!lt3 por cento ao 
mt?s}. acumulados_ desde o mês do vencimento até o mês an:cmor ao do pagamento e multa de 2 .00%· tdois por cen~o). 

Cláuscla Oua11a: DA RETENÇÃO 

O DEVEDOR autcrizr:t que seja efetuada aulomalicamente a retenção no Fundo de Participação dos.Es1ados- FPE e o repasse ao CREDOR na Agé-·lcia 
:!~75-0. Conta 15214·5, do Banco 001. do valor das parcelas estabelecicas na Clausula Segunda. atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da 
consotidaçáo aos débitos até o mês anterior ao do venclmenlo da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsavel por sua 
apuração acrescido de Juros lega1s simples de 0.50% ao mês (zero vlrgula cmqucr.ta por cento ao mês). acumulados desde o mês da consolidação até o 
mês anterior ao do vE!ncimento da respectiva parcela. visando manter o equilibrio finar.ceiro e atuaria!. 

C!ácsula Ouinla · DA RESCISÃO 

Ccnst1tui-se em motivos para resc1são deste acordo que ocorrerá independente . .,e,...~e de quatauer intimação, notilicação ou Interpelação judicial ou 
e:~tlrajudicia.\: • -

a} a irfração de qualquer das cláusulas deste 1nstrumento: 
b) a.fa!ta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou n :alia de recolhimento de qualquer das contnbuições mensais correntes: 
c) a falta de reco!hrmento de qur'llsquer contribuições correntes mensais. ir,cldente sobre a remuneração dOs servldore~ efetivos. 

A rescrsão do presente acordo f)or descurrp.rimento de quaisqlJer dtts ctãusutas servirá pa1a inscrição do débito em Dfv1da Ativa. no todo ou em parte. 

A resc1sâo deste acordo Implicará na atua!i7ação mone!ária sobre o saldo devedor de ac~rdo com o capu! da Cláusule Tercc1ra até o mês da inscri~ão 
da Cív[da, sujeilando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial e ao pagamento de honorários advocatícios. 

Clausula Sexta· DA DEFINITIVIDADE 

A assinatura do oresente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretrat~vel do débito, sem que isso implique em novaç~o ou 
transação. configurandp ainda, cont,.são extrajudicial, nos temos dos artigos 348. 353 e 354. do Código de Processo C1vil, devendo o montante 
aarcelado ser devidamente reconhecido e contabilrzado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS · 

Cláusula Sétima· DA PUBLICIDADE 

O presenre termo de acordo d~ parcelamento e confissão de débitos providenciãnos en\rará em vtgor na data de sua publrcação 

Cl~usula 01tava · DO FORO 

Para dirimir qua1sqLer dúvidas que porvehtura venham surgir no decorrer da execução Oo presente·termo. a~ partes. de comum acordo. elegem o foro 
de sua Comarca. 

'Para f.ns de dire1t0, este mstrumento é firmado em 2 {duas) vias d~ igual teor e forma e'ctian1e de 2 (duas) testemunhas 

MACAPA · AP /2811112013 

Testerounhas: 

fY)iJ 
. do ést do ~o Ama,Pa 

CARLO CAMILO OES.CAP:;::_B~ . .PIBE ') . ' 

~1 f.,J~ .. h · · 
~MA,PÁ PREVIOÉNCIA 

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA 

IJ(p6erta Serra !e Jesus 
\~(1:-f,A lll!tSID:liTE SUSSlmiT~ 

\\PREV 

KAREN TATI~.NE BONIFÁCIO PEREIRA ><AREN RoBÉRTA POTOCK ALENCAR DE OLIVEiRA 

ASS!rS'SORA DA PRESIDÉNCIA 

CPF: 646.363 642·87 

RG 3213<0 

DIRnOflA FINANCEIRA E ATUARIAL. EM SUBSTITUIÇÃO 

CPF 678 210.732·53 

DEVEDOR 

Ente Feclerallvo/UF: 

Ender.eço: 

RG. 318063 

lERMO DE ACORDO D.E..eh.B.CEl.AME!\l.IQ.f 
CONFISSÃO Q~ÉJ3!TOS PREVIDENCIÁRIOS IAQQBll_Q_CAQEB.E.V Nº 0255512013) 

Governo do Estado do Arnapá/AP 

RUA GENERAL RONDON S/N 

CNPJ: 00.394 577'0001·25 

Pág. 23 



Maca â, 04.12.2013 

Bairro: 

Telelone: 

E·mall: 

Representante legal: 

CPF: 

Caogo: 

E·mail: 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço:. 

Bairro: 

Teletonc: 

E·mail: 

Repre•entante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E·mall: 

(DIÃ'RIO OFICIAL) 

CENiRO 

(096} 4009-2<0 f 

ores!dente ãtr.prev@terra com.tr 

CARLOS CA.V.Il.O GO~S CAPIBEfiiSE 

388.739.402·00 

Governador 

prcsidenie ambrevt:.terra CO'l1 br 

MÜPÁ PnEVID~NCIA 

RUA INDEPENDEN:::IA 10 

CENTRO 

(096) 4!109·2'01 

prcsrdenle amprev@:erra com.tr 

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA 

415.605 .152·87 

Presidente 

presidente.amprev@terra.corr :or 

CEP: 

Fax; 

Complemento: 

Oat• Inicio <l• gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Oata inicio da gestão: 

68900·00~ 

DO ES1ADODO 

31112/2010 

O:l281 4d510001·85 

68900·090 

UIRE WR 

30!10!2012 

As pa~tes acima. identificadas lirrT"am o presente Termo de. ~cordo de Parcelamento e Confis~ão de Débitos Pre'lidenciânas com fundamef'!to na Let n • 
LEI N 1.780 DE 04 DE NOVEMBRO OE 2013 c em co1f0111'1dade co:n as cláusulas e condiçõe• abaixo· . 

Cláusule Prrmerra • DO OBJETO 

O AMAPÁ PREVIDÊNCIA é CRE~OR.Jvnto ao ~EVEDOR Es:Mos de Governo do E~taoo do Amapa da quantra de R$ '1".868.975.16 (quatorze mrlhóes 
c ot~ocentos _e se.sscnta e Otto mtl c nmtecentos e seren~a e cinco reais e dezoito centavos), correspondente aos valores de Contnbuição Patronal 
dcvtdo~ e nno repassados ao regrrr.e nrôprio de prevtdêncta sccral dos servtdores públicos, CUJO detalha,Pent~ enconua·se no Oemonsltat11Ío 
Consolidado do Parcelamento · DCP anexo. . 

Pelo presente inslrumemo oia Estados de Governo do !::stacio do !-.mapA confessa se: DEVEDOR do mon1an1e ·citado e compromete-se a quitá· lo na 
forrr.a aqUI eslabeteoda. ~· 

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer cont~stação quan:o ao valor e procedência da divida e assume i~tegral ro•ponsaoiliéadr. pela 
exatidã9 do mon!ante declarado e con~essado, ftcando, eC1refarno, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a e~tstência de outras 
irroortãn.cias dev1das e nãô incluíoas neste instrumento. alnda que relativas ao fT"esmo periodo. 

Cláusula Segunda· DO PAGAMEN10 

O montante de R$ ~~.858.975. ~8 (quatorze milhões e olocen:os e sessenta e o•tO mtl e ncVecen~os e setenta e c•nco reats c dezoito centavos). será 
pago em 60 (sessenlaj parcelas mensais e sucessivas de RS 247.816.25 (dJze·,los e Quarenta e sele mil e oilocentos e de7.esseis reais e vmtc e trnco 
cc,.,tavosl atualizadas de acordo com o disposto na CltivSula 1 erce1ra. 

A primetra parcela, r.o valor R$ 247 816,?.5 (duzentos ·e quarenta c sete mtl e oitocentos e dezesseis reais e vinte e ~inca centavos). vencerá err 
3011 V2013 e as demais parcelas na mesma dota dos tneses postenorcs. compromelendo-se o DEVEDOR a cagar as parcelas nas delas lixaoas. 
atualizadas con~or.rne o critério deterrntnãdo na Clã.Lr~~a Terceira -

o DEVEDOR se obrrga. também, a consignar no orçamentc de cada exerclcio linanceiro. as vernas necessárias ao pagamento das parcelas e das 

contnbUIÇócs que vencerem apos esla da la. 

A divida objeto do parcelamento constante deste instrumento é delint!iva e t•retralável, assl!gurando ao CREDO.R a cobrança jud•cial da divida 
atualizada pelos crilérios 'ixados na Cláusula T erceirp ai é a data da 1oscnçao em Divida Atrva . 

r:1ca acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão an Min•s!é(so da Previdência Social todas as infol'maçõcs referentes ao ,otesentc acordo de 
parcelamento a:ravés- dos documenlos constantes nas' normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social. . 

Cláusula 1erccrra ·DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

os valores devidos loram atualizados pelo JNPC acumulado oesde o mêo do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consoli~açao em que 
tenha srdo ctisponrbillzado pelo órgão responsável oor sua apL:ração e acrescidos de juros leçars simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinQuenta por 
cento ao mês). acumulados desde o més do vencimento do déhilo até o mês anterior ao da consolidação. conforme Lei n• AR1!GO 2° DA LEi 1.780i13 

I 
Parágrafo pn:r.eiro. Ar. parcelas vincendas determtnadJs na Cláusula Seguncsa serão atualizada,~; ~e~.~ IN PC acumul~do desde o mós da cor.so~•daç~o 
dos débiros até o més antenor ao do venc1men1o da il)spec:rva parcela em que tenha s1do drsponrb11tzaoo pelo órgao responsável por sua aouraçao 
acresc100 de juros legais simples de 0.50'1• ao mês (iero vírgula cinqueola por cento ao mês). acumulados desde o mês da conso!idaçáo até o mês 
anterior ao do venc1mento da resoectlva parcela. v'sanoo rnanter o equilíbrio frnnnccuo e aiuar~al. . . 

. ..... 

Parágrolo segundo · Em caso de atlaso no pagarrepto de Quaisquer das pi~rr.elas. sobre o valor atualrtadc até a doto ~e seu vencrmento. inc1diri! 
atuall1rtção pelo INPC acumulado desde o mês der· ve1,cir.1enio até o mês ar.tennr ao do pagamento da respectiva carecia em que :cntul sido 
disponrbi!rzado pelo órgão responsávelo por sua epuràção e acrr'sctmo de Juros regars Simples de 0,50% ao mês (7.ero virgula c1oquen1a por cento ao 
mCsj, acLrmulados desde o mt}s do vencimeNo até o·mês ar.:er:or ao do pagamento ê multa rtc 2.00% (dois oor cento). · 

Cláusula Ouar.a: DA f1EiENÇÃO 

O DF.VF.DOP. aulonza que S~Jô eletuada aulorr.at.camenle a retençao no FuMo oe Partropação dos Estados· FPE e o repasse ao CREDOR na Agência 
3575·0. Conta 6524·2, do Banco 001. do valor das oarcelas es!abelecidas na Cláusula Segunda. aluali?.adas pelo IN PC acumulado desde o m~s da 
cnnsoliaação dos débitos até c mês antenor ao do vencimento da respecttva parcela crn que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsâvel poi sua 
apuraçflo ac~esct::IO ClC joros lcg~is simples de 0.50%Go mês (zero vírgula cinqur.nta por cento ao mês). acumulados desde o mês da consotrdacão ate o 
;nés anterior ao do vencimento da respectiva PArcela. vtsando mantnf o equtlíbtJO ftnancP.tro e atuarinJ. 

Cláusula Qwnta · DA RESCISÃO 

ConsltiiJI·Se em moltvos para reSCISão deste açordo. que ocorrerá tndecendcnle>mente de qualquer intimação, notif1caç.ío ou interpelação jud'c1al ou 
extrajL:dtcial: · 

a) a infração de qua:quer das cláusulas deste inslrumento: 
b) a 1a!la de pagamento de duas parcelas consecu~ives OL. não. ou a falta de reco:~imemo de qualqufr das coni.ribuiçôes mensats correntes: 
cl a falta de recolhtmenlo de quaisquer contnbu·ções correntes mensa1s, incidente sob~e a remuner~ção dos servidores efetivos. 

A :esc.são do presente acordo pot descumprimento oe quatsq~;er das cláusulas servirá para inscrição do débilo em Divida Ativa. no todo ou eiT' rarte. 

A rescisão deste acordo imp~icará na atualizt1.çao rno.,et.,n.1 sob~c o saldo devedor de acordo cem o capul da Cláusula Terceir'a a:é o mês da tnscrição 
.::la dtvida. sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança JUdiCial c ao oagarr.er.io de honorários advocatictos. 

C:Husuta SeYt~ • DA oEFtNITIVIOADE 

A aslii'\a~ura do preséntc tcrtr'O de acordo pelo DEVEDOR irroorta em confiss~o defhtiV:l. e 1rreuatávet do détlilo, sem que i!.iso Lmplique em novação ov 
transoç~o. confrgurando arnda. con!issáo exlrajuóicral. nos remos é!os artigos 348. 353 e 354. do Código de Processo C1vri, devendo o montante 
oatcelado ser devidamente rer:onhcctdo e contabilizado peto ente federativo como dívida fundada com a unid~de gestora do RPPS 

C:áusula Sétimo · DA PUBLlCIDI\DE 

O oresente termo de acerco de perce:ar.1ento e conlissao de débitos preV!denc·ânos emrará em vigor na data de sua PublicaÇão. 

Clêusula Or:ava · DO FORO 

Para dirirr.tr qua•sQuer dúvidas que por .. :enturLt venham surgn no decor·er da execução do presP.nte termo. as oarter.. de comum acordo. elegem o toro 
do sua Comarca 

Para !ins de direito, este insttumento é 1ir'l'lado em 2 (dLas) vtas de :gual teor e forma e d1ante de 2 (duas} teStemunhas. 

MACAPA · AP /29111.'2013 
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Testemunhas: 

KAREN ROBERTA POTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 

CPF 646 363 642·87 

RG: 32!340 

(DIÁRIO OFICIAL) 

·.•J..,.,, 

------------

DEVEDOR 
Enle Fodorotlvo/lJF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone; 

E-mal!: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mal!: 

CREDOR 
Unldad~ Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

TERMO DE ACOBOO OE BlliBC.ELAMENTO E 
~S.SMLD.E..PÉM.QS PREYIPENCIÁBIOS CACORQO CADPREY Nº 024.Q112Q1.3l 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

AVENIDA FAB S/N 

CENTRO 

96-32128302 

presidencia@ at.ap.gov.br 

AMIRALDO DA SILVA F A V ACHO JUNIOR 

646919.342-00 

PRESIDENTE 

prcsidencia @at.ap.gov .br 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA 

RUA INDEPENDENCIA 10 

CENTRO 

(096) 4009-240 t 

presidente.amorev@terra.com.br 

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA 

415605152-87 

Presidente 

presidente amprev@terra.com.br 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

·complemento: 

Data Início da gestAo: 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data Inicio da gestão: 

34 868.927/0001-60 

68 900-073 

~ 

EM EXERCiCIO 

01/02/20i3 

03.281.445/0001-85 

68900-090 

DIRETOR 

3011012C12 

As pa~es acrma identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcelamênto e Confissão de Déoitos Prevrdenc1ános com fundamento na Lei n 
LEI N'' 1. 779 DE 24 DE _OUTUBRO DE 2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo: 

Cláusula Primeira- DO OBJETO 

O AMAPÁ PREVIDÊNCIA é CREDOR junto no DEVEDOR ASSEMBU~IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ da quantra de R$ 7.870 225.59 !sete 
mílhOP.s e Oitocentos e setenta mil e duzentos e v1nte e cinco reats e ci:'lquenta e nove centavos). correspondente aos valores de Can:ribwção Patronal 
(240 meses) devidos e não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores oUbllcos, cu1o detalhamento encomra·se·nc~ 
Demonstrativo· Consolidado do Parcelamento - DCP anexo. 

Pelo pres;n:e instrumento o/a ASSEMBUÔIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ cortessa ser D~VEDOR do montante criado e comcromete-se a 
quitá-lo na forma aqÚi estabelectda. 

O DEVEDOR renuncra expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da divida e assume integral responsabilidade pela 
exatidão do montante d~clarado e confessado. ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar. a qualquer tempo. a existência de outras 
importé.ncias devidas e não inctuldas neste 1nstrumento. ainda que relativas ao mesmo per iodo. 

Ctilusu:a Segunda· DO PAGAMEN10 

o rrontarite de R$ 7.870.225.59 (sete mrlhóes e Oitocentos e setenta mil e duzentos e vinte e cinco re·ais e cinquenta e nove centavos). ~era pago em 
2•0 (duzentos c quarenta) parcelas mensais e sucessrvas de R$ 32.792,61 (trinta ·e dois mil e setecentos e noventa e dois rea1s e sessenta e um 
centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terce1ra 

A pnmclra,.parcela, no valo! R$ 32 79~.6~ (trinta e do•s mil e setecentos e ~oventa e doi!1 reais e sessenta e um centavos). v~ncer.é em 30/12/2013 e as 
dcrrais parcelas na mesma data dos meses postenorés. comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as pa(celas nas datas fixadas. atuahzadas conforme o 
:;ritérso determinado na CláusUla TerCeira. 

o DEVEDOR se obriga. também, a consignar no orçamento de cada exercício linanceuo, as verbas necessárias ao pagamento das parcel<1s e das 

cantribu:ções que vencererfl após esta data 

A divida .objeto de reparcelamento constante deste instrumento é delinrtiva e irretratavel, assegurando ao CREDOR a cobrança juaicial da divida. 
atualizada pelos cr1ténos. fixados na Cláusula Terceira até a data da 1nscrição em Olvida Ativa. 

F1ca acordado que o DEVEDOR e o CREDOR pre~tarão ao Min,stério da Previdê-ncia Social t~das as informações r~ferentes a~ presente acordo de 
reoarcelame'mo a!ravés dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Pre_vidência Soctal. 

Clausula Terceira- DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

Os valores devidos foram a~uat;zados pelo IN PC acumulado desde o mês ao vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que 
tenha sido disponibilizado pelo órgão msponsávet·por sua apuração e ac;esciaos de iUros legais simp~es de O,"SO"', ao. m"l!s (zer~ vlr~uta crnquenta por 
cento ao mês). acumulados desde o mês do vencimento do dét>:to até o mês anterror ao da eonsohdaçao, conforme Ler n ARTIGO 2 DA LEI 1.779/13 

Parágrafo prime1ro ~As parcelas vincendas_ determinadas na Clausula Segunda serão at~a11za_das pel_o IN~C acumulado desde o mês da r:onso!1daçã~ 
dos débitos até 0 111~s anterior ao do vencrmento da respectrva parcela em que tenha SidO d1spon:bolrzado pelo órgão responsável por s_ua apuraç~o 
acrescido de JUros leQais simples ce 0.50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês). acumulados desde o mes da consohdaçao até o mes 
anterior õ:o Cc ve·ncl,;.ef1to da respectiva parcela. visando manter o equilibno t1nanceiro e atuarial. _ L . 

Parãgraf.o segundo - Em casbdeatraso no pagamento de Quaisquer das parcelas. sobre o valor atualizado até a data de seu vencrmento, inc1drrà 
aoualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencrmento até o més anterior ao do Ragarnento da respectiva parcela em que tenha sido 
disponibilizado pelo órgão responsáveto .por.sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero v!rgula cinquenta oor cento ao 
mês). acumulados desde-o mês ao vencimento até o mé.s anterior ao do pagamento e multa de 2,90% (dois por cento). 

Cláusula Oua~a: DA RETENÇÃO 

·a DEVEDOR autoriz_a que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo de PanicipaÇão dos Estados· FPE e o repasse ao CREDOR na Agência 
3575-0, Conta 152t4-5. do Banco t~Ot do valor das parcelas estabelecidas na Cláusula Segunda. atualizadas pelo IN PC acumulado desde o rnês da 
consohdação dos débitos até o mês antenor ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por su;) 
apuração acrescido de juros legais simples de 0,501)/g ao mês (zero virgula cinqt:enta·por cento ao mês). acumulados desde o mês da consolidação até o 
mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela. visando manter o equ1llbrio tinanceiro e atuaria!. 

Clauscla Ouinta ·DA RESCISÃO 
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Consii:UJ·se em rnot.vos para rescisão deste ac~rd~ "'.'P ryçMr•r~ lr.-ienenrl~ntornpn:~ de qualquer mtimaçâo, notif,cação ou inte•pelação 1ud•c•al ou 

extrajudiCial: 

o) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento. 
t) a !alta de pagamento de duas parcelas consecuri,•as ou não, ou a. falta de recolhimen:o de qualqcer das contr.b•Jições mensa•s co;,entes; 
c} a 'alta rJe recolhimento de quatsqucr contribuições correntes m~nsa1s, incíden:e sobre a rem • .:r.eraçâo dos seN"idores efeii\IOS . 

. A rescisão do p•esen.te acordo por descumprlmen:o de qua1squer das cláusulas servuil para inscroção do débito em Divida Ativa no todo ou em par. e. 

A resc;são deste acordo •mpl1cará na atuat•zaçao monetilria sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Clausula Terceira aré o mês da insc!lção 
da diVIda. sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judiCial e ao pagamento de honora•ios advocaticios. 

Ct:\u,vla S••t• • nA DEFtNITIVIDADE 

A asstnatura do presente lermo de acordo pelo DEVEDOR irr.porta,'em confissão definitiva e irretratável do débl\o. sem q~c Isso imp~iaue e,;, novação ou 
transação. configurando ainda. confiSSão extrajudicial nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante 
parcelado ser devtdamentc reconhecido e contab1hiado pelo ente lederalivo como div1da fundada com a un1dade gestora do RPPS. 

Cláusula Sétima ·DA PUBLICIDADE 

O presente termo de acordo de reParcelamento e confissão de débitos prev.denciá!los entrara em vigor na data de sua publicaç~o 

Cláusula O•tava • DO FORO 

Para duimiT qua1squer dUvidas Que porventura venham SIHQH na decorrer da ex_Acuçt!o do presente termo as partes. de comum ncordo, elegem c_;oro 

de sua Comarca. · · 

Para fins de direitO. este instrurr.entO é firmadO em 2(dJaS) vias de igual teor e 1orrrm·e diante dC 2 (duas) testemunhAS. 

Assmam este termo na condição de mtcrveniente·garante e responsavet sct•dilric pelos débitos ora confessados o representante legal ao lona! 

qualificado. 

MAC~PA · AP! 26!1 1!20t3 

INTERVENIENTE·GARANTE: 

Testemu haS: · ,-"' _/.. .• ,.;k: ... 
~----A;·tt-/\.f-. --- /. 

..... ;,,_,. 

KAREN TATtANE BONIFÁCIO PEREIRA 
KAREN ROBERTA POTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSORÁ DA PRESID~NCIA 
CP:'· 646 363.642-87 

DIRETORA FINANCEIRA E.ATUARtAL, EM SUBSTI1UtÇÃO 

CPF. 678.210.732·53 

RG. 321340 

DEVEDOR 

Ente Fcderalivo/IJF: 

Endereço: 

Bairro: 
Tetelone: 

E-màll: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E·mail: 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Tetetone: 

E·mall: 

Representante legal: 

RG: 318063 

.IEBM.QJ)..E.ACQBDO DE HEPAACELAMENTO E 
CONE!SSÃO_Qf..QEBtTOS PAEYJ.OENCJÁBIOSJllCOBQO CAQPREV N° 02402!2Ql3i 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ílO AMAPÁ 

AVENIDA FAB S/N 

CENTRO 

96·32 1 2830? 

presidencia@al.ao.gov b• 

AMIRALDO DA SILVA F A V ACHO JUNIOR 

646.919 342·00 

PRESIDENTE. 

presidenela@al ap.g5>v br 

AMAPÁ Pf1EVID~NCI.~ 

RUA INDEPENDENCIA 10 

CENTRO 

(096) ~003-2401 

prcs.dente.amprev@1erra.com.br 

CARLOS ROBERTO DOS Ai'IJOS OLIVEIRA 

415.605.152·87 

CNPJ: 

CEP:. 

Fax: 

Complemento: 

Data Inicio da gestão: 

CNPJ: 

G:EP: 

Fax: 

Complll!lm~nto: 

3<.868.927/0001·60 

68.900-073 

Et.r. EXERCjCIO 

01/0212013 

03.281.<4510001·85 

68900·090 

CPF: 

cargo: Presidente 
·presiden:e.amprevCterra. com.br 

Data Início da gestão: 

DIRE"iOR 

3011012012 

E-mal!: 

As panes acima ldenlilfcadas lirmam 
0 

presente T er;,o de Acordo de Reparcelamen1o e Co~lissão de Débitos P<evidenelanos com fundamento na Le1 n' 

LEI N' 1.779 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 e em conlo•m1dade ~mas cláusulas e cond1çoes abaiXo: 

Ctéusu!a Pnmeira · DO OBJETO 

O AWAPÀ PREVID~NCIA é CREDOR junto ao DEVEDOR ASSEMSLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAf'Á da quan•.ia d'e R$ 1?. 201.623,03 
{doze m

1
;hóes e duzentos e urr mil e seiscen!os e vinte e três rea•s e 1rés centavos), corresponden1e aos valores de Contr1bU1Ç~O dos Seg,;'taoos dev•dos 

c não reoassados ao regime próprio oe previdénc1a soc1at oas seMdores plibl•cos, cujo aetalnamenro encontra-se no Oemonstrat•vo ~onsohdado do 

Parcelamento · 'OCP anexo. 

Pelo oresente ins1rumento o:a A.SSEMBLEIA LEGISL.t<'rtVA DO ESTADO :::o M~A?A confessa ser DEVEDOR do montante citado e comoro",'ete·se a 

quilá·IO na forma. aoui eslabeteóda. · 

Pãg. 26 

• 



Maca á, 04.12.2013 (DIÁRIO OFICIAL) 

o DEVEJOP ienunc1a expressamente e qualquer contestação quanto 20 valor e procedência da divida e assume integral responsabilidade pela 
exatitlâiJ do montante declarado e confessado, ficando. entretanto. ressalvado::> direito do CREDOR de aourar, a qualquer tempo, a e;.:1stencla de Olitras 
!mportãnc1as devidas e não inclu/das neste instrumento, aind~ que relativas ao mesmo período 

Cláusula Segunda· DO PAGAMENTO 

o montante de R$12.201.62.3,03 (dcze milhões e duzentos e urn mil e seiscentos e vinte e três reais e três centavos), será pago em 60 (sessenta) 
PéliCeléls mr.nsais e sucessivas de R$ 203.360.38 (duzentos e três mil e trezen!os e sessenta reais e trinta c o1:o centavos) atualizadas de acordo corno 
d1sposto na. Cláusula Terce1ra. 

A primeira parcela, no valo; RS 203.360.~S {duzentos c três mil e trezentos e sessenta reais e trinta e Oito centavos). vencerá em 30/)2/2013 e as 
dema 1s parcelas na mesma data·dos meses pôsteriores. comprometendo-se o DEVEDOR.a pagar as parcelas nas datas fn<adas. atualizadas conforme o 
cntério determinado na Cláusula Terce1ra. 

o DEVEDOR se obriga. também, 2 consignar no orçamento de cada· exercíCIO financei\o, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das 
COi:lrit1uiçõcs que ven~:erem após esta data. 

A divida ob~eto do reparceiamenlo constante deste mstrurr.cntd é definitiv~· e irretratavel, as_segurançlo ao CREDOR a cobrança judicial da· divida, 
atualizada belos c'itérios fixados na Clâusula Tcrceir~ até a data da inscnção em DJv,da At1va -

Fica acordado que 0 DEVEDOR e 0 CREDOR prcstar[Jo ao Ministério da Previdência Social todas as inform.ações.relerentes ao presente acordo de 
rt!parcelamenlo através dos documentos constantes nas normas Que reqem os Reg1mes Propr1os de Prev1denc1a Socral 

Clausula 1 erce1ra · lJA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

o~ valores devidos foram ai1;alizados oelo IN PC acumuiado desdi? c mês do venc1mento d_o débito até() mês ;m~ncr ao_ de sua co~solidaçào em qu~ 
te;ha s1cto disponibilizado pelo órg5c responsável oor sua apuração c acrescidos de JUros 1ega1s Simples de 0,50 Yo ao rn,e~~z~~~~;~u~A c~~~~ e~~~?,~ 
cento ao mês). acumt;lados desde 0 m~s do vencimento do débito ate o mé~ nnterJor ao da consot1daçào, cor.forme Le1 n . 

Paraora~o pnme;ro _As Parcelas vincendas dctcrn:ínadas .. na Cláusuia Segunda serão at~ê.liza_das p_el_~ INPC acU~ul~do desde~ mês da consolidaç~o 
dos débitos até 0 mês ar1terior ao do venc1mento da respect1va parcela em que tenha Sld\1 ~1spo:-ub1!1zado ;:.elo orgao responsavel ~or s_ua a~ur'fo\o 
i\Crescido de juros legais simples de 0,50% ao 11'ês (zero virgula cinquenla por cen1o ao mes).acumulados desde o mês da conso11daçao ate o : . s \ 
antP.rior ao do venc1menlo da re!'>oectiVa parcela. v1sando mar~ter o equ1:rnno fmancc~ro e a!uanal. 

Parágrafo segur.do ~ Em caso de atraso no ragam~nto ele quatsouer das parcelas. sob1e o valor awa11zado até ·a data de seu venc1mento. inc1dirã 
atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o més anterio~ ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha siC!o 
diSP:Jnlbilizado pelo órgão responsâvelo por soa apuração e acrescimo de JUros legais simples de 0,50% ao més (zero v~rgula c~nquenta por cento ao 
mês). acumulados desde o mês do vencimento ·até o môs anterior ao do oagamento e multa de 2,00% ·{dOIS por cento). 

Cláusula Ouar.a: JA RETENÇÃO 

O DEVEDO~ autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo de Part1cioação dos Estados- FPE e o repasse ao CREDOR na Agência 
3575·0, Conta t5214·5, do Banco ODt, do valor das parcelas estabelecidas na Cláusula Segunda, atualizadas pelo INPC acu,ulado desde o mês da 
conso!rdação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pe1'o órgão responsável por sua 
apuração acrescido de juros legais simples de 0.50% ao mês (zero virg~;la cir,quenta por cento ao mês). acumulados desde o mês da consolidação atê o 
mês anterior ao do vencimento da_ respec!iva parcela, v1sando manter o equilíbrio financeiro e atuarial. 

Clausula Quinta • DA RESCISÃO 

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independenlerhn~c de qualquer intimação, notificação ou interpelação JUdicial ou 
extrajudicial 

a) a infração de qualquer das clãusulas de-s!e 1nstrumento 

b) a falia de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a·falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes: 
cj a tai:a de recolhimentó de quaisouer contribuiçôe;; correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos. 

A rescisão do presente acordo por descumprimemo de qua1squer das cláusulas servirá para 1nscrição do dé9ilo em Dívida Ativa, no todo ou em parte. 

A. rescisão des~e acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da inscrição 
da divida, sujeitando·se o DEVEDOR·à sua cobrança judic1al e ao pagamento de honorários advocatícios. · 

(';'i\u;ldil Sexta· DA DEFIN!TIVIOADE 

~ ass1natura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão defmiliva e irretratável do dCbito. sem que isso implique em novação ou 
:rans·ação, configurando ameia, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348. 353 e 354. do Código de Processo CIVIl, devendo o monrante 
p:uce!ado ser dev1damen1e reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como divida fundada com a unidade gesrora do RPPS. 

Clausula Sé:ima ·DA PUBLICIDADE 

O presente térmo de acordo de reparcelamento ê confissão de débitos prev!denc1Arios entrará em vigor na data de sua publicação 

Cláusula 01:ava · DO FORO 

Para dtrimir qua1squer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo. as partes, do comum acordo. elegem o foro 
de sua Comarca. 

P2ra fins de direito, este 1nstru~ento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 tduas) testemunhas. 

Assir1am este termo na condição de interveniente~garante e responsáVel solidárío pelos débitos ora confessados o representante legal âo final 
qualilicadc. 

'1.ACAPA · AP I 26/1 '/2013 

INTERVEN!E~!TE:GARANTE: 

Governador 

CPF: 388.7r:402·00 

Testemvn~as: 

.P/ 
--~...LJ.· '({t/7(~4---

As;;MBLEIA LEGfiLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
I . 

AMIRALD9'DA SJLVA FAVACjiO JUNIOR 

1; !!.J-( :r.J-c 1""-. 
I AMAPÁ PREVID~NCIA 

CARLOS RO~rt1~fRrl'tfcN}~~ OLIVEIRA 

~O\atíW~íS!D\111\~Si:<·,, . 
1 AMPREV 

. -

KAREN ROBERTA POTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA· 
KAREN TATIANE BONIFÁCIO PEREIRA 

DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL. EM SUBSTITUIÇÃO. 

CPF: 678.210.732-53 CPF. 646.363.642·87 

'1G. 321·340 RG: 318063 

Pág. 27 · 



Maca á, 04.12.2013 

DEVEDOR 

Ente Federativo/UF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mall: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mal!: 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Teletone: 

E-mail: 

Representante legal: 

·CPF: 

Cargo: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

'AVENIDA FAB S/N 

CENTRO 

96·32128302 

pres•dencia@al.ap gov.br " 

AMIRALDO DA SILVA F/IV ACHO JUNIOR 

646 919 342·00 

PRESIDENTE 

presidencie@al ap.gcv.br 

AMAPÁ PREVIDENCIA 

RUA INDEPENDENCJA 10 

CENTRO 

(096) 4009·2401 

prestdente amprev@rena corr. br 

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA 

415.605.152-87 

CNPJ: 34 85E.9?71000!·60 

CEP: . 68 900-073 

Fax: 

Complemento: 

Data Inicio da gestão: 

EM EXERCICIO 

01/02/2013 

CNPJ: 03.281.4~5/0001-85 

CEP: 68900·090 

Fax: 

Complemento: DIRETOR 

E·mall: ores1dMte &mp•ev@:ena.com br Data Inicio da gestão: 30110.'2012 

As pa;cs· a~im~ 1denlilica~as firmam o presen:e Termo de Aco·do de Pa•celamenlo e Conf,ssão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei-o· 
LEI N 1. 77. o~ 24 DE OUTUBRO DE 2013 e em conformidade cocn as cláusulas e cond1ções abaixo . · 

Cláusu'a Primeira ·DO OBJETO 

O At~APÂ PREVID!:NCIA e CREDOR junlo ao DEVEDOR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ da quantia :Je R$ 2.557 335 3 1 (deis 
m!lhoes e qutnhentos é ctnquP.nta e sete mil e tre?entos e tnnt.a e cinco reats e tnnta e um centavos). correspondente aos valores de Con:r10uu;ao 
Patronal (240 meses) devidos e não repa•s•do• ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos. cujo detalhamento encontra·se no 
Oemonslrativo Consolidado do Parcelamento. OCP anexo. · 

Pelo oresente 1r.strumeoto ora ASSEMSLEIA LEGISLATIVA DO. ESTADO 00 AMAPÁ confessa ser DEVEDOR do monlante cilada e compromele·se a 
qulla·lo oa lorma aqu1 eslabelec1da. 

n D_E~EDOA renuncia expressamcn,t.e a qual~u~r contes1açã,o quanto ao val~r 7 procedér:c1a da div1da e ass1Jmc mtilgral resconsab•lldade pel~ 
cxat1dao do montante declarado e con.essado, f1cando. entre:anto. ressa!vado o oueno do CREDOR de aourar. a Qualquer tempo. e exístC'lcia de ou;ras 
importânc1as devidas e não tnchJidr~:s ne~te 1n~trumento, amda que relativas ao mesmo período · 
Clausula-Segunda· DO PAGAMENTO . - ' . . .. 
O mon~ante de R$ 2.55:.335.31 {dois rr.1lh~es e quinh:ntos e c1r:tquenta e sete mil e trcze~los e trinta e crnco reais e rrin!~ e um centavos), será pago em 
240 (duzentos e quaren1a) parcelas mensats e sucess1vas o e AS 1 O 655.56 (dez mtl e se1scentos e cinquenta e cinco reais e cinq\.Jenta e sP.is cP.mavos) 
a:ua11zadas de acordo com o d!Sposto na Cláusula Terceira 

~primeira parcela. no valor AS 10.655,56 (dez mil e setscentos e ClnQlJenta e CinCo reais e cinquenta e seis çentavos). venr.eré\ err 30/1?.12013 e a:; 
aema1~ parcelas na mesma data dos meses oostc1iores. comprome:endo-se o DEVEDOn a _oag3r as parcelas nas datas fixadas. atualtzadas CO'llorme o 
cnlério determ1nado na Cláusula Terceira. 

O OEVEOOR se obriga. tamoém, a consig'1ar no orçamento de cada exercicio financeiro. as verbils necessárias ao pagamento das parcelas e das 
contribuições que venc~rerr. após esta dala. J ··' • '; . 

A div1da objeta do parcelamento cons1ante deste inslrumento é deftn1tiva e 1rre1ra:avP.I. a5segurando ao CREDOR a cobranca jud1cr~r d~ div1da 
i:Hualizada pelos crrténos lixados na Clãusula Terceua atê a data da inscrição e, Oív1da Ativa 
Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR pres:ãfão e.o ,;,in,stéroo da Previdência Soclaltoaas •s informações referentes ao presenle acordo de 
parcelamento através dos documentos con5tantes nas ncrmcfs que regem os Regime~ Prôprios·de Pre·.tidéncia Social. . 

Cláusula Terceira·· DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

Os valores devidos foram ntualizados oelo INPC acumulado desde o :nês do venc1mento dO débito até o més anterior ao rte sua consol:dação em que 
tenha :;ido disponibilizado pelo órgão re-sponsâvel por sua np~rõç:lo e acrescidos de juros legats simples de 0.50% ao més (zero vírgula cmQuenta por 
r.onto ao mês), acumulados ocsdc o mês du vencimemo ao dêb1lo alé o m~s antenor ao da consolidação. conforme Lei n' ARTIGO 2' DA LEI 1.779113 

Parágraío pnmeiro ··As oarcelas vtncendas determinadas na .. Çiâusula Seg.,nda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consot~· ação 
dos débitos até o mês antert.cr ao do vencimento da respecilva parcela em que tenha sido dlspoM>ilizado pelo órgão responsável por sua apu ção 
acresc1do de 1uros legais simples de 0.50% ao mês (zero viigula cinquenla por .cento ao més), acumulados desde o mês da consolidação até nês _ 
anterior a c do vencimento da respectiva parcela, visando manter o eQuilítmc f.nEU"~Ce"o e atuarral _ \ 
Parãgra:o segundo · Em caso de atraso no pagamento de quáTsquer das Parcelas. sobre o valor atualizado aiê a data de seu vencimen:o. Incidirá 
atualização pelo INPC acumulado desde o mês do venciinenlo até o rrês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em cue tenha sido 
disponrbllitado oclo órgão respo:"tsávelo por sua apuração c acréscimo de JUfOS legais simoles de 0,50% ao mês (tem vírgula c:nquenta oor cento ao 
mês], acumuladOS desde o mês do vencimento até c mês anter~or ao do pagamento e mulla_de 2.00% (dOis por cento). 

Cláusulc'Ouarta DA RETENÇÃO 

o DEVEDOR autoriza que seta eletuada automaticamente a retenção no Fundo de Partic;pação dos Estados· FPE e o repasse ao CREDOR na Agência 
3575-0, Conta 1 S2t •·5, do Banco 001. de valor das pa•celas estabelecidas na Clausula· Segunda. atualizadas pelo IN PC ?cumulado desde o mês da 
consolidação oos débitos até o mês anterior ao do venc1mco~o da respectiva parcela em oue tenha sido d1sponib1liZado pelo órgão re~:>onsável POf s:.:a 
apuração acrescido de juros legais s1mplcs de 0,50% ao mês (zero vírgula cinqven~a oor cento ao mês). acumulados desde o mês da commhdação arê o 
mós antc:ter ao do venc1mento da respecliva parcela, v1sarldo manter o ecuilibriO f1n~nccuo c atuaual. · 

Clàusclia Q,unta ·DA RESCISÃO 

Cons:i:ui-se er.-r ,ot•vos para rescisã_~ deste aco~do. que pcorrerá tndependenlemcntc de qualQuer intm1ação. not•ficaçAo ou.mterpel~ção JUdiCial ot. · 

extraJudicial. 

2) a •n!raçào de qualquer das cléiusLias deste instrumento, · · 
b) a latia de pagamcn~o de duas patcelas consecut1vas ou r.?.o. OL a fatiA de recolhimento de qualquer das conuinuições mensars correntes: 
c) a :alta de recolhimento de qualsquP.r contrrbulções correntes mensais. inCt"dento sobre a rerruneração dos servtdores efet1vos 

A resc
1
são do presente acordo oor descumprimento de quaisquer das clál.iSulas SéMrá para tnsc!lçào do débito em Divida Ativa. no todo ou em parte. 

A rescisao deste acordo implicara na a1uali2:1Çáo monetária soore c sa1dO devedor de ãcordo_com o caput da Ctáusu'a Terceira a1é o mês da mscnção 
_da divida. sUjeitando·SP. o DEVEDOR à sua cobrança JUUtCial e ao oagame:-tlo de honorãnos advccaticios. 

Cláusulr~ Sexta ·DA DEFINITIVIOADE' 

A aSSI'la1ura do presente termo de acordo oelo DEVE DOm importa em_ conf1ssão definitiva e irretra1avel do déb110, sem que iss~ i_mplique ern novação ou 
:ransação. configurando ainda. con~1Ssâo extra.jÚdiCrnl, nos temos dos artigos 348, 3~3 e 354, do Código de_Processo Ctvll, devendo o mon1amc 
oarcelado ser dev,damen:e rer.oohecido e contabilizado pelo ente Jederativo como d1V•da fundad". com a umdade gestora do RPPS. 

Clausula Sétima· DA PUBLICIDADE 

o presente termo de acordo de parcelame!':o e confissão de déb1tos previdenciálios entrara em VI!JOr na data de ~ua publicação. 

Cláusula Oitava · DO FORO 

Parn dirirr.H qua
1
squer düvidas que porvenlura venham surgn no deconer d~ execução do presente termG;""as partes. de comull' acordo. ete9em o foro 

de sue Comarca. 

Para t1ns de..direito, es~e mstrumento ê :trma"do em 2 (duas) vias de .gual teor e !arma e di~n!e d~ 2 (duas)·testemun.has. 
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A.ss,narr. es:~ termo r·a con~lção de il"terveniente-garante e responsável sotidário pelos débitos era confessados o representante legal ao lina1 

auaHicado. 

MA CAPA- AP 126111/2013 

INTERVENIENTE-GARANTE: 

-<Zz:;/r~ 
ASSEt.~~TIVA DO ESTADO 00 AMAPÁ 

ArrLDO DA SI; FAVACHOJUNIOR 

· t/ rf-dx)r kv,s2--

01 25 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA 

CARLOS ~tfá~twtf>lrjOflfOLIVEIRA 
OIRE1~~ PRES!OE!m SU!S111\ITA · 

·,"I?P.EV 

Te;temufhas: 

.:__~~~ 
KAREN TATIANE BONIFACIO PEREIRA KAREN ROB~RTÂ POTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 

CPF 6<6.363 642-87 

DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL. EM SUBSTITUIÇÃO 

CPF: 678.210.732-53 

RG. 32:340 

DEVEDOR 

Ente Federatlvo/UF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

RG 318063 

TERMO DE ACORPQ.ill'......i:l\fl.M.L.8Mf.fiiQ..E 

C.OHElSSÃO.:.OLDll!.IO.S.P.F...E'1.1DE.tiCLáBJQSJAC.ORDO CAÓPRE.'Lti' 0240412013) 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMO.P·~ 
AVENIDA FAB SIN 

CENTRO 

96-32128302 

~residencia@al a~.gov.br 

AMIRALDO DA SILVA F A V ACHO JUNIOR 

646.919.342-00 

PRESIDENTE 

presidencia@ al.ap.gov .br 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA 

RUA INDEPENOENCIA 1 O 

CENTRO 

1096) 4009 2401 

oresidente.amprev@tena.com br 

CARLOS ROBERTO DOS ~NJOS OLIVEIRA 
' 415.605.152-87 

Presidente 

.Presidente.amprev@terr;. com.br 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data início da gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

fax: 

Complemsnto: 

Data início da gestão: 

34 B68.92710001·60 

68.900-073 

~M EXI;RCÍCIO 

01102!2013 

03.281.44510001-85 

68900·090 

DIRETOR 

30/10'2012 

As partes acima Identificadas firmam o presente Termo de Ac01do de PRrcelamenlo e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Le> n· 
LEI N' 1.779 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo . 

. Clausula Primeira- ÇJO OBJETO 

0 AMAPÁ PREÍ'IDÊNCIA é CREDOR junto ao DEVEDOR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO sSTAOO DO AMAPÁ da quantia de RS 824.849.95 
(oitocentos e v.1nte. e quatro mil e ortocentos e quarenta e nove reais e nóventa e cinco centavos). correspondente aos valores de Con~ributçáo dos 
Segurados dcv1dps e não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores püb1icos, cujo detalhamento enconha·se no Demonstrati'IO 
Consof,dado do Parcelamento - DCP anexo. 

Pelo presente instrumento ora ASSEMBLÉIA LEGISLATIV~. DO ESTADO' DO AMAPÁ confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a 
quitá -to na forma aqUI estabelecida. 

O DEVEDOR ~e'1uncia expressamente a auatquer contestação quanto _ao valor e procedência da dfvida e ~ssume mtegral responsabilidade pela 
exatldà:) do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo. a existência de OlJtras 
importâncias devidas e não incluídas neste inStrumento, ainda que relativas ao meSmo pnrfodo. 

Clausula Segunda- DO. PAGAMENTO 

O montante de R$ 824.849,95 (oitocefliOS e vinte e quatro mi! e oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos). será pago ern 60. 
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ ~3.747,50 (treze mil e setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) "atun!1?.adas de acordo 
com o disposto na Cláusula Terceira. 

A prune~ra parcela, no valor R$ 13.747,50 (~reze mil e setecE?ntos e quarenta e sete reais e cmouenta centavos). vencerá em 30/12/2013 e as dernais 
parcelas na mesma data dos m·eses posteriores. comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas. atualir.ac1as con~orme o Cfitêrio 

dE'termtnado na Cláusula Terceira. · 

() DEVEDOR se obriga. também. a cons1gnar no orçamen_to_de cada exercício. financeiro. as verbas necessarias ao pagamento das parcelas e das 
contriDurções que vencerem após esta data. · · 

A divida obJeto dO parcelamento constante deste instrur:nen1o é defíntt1va e Irretratável. assegurando 'ao C~EOOR a cobrança JUdicial da divida. 
atualizada oelos cntérios 'ixados na Cláusula Terceira.alé a data da inscrição em Divida Aliva. 

Fica acordado aue o DEVEDOR c o CREDOR orestarão ao'Mimstério.-da Previdência Soc1âl todas as intormaçôes referentes ao presente acordo de 
parcelamento através dos documentos conStanies nas normas qu~ rege·rn· os Regimes Próprios de Previdência Soc!a1. 

Clausula Terceira- DA ATUALiZAÇÃO DOS VALORES 

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do ven-;imeniO do débito 'até o mês anterior ao de sua consolidação em 4úft 
tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acresc:dos de iuros legais simples de 0,50% ao mós (zero virguiQ cinquenla por 
cento ao mésl. acumulados desde o mês do vencimento do deDito até o més an\erior ao da consolidação. conforme Lei n" AH fiGO 2' DA l.l:l 1 779113 

Paragrafo p:imeiro -As parcelas vincendas determinadas oa Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IN PC acumulado desde o mês da consolidaçáo 
dos débitos alé 0 mês anterior ao do vencimento oa •espectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pote órgão responsavel por sua apuração 
ac•escido de 1uros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula c:nquenla per cento ao mê&i. acumulados'-dosdo o mês da consolidaçao até o m,ês 
anterior ao do venc1mento da respectiva parcela. visando mante~ o equtlibrio frn~nceiro e aru_~!~~--· "· 
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Par~grato segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer qas parcelas. sobre o valor atualizado ate a data de seu venc1mcnlu. mc•dlfá 
atualização pelo IN PC acumulado desde o mês do venc1mP.nto até o môo anterior ao do pagamento c.Ja respectiva parcela em que te.nt1o 01do 
Olspon.bllizado oe'o órgM responsavelo por sua aouração e acréscimo ~e juros tegais simples de 0,50% ao mês {zero vírgula cinquenta por cento ao 
més). acumulados desde o mês do vencimen:o até o f!'ês anterior ao do pagamento e rrul:a de 2 00% i dOIS por cento). 

Ctáusu•a OuMa: DA RETENÇAO 

O DEVEDOR autor,za.cue seja eletuada automat•ca'l'e~te a retcncAo no- Funcfu de Panicipação dos Estados- FPE e o repasse ao CREDGf' na Agênci• 
3575-0 Conta 15214-5. do Banco OOt. do valor das par~elas estaoete,idas na Cl2usula Segunda. atualizadas pelo IN PC acumulado desde o mês c.Ja 
consolidação dos débitos até o mês anterior ao co venc1meoto da resoqc11va parcela err q~e tenha sido disponibilizado peta Orgão responsável por sua 
apuraçáo acrescido de Juros legais Sl'l1Pies de 0.50% ao mês {zero virgú!a cmqucnt:~ por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o 
més ar:terior ao do venCtmcn~o da respectiva parcela. v1sando manter O'eQU1ifbrio financeiro e atuarial. 

Cta"suln Quinta· DA RESCtSÁO 

Consti!ui-se em motivos para resc•são deste acorde. que ocorrerá independente~ente de qualqunr intrmação, nntthcação ou mtcror.lação JUdrcial ou 
extrajudicial: 

a) a in!ração de qualQuer das claüsulas oeste •nstrJmento, 
b) a falta de pai1amenlo de duas parcelas CO:lSP.cuttva-s ou rão, ou a falta de recclhimento de qu~lquer das contnbutçées mensats correntes. 
cl a :,r~ lia de recolhtmento de QuarsQ:..~er ccntnbuiçóes co~rer.tes mGr.SallJ. mc:ocrte sobre a remu'1eracão dos servidores eletivos. 

. ·~ ' 

A rescisão do presente acordo oor descumprimento de quaisQuer das cláusutás servira para 1nscoção do débito em Divida Ativa. no tooo oo em Pane 

A rf:.\SCisflo deste acordo implicará na atuahzaçao rnone:ãna sobre o ~a Ide deve-dor de acordo com o capul da Cláusula T erce1ra até o mês da 'nscnci!o 
da div;da, suje1tando·se o DEVEDOR á sua cobrança iUdiciat ~ao oagamen1o de hooonirios advocalicios. · 

Clã;;~ulà Sexla- DA OEFINiliVIOAOE. 

A assina!ura do oresente rcrmo de acordo pelo DEVEDOR imoorta em confissão definU1va e irretratável do débito, sem ouc isso imoi1Que em novação ou 
uansaçao. conllg~rando ainda, confissão ex:rajudic.al, nos temos,doo anigos 348, 353 e 354, do Có<hgo de Processo Civil. devendo o rnontante 
oarcelado ser devidamente reconhecido e contabililado oelo ente !edera:ovo como divida fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Ctácsula Sétima • DA PUBLICIDADE 

o presente lêrmo de acordo Ce carceta~ento e confissão de Cébltos~l)revlóenc;tmos entrará em v1gor na data de sua p~olicaçêo. 

Cláusula Oitava- DO FORO 

Para dirimir qua1squer dúvidas que porven:ura venham surgir no decor~er da execvção do presen1e termo. as :nartes. de comum ;icoroo. elegem o loro 
de sua Comarca. 

Para !1ns de dire110. este 1ns1rumenlo é firmado em?. {duas) v1as de .kJ"at teor e forma e diante de. 2 [duas) testemunhas. 

Ass1nam este termo na cond·ção de intervententc-garante e retponsé.vel soltdtlno pelos déb1tos ora confessados o represenlante legal ao- frnal 
flua!JIIcado 

MACA~A .; AP 126/1112015 . - _!_) . - -- ,1 

/(1111(/~ 
ASS~L{TIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

AMIRALDO DA SILVA "AV ACHO JUNIOR 

.. 
INTERVENIENTE-GARANTE: 

·Governa or 

CPF 38$ 739.<02·00 I 
: I 

Testert-Ámhas: 

·--- ~·· ~- ----· --

-, L~ 
N /iJt j·[ Ji-L'-"' 
(AMAPÁ PAEVtDENCIA 

CARLOS ROBERTO DOS AN.IOS OLIVEIRA 

i.p6erta Serra ú Jesu; 
OimCRIIl!ESIOíNTE 9J8ST!n? 

.l.MPQEI' 

. ·1 .. .: . .• ,.,.. 

----------------~====== 
· ...... /._ -: ....... 

KAREN ROBERTA POTOCK ALENCAR DE OLIVEIRA 

ASSESSORA DA PRESID~NCIA 

KAREN TATIANE BONIFÁCIO PEREIRA 

CPF: 646.363.642-a? 

RG 321340 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PR!:GÃO N' 011/2013- CEUAMPREV 

AVISO DE LICITAÇÃO 

DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL. EM SUBSTITUIÇÃO. 

CPF· 67B.210.732·53 

R~ 

PREGÃO N' 012/2013- CEUAMPREV 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO N' 013/2013 - CEUAMPREV 
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A Amapã Previdência, por intermédio deste Pregoeiro, 
designado através da Portaria n• 0143/2013- AMPREV, de 16 
de setembro de 2013, torna público para conhecimento dos 
interessados, que na forma da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 
2002 e do Decreto n' 3.555/2000. com aplicação subsidiária da 
Lei n' 8.666/93 e suas atteraçOes, e da Lei Complementar n' 
12312006. realizará licitação na modalidade Pregao Presencial 
n' 011/2013 • CEUAMPREV, tendo como objeto a Aquisição 
de Material de Consumo e Permanente - 20 (vinte) Garrafas 
Térmicas· e 04 (quatro) Bebedouros, com a finalidade de 
atender às necessidad~s da Amapá Previdência. 

A Amapá Previdência, por intenmédio deste Pregoeiro, 
designado através da Portaria n' 014312013- AMPREV, de 16 
de setembro .ode 2013, toma pOblico para conhecimento dos 
interessados, •que na forma da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 
2002 e do Oepeto n' 3.555/2000, com aplicação subsidiária da 
Lei n• 8.666193 e suas alterações, e da lei Complementar n' 
12312006, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
n' 01212013:. CEUAMPREV, tendo ocmo objeto a Aquisição. 
de Nobreak's com os Módulos de Bateria, com a finalidade de 
atender às necessidades da Amapá Previdência. 

A Amapã Previdência, por intermédio deste Pregoeiro, 
designado através da Portaria n' 014312013- AMPREV. de 16 
de setembro de 2013, torna público para conhecimento dos 
intenessados, que na forma da lei n' 10.520, de 17 de julho de 
2002 e do Decreto n' 3.555/2000, com aplicação subsidiária da 
Lei n' 8.666/93 e suas aHeraç6es, e da Lei Complementar n• 
12312006, realizará licitação na modalidade Pregao Presencial 
n' 01312013 - CEUAMPREV, tendo como objeto a Aquisição 
de Copiadoras mu~iluncionais (Impressora e Scanner a laser 
monocromático), com a finalidade de aterder às necessidades 
da Amapá Previdência. 

Abertura: 18/12/2013 

·Hora: 09:00h 
Local: Auditório da Amapá Previdência, localizado à Rua Binga 
Uchoa, n' 10, Centro- Macapã/AP. 
Telefone: (96)4009-2412 

Edital completo poderá ser adquirido no endereço acima. no 
horário das 07:30 às 13.30, mediante apresentação de 
pendrlve. 

Macapá, 03 de dezembro de 2013: 

Josilene ~~'Ítodrigues 
Pregoeira l Znapâ Previdência 

Abertura: 18/1212013 

Hora 14:00h 
Local. Auditório da Amapá Previdência, localizado à Rua Binga 
Uchoa. n' 10, Centro Macapá/AP. 
Telefone: (96)4~09-2412 

Edilal completo poderá ser adquirido no endereço acima, no 
horário das 07:30 ãs 13:30, mediante apresentação de 
pendrtve. 

Macapá, 03 de dezembro de 2013. 

' 1\J,li;-
JonllsonJI:hona Martins 

Pregoeiro da tyn_apá Previdência 

Abertura: 19/1212013 

Hora: 09;00h 
Local: AuditóriO da Amapá Previdência: localizado à Rua Binga 
Uchoa, n' 10. Centro Macapé/AP. 
Telefone: {96)4009-24 ~2 

Edital completo poderá ser adquirido no endereço acima, no 
horário das 07:30 ás 13:3fr, mediante apresentação de 

· oendrlve. 

Macapá, 03 de dezembro de 2013. 

~+--.tl (.v..,-t)_ 
Gleyssiane M Santana dos Reis 
· Pregoeira lfa Amapá Previdência 



Maca á, 04.12.2013 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO N' 01412013- CELJAMPREY 

A Amapá Previdência, por intermédio deste Pregoeiro. 
designado através da Portaria n' 014312013- AMPREV. de 16 
de setembro de 2013, torna público para conhecimento dos 
interessados, que na forma da Lei n• 10.520, de 17 de julho de 
·2002 e do Decreto n• 3.55512000, com aplicação subsidiária da 
Lei n' 8.666193 e suas alterações, e da Lei Complementar n' 
123/2006, realizarâ lic~açao na modalidade Pregao Presencial 
n• 01412013- CELJAMPREV, tendo como objeto a COntrataçêo 
de Empresa Especializada para Fornecimento de Seguro de 02 
(dois) Veicules pertencentes a Frota da Amapá Previdência -
AMPREV. 

Abertura: 20/12/2013 

Hora: 08:30h 
Local: Auditório da Amapâ Previdência, localizado à Rua Binga 
Uchoa, n• 10, Centro Macapa/AP. 
Telefone: (96)4009-2412 

Edital completo poaera ser adquirido rio endereço acima. no 
horário das 07:30 às 13:30, mediante apresentaçao de 
pendrive. 

Macapá, 03 de dezembro de 2013. 

(Detran ) 
Sub Ten. PM. José Aurivam Gomes da Silva 

PORTARIA W 0703/2013-DETRAN/AP. 

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

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

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

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

Art 1' · RECREDENCIAR, IVONE 
MARLETH SILVA DE SOUZA MAXIMIN, 
devidamente inscrita junto ao Conselho 
Regional de Psicologia /AP, sob o n• CRP: 
10/01794, Jurisdiçao Pará/Amapá, para 
execução dos serviços de Psicóloga Perita 
Examinadora, referente aos · exames 
p;icológicos para obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação, pelo período de 12 
(doze) meses, a contar da data de 25 de 
Novembro de 2013. 

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

Registre-se, publique-se e cumpiJI.foe. 
~ ... ~ ... · 

Macapà-AP, 22 de Narro de 2013. 

AN/AP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA W 704/2013·DETRAN/AP. 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESP,DUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas por força do Decreto 
Estadual n' 01786, de 01 de abril de 2013, 
respectivamente, e 

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

CONSIDERANDO os preceitos 
estabelecidos pelos artigos 147, I, § 2', § 3' e§ 
4' da Lei n• 9503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
bem como a Resolução 42512012- CONTRAN, 
e ainda, o disposto nos artigos 311 e 313 A do 
Decreto Lei n• 2.848, de 07 de dezembro de 
1940, que instituiu o Código Penal Brasileiro 

·coNSIDERANDO o disposto na Portaria 
n' 03212007-DETRAN/AP, publicada no DOE n' 
_3995, de 30 de abril de 2007, que estabelece 
normas gerais e requisitos para 
Credenciamento e Recredenciamento de 

_Médicos junto ao DETRAN/AP, e atendeu todas 
as exigências da referida portaria; 
RESOLVE: , 

Art. 1' • RECREDENCIAR O MÉDICO 
JOSE MACIAS DE BARROS, devidamente 
inscrito junto ao Conselho Regional de 
MedicinaiAP, sob o n• 428, Jurisdição.Amapã, 
para execução dos serviços de Médico Perito 
.Examinador de Trânsito, referente aos exames 
Médicos para obtenção da Carteira Nacional .de 
Habilitação, pelo periodo de 12 (doze) meses, a 
contar da data 21 de Novembro de 2013. 

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

Registre-se, publique-se e cumpr~e. 
.ij 

Macapá·A , 25 de .Nove rode 2013. 

.--J~~~!t!z2.:c. if 
SILVA 

PORTARIA N'0712/2013- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas. 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto;n• 1786 de 01 de Abril de 2013, tendo 
em vista o teor do Processo n~ 
014.01060012013 Memo. N° 121/2013-
COOT/NENG/DETRAN/AP. 

RESOLVE: 
ART 1' ~ HOMOLOGAR o 

deslocamento . do servidor GILVAMIR DE 
SOUSA BESERRA, Agente Administrativo, 
REGINALDO CALDAS DA SILVA, Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos - AOSD, da 
sede de suas atividades funcionais em 
Macapá-AP até ao município de Amapá/AP •. no 
periodo de 27 a 28 de Novembro 2013 a fim de 
realizar o transporte de material para o stand 
da expofelra. 

ART 2• - Esta Porta ria entrará 
em vigor na tlata de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em 
contrário. 

Macapá-AP, 28 de novembro de 2013. 

ELISABETE w.~PENAFORT 
SANTA~ ':?f 1 

Diretora Adjunt~_do [)ETRAN:AP 

PORTARIA N" 716/2013 • DETRAN/AP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais, conferida pelo Decreto 
Estadual n.• 1786 de 01 de abril'de 2013. 

Pág. 31 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 58, 
inciso 111; 66 e 67 da Lei n• 8.666193, de 21 de 
junho de 1993, que dispõe sobre as Licitações 
e Contratos Administrativos, bem como suas-. 
alteraÇões posteriores; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
acompanhamento e fiscalização do Contrato n• 
015/2013 - DETRAN/AP· X Empresa J~ 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES DE EDiFICIOS · 
L TOA - ME, visando subsidiar e garantir o fiei 
cumprimento das cláusulas nele previstas, 
bem como da Lei n• 8.66.6 de 21.06.1993 e suás · 
alt~raç~s; 

RESOLVE: 

Art. 1' - DESIGNAR a Engenheira Civil a Sr.• 
iWTH CLÉIA CARMO DE SOUZA. MONTEIRO, 
Responsável por Atividade Nível 111, para atuar 
como fiscal, no âmbito do Departamento 
Estadual de Trânsito do Amapá, do CONTRATO 
N' 015/2013, estabelecido com a EMPRESA JR 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES DE ·EDIFÍCIOS 
L TOA -ME, referente à contratação de empresa 
especializada para adaptação no prédio da 
vistoria para a reforma e adaptação do mesmo, 
para que seja remanejado o setor 
admínistrativo do DETRAN/AP. 

Art. 2' - O Fiscal designado deverá anotar em 
registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos 
observados na prestação do serviço. 

Art. 3' • As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do fiscal deverá 
ser solicitado ao Diretor-Presidente desta 
Autarquia em tempo hãbll .para adoção das 
medidas convenientes. 

Art. 4° - O Fiscal do Contrato poderá ser 
substituído ·a qualqúer tempo, a critério do 
gestor do contrato. 

Art. 5' - Que a Coordenadoria Administrativa 
Financeiro seja comunicada sobre o Fiscal 
nomeaçlo para o acompanhamento do Contrato 
e tome providências que julgar necessário. 

Art. 7' - Esta Portaria entrará em vigor na dada 
de sua assinatura, com efeitos a partir desta 
data, condicionada a sua eficácia à publicação. 

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

Macapá/AP, 29 le2embro de 2Q13. 

JOSÉ AUR 
2'TEN PM 
Diretor-Presidente DE.T.:..:•=:.=.c'---

EXTRATO DO CONTRATO N.' 015/2013 
DETRAN/AP X EMPRESA JR SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS L TOA - ME 

Convite n• 003/2013- CPLIDETRAN 

Processo n• 014.009165/2013-DET.RAN/AP 

PARTES: 

O ESTADO DO AMAPÁ, através do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ - DETRAN/AP, 
inscrito no CNPJ (MF) n• 11.633.713/0001-09 e a 
EMPRESA JR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES DE 
EDIFÍCIOS L TOA - ME, inscrita no CNPJ (MF) 
n• 84.408.889/0001-30. 

DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente instrumento a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA· 
ESPECiALIZADA PARA ADAPTAÇÃO NO 
PRÉDIO DA VISTORIA PARA A REFORMA E 
ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO DA VISTORIA PARA 
QUE SEJA REMANEJADO O SETOR 
ADMINISTRATIVO DO DETRAN/AP, conforme 
especificações e demais elementos técnicos 

· constantes no Projeto Básico e demais anexos . 
do Edital de Convite n• · 003/2013-
CPUDETRANIAP. 
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DA DOTAÇÃO E DO PREÇO: 

Os recursos orçamentários necessários ao 
atendimento do objeto deste contrato correrão 
à conta do Orçamento do Departamento 
Estadual de Trânsito do Amapá do exercício de 
2013, fonte 240 (Recursos Diretamente 
Arrecadados), Programa · de Trabalho 
06.122.0360.1260.160000 (Reestruturação e 
Modernização do DETRAN e CIRETRAN'S), 
Elemento de Despesas 44.90.51 (Obras e 
Instalações), de acordo com a Dotação 
Orçamentária ADI 379/2013/DETRAN-AP 
acostado no Processo n° 014.009165/2013, 
assim como, Nota de Empenho n° 
2013NE01065 de 27 de novembro de 2013, no 
valor de R$ 147.866,70 (cento e quarenta e sete 
mil oitocentos e sessenta e seis re'!is). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preço deste 
contrato poderá ser reajustado, observado o 
interregno mínimo de um ano, contado a partir 
da data limite para apresentação da proposta. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: lndependenté de 
transcrição é parte integrante deste contrato a 
Proposta da Contratada, apresentada na 
licitação (anexo as fls. 277 à 279 do Processo 
n° 014.009165/2013). 

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A execução dos serviços ora contratados será 
objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por Engenheiro Civil 
ou Arquiteto designado pelo CONTRATANTE 
ou Comissão formalizada para este fim, através 
de Portaria com as atribuições específicas 
determinadas na Lei n• 8.666, de 1993, 
conforme detalhado no Projeto Básico e 
anexos do Edital de Convite n•003/2013· 
CPLIDETRAN/AP. 

·'O representante (s) da CONTRATANTE deverá 
'(ão) ser profissional (is) habilitado e com a 
experiência técnica necessar.a para o 
acompanhamento e controle da execução da 

'obra. 

o acompanhamento, o controle, a fiscalização 
e avaliação de que trata esta Cláusula não 
excluem a responsabilidade da CONTRATADA 
e nem confere à CONTRATANTE 
responsabilidade solidária, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
danos na execução dos serviços contratados. 

A CONTRATANTE se reserva o direito de 
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com 
este Contrato bem como do Edital de Convite 
n•003/2013·CPLIDETRAN/AP. 

As determinações e as solicitações formuladas 
pelo representante (s) da CONTRATANTE 
encarregado (s) da fiscalização deste contrato 
deverão ser prontamente atendidas. pela 
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, 
justificadas por escrito. 

A CONTRATANTE realizará Inspeções 
periódicas . no canteiro de serviço, a fim de 
verificar o cumprimento das medidas de 
segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 
conservação dos equipamentos de proteção 
Individual e dos dispositivos de proteção de 
maquinas e ferramentas que ofereçam riscos 
aos trabalhadores, bem como a observância 
das demais condições estabelecidas pelas 
normas de segurança e saúde no trabalho. 
A CONTRATANTE manterá desde o inicio dos 
serviços ate o seu recebimento definitivo, a 
seu critério exclusivo, a equipe de Fiscalização 
constituida por profissionais que considerar 
necessários ao acompanhamento e controle 
dos trabalhos. 

A CONTRATADA deverá facilitar por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação da 

. Fiscalização, pennitindo o acesso aos serviços 
e obras em execução, bem como atendendo 
prontamente as solicitações que lhe forem 
.efetuadas. 

Todos os atos e instruções emanados ou 
emitidos pela Fiscalização serão considerados 
como . se fossem praticados pela 
CONTRATANTE. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, 
as seguintes atividades: 

Manter um arquivo completo e atualizado de 
toda a documentação pertiltente aos trabalhos, · 
incluindo o contrato, Caderno de Encargos, 
orçamentos, · cronogramas, caderneta de 
ocorrências, correspondência, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes de 
materiais e serviços, protótipos e catálogos de 
materiais · e equipamentos aplicados nos 
serviços e_ obras; 

Analisar e aprovar o projeto das instalações 
·provisórias e canteiro de serviço apresentado 
pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos; 

Analisar e aprovar o plano de execução e o 
cronograma detalhado dos serviços e obras a 
serem apresentados pela CONTRATADA no 
inicio dos trabalhos; 

Promover reuniões periódicas no canteiro de 
serviço para analise e discussão sobre o 
andamento dos serviços e obras, 
esclarecimentos e providencias necessárias ao 
cumprimento deste contrato; 

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e 
omissões eventualmente constatadas nos 
Desenhos, memoriais, especificações e demais 
elementos de projeto, bem como fornecer 
Informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos; 

Estabelecer contato, quando achar 
conveniente, com a Coordenadoria Técnicõ do 
DETRAN, para esclarecimentos e outros 
procedimentos que se fizerem necessários; 

Solucionar as dúvidas e questões pertinentes a 
prioridade õu seqOênciãaos serviços e obras 
em execução, bem como as interferências e 
interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com 
as atividades de outras empresas ou 
profissionais eventualmente contratados pela. 
CONTRATANTE; 

Solicitar a -substituição de materiais e 
equipamentos que sejam considerados 
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos 
serviços e obras; · 

Solicitar a realização de testes, exames, 
ensaios e quaisquer provas necessárias ao 
controle de qualidade dos serviços e obras 
objeto deste contrato; 

Exercer controle sobre o cronograma de 
execução dos serviços e obras, aprovando os 
eventuais ajustes que ocorrerem durante o 
desenvolvimento dos trabalhos; 

Aprovar partes, etapas ou a tótalidade dos 
serviços executados, verificar e atestar as 
respectivas medições, bem como conferir, 
vistar e encaminhar para pagamento as faturas 
emitidas pela CONTRATADA; 

Verificar e aprovar à substituição de materiais, 
equipamentos e serviços solicitados pela 
CONTRATADA e admitida no Caderno de 
Encargos, com base na comprovação da 
equivalência entre os componentes, de. 
conformidade com os requisitos estabelecidos 
no Caderno de Encargos; 

Verificar e aprovar os relatórios periódicos de 
execução dos serviços e obras, elaborados de 
conformidade com os requisitos estabelecidos 
no Caderno de Encargos; 

Solicitar a substituição de qualquer funcionário 
da CONTRATADA que embarace ou dificulte a 
ação da Fiscalização ou cuja presença no local 
dos serviços e obras seja considerada 
prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

Verificar e aprovar os desenhos "como 
construidos" elaborados pela CONTRATADA; . 
registrando todas as modificações 
introduzidas no projeto original, de modo a 
documentar fielmente os serviços e obras 
efetivamente executadas. 

Qualquer auxilio prestado pela Fiscalização na 
interpretação dos desenhos, memoriais,· 
especificações e demais elementos do Projeto 
Básico, bem como na condução dos trabalhos, 
não poderá ser invocado para eximir a 
CONTRP.JADA da responsabilidade pela 
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execução dos serviços e obras. 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a 
CONTRATADA será realizada· através de 
correspondência oficial e anotações ou 
registros no diário de obras. 

A Fiscalização devera exigir relatórios diários 
de execução dos serviços e obras (Diário de 
obra), com páginas numeradas em 03 (três) 
vias, 02 (duas) destacáveis, contendo o 
registro de fatos normais do andamento dos 
serviços, como: entrada e saída ·de 
equipamentos, serviços em andamento, efetivo · 
de pessoal, condições climáticas, visitas ao 
canteiro de serviço, inclusive para as 
atividades de suas subcontratadas. 

As reuniões realizadas no local dos serviços e 
obras serão documentadas por Atas de 
Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que 
conterão, no mínimo, os seguintes elementos: 
~~; . 

Nome; 
Assinatura dos participantes; 
Assuntos tratados; 
Decisões; e 
Responsáveis pelas providências a serem 
tomadas .. 

DO PRAZO DA VIGÍ:NCIA: 

O prazo de vigência do Contrato será até o dia 
31 de dezembro de 2013, podendo tal prazo ser 
prorrogado nas hipóteses elencadas no § 1° do 
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

A vigência poderá ultrapàssar o exercício 
financeiro, desde que as despesas referentes à 
contratação sejam integralmente empenhadas 

. até 31 de. dezembro, para fins de inscrição em 
restos a pagar, conforme Orientação Normativa · 
AGU n• 39, de 13/12/2011. 

O ·prazo de execução dos serviços terá início a 
partir da data de emissão da Ordem de Serviço 
ou documento equivalente. · 

DATA DA ASSINATURA: 29 de novembro de 
2013. 

Processo 

ssunto 

Fundama~tação 

·-~-1 
Prim iro Tenno aditivo a 1 

Contrato n• 04/2013, entre 
ETRAN e Empresa FAB 
IAGENS E TURISMO. 

Contratação de empresa 
specializada para prestação 

e serviços. de reservas~ 
missão de bilhetes e 
omecimento de passagen 
éreas nacionais 

intern~cionals, destinad.as ao 
tend1mento das necessidades 
o Departamento de Trânsito 
o Estado do Amapá 
ETRAN·AP, no exerclcio d 
013. 
rt. 65, inciso I, alínea "b", 

1• e 2" da Lei Federal de 
icitações e Contratos e suas 
ltera~!!- P.OSteri!)r~_s;1 



Máca á, 04.12.2013 

!Parecer n• 41612013 
'~ROJURIDETRAN-AP e 
Dotação Orçamentária n 

512013- ADI/DETRAN-AP. 
FAB VIAGENS E TURISMO. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

aumentar o valor do contrato até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento). 

Desse modo, rogo que V. Senhoria 
AUTORIZE a presente justificativa, diante das 
razões aqui lançadas, com a conseqüente 
publicação no Diário Oficial do Estado do 
Amapá. 

Macapá-AP, 02 de dezembro de 2013. 

Z l: ,_u 1i:,:\ tJ LvJ-v'('NJLt1 G,) 
ZORAIMA NASCIMENTO BARBOSA 

Coordenadora 
Coordenadoria Administrativo-Financeira 
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profissão desempenhada" (JUSTEN FILHO. 
Marçat: Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 11 ed. São Paulo: 
Dialética, 2005). 

Na maioria das vezes, é dlflcil estabelecer
padrões adequados de competição para 
escolher isentamente entre diferentes 
professores ou cursos, tornando-se 
complicado comparar o talento e a capacidade 
didática dos diversos mestres. Entendeu a lei 
de licitações de classificar n·a categoria de 
serviço técnico profissional especializado, o 
trabalho de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal da Administração por particulares 
(pessoas flsicas ou jurídicas): sendo de 
natureza singular o serviço, será fatalmente 

,Valor estimativo R$ 131.243,75 (cento e trinta eJ 
global (Após o um mil duzentos e quarenta el 
~créscimo) rês reais e setenta e cinco 
L_ entavos). _j 

Considerando que a formalização do 
Contrato n• 0412013 se deu sob competente 
procedimento licitatório, qual seja o Processo 
Administrativo n•· 014.00978712012- Pregão 
Presencial n• 0112013-CPUDETRAN-AP e ARP 
n• 01/2013; 

Coordenadoria Administrativo-FinanceiraiCAF 
· diferente um .treinamento de outro, ainda que 

sobre os mesmos temas, quando ministrado 
por particulares diversos. 

Considerando que as partes firmaram o 
Contrato n• · 0412013, o qual conforme 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA, alinea "I"(U), o qual poderá ser 
devidamente aditado, nos moldes e limites 
estabelecidos no artigo 65, §1° da Lei 8.666193 
- Lei de Licitações e Contratos. 

Considerando o Memorando n• 20812013 - · 
CAFIDETRANIAP, in fine: 

"( ... ) 
O contrato n• 0412013, firmado entre 

·esta Autarquia e a emprésa FAB Viagens é 
Turismo LTDA-ME no dia 20.03.2013, tem 
como objeto o serviço de reservas, 
emissão de bilhetes e fornecimento de 
passagens aéreas nacionais e 
internacionais, destinadas ao atendimento 
das necessidades do DETRANIAP, vigente 
até o dia 31.12.2013 e com valor inicial 
orçado em R$ 104.995,00 (cento e quatro 
mil novece!'tos e noventa e cinco reais). 

No entanto, informamos a Vossa 
Senhoria que no presente momento 
possuímos menos de R$ 8.447,04 de 
saldo, uma vez que ainda estamos no 
aguardo da nota fiscal de passagens 
emitidas recentemente. 

Assim, o aditamento do contrato em 
questão é medida que se faz necessária, 
diante das necessidades desta Autarquia, 
com a participação de servidores em 
cursos de . capacitação e ainda, a 
participação em reuniões, seminários e 
encontros promovidos especialmente pelo 
Departamento Nacional de Trânsito ::;. 
DENATRAN. 

O referido aditamento possuí amparo 
legal no artigo 65, §1° e 2° da Lei Federal n• 
8.666193 e· nas cláusulas primeira e sexta 
do contrato n° 0412013-DETRAN X FAB 
VIAGENS E TURISMÔ LTDA- ME. 

Desta forma, com- fundamento no art. 
57, inciso 11, §2•, solicitamos análise e 
apreciaÇão ·quanto a prorrogação do 
contrato em questão(25%), no valor de R$ 
26.248,75 (vinte e seis mil duzentos e 
quarenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos). 

( ... ) 
Pelo exposto acima fica demonstrada a real · 

necessidade de aditarmos o contrato em tela 
no seu percentual máximo diante do interesse 
maior do bom andamento da administração, 
informamos ainda que por se tratar de 
demanda variada tais valores são 
considerados estimativos. 

Fundamenta-se o PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO do contrato em epígrafe no Art. 65, 
inciso I, alínea "b", §§ 1" e 2• da Lei Federal de 
Licitações e Contratos e suas alterações 
posteriores, bem como no Parecer n• 41612013 
- PROJURIDETRAN-AP, Dotação Orçamentária 
n° 445/2013 - ADI/DETRAN-A.P aue irá. 

RATIFICO a Inexigibilidade de 
Licitação n° 02512013-
CAFIDETRANIAP, nos termos art. 
26 da Lei Federal n• 8.66619 

INEXIGIBILIDADE DE LICITA ÃO ·N" 025/2013-
CAF/DETRANIAP 

Senhor Diretor-Presidente, 

Pretende o Departamento Estadual de 
Trânsito do Amapá - DETRAN-AP, contratar a 
empresa JAM Jurídica e Editoração e Eventos 
L TOA (CWpJ N.• OO.B03.3681000HB), para a 
participação de servidores deste Depilrtamento 
de Trânsito no Curso "Auditoria de Licitações e 
Contratos", com fundamento no art. 25, inciso 
11, c/c art. 13, inciso VI da Lei 8.666193 e 
alterações, tendo em vista a Inexigibilidade 
licitação. 

A contratação direta da empresa JAM 
Jurídica e Editoração e Eventos L TOA ~ CNPJ 
N.0 00.803.368/0001-98, justifica-se em razão do 
objeto deste processo ser a contratação de 
serviços técnicos para treinamento e 
ãperfeiçoamento de pessoal, através do curso 
supracitado, que será. realizado nos dias 04 a 
06 de Dezembro de 2013, na cidade do Rio de 
Janeiro /RJ, e tem como objetivo aumentar o 
conhecimento dos servidores a respeito da 
jurisprudência para efeito de Auditoria e 
metodologia de Auditoria aplicada à área de 
Licitações e Contratos, capacitando-os para 
exercer efetiva fiscalização dos atos 
administrativos relativos ao assunto. 

É sabido que a capacitação de pessoal no 
serviço público é um dever do Estado com 
base na Constituição Federal, e tem como 

· objetivo torna-lo mais eficiente, como, é dlflcil 
estabelecer padrões adequados de competição 
para escolher isentamente entre diferentes 
atividades e serviços prestádos. Neste caso, o 
problema não é de natureza numérica, mas "se 
relaciona com a natureza da atividade a ser 
desenvolvida ou de peculiarida~e quanto à 

A presente contratação trata-se de uma 
inexigibilidade de licitação, tal contratação é 
amparada pela lei Federal n• 8.666193 em seu 
art. 25, inciso 11, que dispõe sobre o assunto, 
devendo essa estar restrita às hipóteses. de 
prestação de. serviço técnico, singular e 
realizado por profissionais de notória 
especialização, como no caso em tela. 

Para Marçal Justen Filho i•a Inexigibilidade 
apenas se configura diante da presença 
cumulativa dos três requisitos. Ou seja, não 
basta configurar-se um serviço técnico 
profissional especializado, mas a contratação 
direta dependerá de constatar-se a existência· 
de objeto singular. No alusivo à 
notóriaespeclalização, o mesmo Doutrinador 
na obra em comento, assevera que "a notória 
especialização não é uma causa de 
configuração da inexigibilidade de licitação, 
mas de seleção do profissional a ser 
contratado ( ... ). A · notoriedade significa o 
reconhecimento da qualificação do sujéito por 
parte da comunidade( ... )" pg 358. 

Por oportuno, ressaltamos que a escolha da 
Contratada deu-se em razão da experiência e 
confiabílidade que a mesma possui nesse ramo 
de atividade, sendo, portanto, uma empresa 
conceituada, o que enseja a prestação de 
serviços de satisfação e qualidade. Sendo que 
o valor cobrado pelo curso está de acordo com 
o praticado no mercado nacional, conforme 
avaliação das empresas deste ramo de 
atividade. 

Pelo exposto, para salvaguardar os 
interesses da Administração e demonstrada à 
hipótese incidente desta ação, submetemos a 
presente justificativa à superior apreciação e 
deliberação de Vossa Excelência, ao mesmo 
tempo em que solicitamos a sua publicação na 
Imprensa Oficial do Estado do Amapá, para 
que se cumpra o disposto no artigo 26, da Lei 
de Licitações e Contratos em vigor, como 
condição de eficácia deste ato. 

Macapá-AP, 28 de novembro de 2013. 

7m.~J{h4 NtJ-J-(j·fMiP ª]/J.,ft~ 
zõRÁ~A NASCIMENTO BARb~A • 

Coordenadora 
-Coordenadoria Administrativo,Financeira 

Coordenadoria Admlnistratlvo-FinanceiraiCAF 

RATIFICO a inexigibilidade de 
Licitação n• 02412013-
CAFIDETRANIAP, nos termos do art. 
26 da Lei Federal n• 8.666193 

Macápá-AP, 1i__l 

INEXIGIBI~IDADE .Q~CIT 



Macapá 04 12 2013 

CAF/DETRAN/AP I 
Processo ~14.01030fl2013 

024/2013 ETRAN/AP . 
lnexigib:T

1
~: ade de Licitação n 

Assunto Capacita ão e Treinamento de; 
Pessoal

1 
do Quadro do 

!Objeto 

DETRAN·AP. 
Seminário Nacional Obras. E 
~ervlçoS De Engenharia -
Polêmicas e Novidades de 
Acordo Com a Lei N° 8.666/93 
e o RDC. 

·Fundàmentação~rt. 25, inciso 11~ c/c art. 13 
leg 1 mclso VI, da Le1 Federal n. 

a ~.666/9J.e alterações. 

!Contratada 
ZENITE Informação e 
Consultoria SIA 

; ---------;{CNPJ N.0 86.781.069/0001-15). 
~alor Total R$ 2.950,00 (dois mi 
1 1novec:ntos e cinguénta r~~ 

Senhor Diretor-Presidente, 

Submeto a presente justificativa à 
apreciação competente de Vossa Excelência, 
dos autos retro mencionado, com amparo legal 
no Artigo 25, inciso 11, c/c art. 13, inciso Vi, da 
Lei n.0 8.666/93 com suas alterações 
posteriores, que pretende esta Autarquia 
pactuar com a empresa Zenlte Informação e 
Consultoria S/A, referente ao "Seminário 
Nacional Obras E Serviços De Engenharia -
Polêmicas E Novidades De Acordo Com A Lei 
N° 8.666/93 E O RDC", conforme solicitação no 
Memo._no 027/2013-CPUDETRAN/AP, às fls. 02. 

Caracteriza-se a inexigibilidade de licitação 
objetivandó o pagamento do referido Curso, a 
ser realizado na cidade de São Paulo-SP, para 
a participação do servidor Geison Castro Dos 
Santos, Gerente de Projeto de Apoio a 
CPL/DETRAN-AP. 

Com relaçlio à distinção entre as situações 
de dispensa e de inexigibilidade de licitação, 
basicamente, temos a lição de Lucas Rocha 
Furtado, para quem: 

A diferença entre as situações de dispensa 
e de inexigibilidade reside no fato de que, na 
primeira, haveria a possibilidad!;l de 
competiçlio entre posslveis interessados, o 
que torna posslvel a realização de licitação. Na 
segunda, na inexigibilidade, âo contrário, não 
haveria competição, isso porque só existe um 
objeto ou uma pessoa que atenda às 
necessidades da Administração: a licitação é, 
portanto, inviável. 

· Em relação aos cursos de aperfeiçoamento 
e capacitação do pessoal da Administração, a 
,doutrina e o Tribunal de Contas da União (TCU) 
entendem que a hipótese se encaixa no art. 25, 
11, c/c o art. 13, VI, da Lei n. 8.666/93, já que os 
dispositivos assim dispõem: 

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de competição, em 
especial: 

( ... ) 
li· para contratação de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 

Art. 13- Para os fins desta Lei, consideram-
se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

( ... ) 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal;" 

Na hip·ótese da contratação referent!l a 
curso de treinamento aberto faz parte da obra 
de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, segundo o 
qual: 

"É também inexigível a licitação para a 
matricula de servidor em curso oferecido por 
instituição privada de treinamento, porque 
esses eventos são realizados em perío~~'! 

determinados, mostrando-se inviável a 
competição. Contudo, para a rea~ação de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

seminários fechados, promovido por qualquer 
dessas mesmas instituições, é, em principio, 
exigivel a licitação, porque o interesse e 
conveniência de treinamento pode ser 
determinado pela Administração, ao contrário 
do caso anterior, em que a oportunidade é 
ditada pelas instituições." · 

Em seguida, o Doutrioador enumera os 
requisitos para que este tipo de contratação 
possa se dar por inexigibilidade: 

"A inviabilidade da competição ocorrerá na 
forma desse inciso se ficar demonstrado o 
atendimento dos requisitos, que devem ser 
examinados, na seguinte ordem: a) referentes 
ao objeto do contrato: que se trate de serviço 
técnico; a que o serviço esteja elencado no art. 
13 da Lei n° 8.666/93; que o serviço apresente 
determinada siligularidade; que o serviço não 

. seja de publicidade ou divulgaÇão; b) 
referentes ao contratado: que o profissional 
detenha a habilitação pertinente: que o 

. profissional ou empresa possua especialização 
na realização do objeto pretendido; que a 
especialização seja notória; que a notória 
especialização esteja relacionada com a 

·singularidade pretendida pela Administração." 

Na mesma linha de entendimento, o 
Tribunal de Contas da União- TCU já decidiu: 

"Considerar que as contratações de 
professores, conferencistas ou instrutores 
para ministrar cursos de treinamento ou 
aperfeiçoamento de pessoal, bem como a 
inscrição de Sérvidores para participação em 
cursos abertos a terceiros, enquadram-se na 
hipótese de inexigibilidade de licitação prevista 
no inciso 11 do art. 25, combinado com o inciso 
VI do art. 13, da Lei n.•. 8.666/93; (TCU. 
Processo n.O TC-000.83098-4. Decisão n.0 

439/1998- Plenário)." 

A participação do citado servidor é · 
altamente recomendável, considerando as 
suas atribuições e ainda a necessidade de 
garantir uma eficiente contratação, entre 
outras, sendo oportuno salientar . que a 
capacitação de pessoal no serviço público é 
um dever do Estado, com base constitucional, 
buscando, por via de consequência, alcançar a 
eficiência e eficácia no serviço público. 

Por oportuno, ressaltamos que a escolha da 
·Adjudicada deu-se em razão da experiência, 
confiabilidad.!__~ competên~ que à mesma 
possui nesse ramo de atividade, sendo, 
portanto, uma empresa conceituada, o que 
enseja a prestação de serviços de êlévado grau 
de satisfação e qualidade. 

É de ressaltar que, o referido valor dos 
serviços, encontra-se dentro dos limites legais 
estabelecidos na Lei de Licitações é Contratos, 
estando compatível com .o praticado no. 
mercado. 

Alem disso, com a finalidade de aproveitar a 
oportunidade e economizar valores, 
principalmente de deslocamento, este servidor, 
foi solicitada a autorização para que seja 
realizada uma visita técnica a sede do 
Departamento Estadual de TrAnsito do Estado 
de São Paulo, o que se justifica para a 
finalidade de adquirir experiencia no que se 
refere aos procedimentos tomados tanto pela 
Comissão de Licitações quanto pelos demais 
setores daquele Departamento, tendo em vista 
que se sabe que o DETRAN/SP é uma 
referência no enfrentamento dos problemas 
que a atual situação do trAnsito brasileiro 
atravessa, principalmente no que se refere à 
numerosa frota de veículos no Estado de São 
Paulo. Tal visita, trará ao quadro do 
DETRAN/AP uma visão moderna de · 
enfrentamento dos referidos problemas, assim 
como dará uma experienmcia unlca ao 
servidor, possibilitanto vislumbrar novos 
horizontes na tomada de decisões para os 
casos concretos ocorridos em nosso Estado. 

Pelo exposto, para salvaguardar os 
interesses da Administração e demonstrada a 
hipótese incidente desta ação, submetemos a 
presente justificativa à superior apreciação e 
RATIFICAÇÃO de Vossa Excelência, ao mesmo 
tempo em que solicitamos a sua publicação na 
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Imprensa Oficial do Estado do Amapá, para 
que se cumpra o disposto no artigo 26, da Lei 
de Licitações e Contratos em vigor, condição 
de eficácia deste ato. 

Macapá-AP, 28 de novembro de 2013. 

d'utJirW (VL'ltJ-<J !'Nittlil r?t~1 

. ZORAIMA NASCIMENTO BARBOSA 
Coordenadora 

___ c;oordenadoria Administrativo-Financeira 

RESULTADO DE LICITACÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 01212013 

Processo: 014.007839/2013 
Pregão Presencial: 01212013-CPUDETRAN/AP 
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO 
VERTICAL E HORIZONTAL NO ESTADO DO AMAPÁ -
DETRANIAP. 
Valor Global: R$ 1.289.619,45 (Um M!!hAo Duzentos e 
Oilénta e Nove Mil Seiscentos e Dezenove reais e Quarenta 

. e Cinco Centavos) 
Data da realização: 18111/2013 
Empresa: SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 10.323.470/0001-40 

--------.-----------.---~~v~a~lo~r~T~ota~l~ 

LOTE SICRO DESCRIÇÃO QUANT. (R$) 

Tinta a base de 

01 M601 1.000 190.000,00 resina acrmca: 
ABNT NBR 

----+---~I-=11~.8~6~2~JIB~rn~n~c~al~-----+--------

Tintar:s~~:e d~ 
02 M614 

emulsionada a 
500 '125.000,00 

água, (Branc~ · ----'-'--+-----
Tinta a base de · 

03 M601 100 20.000,00 resina acrílica, · 
ABNTNBR 

11.862 (Preta 
--+------cl-:o'TI;.:.:nta a base de 

04 

os 

06 

01 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

M601 

M614 

M601 

M601 

M611 

M615 

resina acrllica, 
ABN'tNBR 

11.862 
(Amarela) 

Tinta a base de 
resina 

emulslonada a 
áAua (amarela) 
nnta a base de 
resina acrílica, 

ABNTNBR 
11.862 

(vermelha)_ 
Tinta a base de 
resina acrílica1 

ASNTNBR 
11.862 (AzUl) 
Solvente para 

tinta de 
slnallzaçAo 

viária 

Microesferas de 
vidro tipo 
DROPON 

500 100.000,00. 

100 25.000,00 

300 69.000,00 

100 23.000,00 

20 28.000.00 

840 62.899,20 

I Mlcroesteras de j 
MG16 vld'ro tipo 420 31.458,00 

4s06 
20002 

4s 06 
2.3002 

4 s 06 
11101 

Premlx • 

Fornecimento 
de Placa de 
Slnalfzaçao 
Totàlmente 

refletiva 
Fornecimento 

de suporte 
ecológico 

seçao quadrada 

1.106,75 
m• 209.962,25 

1.000 230.000,00 

para placa de 
sinalizaçA7o,__+----+-----
Sinallza~llo 

horizontal com 
termoplástlco 

600 66.000,00 

·- -+----~-~prr~é~fo~m~a~d~o~, -r----t-----
com eo1ii ãe 

14 M912 

15 M973 

fixação 

Fornecimento 
de tacha 
refletiva 

monodirecional 
.com cola para 

fixação 
Fornecimento 

de tacha 
refletiva 

bidlrecional, 
com cola para 

1000 6.000,00 

6.000 39.000,00 

----~---i-.~ft~xa~ç:ao~~~---t------: 
Fornecimento 

16 M975 
de tachao 

bidireclonal, 
com cola para 

fixação 
Coluna com 

projeção· para 
implantação de 

placas 
suspensas 
sobre via& 

1.000 16.900,00 . 

40 50.400,00 o 



· Maca á, 04.12.2013 . 

TOTAL(R$) 11.289.619.45 

Critério de julgamento: Menor valor global. 

Macapá, 03 de Novembro de 2013. 

MAPA ADJUDICATÓRIO E HOMOLOGATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL DE N' 012/2013-CPL/DETRAN-AP. 

PROCESSO N' 014.007839/2013 

OBJETO: _AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA PARA O DETRAN-AP. 

FIRMA ADJUDICADA: SINASP SINALIZACÃO E 

_ENGENHARIA L TOA • EPP 

VALOR GLOBAL: R$ 1.289.619.45 (U~ MILHÃO DUZENTSJS 

E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS 

E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). 

Senhor Diretor-Presidente, 

O pagamento do referido objeto será 

efetuado amparado pela Lei n' 10.52012002, com apllcaçao 

subsidiária pela Lei 8.666193 e suas alterações, estando a 

Admlnistraçao de acordo com preço apresentado pela 

firma adjudicada em conformidade com o praticado n~ 
mercado, ocorrendo desta forma o procedimento em plena 

observância à legislaçao vigente. 

Adjudico em: 

'\)3_!12/2013. 

,~---1 

Homologo e decla~ a despesa satisfaz as 

exigências do Art. 16 e 17 da Lei mplementar 101/2000. 

Em:Q3'12/2013 

ERRATA 

O Extrato da Justificativa n'005/2013, referente ao 
l>rocesso Administrativo para a contratação, 
através de locação do presente objeto, a fim de 
que as atividades do ALMOXARIFADO não 
fossem comprometidas, o que acarretaria prejuízo 
administrativo a este DETRAN-AP, publicado no 

· Diário Oficial do Estado n° 5598 datado do dia 22 
de Novembro de 2013 está com incorreções no 
texto, devendo ser retificado de acordo com 'o que 
se segue. _ fi' 

Onde se lê: Justificativa no005/2013 

Leia-se: Justificativa n°00.6/2013 

Macapá-AP,$3 de O~~,.aoi'bro de 2013 

~--ilzm~~~.·-:.·· ·r-

(Hemoap 

Ivan Daniel da Silva Amanajás 

EXTRATO APOSTILAMt=NTO 

APOSTILAMENTO N' 01/2013-HEMOAP 

J 

O l?1retor Presidente do lnstih.Jto de Hernatolog'1a e Hernote1apía 

do Amapá,. no u~o de sua competência, AUTORIZA o 

realrnhamenlo no contrato 09/11-(HEMOAP - I M P da Silva

SERVICOM, processo 18.000.012'2013), aprovado através das 

Convenções Coletrvas de Trabalho d~· 2011/2012/2013, 

r<!<:Jistrado na DRT/AP. sob os n.:rneros nº AP00003212011, 

AP000084/2012 e AP000077/2013, consolidando os percentuais 

acumulados no período em 34%(trinta e quatro por cento), 

pt:issando o valor mensal praticado no contrAto de 

R$92.071,06(noventa e dois mil e setenta e um rsais e seis 

(DIÁRIO OFICIAL) 

centavos), para R$ 129.233,27(cento e vinte nove· mil, duzentos e 

trinta e três reais e vinte e sete centavos), confonne planilha de 

formação de preços apresentada devidamente instruídas nos 

autos do processo. cujo valor da mensalidade atualizada será 

repassada com efeito retroativo a contar do mês' referência 

OUT12013. tal pedido de reajuste Mr.ootm-se previsto na 

Cláusula Ournta, porágrafo primeiro , do contrato n'019/11, 

parecer n'064120 13-ASSEJU RIHEMOAP. 

O presente instrumento é emitido na forma do disposto no § 89, 

do Art. 65. da Lei 8.600193, passando esta apostila a lazer parte 

integrante do referido Contrato. ín_dependente de transcrição 

Macapà. 26 de novembro de 2013. 

(IMAP 

Marcelo da Silva Oliveira (Interino) 

PORTARIA 

(P)N' 316/ 2013- UPE/IMAP 

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

RESOLVE: 

Art. • 1° • Homologar o deslocamento dos 
servidores ADILIO PALHETA ALBUQUERQUE, 
Assessor Técn_ico Nível I, FGS - 1, JOÃO 
FRANCISCO ILARIO FILHO, Técnico Agrícola e 
JUVENAL DOS SANTOS COSTA SERRA 
Agente Agropecuário, da sede de sua~ 
atribuições em Macapá/AP,. ao Munlcfplo de 
Mazagão/AP, onde Realizaram vistorias rurais 
em posses declaràdas na localidade de Nova 
Jerusalém, Gleba Mazagão, para verificação de 
uso, ocupação e geocadastro com o objetivo 
de Reconhecimento de Posse. O veiculo foi 
conduzido pelo servidor JOSÉ BARAUNA 

. TELES DOS SANTOS, Motorista, no periodo de 
18. à 23. 11. 13. 
Art. 2° • Revogam-se as disposições em 
contrário. 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ • IMAP. 

Macapà-AP, 27 de novembro de 2013.~ 

/. /J 
' ,.· o / • 

(; ..• ~'"'?"'f-· . ...a:. ").,._ ... i / 

MAMELo PA &J(.vA· OÚVEIRA 

/1S'iretorPresKÍen~ /Interino 

PORTARIA 

(P)N' 319/201'3 • UPEIIMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO . AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuiçõe~ que lhe são conferidas pelo 
Decreto de n°. 0006 de 03 de Janeiro de 
2011. 

RESOLVE: 

Art - 1° - Homologar o deslocamento dos 
servidor MAMEDE LEAL SIQUEIRA, 
Coordenador de Fiscalização, FGS-3, da sede 
de suas atribuições em Macapá 1 AP, ao 
municipio de Cutias I AP·, onde realizou 
Fiscalização Ambiental, solicitação do Oficio · 
n°. 0602/2013/GAB/PMCT, e elaborou 
levantamento sobre o assoreamento e 
salinização do Rio Araguari, no período de 
22 a 24. 11 de 2013. 
Art. 2° • Revogam-se as disposições _ em 
contrário. 

l 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
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ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ -IMA.P. 

Macapã-AP, 27 de Novembro de 2013 . 

. ~~~~-{)LIVEIRA 
/ Dlret'or PA'esitleÍlte Interino 

PORTARIA 

(P)N' 320/2013 • UPE/IMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO .ESTADO DO AMAPÁ, 
usando das atribuições que lhe são. conferidas 
pelo art. 3° da Lei n°. 1. 184 de 04 de janeiro de 
2008 e pelo Decreto de nomeação n°. 3061 de 
29/05/2013, considerando: 

1. O teor do Oficio n°. 890/2013/PJSN, dat~do 
. de 13/11/2013, tendo em vista o disposto na 
certidão de ocorrência n°. 274578 - 6• 
Delegacia de Policia Civil de Macapã/AP, 
lavrada em 13/09/2013; 

2. A recomendação da Assessoria Jurídica 
/IMAP. 

RESOLVE: •;f 

Art • 1° • Instaurar Comissão de Sindicância 
para apuração do extravio do Processo 
4.0001.545/2009- IMAP, autos de Sindicância 
que tem como finalidade apurar possfvei 
irregularidades administrativas; 
Art • 2° • A Comissão de Sindicãncia será 
composta pelos seguintes servidores: 
CLEANE DOSOCORRO DA SILVA PINHEIRO 
DELMA DIAS DOS SANTOS 
CRISTIANY DE BARROS TAVARES 
Art· 3° • A Comissão de Sindicância será 
presidida pela servidora: CLEANE DO 
SOCORRO DA SILVA PINHEIRO. 
Art· 4° - A Comissão <je Sindicância terã o 
prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos 
trabalhos, podendo ser prorrogadôs por igual 
período. · 
Art· 5° • Revogam-se as disposições em 
contrário 

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL 00 ESTADO 
DO AMAPÁ ·IMAP. 

Macapá·AP, 25 de Novembro de 2013. 

M~.,4~7~LIVEIRA 
, ~t;~. Pr~idente - Interino. 

PORTARIA 

(P)N" 321/2013.- UPE/IMAP 

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

R E S. O LVE: 

Art • 1° - Homologar o deslocamento dos 
servidores UÉDIO R08S LEITE DA SILVA, 
Diretor Técnico de Meio Ambiente e DELMA 
DIAS DOS SANTOS, Analista de Meio 

. Ambiente, da sede de suas atribuições em 
Macapá I AP·, ao município de Laranjal do Jari/ 
AP, onde participaram de Reuni:lo na 
Promotoria de Justiça naquele município. O 
veiculo foi conduzido pelo servidor JOSÉ 
IVAIR SILVA DA COSTA, Assessor Técnico 
Nivel I, ·FGS-1, no período de 27 a 28. 11 
de 2013. 
Art. 2D • Revogam-se- as disposições em 
contrário. 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ -IMAP. 

Macapá·AP, 28 de Novembro de 2013. 

<· ;-O://(.// 
/.";>.' , ....... ~,r"""'l \ ' .· 

M~E[o 'o~ ~~L:~ ~[ic)-(WEIRA 
Diretor'Pr~\?emi lnteri_n_o 



Macapá 04.12.2013 

PORTARIA 

(P)N" 322 I 2013 - UPEIIMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuições que lhe são· conferidas pelo 
Decreto de n°. 30.61 de 29 de Maio de 2013. 
RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art - 1° - Homologar o deslocamento do 
servidor v·ERISSÍMO VIEIRO FILHO, Gerente 
de Núcleo Regional, FGS-2, da sede de suas 
atribuições em Porto Grande /AP, ao 
Escritório· Central do IMAP em Maca pá I AP, 
onde encaminhou documentos para Protocolar 
Consultas de Processos referentes a PNHR, no 
dia de 27 de Novembro de 2013. 
Art. 2° - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Art - 1° - Autorizar o deslocamento dos 
servidores ELCIO ROSA DA SILVA, Gerente de. 
Núcleo de Regularização Fundiária, ALEXANDRE 
CAR!-OS YARED LIMA, Analista Ambiental e 
ADILIO PALHETA ALBUQUERQUE, Assessor 
Técnico Nivell, da sede de suas atribuições em 
Macapá I AP, ao município de Oiapoque/ AP, 
onde realizarão vistoria técnicà· e avaliação 
mercadológica em 03 posses destinada a 
implantação do Aterro Sanitário e Distrito 
Industrial de acordo com deliberação da plenário 
Conselho do Rio Oiapoque. O veiculo será 
conduzido pelo servidor JOSÉ BARAUNA TELES 
DOS SANTOS, Motorista no período de 10 a 
19. 12de2013. 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ- IMAP. ' 

Macapá-AP, 29 de Novembro de 2013. 
- - .;-.------r--::-; 

.. ··~-··" ·.'/1 ·' 
,. : .',/ / 

MAR~S1~~>fivA');LÍV,EIRA 
___ Diretor ~/esidéf!!e Interino_ 

O Diretor Presidente do Instituto do Meio Ambiente 
c de Ordcnnmcnto Territorial do Estado do Amapá, 
no uso dns atribuições que lhe sAo conferidas pelo 
Decreto n• 3061, de 29 de maio de 2013, resolve 
publicar as seguintes decisões: 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO DIRETO,R PRESIDENTE D() 
INSTITUTO DO MEIO ' AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
.DOAMAPÁ -IMAP. 

Macapá-AP, 28 de Novembro de ~013. 

PORTARIA 

(P)N" 3231 2013- UPEIIMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 

. das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto de n°. 3061 .de 29 de Maio de 2013. 

RESOLVE: 

Art. - 1° - Autorizar o deslocamento dos 
servidores MARLON .SANDRO DE ALENCAR 
GOMES, Assessor Técnico Nível, FGS - 1 e 
JOÃO FRANCISCO ILÁRIO FILHO, Técnico 
Agrícola, da· sede de suas atribuições em 
Macapá/AP, ao Município de Porto Grande -
Colônia Agrícola de Matapi/AP, Diligência para 
área em litígio, em atendimento Oficio n°. 
002108/0912013, tratar de pericla solicitada nos 
Autos do Processo Judicial n°. 0001545-
34.2011.8.2011, das partes autora e ré 
respectivamente, Sr. Antonio Carlos Brito de 
Lima e o Sr. Cleidivaldo Pinto de Araújo, no 
período de 09 a 14. 12. 2013. 
Art. 2° - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO .DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ -IMAP. 

Macapá-AP, 28 de Novembro de 2013. 

•· •. ..-:>'!"'·;·: "i!.--·/ _.// /~-~v.-// 
M~Ei..O A iiLVA OLIVEIRA 
_- Direto Pre,Si.de.Õte /Interino 

PORTARIA 
(P)N° 324/2013- UPEIIMAP 

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

RESOLVE: 

PROCESSO: 4.001.631/2011. 
AUTO DE INFRAÇÃO A:\1BIENTAL n•.: 012164-
Série A. , 
AUTUADO: Nortcnrar Comércio c Exportação 
LTDA. 
INFRAÇÃO: Poluição ambiental mediante despejo 
de resfduos liquido fétido em solo urbano. 

OF.CISÃO 
Considerando o que dos autos consta; liem como a 
atribuição conferida pelo artigo ZO da Lei Estadual 
n•. 1.078, de 02 de abril de 2007 e artigos 74 a 79 do 
Decreto .Estadual n• 3009, de 17 de novembro de 
1998. adoto como relatório c razões de decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria Jurídica do 
Instituto de Meio Ambiente c Ordenamento 
Territorial do Estado do Amapli/IMAP, cujo texto 
passa a fazer purtc integrante da presente decisão. 
Ante no exposto, determino: • 
a) A reduçao do valor da multa uplicada no autuado 
no AIA n° 012164-A que, ndotando os critérios e 
parâmetros dispostos nos nrligos 18 c 27, ll, "b" do 
Decreto Estndunln? 3009/98, arbitro em RS 8.000,00 
(oito milr·enis); 
b) Caso o recolhimento da multn apliradn não seja 
efetuado dentro do prazo estipulado no inciso 11 do 
artigo 36 do Decreto 3009/98, determino que os autos 
sejam encaminhados à Procuradoria Geral do 
Estndo do Amap:l para inscrição em Dh·ida Ativa e 
posterior cobrança judicial, conforme estabelece o § 
1° do retro citado artigo. 
c) A remessa das peças informativas ou do processo 
administrativo HO Ministério Público, nos lermos do 
artigo 78 do Decreto Estadua13.009/98. 
Dê-se ciência ao autuado. Publique-se. 

1 ,~capá-AP, 08 ~c murço de 2013. 

~l~~~LO ksl't~bi.tVEIRA 
Diretor Presidente Intcrino!IMAI' 

PROCESSO: 4.001.938/2011, 
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL n•.: 011413-
Série A. 
AUTUADO: Kairo Brito dos Snntos. 
INFRAÇÃO: pescndo legal, fora do pcrlodo de 
defeso. 

DECISÃO 
Considerando o que dos a·utos consta, bem conio a 
atribuiçao confcr·ida pelo nrtigo 2" da Lei Estadual 
n•. 1.078, de 02 dt• abril de 2007 e artigos 74 a 79 do 
Decreto Estndual n" 3009, de 17 de no,'cmbro de 
1998, adoto como relatório e razões de decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria. JurÍdica do 
Instituto de Meio Ambiente c Orilcnumento 
Territorial do Estado do AmupMIMAP, cujo texto 
passa a fazer parlt integrante da presente decisão. 
Ante ao exposto, determino: 
a) A Declaração de lnsubsistência do Auto de 
Infração n• OJJ413- Série A, tendo em vista a 
infração nfio constitui fato típico, constituindo óbice 
insuperá\'el para que o processo continue a produzir 
efeitos jurfdicos, nos termos do Artigo 75 do Decreto 
Estadual n• 3009/98; 
b) OIArqui••amento do 11resente processo. 
Oê-se ciência ao autua_do. Pl!_bliquc-se. __ _ 
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Macapá-AP, OS de nbril de 2013. 
!) i\'\ ' I 
~~~: 'U-• ~)J.!).vol-. 

6!\1'(\RCELO D)\ SILVA'ÓLIVEIRA 
Diretor Presidente Intcrino!IMAI' 

PHOCESSO: 4.000.1001201 I 
AUTO DE INFRAÇÃO AMUIENTAL n•.: 011900-
Séric A. · 
AUTUADO: Jvani:t.e Barbosa de Souza. 
INFRAÇÃO: Utilil.ar área de prescrvaçfio 
permanente sem autorizaç~o ambiental. 

.DECISÃO 
Considerando o que dos autos consta, bem como a 
atriiJUição conferida pelo artigo 2' da Lei Estadual 
n•. 1.078, de 02 de al1ril de 2007 c artigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual n• 3009, de 17 de no\'cmbro de 
1998, adoto _como relatório e rnzl\cs de decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria Juridica do· 
Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento 
Territoriul do Estado do Amapá!IMAP, cujo texto 
passa a fazer parte integrante da presente decisão. 
Ante ao cxpos,to, determino: 
a) A manutenção do valor !la multa aplicada ao 
autuado no AIA n• 011900-A que, ndotando os 
críté.-ios c parâmetros dispostos nos artigo.~ 18 e 28. 
I, "c" do Decreto Estadual n• 3009/98, mantenho em 
R$ 1.251,00 (mil du1.cntos c cinquenta e um reais); 
b) A manutenção da penalidade de intt•rdiçilo até 
que o autuado obtenha a devida licença ambiental 
para construir, nos termos do art. 38 do Decreto 
Esladrllll n• 3009/98; . 
c) Caso o recolhimento da multa arlicada n~o seja 
efctr1ado dentro do prnzo estipulado no inciso 11 do 
artigo 36 do Decreto 3009/98, dctermioo que os autos 
sejam encnminhados à Procuradoria Geral do 
Estado do Amapá para inscrição em Dívida Ativa c 
posterior cobrança judicial, conforme estabelece o § 
1° do retro citado ur(igo. 
d) A remessa das peças informativus ou do processo 
administrati"o ao Ministério l'úblico, nos termos do 

· artigo 78 do Decreto Estadunl3.009/98. 
Dê-se ciência ao autuado. Puhlique-sc. 

.-1 ~ ~lacapá-AP,_ 21 de mnrço de 2013. 
\' '1/JJ. ~' I I; r.): Rã LO -~51&'tói.IVEI~A . 

Diretor Presitlente lnterino/IMAI' 

rnoct:sso: ;.ooo.934!2011 
AUTO DE ·INFRAÇÃO AMIIIENTAL n•: 012016-
Séric A 
AUTUADO: André L. N. Ferreira-ME. 
INFRAÇÃO: Por supostamente estar exercendo 
atividade potencialmente poluidora sem licença 
amhicntal. 

DECISÃO._ _ ___ __ . 
·considerando o que dos autos consta, bem como a 
atribuiçi\o conferida pelo artigo 2" da Lei Estadual 
ri•. 1.078, de 02 de abril de 2007 e artigos 74 a 79 do. 
Decreto Estadual n• 3009, de 17 de novembro de 
1998, adoto como relatório e ra1.õcs de deddir o 
parecer conclusivo da Assessoria Jurfdica do 
Instituto de Meio Amb~nte c Ordenamento 
Territorial do Estado do AmapMIMAP, cujo texto 
passa a fazer parte integrante da presente decisão. 
Ante ao exposto, determino: · 
a) A Declaração de lnsubsistência do Auto de 
Infração n• 012016 - Série A, tendo em ''ista a 
innistência de fato típico infracional, constituindo 
óbice insupcnh·c1 para que o processo continue a 
produzir efeitos jurldícos, nos termos do Artigo 75 
do Decreto Estadual n• 3009/98; 
b) A desintcrdiçilo do empreendimento, nos termos 
do art 39 do Oeácto Estadualn• 3009/98; 
c) O Arquivamento do presente processo. 
Dê-se ciência ao Autuado. Publique-se. 

· ~, Macapá-AP, li de julho de 2012. 

~~~~lw,.r~;~ Gr-. RCELO QÀ SILV,tULIVEIRA 
I retor Presidente lntcrino/JMAI' 

PROCESSO: 4.000.720/2011 
, AUTO DE INFRAÇÃO AMJm:NTAL n•: 010091-

Séric A. · 
AUTUABO: Laudelinu Oli,·cira da Rocha. 
IN~'RAÇÃO: Por utilizar Área de Prescr\'aÇlio 
Permanente sem licença ambiental. 

DECISÃO 
Considerando o que dos l)ntos consta, bem como a 
atribuição· conferida pelo artigo 2• da Lei Estadual 
n•. 1.078, de 02 de abril de 2007 c artigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual n• 3009, de 17 de no,•cmbro de 
1998, adoto corno relatório c razõe's de decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria Jurídica do 
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Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento 
Territorial do Estado do Am:tl>á/IMAP, cujo texto 
passa a fazer parte intl•grante da prcscnte.dccisiio. 
Ante ao exposto, determino: 
H) A mHnutrnção do ,·alor da multa aplicada ao 
autuado no AIA n' 010091-A que, adotando os 
critérios c parâmetros dispostos nos artigos 18 c 28, 
I, ''c'' do Decreto Estadual n' 3009/98, muntcnho em 
HS 1.251,00 (mil duzentos c cinqucnta e um reais); 
b) A manutenção da penalidade. de emhargo até a 
obtenção da devida licençH; 
c) Caso o recolhimento da multa aplicada não seja 
efetuado dentro do prazo estipulado no inciso 11 do 
artigo 36 do Decreto 3009/98, 1ktcrmino que os autos 
sejam encaminhados ~ Procuradoria Geral do 
F:stado do Am:tpá para inscrição em Olvida Ativa c 
posterior cobrança judicial. conforme estabelece o§ 
1 o do retro citado artigo. 
d) A remessa das peças informativas ou do processo 
administrativo au Mini;tério Público, nos termos do 
artigo 78 do Decreto F:staduai3;009/9S. 
Dê-se ciência ao autuado. Publiquecse. 

:\ Macapá-AP, 04 de março de 2013. 
/ ' 1;:._,.;;~ h f ).•>.J.) ___ .,/ 

,; r.t<\RÇ_[LO D~ SILVA OLIVEIRA 

Diretor Presidente Interino/IMAP 

f'Rf>CESSO: 4.001.37712011 
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL n': 012153 · 
Série A. 
At.:T!f,\00: Sebastião Maia Simplicio. 
1:'\'FRAÇ.Ã.O: Por utilizur Área de Prescrvaçào 
Permanente sem licença amhiental. 

DECISÃO 
Considerando o que. dos autos consta, hem como a 
atribuiçiio.conferida J>elo artigo 2' da Lei Estadu~l 
n'. 1.078, de 02 de ahril de 2007 c artigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual n' 3009, de 17 de nol'embro de 
I 998, adoto como rdatório e razões de decidir o 
pare.-er conclusivo da Assessoria Jurídica do 
Instituto de Meio Ambi1·nte e Ordcuamento 
Territorial do Estado do Amapá/IMAP, cujo texto 
passa n fazer parte·integrante da presente dccis:io. 
Ante ao exposto, determino: 
a) A manutenção do valor da multa aplicada ao 
autundo no AIA n• 01:!153 • A q~e, adotando os 
critérios e panimetros dispostos nos artigos 18 e28, 
I, "c'' do Derreto Estadual n' 3009/98, mantenho em 
RS 1.251,00 (mil i.lUH'ntos e cinquenta c um reais); 
b) Caso o rcrolhirnento da multa aplicada riào seja 
efetuado dentro do prazo estipulado no inciso 11 do. 
artigo 36 do Decreto 3009/98, determino que os autos 
sejam l'nc:uninhHdos à Procuradoria Geral do 
Estado do Amapá para inscrição em Divida Ativa e 
posterior cohrança judicial, conforme estnbelece o § 
I< do retro citado artigo. 
c) A rcmcssu das peças inforrnatil'as Óu do processo 
administrativo ao Ministério Pithlico, nos termos do 
artigo 78 do Decreto Estadual3.009/98. 
nê-se ciência ao autuado. Publique-se. 

. . ~lac!!,p:í-AI', 20 d,e fewrciro de 2013. 
.... ~·l',>,lLU·'I~~l ,~O,.)..").lJ....Y'Ir. -

~.11-{ARCF,LOjDA SI LVI\ OLIVEIRA 
Diretor Présidcnle lnterino/IMAP 

PROCESSO: 4.002.05~/201 t. . 
At.:TO DE !:'-~FRAÇÃO AMBIENTAL n•.: 015552-
Sérir A. 
A UTU,\ DO: Madalena Valente de Oliveira. 
INFRAÇÃO: Construir em área de rcssucu. 

DECISÃO 
Considerando o que dos autos consta, bem como a 
atrihui1·ilo conferida pelo artigo 2' da Lei Estadual 
n•. 1.078, de 02 de abril de 2007 r artigos 74 M 79 do 
Decreto Estadual n" 3009,_ de 17 ele novemhro de 
I 998, adoto como relatório e nmics de decidir o 
pan•ccr conclusinJ da Assessoria Juddica do 
Instituto de :vicio Ambiente c Ordenamento 
Territorial do Estado do A~1ap:i/IMAP, cujo texto 
passa a fazer parte infl•granle da presente decisão. 
Ante ao exposto, determino: 
n) A rrduçiio do valor da multa aplicada ao aUtuado 
no AIA n° 015552-A que, adotando os critérios e 
pnr:imelros dispostos nos artigvs 18 c 28, I, "1·" do 
Decreto Estadual n' 3009/98, arbitro em RS 1.500,00 
(mil e quinhentos re11is); 
b) A manutenção da pcnnlidade de embargo até que 
a autuada obtenha a devida licença umbieutal; 
c) Caso o recolhimento da multa aplicada não seja 
efetuado dentro do prazo estipulado no inciso 11 do 
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artigo 36 do Decreto 3009/98. determino quc.os autos 
sejam encaminhados à Procuradoria Geral do 
Estudo elo Amapá para inscrição em Dívida Ativa r 
posterior .cohrança judicial, conforme estabelece o § 
1° do retro citado artigo. 
d) A rcmes>a das peças informatil·as ou do processo 
administrativo ao Ministério Publico, nos termos do 
artigo 78 do Drrreto Estadual3.009/98. 
Dê-se ciência 110 autuado. Puhliquc-se. 

Mar..apá-AP. 28 de fevereiro de 2013. 

/L~,_, ... ;tl....J.,._,_. ,.~ <~ 
\ 1\~ARCEL ÚA SILvA OLIVEIRA 

Diretor Presidente lnterino/IMAP 

PROCESSO: 4.001.063!201 1 
AUTO DE INFRAÇ.Ã.O AMBIENTAL n'.: 012429-
Série A. 
AUTUADO: Anderson Fernandes Pereira. 
INFRAÇÃO: Poluiçfio sonora. 

DECISÃO 
Considerando o que dos autos consta, lwm como a 

atribuição conferida pelo nrligo 2' da Lei Estadual 
n' .. 1.078, de 02 ele aiJril de 2007 e artigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual n• 3009, de l7 de no.-embro de 
I 998, arloto como relatório c razões de decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria .Jurídica do 
Instituto de Meio Ambiente c Ordenamento 
Territorial do Estado do Amapá/IMAP, cujo texto 
passa a fazer parte integrante da pn·~cnte dccis~o .. 
Ante ao exposto, determino: 
a) A reduçfio do valor da multa aplicada 110 autuado 
no AIA n" OI 2429-A que, adotando os critérios c 
parilmetros dispostos nos artigos 18 c 28, I, ''b'' do 
()ecreto Estadual n" 3009/9~, arbitro em RS 1.000,00 
(mil reais), tendo em vista que o autuado até a 
presente data nf10 se manifestou em receber o Termo 
de Ajustamento de Conduta sugerido no parecer n" 
283/2011, datado de junho de 201 I. 
b) A libcraçi\o elos bens apreendidos fica 
condicionada ao pagamento da multa aplicatht, nos 
termos drJ art. 45 e 46 do Decreto Estadual n• 
3009/98; 
c) Caso o rcrolhirnenlo da multa a11licada não seja 
cfctundo dentro do prazo estipulado no inciso 11 do 
artigo 36 do J)ecreto 3009/98, determino que os autos 
sejam encaminhados à Procuradoria Geral do 
Estado do Amapá pnn• inscrição em Divida Ativa e 
posterior cobrança judicial, conformc·dtabelece o § 
1° do retro citado artigo. 
d) A remessa das peças informativas nu do processo 
administrativo no Ministério Público, nos termos do 
artigo 78 do Decreto _Estudua13.009/98. 
Dê-se ciênch1 ao autuado. Publique-se. 

'\ . Macapá-AP, 15 de março de 2012. 
, I I ,;,,u.l:j_,_ (;,_,,~·-·-·~Ir! 

.: 1\'VÁRCELO ri\ SILVA"OLIVEIRA 
üirelor !'residente 1nterino/IMAP 

PROCESSO: 4.001.045/201 J. 
AlJTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL u': 015501-
Série A. 
AUTUADO: Nadson de Almeida Rodrigues. 
INFRAÇ..\0: l'or exercer atividade. sem licença 
ambiental, funcionamento de som mecânico. 

DECISÃO 
Considerando o que dos autos consta, bem como a 
atribuição conferida pelo urtiga 2' da Lei Estadual 
n'. I ,078, de 02 de abril de 2007 c nrtigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual n' 3009, de 17 de novembro de 
1998, adoto como relatório e razões de decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria .Jurldica do 
Instituto de Meio Ambienfe c Orden:tmento 
Territorial do Estado do Am:q1á!IMAP, cujo texto 
passa a fazer parte intcgn1ntc da presente decisão. 
Ante au exposto, determino: 
a) A Declaração de Jnsubsistência do Auto de 
Infração n' 015501 ·A c do Termo de Apreen~ão n' 
012151-11, téndo em visln que os fatos em questão são 
utipicos, constituindo úbice insuperável para que o 
mesmo continue ;t produzir efeitos juridicos, nos 
termos do Artigo i5 do Decreto Estadu:tl n" 3009/98; 
b) A devolução dos materiais apreendidos à n. 
_012151. . 
c) O Arquivamento do presente proresso. 
Dê-se cil'nci:t MO Autuado. Publique-se. 

,, Macapá-AP, li d$ outubro de 2012. 

'I~(:~),_.;~, ... ~~Jo.C).}>~~ •.• 

:; ~11'\RCELO yA SILVA OLIVEIRA 
15iretor Presidente lntcrino/IMAI' 

PHOCESSO: 4.003.641/2011. 
AUTO nF lNFnAt.ÃO AMIIIF.NTAL n'.: 015721_~ 
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Série A. 
AUTUADO: Jonas l'trcira de Sá. 
INFRAÇ,\0: Utilizar área de preservação 
permanente sem autorização ambiental. 

DECISÃO . 
Consitlerundo o que do> autos consta, hem ccimo a 
atribuição conferida pelo artigo r da Lei Estadual 
n". 1.078, de 02 de abril de 2007 c artigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual n' 3009, de 17 de novembro de 
1998, adoto como relatório e razões de decidir o 
parecer conclusivó da Assessoria· Juridica do 
Instituto de Meio Ambiente c 'Ordenamento 
Territorial do Estado do AmapMIMAI', cujo texto 
passa a fazer parte integrante da presente decisão. 
Ante ao exposto, determino: 
a) A majoração do valor da multa aplicada ao 
autuado no AIA n' 015721-A que, adotando os 
critérios e parâmetros dispostos nos artigos 18 e 28, 
I, "c" do Decreto Estadual n' 3009/98, arbitro em RS 
1.500,00 (mil e quinhentos reais); 
b) Caso o recolhimento da multa aplicada não 1cja 
efetuado dentro 1lo prazo estipulado no inciso 11 do 
artigo 36 do Decreto 3009/98, determino que os autos 
sejam encaminhados à Procuradoria Geral do 
Estado do Amapá para inscrição em Dívida Ativa ·e 
posterior cobrança judicial, conforme cstnbelecc o § 
1° do retro citado artigo. 
c) A remessa das peças informativas ou do processo 
administrativo ao Ministério Público. nos termos do 
artigo 78 do Decreto Estadual3.009!98. 
Dê-se ciê,;~la.iiõ .. autua~o. Publique-se. 

· M~apá-AP, 20 de março de 2013. 

,IY~~ · ./ 
'( M'\;\JKELO. A SIL í\ OLlVEJRA 

Diretor Presidente Jnterino/IMAP 

PROCESSO: 4.001.227/2011. 
AUTO DE INFRAÇÃO AMlllENTAL n'.: 015329-
Série A. 
AUTUADO: Mnria da Piedade de Souza. 
JNFRAçlo; Poluição Sonoru. 

DECISÃO 
Considerando o que dos autos consta, bem como a 
atribuição conferida pelo urtigo 2" da Lei Estadual 
n". 1.078, de 02 de abril de 2007 e artigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual n" 3009, de li de novembro de 
1998, adoto como relatório e razões de decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria Juridic.a do 
Instituto de Meio Ambiente c Ordenamento 
Territorial do Estado do Amapá/IMAI', cujo texto 
passa u fazer parte integrante da presente decisão. 
Ante no exposto, determino: 
a) A.rcduçiio do valor da multa aplicud:1 ao autuado 
no .AIA n° OIS329-A que, adotnndo os critérios e 
parftmetros dispostos nos artigos 18 e 28, I, "b'' do 
Det'reto Estadual n' 3009/98, arbitro em lU 1.000,00 
(mil reais); 
h) A liberação dos materiais fica condicionada ao 
pagamento da multa, nos termos do art. 46 ·do 
Decreto Estadual n' 3009/98; 
c) Ca~o o recolhimento da multa aplicada pilo scjn 
efetuado dentro !lo pra1.0 estipuln!lo' no inciso 11 do 
artigo 36 do Decreto 3009/98, de!l•rmino que os autos 
sejam encaminhados à Procuradoria Geral do 
Estado do Amapú para inscrição em Di,·ida Ati'a e 
posterior cobrnnça judicial, con.forme estabelece o§ 
1° do retro citado artigo. 
d) A remessa das peças informati,as ou do processo 
administrativo ao Ministério Público, nos termos do· 
artigo 78 do Decreto Estadual3.009/98. 
Dê-se ciência ao autuado. Publique-se. 

~ 
:\lacapá-Al', 08 de fevereiro de 2013. 
(,~. \ ) 

')~v....~.~·-
\) RCELO ~A SILVÃOÜVEIRA 

Dtretor Presidente lnlerino/IMAJ> 

PROCESSO: 4.003.63312011 
AUTO DE INFRAÇAO AMBIENTAL n'.: 0!~722-
Série A. 
A UTllADO: Manoel Ferreira Pinheiro. 
JNFRAÇAO: Utilizar área de preservação 
permanente sem autorização ambiental. 

DECIS.Ã.O 
Considerando o que dos autos consta, bem como \1 
atríbuiçiio conferida pelo artigo 2' da Lei Estadual 
n'. 1.078, de 02 de abril de 2007 e artigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual n• 3009, de I 7 de novembro de 
1998, adoto como relatório c n17.lie.~ de decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria Jurídica do 
Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento 
Territorial do Estado do Amap:íilMAI', cujo texto 
passa a fazer parte integrante da presente decisão. 
Ante ao exposto, determino: 
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a) A majoraÇão do yalor da multa aplicadll ao 
nutunuo no AIA .n• 015122-A que, adotando os 
crit~rios c padmetros dispostos nos artigos 18 e 28, 
I, "c'' do Decreto Estadual n" 3009/98, arbitro ern 1{$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais); 
b) A manutenção dos bens apreendidos até que o 
autnnclo efetue o pagamento da multa, nos termo dos 
art. 46 do Oecrcto Estadual n" 3009198; 
c) A manutcnç~o do embargo até que o autuado 
ohteuha a devida licença ambiental, nos termos do 
art. 48, ~único do rctroci1<1do Oecreto; 
d) Caso o recolhimento dn multa aplicada n:lo seja 
efetuado dentro do prazo estipulado no inciso 11 do 
artigo 36 do Decreto 3009/98. drtcrmino que os autos 
sejam encaminhados à Procuradoria Geral do 
Estado do Amapá para inscrição em Dívida Ativa ·c 
posterior cobr:111ç:1 judicial, ·~onforme estabelece o§ 
1" do r<>tro citado artigo. 
<') A remessa das peças informativns ou do processo 
achninistrativo ao Ministério Público. nos termos do 
artigo 71l do nccreto Estadu.al3.009/9!!. 
Oê-se ciência ao autuado. Publique-se. 

Macapá-AP. 2~ de rnarçu dl' 2013. 
,f ~\.~.~-~~iY-". ~~~'.t.J,<.::J.JJ'..:.Uc: 

(\.J\1AKCELO\DA SILVK OLIVEIRA 
Diretor !'residente Jntcrino/ll\1 A P 

I'ROCESSO: ~.002.275/2011. 
AUTO DE 1:'\FI~AÇÃO Al\llliENTAL n'.: 015992-. 
Série A. 
AUTUADO: Bar do !\larnnhilo. 
INFRAÇ,\0: Atividade sem liccn\":1, bar. 

DECISÃO 
Considl·rando o que dos autos consta, hem corno a 
ntribuiçilo conferida pelo nrtigo 2' da Lei Estadual 
n', I.Oí8, de 02 de abril de 2007 c urtigas 7~ a 79 do 
Decreto Estadual n" 3009, de I i de novembro de 
1998, adoto como relatório c razões de decidir o 
parecer conclush·o da Assessoria .Jurfdica do 
Instituto de ~leio Ambiente e Ordenamento 
Territorial do Estado do Amapá!IMAP, cujo texto 
passa a fazer parte integrunte da presente decisão. 
Ante ao ~xposto, determino: 
a) A Declaração de losubsistência do Auto de 
Infração n" 015992- S~ric A, tendo em vistn·· a 
infração n:1o constitui fnto típico, constituindo óbice 
insuperável para que o processo continue a produ~ir 
efeitos jurídicos, nos termos do Artigo 75 do lkcrcto 
Estadual n' 3009/9!!; 
h) O Arquivamento du presente processo. 
Dê-se ciência uo autuado. Publique-se. 

l
. .~.' M:lcap:I."AP,t9_,deabrilde2013. 

.\ UlJ.'..!-.~ 1-:f>-"" ,, •.. ;>J,..,._ 

"~ t\RCELÓ tiA S1LVA-6'L'IVEIRA 
Diretor l'rcsidcntc lnterino/IMAP 

PROCESSO: 4.001.630/2011. 
AUTO DF. INFRAÇÃO A:\-lBIEi'iTAL n": 015474-
Srrie A. 
AUTUAO(): E•·andro Silva dos Santos. 
INFRAÇÃO: Transporte de pescado com tamanhos 
inferiores. ao pcrmitid~. 

' OECISÃO 
Considerando o que dos autos. c.onsta, bem como a 
atribuição conferida pelo artigo 2" da Lei Estudual 
n'. I.Oi8, de 02 de abril de 2007 e artigos 74 a 79 do 
Oeereto Estadual n' 3009, de 17 de novembro de 
1998. adoto como relatório e ra1.ões de decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria Jurídic:i do 
Instituto de Meio Amhicnte c Ordenamento 
Territorial do Estado tio Amapá/IMAI', cujo texto 
pnssa a faur parte intrgrante da presente decis~o. 
Ante ao exposto, determino: 
a) A manutcnçilo do valor da multa aplicada ao 
autuado no AIA n• 01Sn4-A que, nclotando os 
critérios c pari1metros dispostos nos artigos 18 c 28, 
I, "c'' do nccrcto Estadualn" 3009/98, mantenho em 
RS 1.251,00 (mil duzentos e cinqucnta e nm reais); 
h) Caso o recolhimento da multa aplicada não seja 
dctuado dentro do pra7.o estipulndo no inci·;o 11 do 
nrtigo 36 do Dl'Crcto 3009/98, determino que os autos 
'ejam encaminhados à Procuradoria \.eral do 
Estado do Arnap:í para inscriçilo em OÍ\·ida Ativa c 
posterior cobn111ça judicial, conforme estabelece o § 
1° do retro citado artigo. 
c) A remessa das peças informntivas ou do proccs~o 
:ldministrutiro no Ministc<rio Público, nos termos do 
artigo iS do Decreto Estadual J.009/9H. 
Dê:sc ciência an autuado. Publique-se. 

Macapli-AI'. 14 de janeiro de 2013. 

·' ~~))_t_~d 
,; i\t:.o\RCELOpA SILV''A OLIVEIRA 

Diretor Presidente lntcrino/IMAI' 
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PROCESSO: 4.001.229nOt I 
AUTO DE INFnAÇAO AMBIENTAL n'.: OIS513-
Série A. 
AtJTtJA flO: Coracy da Silva Loba to. 
INFRAÇAO: Por ocasionar poluiç;1o sonora 
mediante a utili1.açilo de caixa de som. 

OECISÃO 
Considerando o que dos autos •onsta, bem como a 
atribuição •onferida pelo artigo 2" da Lri Estadual · 
n'. 1.078, de 02 de ahril de 2007 c artigos· 74 a 79 do 
Decreto Estadual n' 3009, de I 7 de no~embro de 
I 99R, adoto como relatório c razões de. decidir o 
parecer conclusho da Assessoria Juridka do 
Instituto de i\1cio Am~il•ntc c Ordenamento 
Territorial do Estado do Amapú/lf\IAI', cujo texto 
passa a fazer parre integrante da presente dl·ris~o. 
Ante ao exJlOsto, determino: 
a) A majoração do valnr da multa :lplicada ao 
autuado no AI.-\ n° 015513 que, adotundo os critérios 
e parâmdros dispostos nos artigos llj e 28, f, "h" elo 
Occrcto F.stadualn" 3009/9!!, arbitro em RS 1.000,00 
(mil reais); 
h) Que o N1íclco de Fisca11zação do Instituto do Meio 
Amhicnlc c de Ordenamento Territorial do Estado 
do Amapá adote as medidas necessárias a manter os 
objetos apreendidos que serão liberados somente 
após o pagamento integral d:1 mult:t, nos termos do 
art. 45 e .46 do Decreto Estadual n" 3009/98; 
r) Caso o recolhimento da multa uplirnda não seja 
efetuado dentro do prazo estipulndo no inl".iso 11 do 
artigo 36 do Decreto 3009/98. determino que os autos 
sejam encaminhad~s __ à _Procuradoria Geral do 

Estado do A_map!l para inscriçilo em Olvida Ativa c 
posterior cohrança judicial,-conforme estabelece o § · 
1° do retro citado artigo. 
ti) A remessa das peças inf<rrmativas ou do processo 
administrativo ao Ministério l'úblico, nos termos do 
artigo 7R do Decreto tstnduni3.009/9R. 
Oê-se ciência ao autuado. Publique-se. 

Macapá-AP. 20 de janeiro de 2012. 

(' ~' ' X~~'ktçt~~ ll:fSTLV";~OLIVEIRA · 
Diretor l!rcs1dentc lnterino/IMAI' 

PROCESSO: 4.003.66~/2011 
AUTO OE li'íFHAÇÃO A!\llliE:>ITAL n'.: 10200-
S<'rie A. 
AlJTUA[)O: Automoto Automónis do Amapá. 
INFH,\ÇÃO: Dar continuidade a· atividade 

·IIOtcncialmcntc poluidora depois de vencida a licença 
ambiental. 

DECISÃO 
Considerando o que dos autos consta, bem como a 
atribuição conferida pelo artigo 2" da Lei Estadual 
n'. 1.078, de 02 de uhril de 2007 e artigos 7~ a i9 do 
Decreto Estadual n' 3009, de I 7 de novembro de. 
199R, adoto como rclatúrio e razflcs ele decidir o 
parecer conclusivo da Assessoria .lurfdica do 
Instituto de Meio Ambi<•nte e Ordenamento 
Territorial do Estado do Amapá!li\lAI', cujo texto 
passa a fazer parte integrunte da presente decisão. 
Ante ao exposto, determino: 
a) A reduçlío do valor da multa aplicada ao autm1do 
no AIA n° 10200-A que, utlolando os eritér.ios e 
parâmetros dispostos nos artigos IM c 27. I; "c'' do 
Oecreto Estadual n' 3009/98, arhirro em RS 6.000,00 
(seis mil reais); 
b) Caso o n•colhimento da multa aplicada 1uio seju 
efetuado llentro do rrazo estipulado no inciso 11 do 
arti~;o 36 do Dt•creto 3009/9R, determino que os autos 
sl·j~m encaminhados à l'rncuradoria Gcrnl do 
Est11do do Amar:\ para inscrição em DIYidu Ativa e 
posterior cobmnça judicial, conforme estabelece o§ 
) 0 dO retrO citndo arti):O. 
c) A renicssa das peças informativas ou do procrsso 
udministrntivo ao Ministério Público, nos termos do 
artigo 78 do Occreto E~tadua13.009/98. 
Bí'-se ciênria no autuado. Publique-se. 

~ ,!\ ~ • I ' 

:\1aca#:I-AP, 08.·de fc•·crriro de 2013. 

\
1 ~·:w:k~ >;:-~i·tv%uvEIRA 

biretor Presidente lnterino!ll\1AI' 

PROCESSO: 4.003..123/2011. 
ALTO UE I~FllAÇ.i.O A:\-11llE:"TAL n": 4165: 
Série A. 
AUTUADO: A. C. Cambraia. 
INFRAÇ.ÃO: Atil"idade sem licença. n·vl•nda de 
cornbusti\CI. 

l>ECISÃO 
Consid<·rnndo u que dns autos consta, hem como 11 

atribuição conf<•ritla pelo artigo 2' da Lei Estadual 
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n". 1.0i8, de 02 de abril de i007 e artigos 74 a 79 do 
Decreto Estadual n' 3009, de t 7 de no,·emhro de 
1998, adoto como relatório c razões de decidir o 
pa rcccr conclusivo ila Assessoria Jurídica do 
Instituto de Meio · Ambiente c Ordenamento 
Territorial do Estado do Amap:IIIMAI', cujo texto 
passa a fner parte intrgrante da p1·esentc decisão. 
Ante no exposto, dttermino: 
a) A manutenção do valor da multa 3Jllicada ao 
:wt~ado no AIA n' 4165-Aqne, ádotando os critérios 
e parâmetros dispostos nos artigos 18 c 2i, 11, "c" do 
Decreto Estadual n' 3009/98, mantenho em RS 
25.001,00 (vinte cinco mil c um reais): 
h) Caso o recolhimento da multa aplicada não S(•ja 
efetuado drntro do pn1zo l'Slipuludo no inl"iso 11 do 
artigo 36 do Decreto 3009/98, determino que os nu tos 
sejam enran1inhados à Procuradoria Geral do 
Estado do Amap:l para ·inscrição em Dívida Ativa e 
posterior cobrança judicial, conforme estabelece o~ 
1° do retro citado artigo. 
c) A remessa elas peças informativas ou do processo 
allministrativo ao Ministério l'úblieo, nos termos do 
artigo 7R do Decreto Estadual3.009/98. 
Dê-se ciência ao autuado. l'ubliquc-se. • 

) Macup~-AP, 29 de IJOV<·mbro de 2012. 

n I .,.A.u,;~~ •. ~»r>-'-J-~"'- -
~ M\\RCELO ~A SILVA~i..JVEmA 

Din·tor l'rcsidente lnterino/li\1Al' 

PROCESSO: 4.000.913/201 I 
AUTO DE INFRAÇM> AMHIENTAL n• · 15284-
S~rie A. 
·AUTUADO: Amarildo Cardoso de Oliveira. 
JNFKAÇAO: l'or causar poluição sonora mediante 
som automotivo. 

DECJS,\0 
Considerando o que dos autos consta, hem como a 
atribuiçiio conferida pelo artigo 2' da Lei Estadual 
n•: 1.07!!, de 02 de abril de '2007 e artigos 74 n 79 do 
Decreto Estadual n' 3009. de 17 de novembro de · 
t 998, adoto como relatório c rozões de de.ciclir o 
parecer coudusivo da Assessoria .Jurídica do 
Instituto de :>leio Ambi<>ntc e ·Ordenamento 
Territorial llo Estado do Amapá/IMAP, c.ujo texto 
passa a fu:ter parte integrante da presente decisà·o. 
Ante ao <>xposto, determino: . 
a) Que n multa aplicudn pelo Orgfio Autuante 
(llatalhiio Ambientul) seja, ndot:tndo os uit~rios e 
parf1.ml~tros dispostos nos' artigos 18 c 28, t, "h" do 
Decreto Estadual n' 3009/9S, rcduzidu. Desta fnrma, 
arbitro em RS 1.000,00 (mil reais): 
b) A lihcraç~o do material aprceuclido através do 
Termo de Aprecns~'o n• 11620-Série B, ficn 
condicionada ao pagamento dRs penalidades 

. impostns, nos termos elo art. 46 do Decreto Estadual 
n• 3009/9R 
c) Caso o rccolhimeutn da multa uplicada não seja 
cfl·tuado dentro do prazo estipulado no inciso 11 do 
artigo 36 do Decreto 3009/9/l, dctermiuo que os autos 
s<'jam encaminhados à l'rocurmloria Geral do 
Estado do Aniapa p:1r:1 inscrição em Oivida Ath·a e 
posterior cohrança judicial, conforme estabelece o § 
·l" do retro citado artigo; 
d) A remessa das pcçns informativas ou do proccs~o 
administrativo ao 1\liuistério Púhlico, uos termos tio 
artigo 78 tio Occreto Estadual3.009/98. 
Dr·Sl' ciência ao autuado. Publique-se. 

Macap:\-AI', 06d; junho de 2011. 

i'\,:•;.....;.')).._ ~_,) d . 
~M)\RCELO y~ SIL\'1. OLIVEIRA . 

Oirctor Prcs1llente Interino/1M AI' 

PROCF:SSO: 4.000.090/2011. 
AUTO DE JNFRAÇ,\0 AMBll:NTAL n": 0110i7-

Série A. . 
AUTUA DO: .José Rq~inaldo Chaves de Castro. 
INFRAÇÃO: Por transportar madeira (Angclim) 
sem Documento de Origem l~lorcstal. 

DECISAO 
Considerando o que dos autos consta, hem como a 
atribuiç~o conferida pelo artigo ~· d~ Lei Estadual· 
n•. 1.078, de 02 de abril de 200í c artigos 74 a 79 do 
Decreto F.stadunl n" 3009, de 17 de no••cmhro de 
1998 adoto COlHO relatório c razões ele decidir o 
p!trc~er eondnsivo· da ASSl'Ssoria. Juri~ica do 
Instituto de Meio Ambicnt~ e Ordenamento 
Territorial do F.stado do Amap:l/IMAP, cujo texto 
pnssa a fazer parte integrante da presente decisão. 
Ante ao exposto, determino: 
a) A manutcnçiio do valor da mulin aplicnda ao 
autuado no AIA n' 01107i-A que, adotnnclo os 
critérios c parâmetros dispostos nus artigos 18 c 28, 
1 "c" llo T>ccrctu Estadualn' 3009/98, mantenho em 
tis 1.251,00 (mil duzentos c cinqucnta e um .re:ii~); 
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h) Que a madeira aprecndid~ seja doada para 
entidades filantrópicas ou reconhecidamente 
públicas; 
c) Caso o recolhimento dtt multa aplicad:1 não seja 
efetu.ado dc·ntro do prazo estipulado nu inciso 11 do 
artigo 36 do D.ecrcto 3009/9S, determino que os autos 
sejam encaminhados iJ l'rorurndoria Geral do 
Estado do Amapá para inscri~ão em l)ívirla Ativa e 
posterior cobrança judicial, t·onforme estabelece o§ 
1° do retro citado artigo. 
d) A n•mcssa das peças informativas ou do processo 
;tdministrati\'O ao Ministério Público, nos tt•rmos do 
artigo i8 do Occrcto Estaduni3.009/9S. 
n~-sc riência no aut;tado. Publique-se. 

1 
_Macapá-AP, li de-outubro de 2012. 

'I,· .·'• ,,,; {}J L,, .'))A:>;).,.' 

', '~iARCELO tl~ SILVÂÓLIVEIRA . 
Oirrtor Presidente lnterinoil:'>1AP 

(IPEM ) 
Nilson José Pereira dos Santos 

PORTARIA N". 067/2013/GAB 

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

RESOLVE: 

AUTORIZAR os senidores Bruno Heder 
Araújo da SUva de Souza - Coordenador 
Administrativo Financeiro do !PEM/AP. Márcio 
Fran de Sousa Gonçalves- Coordenador 
Técnico-Operacional do IPEM/AP, Andrew 
Robert Souza Cavalcante - Assessor Técnico 
Nivel II-CTO do IPEM/ AP. Caroline Moral~s de 
Andrade- Assessora Jurídica do !PEM/AP a se 
deslocarem da sede de suas atribuições em 
Macapá -'- AP, até a cidade de Salvado~-BA. no 
período de 03 a 06 de dezembro de 2013, para 
em companhia do Diretor-Presidente 
participarem de Reunião Plenária do !NMETRO. 

Dé ciência. registre-se e cumpra-se. 

PORTARIA No; 068/2013/GAB 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições. consoante delegação de jXJderes do 
Governador do Estado do Amapá. nos termos do 
Decreto no 2874 de 27 de julho de 2012 e 
Portaria do !NMETRO no 408 de 02 de Agosto de 
2012. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor Ronaldo Gelson 
Sll1·a de Souza - Chefe de Gablnete/iPEM/AP 
FGS-3 .. para exercer cumulativamente e em 
substituição o cargo de Coordenador 
Adm:nistrattvo-Financeiro/CAF- IPEM/AP FGS-
3. Durante a ausência do respectivo titular da 
pasta que estará participando de Reunião 
Plcnáiia - JNMETRO. no período de 03 a 06 de 
de?.cmbro de 2013 na cidade de Salvador-BA. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N". 069/2013/GAB 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atlibu!ções. consoante delegação de JX.lderes do 
Governador do Estado do Amapá. nos termos do 
Decrdo n' 2874 de 27 de julho de 2012 e 
Portaria do lNMETRO n" 408 de 02 de Agosto de 
2012. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o sen·idor Ronaldo Gelson 
Silva de Souza - Chefe de Gablnete/!PEM/AP 
FGS-3. para exercer cumulativamente e em 
substituição o cargo de Coordenador Téenico
Operacional/CTO- IPEM/ AP FGS-3. Durante a 
ausência do respectivo titular da pasta que 
estará participando de Reunião Plenália -
INMETRO, no período de 03 a 06 de dezembro de 
2013 na cidade de Salvador-BA. 

Dê ciência, reglstr -se e cumpra-se. 

Portaria ~0• 070/2013/GAB 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atnbuições. consoante delegação de poderes do 
Governador do Estado do Amapá. nos tennos do 
Decreto n' 2874 de 27 de julho de 2012 e 
Portaria do !NMETRO n' 408 de 02 de Agosto de 
2012. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o servidor José Simon de 
Souza da Silva - Especialista em Metrologia 
Lega!-NM/CTO-IPEM/AP a se deslocar da sede 
de suas atribuições em Macapá - AP. até a 
cidade de Salvador-BA. no período de 09/12 a 
13/ 12/2013. para participar do TREINAMENTO 
PARA FISCALIZAÇÃO DE RECIP!ENT"' 
THANSPORTÁVEL PAR<\ GLP: SERVIÇOS ÔE 
REQUAL!F!CAÇÃO DE RECIPIENTE 
TRANSPORTÁVEL PARA GLP .e REGU!.ADORES 
DE PRESSÃO PARA GLP. 

Dê ciência, re!(lstre-se e cumpra-se. 

(IEPA ) 
Augus•o de Oliveira Junior 

AVISO DO RESULTADO DE LI ClT AÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 005/2013 -IEPA/AP 

O Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas 
Cientificas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá RATIFICA todos os atos praticados 
pelo Pregoeiro Vtamir Luiz de Jesus Moreira 
nos autos da licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N' 005/2013, e. torna público o 
seu resultado: PREGÃO PRESENCIAL N° 
005/2013 Processo: 12.0295/2013-IEPAJAP. 
OBJETO: Permissão de uso especial em 
caráter precário e oneroso para exploração 
comercial, dos Quiosques n°s 01, 02, 03, 04 
com as dimensões 3,50m x 2,50m cada·, e . 
quiosque 05 com dimensão de 5,70m x 7,70m, 
pertencentes ao Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá - IEPA, localizados na Praça de 
Alimentacão "Peaueno Emoreendedor 
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Popular" do Museu Sacaca, situados na Av. 
Fellciano Coelho, 1509, Trem, Macapâ-AP, de 
acordo com as especificações contidas -no 
Termo de Referência e demais anexos do 
Edital. TIPO: MAIOR OFERTA DO LOTE. 

Resultado: DESERTA. ( 

Macapá-A~ 2~· d~ novembro de 2013. 

. AUGUSTO DE ~LIV IRA JUNIOR 
Diretor-Prlsid te/IEPA 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÓNJCO 
SRP N" 021/2013 IEPAIAP 

O Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas 
Cientificas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá RATIFICA todos os atos praticados 
pelo Pregoeiro Pedro Ivan Seabra dos Santos 
Junior! nos autos da licitação na modalidade 
PREGAO ELETRONICO, HOMOLOGA o 
procedimento licitatório e torna público o seu 
resultado: PREGÃO ELETRÓNICO SRP N° 
021/2013-IEPA. TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM. 
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO de 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Cartuchos e 
Tonners) para o IEPA, de acordo com as 
especificações contidas no Termo de 
Referência e demais anexos do Edital. 
ADJUDICADAS: ITENS: 20, 21 e 23 • R$ 
1.757,00 (um mil, setecentos e cinquenta e sete 
reais) - BM COMERCIO DE SUPRIMENTOS E 
SE~VICOS INFORMATICA - (CNPJ: 
06.976.520/0001-10). ITENS: 10, 11, 12, 15, 43, 
51, 57, 63, 68 e 69- R$ 9.350,00 (nove trezentos 
e cinquenta reais) COMERCIAL 
MANCHESTER LTÓA - ME - (CNPJ: 
18.440.367/0001-91). ITENS; 2, 18, 24, 55 e 66-
R$ 5.141,00 (cinco mil cento e quarenta e um 
reais) - FRANCISCO WANDENBERG SALES DA 
MATA • EPP -. (CNPJ: 15.479.225/0001-40). 
ITEM: 59 - R$ 588,00 (quinhentos e oitenta é 
oito reais) - K LINK EQUIPAMENTOS E 
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - (CNPJ: 
11.021.308/0001-30). ITENS: 1, 19, 52, 53, 54 e 
72- R$ 6.786,95 (seis mil setecentos e oitenta e 
s.eic reais e noventa e cinco centavos) • L. O.E 
J. A. DA SILVA EIRELI - ME - (CNPJ: 
15.690.701/0001-77). ITENS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 22, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 44 45 46 47 
48, 49, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 70, 71 e 74 ~ RS 
88.641,08 (oitenta e oito mil, seiscentos e 
quarenta e um reais e oito centavos)- LANCIN
L COMERCIO E DISTRIBUICAO L TOA. • EPP 
- (CNPJ: 17.555.16410001-88). ITENS: 25, 27, 28, 
29, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 50 e 73 - R$ 
8.440,00 (oito mil quatrocentos e qunrenta · 
reais) MAXSUPRI COMERCIO E 
DISTRIBUICAO E SERVICOS L TOA - (CNPJ: 
10.925.615/0001-82). ITEM 17 - R$ 936,50 
(novecentos e trinta e seis reais e cinquenta 
centavos) • NADJA MARINA PIRES - ME -
(CNPJ: 12.130.958/0001-86). ITENS: 16, 61 e 67 
- R$ 3.682,00 (três mil seiscentos e oitenta e 
dois reais) - PORT. DISTRJBUIDORA- (CNPj: 
08.228.010/0001-90). ! . 

(I EF 

Macapá-AP, 29 de novembro de 2013. 
j,· 

AUGUSTO DE O ~VEI~A JUNIOR 
Diretor-Prl~enteiiEPA 

Ana Margarida Castro Euler 

EQUIPE DE PREGÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

HOMOLOGO 

I 

I 

~ 
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PROCESSO N2. 230205212/2013·1EF 
PREGÃO PRESENCIAL N' 011/2013·1EF 

~: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE 
AR CONDICIONADO, durante 12 (doze) meses; pera supri' a 
d~matlda do IO~tilll~O (Stadual de flores:as do Ama~j, cor.for:ne 
e5pt:'dficações constantes no anexo 1 deste ed:tc.l1 

ITENS: 01 e 02 
EMPRESA: I! IA NORTE tTDHPP;CNPJ: 14.950.961/0COHl 
VALOR ADJUDICADO: R$ 33.100,00 iTrinta e três mil e cem ceaisi. 

ITENS: OJ 
EMPRESA: S<MPPLEY. LfD;..r.~E, CNPJ: 34 872.853/0001·3) 
VALOR ADJUDICADO: R~ 22.200,00 (V•nle e doi; e duzerlos reais). 

ITENS: 04, 
EMPRESA: CtNTtR KENNEDY LTOA, CNPJ: J0.22e.ó74/00Gl·OO 
VALOR ADJUDICADO: RS 12.320,00 (Doze mil tre:enlos e ,.,nte reaiS I. 

VALOR TOTAL: RS 67.620,00 (Sessenta c sete mil, SCISCentOS e vinte 
reais). 

r,·1acapa·AP, 04 de dezembro de 2013. 

M! Dirle~arques 
P;;u~:~t~:;' 

I(Prodap 

I José Alípio Diniz de Moraes Júnior 

PORTA R I A N'101/2013· PRODAP 

O Presidente do Centro de Gestão da 
Tecnologia da Informação no uso das suas atribuições 
que lhe sáo conferidas, pelo Decreto n• 7339 de 02 de 
dezembro de 2013 e Lei n• 0310 de 05 de dezembro de 
1996 e aHerada pela Lei n• 316 de 23 de dezembro de 
1996, confonme Mamo da n• 127/2013 
GEP~OD/PRODAP, de 02.12.2013, 

RESOLVE: 

Designar ÉVERTON DE SOUSA VIEIRA. 
GERENTE DE PRODUÇÃO FGS-3, para viajar de 
Macapá/AP, sede de suas atividades. até a cidade de 
Teresina-PI, no período de 04 a 07.12.13, para participar 
da 124' ROCA· Reuniao Ordinária do Conselho de 
Associação da ABEP, com õnus parcial para esta 
Instituição. 

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

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapá·AP, 03 
de dezembro de 2013. 

WANJÀ~~A SILVA 
Presidente Subsmuto do PRODAP 

PORTA R tA N'102/2013- PRODAP 

O Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da 
lnfonmação no uso das atribuições Que lhe silo conferidas, 

· pelo Decreto n• 7339 de 02 de dezembro de 2013 e Lei n• 
031 O de 05 de dezembro de 1996 e alterada pela Lei n• 
318 de 23 de dezembro de 1996, conforme. Memo. n• 
59/2013· GAB/PRODAP de 02.12.13, 

RESOLVE: 

. Nomear os servidores EUCLIDES DE ABREU 
COSIA NETO, CHEFE DO NÚCLEO DE CONTROLE 
DA PRODUÇÃO FGI-3 E RAIMUNDO F0VIO SOUZA 
DE OLIVEIRA, GERENTE DO NUCLEO DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONV~NIO· 
NUPREC/SEED, a fim de fiscalizar e acompanhar a 
execução do contrato de n•. 06112013 • PRODAP, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execuçao e, determinando o que for 
necessário à regulariZação das posslveis falhas ou 
defeitos observados. 

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

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO OA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapá-AP. 03 de 
dezembro de 2013. 

WANJA~~hoASILVA 
Presidente Substituto do PRODAP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Rurap ) 
Max Ataliba Ferreira Pires 

PORTARIA N.0 1277/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUto DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP. no uso das atribuições 

. conferidas pelo Decreto n. o 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n. o 

033/20 13/COAF 1/R URAP 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Gedean Ferreira Costa, Responsável 
Por Atividade Níveiiii/COAFI, que viajou da sede 
de suas atribuiçóes Macapá. até Água Branca do 
Cajari e Laranjal do Jari. para realizar vistoria na 
Infra-estrutura, medição e recebimento das Obras, 
no período de 01 a ;.a._de outubro de 2013. 
Art. 2°) Dê-se Ciêlicia,~~ublique-se e Cumpra-se. 

· Macapá (A~-~ ~ NovembrÕ de 2013 

PORTARIA N.0 1278/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente 'do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n• 0078 de.03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n. • 
033/2013/COAFIIRURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Antonio Roque Coutinho Pereira .. 
Responsável Pó Atividade Nível 111/COAFI, que 
viajou da sede de suas atribuiçóes Macapá, até 
Agua Branca do Cajari e Laranjal do Jari. para 
realizar vistoria na Infra-estrutura, medição e 
recebimento das Obras., no perlodo de 01 à 10 de 
outubro 2013. 
Art. 2°) Dê-se Cifcià: Publique-se e Cumpra-se. 

Macapá (A~~4 bJ Novembro de 2013. 

MAX AT1LI 'A FERREIRA PIRES 
D1 tor.Presl~~nte_._ 

PORTARIA N.0 1279/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP.. no uso , das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. 0 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.• 
0397/2013/UADM/COAFI/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Manoel de Nazaré de Souza dos 
Santos, Artífice de Mecânica, que viajou da sede 
de suas atribuições Macapá, até Amapá, realizar 
serviços de carpintaria, reparõs elétricos, 
hidraulicos e demais suportes operacionais para 
atividades na Exposição Awopecuária e Pesca do 
Amapá-AGROPESC 3 .. no período de 18 á 23 
de Novembro de 20 
Art. 2°) Dê-se Ciên a, 

PORTARIA N.01280/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMEIÜO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP. no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011. e tendo em vista o teor do Memo. n: · 
0397/2013/UADM/COAFI/RURAP. 
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RESOLVE: 

Art. 1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor José da Costa Moraes, Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos. que viajou da 
sede de suas atribuições Macapá. até Amapâ, 
realizar serviços de carpintaria, reparos elétricos. 
hidraulicos e demais suportes operacionais para 
a1ividades na Exposição Agropecuária e Pesca do 
Amapá-AGROPESC 2013., no período de 18 à 23 
de Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciênci . 

MAXATALI 

ovembro de 2013 

Diretor Presidente 

PORTARIA N.01303/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP. no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n." 
39/2013-CPQA/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) DESIGNAR o deslocamento do servidor 
Nelson Santos de Almeida, Responsável por 
Atividade Nível, que viajará da sede . de suas 
atribuições Macapá, até Amapá, cõm objetivo de 
participar do Multirão do Programa Nacional da 
Documentação da Trabalhadora Rural. 
juntamente com Instituto de Colononização e 
Reforma Agrária/INCRA: no período de 27 de 
novembro à 02 de Dezembro de 2013. 
Art. 2°) Dê-se Ciê 1 , Publique-se e Cumpra-se. 

MAXAT 
Diretor Presidente 

PORTARIA N."1J04/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidênte do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO . RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no. uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Me mo. n." 
39/2013-CPQA/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) DESIGNAR o deslocamento da servidora 
Terezinha Cardoso do Nascimento· de Jesus, 
Coordenadora I CPQA, que viajará da sede de 
suas atribuições Macapá, até Amapá, com 
objetivo de participar do Multirão do Programa 
Nacional da Documentação da Trabalhadora 
Rural. junamente rom Instituto de Colononização 
e Reforma Agrária/INCRA, no perfodo de 27 de 
novembro à 02 de Dezembro de 2013. 
Art. 2°) Dê-se Ciênç!'a[P,u lique-se e Cum.pra-se. 

Macapá (AP), 2\d' ovembro de 2013 

MAX ATAL ERREIRA PIRES 
Diretor Presidente 

PORTARIA N."1305/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOL VIMÊNTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuiçóes 
conferidas pelo Decreto n• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011. e tendo em vista o teor doMemo. n.• · 
39/2013-CPQA/RURAP. . 

RESOLVE: 

Art.1°) DESIGNAR o deslocamento da servidora 
Valdirene de Fátima· Quaresma Ribeiro, 
Extensionista Social • Assistente Social, que 
viajará da sede de suas atribuições Macapá, até 

· Amapá, com objetivo de participar do Multirão do 
Programa Nacional da Documentação .. da 
T!éJ~Ihadora Rural, juntamente com Instituto de 
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Colononização e Reforma Agrária/INCRA, no 
período de 27 de novembro à 02 de Dezembro de 
2013. 
Art. 2°) Dê-se Ci(nd 

' Kl:~UL1AD0 m: IICIL\Çl,O 
CONVITE N" OI 5.'20 13-CPUC:\ESA 
TIPO ~1El\OR.PREÇOCiUlllAI. 
DAT:\: 29iJOi201.1 As I thOO 

blique-se e Cumpra-se. 

Macapá (A~. 26 

REIRA PIRES 

Sociedades de Economia Mista 

@iesa 
Rui Guilherme Smith Neves 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO OE PREGÃO 
PRESENCIAL 

A CAP/CAESA, através de seu pregoeiro. torna pública 
a homok,ga~~o do Pregão l'resencial n' 01012013, com 
o s~guinte objeto: A contratação de empresa 
especializada para fornecimento de prndutns 
químicos, destinados llO tratamento de água dos 
Sistemas de Abastecimento da CAESA. sendo que no 
cmame. obtivemo1 as seguintes empresas como 
vencedoras: 

: ll':EiiT.! ~::;, .. o :;·!!;t•e, ·.VAOOR'"<;>' ;. ·• •' l: -~ 
02 ' R$ 402.880,50 (Quatrocento1 e dois mil. 

oitocentos e oitenta r~ais c cinqucnta 
centavo~): 

05 - RS.l91.956jo-(Cento c noventa c um mil. 

L_. _ ~~~-t~~e;5t~s e cinquent~~s~~-:~is e. oite:aJ 

~:.:=""t~t':· -:':-::,i::.:~::-:f~'"'"-::' ''.,.'r,~ ... ~,<----''c_,;..~"""-.j 
R$ 1.998.714.00 (Um milhão novecentos c 

1 
noventa e oito miL setecentos e quatorze 

l ____ .!...1 "-rc"'a_.is..:..). ___________ ... _. __ ... _ .. ___ .. _ 

06 RS 107.850.00 (Cento e sete mil. oitocentos 
e c in uenta reais): 

07 RS 585.-I0(6Ü-(Quinh\!i1t;;;; c oitenta c 
cinco miL quatrocentos c cinco reais 
sessenta centavos). 

P.CSL:LT·\00 DC LICITA(.' AO 
Tc'J\Io\DA llt- PPRI'ÇO N' 01812013-Cf'IJ(',\f:~A 
Tlf'U ~11'\0R I'REVll<l.f)Ho\1. 
!lA! A· 2n.'ii.'?.OI i .\s IOhOO 

Of1Jt:l'O FARRICAÇ.\0 [ 1:'\ST.\L\Ç.\0 DE DIA ET..\ 
C0\1P-\CI'~. FF,CII-I.IlA, C0\1 C\Po\ClllADE P.\RA .!Om'/11, 
Po\llll,\0 n1 Cfl..\PA llf. \ÇO o\.Sl'\1 .. \.Jf•. CO ... SOANH: 
rsrF.CIFIC.\(0F.S E Ql'ANTIIHDES DETALHADAS \ESTE 
Tf.R\10 Of. RF.Ff.llf.'((:L\ F.SE1 1S A'(!:XOS,I'.\Il.\ 
A \ll'l.lo\('.~0 llO SISTI:M,\ llF. ,\(;t ·.~ llE Mi.\I'ER-\rt T:tt, 
\U ~ICÍPIO O F. S~NT . .\~A-AP, <k ;u.:ordo wm ilo:; tt:rtllllS do edital 
c"''"'"'· processo n" 201.J/71603·DIRTE!C:\ESA. VALOR. 
R$,50 000 00 (Dut<ntOI < Cmqucnta Mil Reais). 
HUM OI UGA(.'AO cmll2'12i20l.i: 
RlCURSOS. Opcra1·ào de Crcdilu POR!· PROGRAMA DE 
DESElS:VOLVI:vlENTO Rf:GIONAL INTI'GRADO.'!lNDES. 
I·.MI'RI·SA. An-IFCNO DO BR·\.~11. JNDI'!SlRL\ E COMféRCtO 
f)[ ?vt.~QUINAS E EQliii'AME\JTOS l.TD.·\ 
o:n 7.Jo9~Ao7:oooJ-86 · 
P~.V.t) IJI' FXI'CLÇ-itl 61) (< • tal dias 

;:::i ,.,..,. 
~'"'"""· ~4 d,S-ok n~o de 2013 

OirJ~·& J · us (,uimaràes 
l'rtsident oa CPlJC\l~A 

DB.IFTOREFORMA li[R,\L D[ FILTROS DE ARU .. \ Hil~I'!H. 
PARA OS Sl'iTI'Mo\S !SOl /II'X)S DO I'CRPJ:Tl'O SOCORRO E 
C LI OA DE ASFALTO , de acordo com n:; tenn0s díl cdltal e anc:xos. 
processo n'2013i47177-PRFStiCAE.~A 1'.\1 OR: R$143.671.66 
(Ccmo c vuarema e TrCs Mil. Scisc\.·nws ~· Sl·lcnta c Um Reais e 
Sc-;scnra c ~ei" \e,,tavos_l). 
HOMOI..O< i:\t,:,\o em 02'12<1111.l: 
R[ClJRSOS: IJNDES PEF 11. 
I:MPRESA: M R&.~~ \(!:.JSTRIJÇ.ÀO LTD.'\ 
l'NI'J: 118 21X jó.l!Otli)l·h2. ,.. 

PRAZO DE EXI:Cl'f,:Ao· 90 (n/ve!;-
1
aJ, ·(.a:., 

I '. 
Macapá. t~>.d' .em t• d< 2013 

Hirncy de ~u~ iuimanle~ 

L'C·\F'i.A 

(CEA 

Francisco Antonio A. Correia Lima 

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 
N"020/2013-CEA 

A Cor:1p<:u1t11a de t.let11C1dade do Amapá - CEA 
através da sua pregoeira, Nara Rila Carmo de 
Sousa. comun1ca que a sessão licitatóna referente 
ao 0 regào Prescr1C,al n" 020:2013-CL!CEA. CUJOS 

oo1etos Contratação de Err.presa Especializada 
e11' Engcn:mna para realizar Contratação de 
empresa espec1al'7.ada em engenhana para 
rea\1zar os serviÇOS de AMPl.I1\ÇÃO E REFORMA 
DA R D U DE r>/IACA.PÂ - BAIRRO SÃO LAZARO 
(IJfi.SSAi"<ELI\S O.A.S AVENIDAS JOÃO 
FAlCONERY DE St.N/1 e LUIZ L!NO IJOS 
SANTOS foi DESERTA. 

Macapa 29 de noverrbro de 2013. 

----~--_jg~L~~~ --
Nar? Rita/Carmo de Sousa 

-_ . Pregoe1ra 
PortaricfJl"379!2813/PRE-CEA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL. N" 02012013 -CLJCEA. 

A Comp<ln~<~a de Eletr'1cidade do Amapa . CEA 
através de sua Pregoeira nomeados pela Porta na 
n" 379. de 17 de ju:ho de 2013. comun1ca as 
f1rmas Interessadas, que estarà realizando nova 
l1c1tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
t1po Menor preço GLOBAL, no 'horano e forma a 
se,gu1r relac,onados. com base no que dispõe a Le1 
Federal 10 520 de ~~ de julho de 2002. 
regulamentada pelo Decreto n · 3 555 de 08 de 
agosto de 2000 da Lei [stadua: ;1" 04412007. da 
Lei Complen1entar n" 123/2006, de 14 de 
aezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 
~ ;!Q4 de C5 de setembro de /.007 pelo Decreto n" 
5.450/05 ue 26 ce março de 2001 e alterações 
posteriores com aplicação subsidiária pela Lei n° 
8 6136/93 a e 21 de Junho de 1993. A LiCitação tem 
como oldJoto Contratação de empresa 
espec1a'.:zaaa ern engenharia para real1zar os 
serv,ços li'.! AMPLIAÇÃO E REFORMA DA R.D.U. 
DE MACAPÃ BAIRRO SÃO LAZARO 
(PASSARELAS DAS AVENIDAS JOÃO 
FALCONERY DE SENA e LUIZ UNO DOS 
SANTOS) Estado ao Amapa. sob a 
resç:onsiJbi:l:i<Jde do DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA - DEEN da Companhia de 
Eletricidade do Amapá - CEA 

Abertura:18/i 2!20 ·, 3 
Hora: 81: 30min 
Local: Saia da Comissão de L1Citaç5o
CUPRECEA S1\0 na Av Padre Julio Maria 
Lombaerd. 1900- Santa Rita- Macapã- AP 
Visita Técnica: 12/12120132013, Hora as 08:00 
(Procura na DEEN/CEA Sr José Tadeu Madeira). 

OBS: EJ1Ial completo podera ser adqu1ndo 
g1al.uita:nente na sala da Com1ssão de Licitação da 
CEA r, o e1·dereço ac1ma c1tado. em arquivo digital, 
~u1a mld'a devera ser fornecida pelos l1citan.tes 
1nteressildÕs. ou. no S1te www.cea.ap.gov.br, 
guia de Licitações. 
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Macapá-AP 03 de dezembro de 2013. 

-· ~itv~ 
I'Jara ,Rita; Carmo de Sousa 
Pre~a · CL/PRE/CEA 

POIHARIA N° 37912013-PREICEA 

AVISO DE LICITAÇÃO' 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02212013 -CLJCEA. 

A Companh:a :Je Eletnc1dade uo Amapá CEA. 
atrilvés de sua Pregoe1ra nomeados peia Portaria 
n" 379. de 17 de Julho de 2013. comun1ca ás 
f1rmas inleressadas, que estará realizando licitação 
na modalidade PREG.Ã.O PRESENCIAL t1pc 
Menor preço por global no horário e forma a 
5eguir relac1onados. com base no que dispõe a Le1 
Federal 10 520 de 17 de julho de 2002. 
regulamentada pelo Decreto n' 3 555 de 08 de 
agosto de 2000. da Le1 Estadual n° 044/200?, da 
Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de 
dezembro ele 2006. regulamentada pelo Decreto n" 
5.20'1, de 05 de setembro oe 2007. pelo Decreto no 
5450105 de 2ti de macço de 2007 e a'terações 
posterJores com apl,cação subs1d1ana pelo Le1 n° 
8 666193 de 21 de junho de 1993 A L1crtação tem 
como objeto Contratação de Empresa 
especi3r;zada em engenharia para realizar os 
serv1ços de reforma da f·WU nc municipio de 
Macapa no barrro Jesus oe Nazaré (Passarela do 
/o.,xe e Ham:lton S1•va e Marci:io Di~s sobre a 
Responsabilidade de Fiscalização oo 
Departamento de Engenharia DEEN, da 
companhra de Eleinc1dade do .lima pá- CEA. 

Abertura 19/12/2013 
Hora: 8h: 30min 
Local: Sala da Com;ssão de L'Citação
CL.!PRECFA sito na Av. Padre Jút:o Maria 
Lor'lbaerd, 1900. Sa'lta P1la- Macapa- AP 
Visita TCcnica 11/12/2013 ás 09: OOh. 
Local (Sala da CEEN) Resp José Tadeu. 
OBS: Edil<il completo podera ser obtido 
gratt;Jta.mente 11a sala da Comissão de L1c:tação 
da CEA. no endereço ac1ma cttado. em arquivo 
digital. cuja mid;a devera ser fornec1da pelos 
;ic1tantes in:eressados ou. no Sile 
~!!WW.cea.ap.gov.b~, aba de Licitação.· 

M<1capá-AP 3 de dezembro de 2013. 

-- ----- :~(J}i;i_ 
Na r a Rita Carmo de Sousa 

Pregoera- CLíPRE:CEA 
PORTA'R-tÁ N" 379i13-PREICEA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02412013 -CLICEA. 

A Compannia de E:letnc1dacie ::lo Amapa CEA 
através de sua Pregoeira nomeados pela Portana 
n" 379, de 't7 de julho de 2013. comur11ca as 
firmas rnteressadas que esta'a reai1zando lic1tação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. tipo 
Menor preço global no horário e forrna a segu1r 
relac1onados. com base no que dispõe a Le1· 
Federal 1 O 520 de 17 de JUlho de 2002, 
regulamentada pelo Decreto n · 3 555 de 08 de 
agosto de 2000. da Le1 Estadua' n" 044/2007 da 
L e1 Complementar n" 12312006. de í 4 de 
dezembro de 2005, regulamentada ne:o Decreto n" 
5 204, de 05 de setembro de 2001. pelo Decreto n• 
5.450/05 de 26 de março de 2007 e alterações 
pos·.eriores com <Jpl!cação subsJdJana pela Le1 n" 
8 666/93 de 21 de Junho de 1993 A L1crlação tcrn 
como objeto Contratação de Empresa de 
Engenharia· · para realizar os Servi_ços de 
Reforma da R.O.U. Do Município de Macapa -
Estado do Amapá, nos bairros Laurindo Banha 
e Muca, sob a responsabilidade do 
Departamento de Engenharia - OEEN da 
Companhia de Eletricidade do Amapá- CEA 

Abertura: 20112/2013 
Hora: Bh. 30min 
Visita Tecnica; 10/1212013 (Procura na 
DEENICEA Sr Jose Tadeu Madeira). 
Local: Sa!a da Com1ssão de LICitaçãc
CUPRECEA s1to na /w P;;dre Júl;o Mar'a 
Lombaerd, '900 ·Santa R1ta -- Macopa · AP 
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OBS: [:Jiial con-pieto poderei ser adq,urrco 

gra:~.u:arr.erte na >ala aa C:Jnrrssao de t.,crtação oa 
Cl::1\ ·,o e<~dereço ?.Cimil ci:ado em éllqC.rvo drglial, 
:.r1a r1í0ra deverá ser forr·ecrda relo" llcrtantes 
in;e,essados o~ no Srte www.cea.ap.gov.br, aba 
de Licitvção. 

iVlacapa-.A.P C3 de dezembro a e 2013 
., 

- ·---- --~- (_~~- ·:--~~~-~-----~ ·-·· 
~.~r~ Rita Carrno de Sous~ 

:::>-P.gyena C:l. Pt.-;E .. CEí!. 
:>yc:..,p,,.:, w 3~9 z:· :;.Pf3E:ct:.:.. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 08212013 -CUCEA. 

A Cor:pan-.. a de F:letn:.dadc. do f.\méipa . CEA. 
airaves de sua Pregoerra nomeado pela Portana 
no 370 de í7 de JULHO de 2013. cornunica as 
f•rmas interessadas. que estará rea:tzando 
licrtacào na mcoa!rdace PREGÃO PRESENCIAL, 
lrp::. Menor preço por item, no horárro e forma a 
seguir relacior.ado.s. com base no que dispõe a 
L''' Federa! 1 O 520 de 17107/2002'. pelo Decreto n'· 
5A50/05 de 26 de março de 2.007, do Decreto n• 
3 555 de 08 (}c agosto de .i 000. Lei 
Co.-nplaMe.1tar 17.31?.006 e. subsr:J,a!iamente. oc:la 
i.e' n" 8 565:92. e nilerações servrço Cor.trai~ção 
de 01 :J''') Veicu.o Fluv,;;l t·po Catrwa. para 
a1e1ner as co1nunrdades ribeirinhas da i;ha de 
'3;;rtana. E1estâo Pi'atrvi1 e acJa:ente5 onde são 
rea •zado$ servrços cornercrais de manutenção de 
reót: de e~ergra 2 Jter'ci1mentos einergenc:ars e a 
se c e /IGS'\ nç. MurHc i pro c1e Sa'1tJna 

Abertura: 19!12.'2013 

Hor.1: ·t t:Oüh 
Local: Sala da Cc:r •• ssão de lrcitJção
CLtPRECEA sito na /w Padre Júlio Mana 
Lomb11ercL í!JOO- San:a Rna- Macapá. f.\P. 

OBS: l:drlcll completo podera ser obt,do 
graiU.tamente na sala aa Conussão. no endereço 
3C!'ra crtaclo. e!Tl arquivo dig1tal. cu;a mídia 

devera ser ~crnecida pelo .ntcressado 0:.1 no Siie 
www.cea.ap.gov.br. 

fli1.<ori-l 03 ele oezembro de 2013 

Nara Rita Carmo de Sousa 
P-ego~,ra - CLiPREiCEA 

i-'OR í Af:l1.!0i~]_/9/20 13-P.r:\EiCEA 

((poDER LEGISLATIVO) 

(Assembléia Legislativa do Estado) 

Dep. Amiraldo da Silva Favacho Júnior· 

CONVÊNIO N" 033.2/2013- AUAP 
PROCESSO N" 1921/2013- PREStDéNCJAIAUAP. 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ E A ASSOCIAÇÃO MACAPAENSE 
DE ARTESÃOS E ARTESÃS • AMAARTE 

A ASSEMBLÉIA LEG1SLATIVA DO ESTADO 
DO AMAPÁ- ALEAP, CONVENENTE, pessoa jurldlca de 
direito publico interno, com sede no Pahlclo Nelson 
Salomão, locaUzado na Avenida FAB, s/n•, Centro, CEP 
68906-005, Ma capá - AP, Inscrita no . CNPJ n• 
34.868.927-0001-60, neste ato é representada por seu 
Diretor Geral, Sr. RAIMUNDO WILSON BORGES DA 
SILVA, Portaria n• 152712013-AUAP, publicado do DOE 
N• 5486 de 12/0612013, brasileiro, casado, Contador, 
portador do RG n• 6.093.003/MG e CPF n• 062.218.313-
34, residente e domiciliado na Rua 3, n• 285 - Conjunto 
Residencial Portal do Sol - Bairro Un1versldade, CEP 
68.903-419 nesta capital de conformidade com a Lei n• 
1732 de 0410312013, publicado no DOE N• 6422 de 
07/03/2013 e Portaria n• 1498/2013-AL. de 27/03/2013, 
publicado no DOE de 29/05/2013, e do outro lado, a 
ASSOCIAÇÃO MACAPAENSE DE ARTESÃOS E 
ARTESÃS • AMAARTE, como CONVENIADA, com sede 
na Avenida Raimundo Peres de Athaíde n• 913, Bairro 
Universidade, CEP: 68.903-440, Município de Macapã, 
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inscrita no CNPJIMF· sob o n' 14.12A.369/0001·10, neste 
ato representado J)eto seus representante legal, Sr. 
JANSEN RAFAEL. DA SILVA, brasileiro, casado, 
Artesão, Portador d'o RG n•. 204.792/SEGUP e CPF n• 
816.581.502-44, residente na Rua Professor Tostes n• 
2408- Bairro Santa; Rita- CEP: 68.901-316- Maca pá
Estado do Amap~, resolvem celebrar o presente 
CON~NIO, com fundamento na legislação de regência 
a·pllcável à espécie e no Processo n.• 192112013-
PRESI/AL, tudo n·a conformidade das cláusulas e 
condições seguinte.s: 
CLÁUSULA PRIMEIRA· FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
·Lei n•. 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores; 
·IN N" 01, de 151011,1997- Celebrações de Convênios. 

Processo Administrativo n• 1921/2013 
PRESID~NCIA/AUAP; . 
CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO: 
2.1. ·O convênio tem como objetivo o apoio, com o 
repasse de recurSos financeiros, pela CONVENENTE 
em favor da CONV,ENIADA, para a realização do Projeto 
"PROJETO MULTIPLICAR", que tem o propósito de 
resgatar, manter e multiplicar a hlstorla e a cultura do 
amapaense. 
2.2. O projeto pretende trabalhar a conscientização 
ambiental através do reaproveitamento de matérias
primas como: ma~eiras, fibras, sementes e outros; 
2.3. Introduzir conhecimentos artis'ticos sobre as 
iconograflas Cunani e Maracá para as escolas 
estaduais e toda a comunidade; 
2.4. Garantir a preservação de importantes 
manifestações éulturais, o artesanato e artistas, 
gerando assim, a, renda familiar. 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR: 
3.1. Para os fins deste instrumento a CONVENENTE, 
repassará para • CONVENIADA, no corrente exercício 
financeiro- 2013, a quantia de R$ 16.000,00 {Dezesseis 
mil reais), sendo, que o repasse se rã em única parcela. 
CLÁUSULA SEXTA-DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
6.1. Os recurso!i' destinados ao cumprimento do objeto 
deste ajuste correrão à conta de recursos. previstos no 
Orçamento da .Assembleía Legislativa do Estado do 
Amapá - At:EAP, do Programa de Trabalho. 
01101.0152.2571.o1.031 - "DESCENTRALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES LEGISLATIVAS", Recursos de 
Transferéncias. Duodecimais: 107 RP, Elemento ,de 
Despesa 3390.~9.00.00 - "OutrOS Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica" Sub - Elemento 3390.39.99.00 -
"Outros Serviç.os de Terceiros- Pessoa Jurídica". 
CLÁUSULA SÉTIMA: VIG~NCIA E PROR OGA ÃO 
7.1 • O prazo de vigência do presente 
data da assinatura do mesmo até 15/1 013. /1 

l'!! I,. '''bj 11 _l,flo.v mbro•dc 2013. 
I! 

!J '/V· 
"es da Silva 

er IAL-AP 
ENENTE.:' 

Maç;tp~= 

Raimu ~-WII 
tgl~etor 
I co 

{(PoD~R JUDICIÁRIO) 

(Tribunal de Justiça do Estado ) 

Des. Lui~Carlos Gomes dos Santos 

Ofícios Judiciais 
Vara,s c Secretarias da capital 

CORREGEDORIA·GEqAL DA JUSTIÇA 

MAPA DE ARRECADAÇAo DE CUSTAS JUDICIAIS 

Período: 01/1112013 •3011112013 

IAXA 
COMARCAS CUSTAS 

JUDICIÁRIA 
CERTID.OES TOTAL 

IJAP 8.586.73 605.60 O.Oil 9.192.33 

M•capâ \39.2ê2.51 260 217,85 6.347.28 405.827,64 

Amapá 341,51 53.60 0.00 395.11 

Calçoene 0.00 0,00 0.00 0.00 

F. Gom•s: 1.781.43 1.4:0.97 14.03 3.206.43 

L. do J•rii 3.718.39 4147.65 204,10 8.070,64 

Mangio~ 169.87 797,44 14,03 481.34 

Oiapoqui 1.49i.il 127.30 31,89 1.651,91 

Pedra Brlnct 341,95 9.8?8.60 0.00 10.220.55 

Porto Grinde 1457,33 790,28 0,00 2.247.61 

Santana! 40.683.65 18.212,26 774.31 59.670.42 
... . -- ····---------

Pâg. 

~-----~- -------
S. do Navio 1\8,26 1 021.9) 0(}) 1.140.16 

lanarugú•IL 335,51 1.250.71 O.Oil 1.595.22 

T. Recusa 471.7õ 0.00 0,00 47'·.76 

V. do Jari 0,00 313.41 42,09 j65,50 

Total 198.762,32 298.347.57 7.427.73 504.537.62 

~~s.~p_lnclusos valores provel11f!JífLrlí!.UJ.~nas d~ 

mJ!I!o!s fixadas .. çºm base no antgo 49 do Cód/90 Penal 

Ministério Público Estadual 

(Procuradoria Geral de Justiça 

lvana Lúcia Franco Cei 

PREGOEIRA· PORTARIA: 0125/2013 

RESULTADO FINAL DA LICITACÃO 

MODALIDADE: Pregão Presencial n.• 079/2013 

Menor Preço. Global 

26/11/2013 

TIPO· 

ABERTURA: 

HORA: 12:00:00 

PROCESSO N•: 3006662/2013 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AMBIENTAÇÃO NATALINA DO 
PRÉDIO SEDE DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO 00 
AMAPÁ • MPAP, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAPÁ, 
PROMOTORIA OA CIDADANIA E ARVORE SAMAÚMA. NA 
CIDADE DE MACAPÁ E A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
SANTANA. LOCALIZADA NAQUELE MUNICiPJO, 
INCLUINDO LOCAÇÃO DOS MATERIAIS DE DECORAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO. conforme especificação no Termo de 
Referência. 
VALOR GLOBAL: R$ 100.000,00 

VENCEDOR: E. M. MARTINS NUNES ·ME 

TERMO DE AOJUDICACÀO 

Com fundamen1o no inciso IV do Art. 3'· ele o inciso XXI 
do Art. 4°. ambos da Lei n• 10.520. de 17 de julho de 2002. 
procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto à licitante vencedora, 
conforme decisao regrslrada na Ata da última sessão, do dia 
29/11/2013. 

. Macapá-AP

1
. 02 d defmbro de 2013 

, ~L-) . 
Helenize Co a de ~oraes 

Pregoeira ficiai!MPEA 

TERMO DE HOMOLOGACÃO 

A Diretora-Geral do Ministério Público do Estado do 
·Amapá. usando das atnbuições que lhes são conferidas por 
lei. considerando os critérios legais da legislação per1inente 
e observando os preceitos do Artigo 43. Inciso VI da Lei 
8.666193, résolve HOMOLOGAR o julgamento da licilaçao na 
modalidade Pregão Presencial n• 079/2013, rea-lizado pela 
Pregoeira Oficial Helenize Corrêa de Moraes na última 

• sessão do certame supra-epigrafado. conforme Ata do dia 
29/11/2013, as 12:00:00, que ADJUDICOU o objeto da 
presente locitaçao â licitante vencedora. conforme 
especificado no Resullado Final da Llcitaçao. 

Macapã-AP, 02 de dezembro de 2013 

Homologo, na forma da lei 8.666/93, 
e a~erações posteriores. 

i"'~~ Ora. ele Silva Aguiar 

_ O. retora-Geral 

I'REGOEIRO. /'orlaria n•. 126/Zfi/3-GABII'G.I 
IU:St:LT,\IlO FI !'IA L ll..\ t.ICIT:\(ÀO 

MODALIDADE: l'regilo N' 0(,412013-MJ'.\r 
TIPO: .\·lf:!'IOR PRF.ÇO, ~lohat. 
DATA DE ABERTURA: 28/1112013 
HORA· . I I :30b 
OBJETO AQUISIÇ.ÁO. DE MATERIAL. 
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Maca ã, 04.12.2013 

·.' 

(resumido): PERMANENTE (l!oidade 
Condensadora, Unidade F.vaporadora, 
l'nidad~ interna e,·aporador de alto 
ralur sensível e Kit de hackup para 
C\'aporadores de alto calor sensinl) para 
o MPAP, ronforme especificações e 
<tuantidadcs constantes no termo de 
rderência e ane•os do .:·ditai. 

r ROCESSO: ,WOM8 7120 13-!11 PA P 
----:-:VA""L;-:0::-:R::----, 

VENCEDOR TOTAL 
;

1

j GLOBAL 
R$ 

lFAA1 DA AMA_ZONIA INDÚ5:TJ60.000,00 
! TRIA E COMERCIO DE AR I . 
I CONDICIONADO L TOA . I 
~~:PJ: 84.113.34910~~~-20 ~ . 1 _j 

TERMO DE AOJUDICACÍO 

Com fundamento no inciso IV do Art. 3' de o 
1nciso XX do Art. 4' ambos, da Lei n' 10.520, de 17 de 
JUlho de 2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto à 
licitante vencedora do certame com o respectivo valor 
total acima mencionado conforme decisão registrada na 
ata da sessao do dia 28/1112013 

, Macapá-AP, 29 de novembro de 2013. 

/'?,b~P~/id~oJllro 
Pregoeiro/MPAP 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Diretora-Geral do Ministério Público do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhes são 
conferidas por lei, considerando os critérios legais da 
legislação oertinente e observando os preceitos do Artigo 
43. Inciso VI da Lei 8.666/93. resolve HOMOLOGAR o 
julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial 
n°.06412013-MPAP, realizado. pelo Pregoeiro Antônio 
Pereira da Costa Neto na sessão do certame supra
epigrafado, do .Qia 28/11/2013. às 11:30h. que declarou 
VENCEDORA do objeto da presente licitação. conforme 
especificado no Resu~ado Final da Licitaçao. 

Macapá-AP. 29 de novembro de.2013. 
Homologo, na forma da lei 8.666193 e 

Lei 10.520102. e alterações posteriores. 

'j';; .z. ·,fJJ../'""~'-
0,.. ELD'ETE SILVA AGUIAR 

Promotora de Justiça 
nir"t.ora-GeraiiMPAP 

RESULTADO FINAL DA LICITA,CÃQ 

MODALIDADE: 
TIPO 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RESUMIDO) 

PROCESSO 
VENCEDOR 
VALOR GLOBAL 

CONCORRÊNCIA N°. 00412Ó13 
MENOR PREÇO GLOBAL. . 
26/11/12013 
10:00H 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
REALIZAR SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA A 
CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO 
COM ESTACIONAMENTO DO 
ENTORNO .DO PREDIO SEDE DO 
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS CONSTANTES NO 
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, 
MINUTA CONTRATUAL E ANEXOS 
DO EDITAL. 
3006867/2013 
EDIFICA ENGENHARIA L TOA 
R$ 1.629.596,95 (hum milhão 
seiscentos e vinte e nove mil 
quinhentos e noventa e seis reais e 
noventa e cinco centavos) 

TERMO DE ADJUDICACAO 

NA FORMA DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇ0ES 

POSTERIORES. PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

DA . CONCORR~NCIA N'. 004/2013 A EMf'RESA 

VENCEDORA DO CERTAME: EDIFICA ENGENHARIA LTDA. 

NO VALOR ACIMA. PARA OS s·E ÇO~ PRETENDIDOS. 

RMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A DIRETORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO 00 AMAPÁ. USANDO DAS ATRIBUIÇOES QUE 
LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO OS 
CRITÉRIOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43, INCISO VI 
DA LEI 8.666/93. RESOLVE HOMO~OGAR O JULGAME_I'fl'_() 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO/MP·AP, 
REALIZADA NA ÚLTIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA
EPIGRAFADO DO DIA 02/1212013. ÁS 10:00H, QUE 
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A 
EMPRESA VENCEDORA. 

MACAPÁ-AP, 02 DE DEZEMBRO DE 2013. 

HOMDLQGO, NA FORMA DA LEI 

8 666/93. E AL TERAÇ0ES 

POSTERIORES 

l ,~~ 
ELD~TE SILVA AGUIAR 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

.DIRETORA-GERAU MP-AP 

PREGOEIRO· Portaria n°. 012412013.-GABIPGJ 

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 

MODALIDADE 
VALOR GLOBAL: 

Pregão N• 05612013-MPAP 
R$129.500,00 

TIPO: 
DATA DE ABERTURA. 
HORA 

MENOR PREÇO GLOBAL. 
26/1112013 
09:00h 

OBJETO (resumido): Registro de Preços para 
futuras e . eventuais 
aquisições de Material de 
Consumo do tipo Tapetes e 
Carpetes. 

PROCESSO: 300481312013-MPAP 

[ ·~~- EMPRESAM'"'E:::-N"'c""Eo=-o""RA=-:------

1 Y. M. A. MARTINS ME 

L 
CNPJ: 13.059.85410001-95 

VALOR R$129.500,00 

------·-
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Com fundamento no inciso IV do Art. 3' de o 
inciso XX do Art. 4' ambos. da Lei n' 10.520. de 17 de 
julho de 2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto a 
licitante vencedora do certame ·com o respectivo valor 
.total acima. mencionado conforme decisão registrada na 
ata da sessão do dia 26/11/2013. 

·-==:~~f:_~~-de dezembro de 2013. 

Marcos R~gàlhães de Abreu . 
Pregoeiro/MP-AP 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
A Diretora-Geral do Ministério Público do Estado 

. do Amapá usando das atribuições que lhes são 
conferidas por lei. considerando os critérios legais da 
legislação pertinente e observando os preceitos do Artigo 

Pãg. 43 

TERMÕ-DE.ADJÜDicACÃO 

Com fundamento no inciso IV do Art. 3' ele o. 
inciso XX do Art. 4' ambos. da Lei n' 10.520. de 17 de 
julho de 2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do Objeto à 
licitante vencedora do ·certame com o respectivo valor 
total acima mencionado conforme decisão registrada na 
ata da sessao do dia 29/1112013. 

MacaJ)!-AP, 29 de nov.embro de 2013. 
~-. -") (1 ) . 
'f>e;~ CJa Costa ~ét~ 

• · PregoeirotMPAP · 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Diretora-Geral do Ministério Público do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhes sao 
conferidas por lei, considerando os critérios legais da 
legislação pertinente e observando os preceitos do Artigo 
43, Inciso VI da Lei 8.666/93, resolve HOMOLOGAR o 
julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial 
n'.07012013-NIPAP, realizado pelo Pregoeiro Antônio 
pereira da Costa Neto na sessão ·do certame supra
epigrafado. do dia 29/11/2013. às 0900h, que declarou 
VEN.CEDORA do objeto da presente licitação. conforme 
especificado no Resultado Final da Licitação. 

Macapá-AP, 29 de novembro de 2013. 
Homologo, na forma da lei 8. 666193 e 

Lei 1 O 520102. e alterações posteriores. 

·fr~~----
Dr". EtETE SILVA AGUIAR 

Pr otora de Justiça 

OI .JC?.~.:Q~.~IIMPAf>_ 

PKHF:ITl'R.\ \WI\ICIPA!. O F. MAC.\P.~ 
fT'iUM,'.i.O Ml '<ICWAL.IH Cn.n·K.\ -·H.\HTil 

Tnrna púhlico quo:: REQl!ERLL' ao I\1AP a Lict'll\'~ Prhi~ e 
Urença clr lnsralaçAo pnm cm;struç~o do Ccntr('l de ,\nc;; c r.sp<lnC!' 
t lruficadus- CELI~.Io::;.~Jizl'ld:l na A\'r1mln Dom Jose 1\lnntano Cllnl a 
Rua Djalma Nas.:imcnto no BaJÍro Lcr~o .. s/n. no Mumc1p10 d~ 
Macapa. E5tado do Amapá. 

Macnpá·.-\p 04 d~ Dezem~m de 201) 

43. Inciso VI da Lei 8.666/93, resolve HOMOLOGAR o· 
julgamento da licrtação na modalidade Pregão Presencial 
n'.056/2013 - realizado pelo Pregoeiro Marcos Ravel >
Magalhães de Abreu na sessão do certame supra
epigrafado, do dia 26/11/2013. às 09:00h, que declarou 
VENCEDORA do objeto da presente licitação, conforme 
especificado no Resu~ado Final da Licitação. 

\ r\~J)V'Coj'A~It\. s..c. 1:v;, n 'lllJW. 
dti'E\HRI"A S~~TOS PEREIRA 

Uirttorn Prcsidt•nte em J>urcírio 

A VISO rn: I.ICITAÇÀO 
TOMADA DF: PREÇO 004120l3 

Macapá-AP, 02 de dezembro de 2013. 
Homologo. na forma da lei 8. 666193 e 

Lei 10.520102.:e ~e~:~. 

Dr" El~te SilVa Aguiar 
Prom~tora de Justiça 

Diretora-Geral 

PREGOEIRO ·l'flrlaria ~~~ 12612013-GABIPGJ 
RE~lll.T,,\00 FJ'i.\L liA UCITAÇ'ÀO 

MODALIDADE: Pregão "i' 070/2013-~II'AP 
TIPO: '1ENOR PI~EÇO, globat 
DATA DE ABERTURA: 29/1112013 
HORA 09:00h 
OBJETO AQUISIÇÃO OE tMA 
(resumido) SOLllÇÀO(SERVIÇOS E BENS) PARA 

CAPTURA AUDIOVISt:AL, GRAVA· 
Ç . .\0 DIGITAL, ARMAZENAMENTO, 
GERENCIA.\1F:NTO E DISPOJ\1-
BILIZAÇ . .\0 OESTAS INFORMA-
ÇÕES POR MEIO ll!CJTAL E 
TEXTUAL para consulta de audiências, 
oitivas, reuniões e licitações, incluindo · 
instalação, t~cinamento e suporte 
técnico, conforme especificações e 
quantidades constantes no termo de· 
referência e anexos do Edital. 

PROCESSO· 300672411013-MPAP 

I VENCEDOR 

KENTA INFORMATICA LTDA 
CNPJ: Ot.276,33010001-77 

VALOR! 
TOTAL ! 

GLOBAL . 
R$ 

79.220,10 

A Prefeitura Municip:tl de \ia7.ag:lo - PMMz. através d1..1 Su::1 

Comissão Permanente de Lic1tação. toma pU.blko para conhecimento 
dos interessados que fará reali7.ar·sc ltc1taçào Tomada de Preço. do 
tipo "Menor Preço Global", a Contrataç:lo de uma Empn:sa para .:~ 

construção de uma quadra escolar roliesportiv3 cobertJ com vesliáno 
TC- PAC 205897f2013, no dia 23 de dezembro de 201 l. ils09h. sito a 
Rua Presidente Vilrgas n 200. centro de IV!azag~o -AP. Dema1s 
informações, poderao ~er contidos no endereço ac1ma mencionndo. 
em horário nonnal de expediente. 

Mazagão"(;;_;: ;;~;·:; ~1fe2013 
1
'. l.uana Bnto 

I PreSidente CP • P/\ 

G~ 
Santana 

, •. -·•·.·:•,'<.•• 

TERMO DE·CONVt:::-iiO O li COOPERAÇAO TEC!'iiCO
FINAi\C:EIRo\. N' OOJ/2013-P~IS/f JAP/IAPEN 

TERMO nE CO;o."\'ÊNIO DE 
COOPERAÇ,\0 TF.CI\ICO-FINANCHR:\ N' OQin013 
• I'MS. QUE EI\TRt: SI CELEBRA)! O MUNICLPIO 
DE SANTAM -l'MSATRAVÉS !lA St:CRf:TARIA DE 
OESE:"<VOLVI~II:!'iTO URDANO E IIE:SUWOS 
SÓL!llOS. TRIIItJNAL llE .HISTlÇA DO ESTADO DO 
.\~1.\P.-í. ··· TJAP, ATR-1.\'ÉS tlA J•e 2' VARA llA 
COMARCA OE SA'ITA:-IA, E O INSTIH.ITO DE 
AIJMINISTRAÇÀO Pt:NJTEl'iCIÁRIA 00 A\L\PA -
1.\t'EN, PARA OS FII\S NEU: DECLAKADOS. 

Prlo presente instrunlento público de con,·tnio. e 
nos melhores termos dt dirt:ito. · de um lado, como 
CONCEDENTE, o Mll'IICIPIO DJ:: SANTA .. NA - PMS, ente 
jurídiro de direito p~hlico interno, C:-IP.I o' 23.066-6-10/UOOI-08, 
com sede ~dministrativa na :\\'. Santana, n' :1975, bairro Parnisu. 
nesta Capital, rl'prcsent•do por seu Prefeito Municipal, ROHSO!'i 
SANTANA ROCJIA FREIIlF.S, brasileiro, t••s•do, portador da RG 
u• 298934-AP, CPF n' 6J5.500J22-34, residente e domiciliado 



Maca á 04.12.2013 

nesta Cupitul. na .\1. Rua D-28. n' 4~M- bairro Vila Amazonas, 
tendo como 1:-iTER\'Ei'iiEi\TE a SECRETARIA 'IIIJ'\ICIPAL 
UI; m;SI:WOJ.H\Jt;NTO URIIM\0 E RI::SIDt:OS SÓLIDOS· 
PMS. representado pelo seu litular • Sr•. JANDIRA JJt;NRIQIJE 
Df. AR,\f.IO SII.\'A, hrasildrn, portador• dft C.l. N" 182893-
4·'SSPII'II, CI'F n" 021.395.674-80 . residrntc e dorniciliacla nesta 
ridudc. "" Av.: Custelu Branco. o' 2738 • Bairro Parafso. e de 
uutru l•du. u TRifll::'IAL DE .lf!STIÇA DO ESTAilO lJO 
. UI.~r,\, prssoa juridifa de direito publico. C:'II'J n" 
3~.8i0.57(•.'11001-~l, rom sede mhnini~trllth·a na Rua Grnrral 
Ronclo.n, n' 1195, buirro Central, repr<scnllldo por s•u Presldent<, 
o Desrmhargador lUZ CARLOS (;OMJ>:S DOS SANTOS, 
brasiltiro. rasado, magistrado, portador da RG n· 23030/SSPIDF. 
CPF :'i' 004.987.932-40, rt.sidente e domicili•do nesta cidadt, na 
Rua Paraná, n' 34Ci - Bairro Santa Rita c o r:-.-snnrro m; 
AllMI:'IISTRAÇ..\0 l't:i"l'l'"i\CI.ÁRIA DO I::STADO DO 
AM.\PA, insrrittJ no C:'iPJ n' 04.615.070/0001..0~. com srd• nn 
Rodo1·1a Ouca Serra, 1\M 07, CnbraJ7jnho, Fone: (0u96) 3261· 
2713, nrstc alo rtpmentado l'tlo seu Diretor Prrsident• o Sr. 
NIXOl\ 1\E:-INEDY MONTEIRO, brasileiro, casado, dcltgado, 
porlJldor da RG N' 2160047-SSI'-IW e do CI'F n' 771.907.341-04, 
residenlt e domiciliado nestA rldadr. como CO;\ Vti'it:NTl:S. 
ttndo tomo I:'ITER\'Ei'ilf.NTE a I" e 2' VAR<\ OA COMARCA 
DE SAl'TAI'iA , tom sede no Fórum da Comarca d• Sautano. 
situado nn Ruo Cláudio Lúcio Monteiro, sln, bairro 1\'ovo 
llori>.ontr. nrslr alo rr.prtsrntado prlos Jul7-ts de Direito Titular 
d:t I" e 2" Vara da Comarca de Santana . o E•mu. Dr. 
NOR~Io\NDES ANTÓNIO DE SOUSA ' Dr. EDUARDO 
N:WARRO .\IACI-1.400. rcsol•·r.m de comum acordo rclehrar o 
pr·esenle TER\·10 IJE CUN\'Ê:-110, mrdionlc u dAusnlas r 
rondiç6rs SC'J?:uintrs: 
CLÁUSlLA PRIMEIRA- DO Fli':\DA~IEi\TO LEGAL: 
O presente CONVÊNIO tem re!paldn legal nas disposições do on. 36, 
§ I" da f.< r de .Fxecuç:\lll'cnnl. n• 7 210, de 1984, dn Lei Estadual n• 
342. de 09/05/1997, an. 37, capul, da Constituiçao Federal, an. 116 da 
Lei federal n' R.6fi6193, Resolução n' 96 Conselho Nacionnl de 
Justiça . 
CL.Ü:SVlA SI:Gt::'IDA- DO OBJETO: 
O pre!:ente Com·enio lem por objetivo o execuçâo do Projeto 
'"Traonlhnndo e se Libenondo" visando a inclusão social de 
rc~sodulilanUus que cumprem pena em regime aherto no lnsÚtuto de 
Adminisrrnçâo Penitenciária ~ J..o\PE~~ • regime aberto junto as I' c 2• 

· Vmas Criminais de SamnnarrJAP c egressos do IAPEN junto à 
Prefeitura Municipal d< Santan:c por meio de capaciUÇllo e alocnç.!o 
n1l mer~1.do de rrnbo1lho. 
CLÁt:SlJl.A n:RCEIRA -ll.l \'IGEI\CIA: 
O pt\!'St;ntc Coa\·~nio tcrH a vi,g~nda de 12 tdoze) meses. a partir da 
data de sua a.%tnatura. podendo w prnrmg:ldo confon~e intcrem das 
partes e nos renn•'=' da leei~laçllo nplic:h·el. 
CLÁ\•SliLA Ql:AUH · OAS OBRIG.\COES: 
As parte!» se obrigam a exec-utar as ohrigaç~es o..~suntidns por fi'lrçn 
deSte Con\~nio conforn1c aqui se explicira: 
1- liA CU\OJlt:'\H:- ~lli:'IICIPIO DE SANTANA: 

a) Assegurar os recursos alocados para ntendrt aos objecivos .do 
presente Convblio na formo descrito nos Anexo I 4o presente 
Instrumento, obsCMida a sua disponibilidade financeira: 
b)~ronquear o ~o (Wa .o ~p111hamento e a fiscali7,açlo da 
execuçio fasico-fmanceiro, prC$lmldo assessoromet~to ltaúoo p11111 o 
alcance dos objetivos qualitalivos c .quantitt!livo:; das ações 
desenvolvidas no prtsente CONVeN!O; 
c)Promovcr a prorrogaçAo "de oficio", para o prazo de •igencia do 
ptéscnte CONVIiNIO. 
11 • DA INTERVENIENTE- SEMD.Uit:ESIPMS: . 

a)Coordcnaçaó Municip~ e acompa.nhiiiÍlCnto psicossocial do! 
rcssocializandos; 

(DIÁRIO OFICIAL) 

b)Sclcção c encaminhamento dos egressos do IAPEN ao Projcio; 
c)Apoio ao IAPEN e à I' e 2' Varas Criminais de Santána na 

selcçllo de ressociali71111dos para ingresso no Projeto; 
d)Monitonuncnto, acompanhamento e JiscalizaçAo ditria dos 

ressocialiZI!Ildos e dulllllle as atividades laborais; 
e)!\uxllio Financeiro mensal no valor de 75% (setenta e cinco por 

cento) do snlério mlnimo vigente aos 2S (vinte c cinco) ~eficifltios: 
I)AquisiçDo de material de consumo para o projeto . 

g)Disponibiliw ReCUllios Humanos: CoordcnaçAo do Projeto, 
Coordenadores/Instrutores nas Secretarias Municipais: · 

. h)Executar as ações necessárias à consecução dos objetivos do 
CO,.,'Vt.NJO; I • . 

i)Aplicar os recursos d;iponibili1.ados estritamente no objeto do 
presente CONVtNIO; · · 

j)Manter registros contábeis específicos para acompanhamento e 
controle de fluxo de recurso.< e aplicações. 

.IJI. OA CONVENENTrJINTERVENIENlES: • TJAP/l' e 
2' Varas Criminais de Saolana 

8 )Sclc:çâo. aoompanhamcnto c avaliação dos ressocioliWldos de 
regime aberto, com homologaçâo do ingresso dos mesmos no Projeto e 
encaminhamento a Coordenação Municipal; 

b )s~lcç.ao c ocompa:l)larnento. dos ressocialilJUldos de regime aberto 
junto à Coordcnaçilo Municipal. 
c)Monitorrunento, acompanhamento c fiscali7.açllo mensal dos 
ressocializandos de regime •bctto durante as atividades laborais; 
IV· DA CONVENti\'TrJL\TERVENIEN'f.ES: ·IAPEN 

a) SelcçAo, acompanhamento e.. a~iaçao dos 
ressociali7.111dos de regim< aberto, com bnmoloBaçao do ingresso dos 
mesmos no l'rojeto e óncominhamenlo à Coordenaçlo Municipal; 

b) Monitoramento. acompanhamento e fiscalizaçao difltio 
dos n:ssocializandos de regime abeno duranle as atividades laborais; 

c) Seleçao e acompanhamento dos ressocializandos dc 
regime abeno junto à CoofCk:naçllo Municipal. · · 

CLÁUSULA QUINTA· DOS RECURSOS: 
Os recursos destinados à execuçao do pmcnte coNYtNJO 
correspondem a um ''alor global dc RS 1511.550,00 (CE"70 
CU\QUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINCOENTA 
REAIS), para duraÇao de 12 (DOZE) meses, oriundos do Tesouro 
Municipal, alocados conforme Anexo I, inlegnttrtes do presente 
CONVtNJO. • . 
q.ÁUSliLi\ SFHXTA • DOS PRAZOS DE EFETIVAÇÁO DAS 
DESPI::SAS: 

Para fins de compro\'I!Çtío de gastos !'ao setto 8QCÍtas dcspçsas 
efetuodas em ditas 1llttetiores ou posltriores a vigtncia do presente 
CONVf:NIO. 
CLÁUSULA SÉTIMA· DA MODifiCAÇÃO E DA.RESCIMO: 
O presente. CONVÊNIO podera sofrer modificoçOes, tricdianll: Tcnno 
Aditivo, inclusive quanto ao l'alor • l vigência, se assim interessar as 
partes. bem como pôdcni se-r rescindido nas h ipólcses contempladas nR 

legislaçao aplicável. 
CLÁUSliLA Oll',4.V.o\ -.DO ··oRO: . 
A Comarca de Saniana é ó foro competente para d,irimir as quest!les 
soseitndas em deoomncin deste Conv!nio, excluldo qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja 

E por dtarern· assim ajustadas em .reloçAo eo oont~do deste 
Termo de Convblio, assinam o ptesmo em 03 (1/!s) vias de igual teor 
na presença de duas testemunhas, tambán no fim assinadas, devendo 
ser publicado no DiArio Oficial do Municlpio. no pra1,0 máximo de 30 
(trinta) di.~ a con~ da d>ta de sua assinatura. 

Macap!, 29 de julho d.ZOIJ. 

·"NEXO I 
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Macapá·AP, 29 de julho dt 2013. 

DESEMBARGADOR !.UIZ~S GOMES DOS SANTOS 
Preside cTJAP 

. CON, l\ENf~ 

JANDIRA HEN~* ARAÚ.IO SILVA 
Secretária Municipal da SF.MDURES 

I~TERVENIENTE 

Í~r.~O~~~USA 
Jlliz dc'eirrito d1 1" \ltril Crimind da Cofl\llrCa de S.rll!ntl 

r:-~ 
V r. EDllARDO NAVAIIRO MAÇI\ADO 

Juitck t)jrcilo da '2 • Vau ('.rir:~~in~l d• CoiNirCI\ tk S:mlent~ 
INTER\'ENIE~õE 

l ... , "j "\::l.1t~· I t.~ ~"j \(.." t ,;..,q ·~; -j 
CPF :u~ Lt .:H (·~.,l •·( r'; . 

'2. \......._'_· .. ~. ··.~·!..ô. .;,.. .... .._·.\ ._.\t."..;,~Lll~ 
CPF: \\1 \0;\'\ ·~li 2. I\'·' 

. QUADRO DE DESPESAS POR CI..ASSIFICA(,'ÁO ECONÚMKA · l'HÜODO f? E FEVEREIRO A FEVE,REJRO DE 2().13 

Valor~75% I 
lktD Especlfkaçio {)ad Quant .doS."rlo 

Mtalmo ' 
' 

Outros Aux. fi nane. a Pessoa Flsica 

OI 
. Aux. financeiro deiS% do valm di• Aux. 25 p/m 50X5tl 

salário mínimo a cada um dns 2.> Fin. 
hcncfidi'arios. 

02 Material de Consumo . ' 12 

TOTAL 

Macapá-AP, 29 de julho de 2013. 

JANDIRA H-ARAÚJO SILVA 
Secretária Municipal da SEMOURES 

1:\'TERVENIEN'ft: 

~.NO~&~ SOUSA 
Juiz·de Direito ~ara Da Comarca.de Santana 

ERVENIENTE 

!'\..._ .. '\ 
ARDONAVAR~ 

Juiz de Direito da 2 • Vara da Comarca de Santana 
INTERVENIENTE 

Valor Mensal Total 
Geral 

12.712.50 
152.550,00 

!\00,011 6.000,00 

13.212,50 ~ I 1!18.550,00 
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Despesas de fotocópias realizadas no R$ 0,16 Licença de Operação n• 001/2013 e n• 002/2013 

~~~==~~fi?_~.@ria de Inscrição R$ 15 85 para atividade de extração de areia, em regime de Publicações Diversas Renovação de autorização _ R$ ----1-0s'68 licenciamento no local km 122 da Estrada de 
Emissao de Oiciaração ou validação de --R$---~ FerrodoAmapâ,RamaldoE~ilianonomunlcfpio 
_registro ~ra ou:tros oaíses de Porto Grande, para 02 areas de 49,90 ha, 
certidões diversas R$ --15,85 conforme processo SEMMA/P"MPG N°0049/2013. 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 
AMAPA 

Oesargulvamento de atosldocÚm_ll:ntos =. R$ 10,57 - ·--- ---------
Autenticação de documentos pelo R$ 1 ,06 
Gonselho:>,__por folha ---,-~-----:--.,---;--

- Reembolso de despesas oriundas de Valor cobrado de 
processos administrativos: Ar's e. acordo com o 
publicações no Diário Oficial do Estado I demonstrativo de 
do Amapá. ! pagamento anexo • DECISÃO COREN-AP 21, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013 

f aos autos do 

SINDlCA'fO DOS POLICWS CMS DO !:STAl>O DO AMAPÁ 
8IIIPOL - .AF 

Fundado em 23 de o .. emhro de 1990. 
CKPJ· 34.924.816/0001-&1 fixa o valor de pagamento das anuidades para o 

exercício de 2014 no âmbito do Conselho Regional de I 
respectivo 

-----~~---+~pr~o~sso. _____ _ 
Reembolsode---despesas or1undas a J Valor cobrado de 
correspondências tipo sedex, cartas, acordo com a 

DECLARAÇÃO: Enfermagem do Amapá. 

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do 
Amapá, juntamente com a Secretaria da Autar!luia, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas 
na decisão COREN-AP nQ 010/2013, que aprova o 

E_a __ rtas e outros. _I corre~o_ndência. Considerando o Termo de Acordo de Parceria 

Art. 3° • ~ vedada a cobrança de taxa para 
expedição de certidões: negativa, de transferência.
de reoularidade e/ou nada consta. 

entre o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do 
Amapá e o Dr. Paulo Sérgio Cunha, realizado no 
dia 09/12/20ll, em virtude da Assembléia Geral 

·Ordinária realizada no dia 24/1112011, onde regimento interno da Autarquia; 
DECIDE: 
Art. 12 As anuidades referentes ao exercício de 2014, 

dos Quadros I, 11, 111 e das pessoas jurídicas serão 
fixados em moeda corrente nacional, REAL. 

Art. 4° • Esta decisão entrará em vigor, após ficou dl.'cido que os sindicalizados optaram para 
homologação pelo· COFEN e publicação na receber os valores da GOE, na 7' Vara Federal 
Imprensa Oficial, revogando-se as disposições em de Brasilia/DF e nAo no MS 7386/DF; 
contrário, em especial. a Decisão n°. 013/2012 Considerando o Primeiro Termo Aditi\'O ao 

Macapá 14 de novembro de 2013 Termo de Acordo de Parceria realizado entre o 
. 1 ,/.~J.:. C.. b 1" . Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amapá 

____ _:_AN:..:::U.:_I:D:--A_:DES DE PESSOAS FÍSICAS_~---, 
ENFERMEIRO Ql --~;$ 247,82 

.. J..J.._ tJl. R-.,.,. ~~-v~ MC-41- e o nr. Paulo Sérgio Cunha, realizado no dia 
!r·furellano Coelho Pires 0 

. · alde?l~a antos Fonseca 09/12/2011, onde alterou o valor da doaçlo no dia 
Presidente do Coren-AP Secretana do Coren-AP 27/03/2012, em virtude da desistência do --,--------------------------

!~~NICO EM ENFERMAGEM Qll _1 .. __ RR __ $$_ll~ __ 3
1

11
5 
_ _,___,__,6!J6ll

9
:, ___ J 

AUXILIAR EM ENFERMAG_~fo/1_0,11_1_____ _ L_l~ COREN/AP 136137 c_o!l~f'j/AP 75953 -- recebimento dos créditos da ação da GOE na 7' 

Srª.Franscid:S.hho da Costa 

ANUIDADES DE PESSOAS JURIDICAS 
PEQUENA EMPRESA- 01 A 50 le~os- Clínicas R$333,35 
e Ambulatórios 
MtOIA EMPRESA- 51 a 1!!_1~_i_t<>_s_________ R$ 466,67 
§__~':I_I)_~~I'!'I_I'_RESA- mais de m leitos ---R$-583;33--

Tesoureira do coren-AP 
COREN/AP 876 65 

J.K RANCING KARTODROMO 

Licença de Instalação L.l 

- . . . . Torna Público que REQUEREU do lnstilulo do Meio Ambiente 
Art 2" -- A presente demão entrara em v1gor apos a e de Ordenamenlo Tc;;ilorial do Amapá - IMAP e da 
homologação pelo plenário do Conselho Federal. Secretaria de E_stado do Meto Ambienle . SEMA. LICENÇA 

Mfapá 14~e novembro~-20~ DE INSTALAÇAO l.l. para insta'açao de uma pista de Kart 

-- ~ .;,., u v C" (oficina, lanchonele, área de servrço), de propriedade do Sr. ~..J. 
(; -~~ ' ~· {.. pavimentada com AAUQ (ASFALTO). e demais insta!aç~es, 

o urellano Coelho Pires Ora. aldenlra Santos Fonseca M.arcos Vinicius Monteiro Santos CP;: 209.719.662-49, 
p esidente do Coren-AP Secretária do Coren-AP shuado na Rod. JK, Ramal Bom Jesus n 3677 - D1slnlo da 
r Fazendrnha, no Mumc•o'o de Macapá, Estado do Amapá, de 

COREN/AP 136137 COREN/AP_75953 acordo cem o Cód1go Ambienlal do Estado do Amapá, Lei 
---a,.~;:-- Complementar n• 0005 de 18 de agosto de 2004, M. 12. §9°. 

Sra.Franscid~o"útinho da Costa "" ~ 
Tesoureira do Coren-AP 

COREN/AP 876 65 

I I _., 
\........_..~ ....... ~·\,.·~(\ .... 
ClAUDIO UCHOAAMORAS 
Eng' Ambiental e Segurança do Trabalho 
Téc~o Responsável- CREA 3261[) 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 
A MAPA 

-0V·:'JII\.. 

DECISÃO COREN-AP 22, DE 14 DE 
NOVEMBRO DE 2013 

Fixa critérios de pagamento de emolumentos 
para o exercício de 201~ no âmbito do 
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá. 

O Presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem do Amapá, juntamente com a 
Secretaria da Autarquia, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais conferidas na 
decisão COREN-AP n° 010/2013, que aprova o 
regimento interno da Autarquia; 

DECIDE: 

IVAN DA SILVA MARQUES 
Tecnólogo Ambiental, Esp. Gestão Ambiental 
Auxiliar iéc. Em Segurança do Trabalho 
Técni~-~-~esponsávet- CRQ 062.00597 

VALMIR DA SILVA SOUSA-ME 
CNPJ: 15.301.996/0001-42 

Torna publico que REQUEREU junto ao IMAP,. 
a licença ambiental, licença de operação - L 
o, para a produção de car.ião vegetal· em 
floresta nativa, localizado no projeto de 
assentamento nova colina. linha-b, lote de 
N°57 zona rural, no municipio de porto 
grande. 

AMAPÁ METALS CNPJ:10.767.462/0001-92 • 
Torna público que requereu a Secretaria 

Art. 1° O valor dos emolumentos para 0 exercício Municipal De Melo Ambiente de Porto Grande a 
de 2014 serão fixados em moeda corrente Licença de Operação para atividade pesquisa 
nacional, REAL. mi,neral, referente ao processo DNPM 
Art. 2° • O enquadramento e valor dos 858076/2012, situada no Ramal do Cupixi, 
emolumentos serão os seg_uint~s_: . ___ Município de Porto Grande. Foi determinado 
tnsc~ç~~-Registro de Pessoa_Jurídica I R$ ---~9~ apresentação de relatório de controle Ambiental 
Inscrição e Registro de Pessoa Jurldica i R$ 147,95 RCA. 
Filial -------1'!-==----·--;-;;;;-;-
lnscrição e Registro de P-essoa- R$ . 158,5f AMAPÁ METALS CNPJ:10.767.462/0001-92 • 
Enfermeiro.QI .,.,.,+----'"7.:..,...,.~ 

-- -Técnico em Enfermagem .QII I R$_ 110,96 __ Torna público que requereu da Secretaria 
-:J..U.iiiar de Enfermag_~9111 R$ 79,26 Municipal De Melo Ambiente de Porto Grande a 

Inscrição -~:Cmld--ª'Remída Secun~ária I R$ 158l~~ Licença de Operação para atividàde pesquisa 
Autorização de Atendente/ Estrangeiro I R$ 

1
10

58
5,6

5
8
2 

minera 1, referente ao processo. DNPM 
lns__c:~o Secundária ___ I R$ ' 858077/2012 't d R 1 d C I I Transferência de lnscr~-- R$ -----142;67 ' SI ua a no ama o up x ' 
·cancelamento de Inscrição e Registro R$ 52,84 Município de Porto Grande. Foi determinado 
·substituição de carteira/ Expedição de 1' R$ 44,39 apresentação de relatório de controle Ambiental 
e 2'via -· RCA. 
An-otação de Responsabilidade Técnica -Rf___ 68,65 

AnÕiação/Registro de Especialização, R$ 68·65 AMAPÁ METALS CNPJ:10.767.462/0001-92 • 
.9_ualificação ou Titulo __ _:__ ___ 64,77 Torna público que recebeu da Secretaria 
Anotaç&o/Registro de EspéCialização ___ · __ j_R$ 
_gualificaçao Qll e Qlll Municipal De Meio Ambiente de Porto Grande a 

Vara Federal em Brasllia/DF referente apenas 
ao período de 2001 à 2003, e sim no MS 
·.::,;..... , ... .. > fato do Despacho ,;,.:: .. ; .. 
citado processo colocá-lo muito a frente para 
pagamento, conforme decísAo tomada em 
Assembléia Geral Ordinária no dia 22/03/2012; 
Considerando ainda o Segundo Termo Aditivo ao 
Termo de Acordo de Parceria realizado entre o 
Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amapá 
e o Dr. Paulo Sérgio Cunha, realizado no dia 
09/12/201 I, onde alterou o item 6, no valor de R$: 
450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais) 
para R$: 350.000,00 (Trezentos e cinqüenta mil 
reais), pelo fato do Advogado ter perdido parte 
de seus honorários e inclusive seu percentual de 
sucumbência na 7' Vara Federal em Brasllia. 
Resolve Declarar para todos os fins de direito que 
o total das doações efetuado por este advogado 
ao Sindicato dos Policiais Civis do Estado do 
Amapá. foi de RS: 900.000,00 (no\'ecentos mil 
reais), sendo efetuado da seguinte forma : 
Dezembro/2011-R$:350.000,00 (Trezentos c 
cinqüenta mil reais); Abril/2012 R$:200.000,00 
(Duzentos mil reais); Julho/2012 R$:200.000,00 
(duzentos mil reais); Setembro/2012 RS: 
5U.UOU,lJIJ (Cinqüenta mil reais}; ,'\ionmhm :n 12 
RS: - 50.000,00 (cinqüenta mil reais); 
Dezembro/2012 R$: 50.000,00 (cinqüenta mil 

. reais); Por ser verdade dato e assino. 

·srasilia 

Pa 
OA 

4
1 
d~ j h~e.201~ ~ 

rgto ~~} \\ 
F 19763 

Cartório I o Oficio e.\trajudic ia! de Maca pá 
I:IHTAL DE INTI~1AÇÃO 

REGISTRO IH: PRUrlSrO DE TIT!'LOS 

O 1" Ta~cliào de N~'làS c mais c ar g~.,~ flneXllS da Ct1111arca dç J\fac;!pã. 
Estado do .Amapà, n Rua Tiradenlc:>, 604 -· Bmrm Central, por 
nomraçào lcp.al. etc.. fAZ SABr:R que cncontram·~ç para protesto 
m tímlos aha1xu rclacr0nados de resr,,n~;ahilidadt: Prutocolo: 
%0A~•l: l\ E S ~lin1rntos Lida. Prulocolo: 960.653: Comrrri•l 
Taruma Ltda. Protocolo~ 960.597: Gilli11n costa Sou~a. Protocolo: 
%0.fill: W IJ E G Construçors Ltda. l'rolocolo: 960.613: A.\ de .I 
S Barbosa ~k Protocolo: 960.6:26: P~o~lmcrin c Canrlcarlt<" l.tda 
Me. Protocolo: 960.627: Palmrrin e Can1lcante Ltda l\1r. 
Protorolu: 960.628: No~urirá e Silva. Protocolo: 960.foH: .\ F 
I•inhciro. f'rotocolo: 960.639: L~idhtnt :\·1or:H'!' Pereira. Protocolo: 
960.495: H O Pd.,olo ~Ir. Prolocolo: 960.494: 11 O l'ci>olo llr. 
Protocolo: 960.478: L dos Santos Alves "'· Prolocolo: 9WA86o C 
I. R S<n·iços Ltda. Protocolo·: 960.4'13: ,\tarcio da Penha Ribeiro. 
Prolorolo: 960.51~~: AC Consultoria em Sande Publica Lt. 
Protocolo: 96(1.488: M s s l'inhciro Mr. rrotocoio: 960.674: .IOIC 
Augusto Marques de Faria~ Protocolo: 960.676: Ceramint 
Tramontin Ltda. rrotocolo: 960.677~ l\1 .lo~r Araujo \.andcantc 
Mr. Protocolo: 960.680: Jo<e Augustu M•rqur; <le Faria<. 
Protocolo: 960.681: (on.<orcio ;\RO Sanenco. Protocolo: 960.686: 
Marilenn Carntiru l,ereirH )lt. Protocolo: 9(;Q,l,96: Erinilma 
Costa Rodrigut.\. Protocolo: 960.697: Rosi\'·;wia Sou~a Htlem. 
Protocolo: 96ll.699: ~alomao Alcolumhre & Cia Ltda. Protocolo: 
9fí0.707: 11 O flrh.oto Me. Protocolo: 960.711: Cristiam: de .h:su~ 
Montt:iro da Sil\'. Prutoculn: 960.715: Arnaldo Santos filho. 
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l'rmorolo: 960.717: Turquato 1monis c Cia l.ttla \Ir. Jlrotorolo: 
9f.0.7Ut Jose :\'ilson Praudc!'. rrotoroln: 96Õ.71t): l.uit. t:cluardn 
\ütna Frtire. l'rnrornlo: 9fl0.710: Lui1. Cr!lar Ahrs d,~ Sou~a. 
Protorolo: !16tl. '721: l'rtrucio (,rmnqur ~'laros. Jlrotnculo; 9tíO.:Ú: 
Luis Carlos dr Sou'" Ribeiro. l'rotoroto: %0.723: ll••·anr Silva 
~lnrhado. Protorulo: %0,7H: f'ri<tiauo dr FrrltÃs Loprs. 
Protorohl: %0.725: .\loria Ztncidc Silu l'in·~·. Protnrolo: 
'l60.72X: Cnu~~rutora l'rada Ltda ~1r. l'ruturolo: 960.9i0: Elias 
t.la Siha Santo-,. Protocolo: 9(dl.971: C'lcudiant Souza do5 Santos. 
Protocolo: 960.986: ,1 ~1 ~<lo Epp. Protorolo: %fl.999: Ronnldo 
Cuido Sousa norJ,!r.c;, l'rot(I(.'HII): ?60.1\lH: Norhrrto dt -\lmridn. 
Protocolo: 9CiO.Rf9: \'ero Lucin :\nt.lnadt Nunt'!l. Prolorolo: 
')60.8J2: IIHhtspltr lndtl.fitria e Comrrcio de Consrn·. rnum:ofo: 
%(1.851: s '1 s RHif'OS 11r. l'rntorolo: 960.858: 'j: nudri~uts de 
. \~uh1r Coml·rl'io ,. l{rprt>.\r. Prnrnrnlo: 9Ci0.8GÓ: Betral \'eicultJs 
Ltda. l'roto<olu: 960.869: J F dr Uma. 1'rotorolo: 960.8R4: 
:'io~ueim e· Silva. Protorolo: 960.'104: 1: ,\ F<itO\a. f>rolocolo: 
%0,q06: l.ima r Frrr<ir• Lldu ~1<. Prowrolo: %0.907: I. dos 
S;:.~ntm Al\'cli \lr. Prntorolu: 9(10.91 1: Cntsa Cia dr .-\ema r E~~Oh1. 
Protocolo: %0.915: \'ioç~o V.lt do .•\n1a1.0na; Lld;r. Prolocolo: 
960.939: Trirr l:nucnharia l.lclll. Protnrnln: %0.955: Adilson 
CIOliS PnnWjtt. rrotul'Ulu: 960.731: EliipíH'O Vistgtn"i t Turi~:mo 
l.tda ~1e, Prorornlo: 960.742: Jl & lt Ca<lro l.tdt. l'rnlorolo: 
W•0.7.:t'J: Antonio c· Lopes. Prowcolu: 960.750: Antonio Castillo 
l.eirt. Prorm·oln: ?l10.":'~S: E .\1 Antunes ~Ir. Protocolo: 91í0.':'(12: 
.JF de Sou,. ~le. l'rntornlil: 960.i6J: ~I C\ Uma ~Ir. Par• quo nM 
~ ... • •tlc:gttt' Jgnor;itlc•a. lf\'l'll\1:\·0S a pago.r ou darem as razA.'~':i' pmqul' 
11:'in li fumL scudo ll pte-s.e-ntc rdttlll puh!tc2dn atrav·ts da imprensa 
.._·uicial d~ste [stado t.' alixado cu1 lugnr dr CC'{,!umc ex vi dn nrti~o 
15. rar,,graiO 1·· .. da l.ci 9_.~f?·Y.'I:..·;a~or~·\l'. 27 de 'onmhm 
rte 201J EL• 4Y[..WV'L"J 
tHd Fr:mc1~c,, E no <:lo. l..;ruz ~iUnior) Tt~bdüb -Je Pnllt!'.5liJ. • 
C.\:lllfico. Suh~crt"\"ü L u tf. a;smo em puhlico 
~f:\5(1". 

Camírio I 0 Oficio cxtn\iudicial de Maca pá 
WIT.II. I>E l:'iTI~I.\('.\0 

RFGISTf!O m: PKOnXI'O lll: Til r toS 

O I· Tabdi~(; d ... · \lmas l' mais l'tugos ttllCXt'l~ dn wmilrca de M:u::npa. 
l:S!ado dl'l ;\tnap?.. a Ru:1 Tmtdl·ntcs. 6U I - Hmno {.'cntml. por 
n\.1nlC:JÇàf) icg.al, etc f'AZ SADER que cnconuarn .. ~l· p:m1 rrorc,to 
os 1i1uloc; nhaJ'\(' rC"Itlcit'nOdL'S de rc~ponsabthdadl.'. Protocolo: 
961.117: \\' R Siha Olil"<iro. l'rotoroln: 91.l.IIR: W R Siii'R 
Olii'Cira. rroturulo: 961.114: T ll Co.1a ,'!; fi• !.Ida \tr. 
Protocolo: 91ll.O.J.l: \'alr Vrrdc ('un!r.tr Cotn t Sen·içm;. Ltda. 
Protocolo: 96l.OJJ: \'ale Vrrdt Cunstr Com r Srr' içns Uc1A. 
Prntornlo: 961.0:!0: llnl\'n Lucia ~fndtl Tolosa. rrutornlo: 
~)61.02~: ~r11~io Au~u~ro Guardine. Proturolu: 961.019: Ohrdi dos 
SHnto' Guimarars dn~ ~njo'-. Prororolo: 961.018: "'andcrcl{'\' 
FrrrdrH do$.Santos. Protocolo: ?61.01~: llanitl C:ntlho da Roch;, 
Protocolo: 961.010: Rarros r Barros. Pr-ntornlo: 9f,1.100: Michelt 
C:ar.m•m da Silvn Oarreru. Protocolo: 961.()44: Eida do 
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EMPRESA DE ENERGIA 
CACHOEIRA CALDEIRÃO S.A. 
Companhia de Capital Fechado 
CNPJIMF 17.200.92010001-56 

NIRE 16 3 0000116 2 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 29 de novembro de 2013 

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 29 dias do 
mês de Novembro de 2013, às 15:00 horas, na 
sede social da Empresa de Energia Cachoeira 
Caldeirão S.A. ("Comganhia"), na Margem Direita 
do Rio Araguarí. Coordenadas UTM/Sad 69/Fuso 
22. s/n, Cidade de Ferreira Gomes. Estado do 
Amapá, CEP 68915-000. 2. Convocação e 
Presença: Presentes a única acionista da 
Companhia que representa a totalidade do capital 
social, em razão do que fica dispensada a 
convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 
4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada ('Lei das Socie<lades oor 
~"), conforme assinaturas constantes do Livro 
de Presença de Acionistas da Companhia. 3. 
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o 
Direto( Presidente da Companhia Sr. Luiz Otavio 
Assis Henriques, que escolheu a Sra. Andréa 
Mazzaro Canos De Vincenti pará secretariá-lo. 4. 
Ordem do Dia: (i) Exame, discussao e votação de 
proposta para a 2" (segunda) emissflo, para 
distribuição pública. com esforços restritos de 
colocação, de 47.800 (quarenta e sete mil e 

~ oitocentas) debêntures, simples. não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária. com garantia 
fidejussória. em série única. todas nominativas, 

•. 
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esc'riturais, perfazendo o montante tota'l de 
R$ 478.000.000,0Ó (quatrocentos e setenta e oito 
milhões de reais); e (ii) Autorização à diretoria da 
Companhia para: tómar todas as providências 
necessárias à emissão das referidas debêntures. 
conforme abaixo definidas. 5. Deliberações: A 
única acionista da Companhia, sem quaisquer 
reservas oú ressàlvas: (i) Aprovou a 2• (segunda) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis 

· em ações, da espécie quirografária, com garantia 
fidejussória, em, série única, da · Companhia 
("fmw~l" e "Debêntures', respectivamente), para 
distribuiçl!o pública, com esforços restritos de 
colocação ("QfEirta Restrita'), nos termos da 
Instrução CVM 11• 476, de 16 de janeiro de 2009. 
conforme alterada ("lnstrucão CYM 47§"), a qual 
terá as seguintes características e condições: (a) 
Valor Total da Emissao: o valor total da Emissão 
será de R$ 478.000.000,00 '(quatrocentos e 
setenta e oito milhões de reais) na Data de 
Emissão das Debêntures, conforme definida 
abaixo; (b) Número de Séries: a Emissão será 
realizada em série única; (c) Data de Emissão: 
para todos os efeitos legais, a data de emissão 
das Debêntures será 8 de dezembro de 2013 
("Data de Emissão'); (d) Quantidade de 
Debêntures: serao emitidas 47.800 (quarenta e 
sete mil e oitocentas) Debêntures; (e) Valor 
Nominal Unitário: o valor nominal unitário das 
Debêntures será de R$10.000,00 (dez mil reais). 
na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário'j; (f) 
Espécie, Forma e Titularidade: as Debêntures 
serão da espécie quirografária, com garantia 
fidejussória, e ,serão nominativas, escriturais, sem 
emissão de caUtelas ou certifica'dos. Para todos os 
fins de direito, a titularidade das Debêntures será 
comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador 
Mandatário. Adicionalmente, será reconhecido 
como comprovante de titularidade das Debêntures 

o extrato, expedido pela CETIP S.A. - Mercados 
Organizados ("~"), em nome do Debenturista, 
quando as Debêntures estiverem custodiadas 
eletronicamente no CETIP21 • Títulos e Valores 
Mobiliários ("Wlfll'); (g) Prazo e Vencimento: 
as Debêntures terão prazo de vencimento de 10 
(dez) meses a contar da Data de Emissão, 
vencendo, portanto, em 8 de outubro de 2014 
("Data de vencimento"); (h) Conversibilidade: as 
Debêntures . serão simples, ou seja, não serão 
conversíveis em ações; (i) Colocação e 
Negociação: as Debê(.ltures serão registradas 
para (i) distribuição no mercado primário no MOA • 
Módulo de Distribuição de Ativos ("MQ8"), 
administrado e operacionalizado pela CETIP, 
sendo a distribuição liquidada através da CETIP; e 
(ii) negociação no mercado secundário no 
CETIP21, administrado e operacionalizado· pela 
CETIP, sendo as negociações liquidadas e as ·. 
Debêntures custodiadas eletronicamente na 
CETIP. As Debêntures somente poderão ser' 
negociadas após decorridos 90 (noventa) dias da 
respectiva: subscrição e integralização; (j) Loêal 

. de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus 
os titulares das Debêntures, bem como aqueles 
{elativos a quaisquer outros valores devidos nos 
termos do instrumento particular de escritura de 
emissão das Debêntures a ser celebrado 
("Escritura de Emissão'). serão efetuados no 
mesmo dia de seu vencimento utilizando-se os 
procedimentos adotados (a) pela CETIP, para as 
Debêntures custodiadas eletronicamente no 
CETIP21; ou (b) por meio do Escriturador 
Mandatário para os Debenturistas que não 
estejam com suas Debêntures custodiadas 
eletronicamente no CETIP21; (k) Preço de 
Subscrição e Forma de Integralização: a 
integralização será à vista, no ato da subscrição. 
em moeda corrente nacional. de acordo com as 
normas' de liquidação da CETIP. ao preço de 
subscriÇao das Debêntures, que será seu Valor 
Nominal Unitário. observado que todas as 
Debêntôres serão. subscritas e integralizadas na 
mesa jdata ('Preco de Subscrjcão"); (I) 
Atualização Monetária e Remuneração: o Valor 
Nominál Unitário das Debêntures não será 
atualizâdo monetariamente. As Debêntures farão 
jus a . uma remuneração. equivalente a juros 
correspondentes a variaÇão acumulada de 
106,30% (cento e seis inteiros e trinta centésimos 
por cento) da taxa média diária de juros dos DI -
Depósitos lnterfinanceiros de um dia. denominada 
"Taxa DI over extra grupo·. expressa na forma 
percentual ao ano, base 252 (duzentos _e 
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cinquenta e dois) dias .úteis, calculada e divulgada 
·d1anamente pela CETIP no informativo diário 
disponibilizado em sua página na Internet 
(http:llwww.cetip.com.br) ("~"), calculados 
de forma exponencial e cumulativa "pro rata 
tempon's", por dias. úteis decorridos. incidentes 
sobre o Valor Nominal Unitário, desde a data da 
primeira subscrição e integralização das 
Debêntures ("Qata de loteoralizacâo") até a data·
do efetivo pagamento ou a Data de Vencimento 
conforme o caso, de acordo com a fórmula a se; 
descrita na Escritura de Emissão 
("Remuneracão"); (m) Periodicidade do 
Pagamento da Remuneração: o pagamento da 
Remuneração será realizado em 1 (uma) ünica 
parcela, na Data de Vencimento ("Qata de 
Pagamento da Remuneracão'); (n) Pagamento da 
Amort!zaç~o: o Valor Nominal Unitário das 

~ -------- -·- -· -
Debêntures será amortizado em 1 (uma) ünica 
parcela na Data de Vencimento; (o) Destinação 
dos recursos: a totalidade dos recursos obtidos 
por meio da Emissão das Debêntures será 
utilizada para a captação ponte de prájeto de 
geração de energia a ser financiado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES ('!lliW"), cujos direitos de exploração 
foram adquiridos no âmbito do Leilão de ·eompra 
de Energia Elétrica de Novos Empreendimentos 
de Geração A-5. realizado em 14 de dezembro de 
2012; (p) Repactuação: as Debêntures da 
Emissão nao estarão sujeitas a repactuação 
programada; (q) Resgate Antecipado: as 
Debêntures da· Emissão poderão ser resgatadas 
antecipadamente, no todo em parte, a qualquer 
tempo e a exclusivo · critério da Companhia, 
conforme procedimentos e regras a serem 
previstos na Escritura de Emissão. As Debêntures 
serão resgatadas PelO seu Valor Nominal Unitário 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Integralização até a 
data do efetivo resgate ("Resgate Antecigado"). (r) 
Resgate Antecipado Compulsório: Observado 
que a Emissorã deverá, nos termos e éondições a 
serem definidos na Escritura de Emissao, resgatar 
as debêntures simples, na o converslveis. em ações, 
da espécie quirografária, com garantia fidejussória, 
em série ünica, que estejam em circulação. objeto 
da 1• emissão da Emissora (".l" Emissão'). na 
ocorrência do 1° (primeiro) desembolso, em favor · 
da Emissora, de recursos decorrentes de 
financiamento de longo prazo contratado com o 
(ou com recursos do) BNOES ("fjnan6iameoto 
~"), ·conforme previsto no "Instrumento 
Particular de Escritura da 1• Emissão Publica de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária, com Garantia 
Fidejussória. em Série ·Única, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos de Colocáção, da 
Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão S.A. ", a 
Emissora obriga-se a realizar o resgate antecipado 
das Debêntures objeto da presente Emissão 
("Resgate Antecioado Compulsório") caso sobejem 
recursos oriundós do Financiamento BNDES após 
a realização do resgate das debêntures da 1' 
Emissão; (s) Aquisição Facultativa: a 
Companhia poderá. a qualquer tempo, mediante 
publicação de aviso com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, adquirir as Debêntures em 
circulação no mercado. observadas as restrições 
de negociação e prazo previstas na Instrução CVM 
476 e o disposto no parágrafo 3° do artigo 55 da 
Lei das Sociedades por Ações: (i) por valor igual 
ou inferior ao Valor Nominal Unitário acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis, desde 
.a Data de Integralização até a data do seu efetivo· 
pagamento. ou (ii) por valor superior ao Valor 
Nominal Unitãrio acrescido da Remuneração. 
calculado pro rata temporis, desde a Datá de 
Integralização até a data do seu efetivo 
pagamento, desde que observe as regras 
expedidas pela CVM. As Debêntures adquiridas 
poderão ser canceladas, permanecer na 
tesouraria da Companhia ou serem novamente 
colocadas no mercado, conforme as regr~s 

expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do 
relatório da administração e das demonstrações 
financeiras da Companhia; (t) Regime de 
Colocação das Debêntures: as Debêntures 
serão objeto de distribuição pública com esforços 
restritos, sendo destinadas exclusivamente a 
investidores qualificados nos termos da Instrução 
CVM 476, com· intermediação do coordenador da 
Oferta Restrita. a ser contratado pela Companhia, 
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sob o regime d1:1 garantia fi~me de colocação; (u) 
Garantia Fidejussória: as Debêntures contarão 
com garantia fidejussória (fiança) a ser prestada 
pela EDP - Energias do Brasil S.A., sociedade 
com registro de companhia aberta perante a CVM. 
com sede na Cidade de São Paulo. Estado de São 
Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n• 1996, a• 
andar, Vila Olfmpia. São Paulo/SP - CEP: 04547-
006. inscrita no CNPJ/MF sob o n• 
03.98343110001-03 ("f.W.Qra"), a qual assegurará 
o cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, 
principal e acessórias, incluindo encargos 
moratórios das Debêntures a serem assumidas na 
Escritura de Emissão e demais documentos da 
Oferta ("Qbrjgacões Afiançadas"). A Fiadora. nos 
termos a serem definidos na Escritura de Emissão, 
será a principal pagadora. por todas as obrigações 
assumidas pela Companhia em relação ás 
Debêntures, incluindo, quando houver, gastos com 
honorários advocatícios, depósitos. custas e taxas 
judiciárias nas ações judiciais ou medidas 
extrajudiciais propostas pelo agente fiduciário da 
Emissão· em beneficio dos titulares das 
Debêntures. e renunciará na Escritura de Emissão 
expressamente aos beneficios ele ordem, divisão e 
quaisquer direitos e faculdades de exoneração de 
qualquer natureza previstos nos artigos 827, 834. 
837 e 839, todos do Código Civil, e 77 e 595 do 
Código de Processo Civil; (v) Prorrogação de 
Prazos: considerar-se-ao automatiG<Jmente 
prorrogados os prazos para pagamento de 
qualquer obrigaçao prevista ou decorrente da 
Escritura de Emissão, inclusive pelos titulares das 
Debêntures, no que se refere ao pagamento do 
Preço de Subscrição, até o primeiro dia útil 
subsequente. sem acréscimo ·de juros ou de 
qualquer outro encargo moratório aos valores a 
serem pagos, quando a data . de pagamento 
coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo 
ou dia em que não houver expediente comercial 
ou bancário .na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, ressalvados os casos cujos 
pagamentos devam ser realizados através da 
CETIP, hipótese em que somente haverá 
prorrogação quando · a data de pagamento 
coincidir com feriado nacional, sábado ou 
domingo; (x) Multa e Encargos Moratórios: 
ocorrendo atraso imputável à Companhia no 
pagamento de qualquer quantia devida aos 
titulares das Debêntures. o valor em atraso 
continuará a ser remunerado nos termos da 
Remuneração aplicável e. além disso, ficará 
sujeito a (a) multa moratória de 2% (dois por 
cento), calculada sobre os valores em atraso 
desde a data de inadimplemento até a data do 
efetivo pagamento. e (b) juros de mora de 1% (u~ 
por cento) ao mês, calculados sobre os valores em 
atraso desde a data de inadimplemento até a data 
do efetivo pagamento, independentemente de 
aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
·extrajudicial, além das despesas incorridas para a 
cobrança. desde que devidamente comprovadas: 
e (z) Vencimento Antecipado: as Debêntures 
estarão sujeitas ás hipóteses de vencimento 
antecipado usuais de mercado, a serem definidas 
na Escritura de Emissão. devendo a Companhia, 
na hipótese efetiva de declaraçao de vencimento 
antecipado. realizar o imediato pagamento do 
Valor Nominal Unitário. acrescido da 

Remuneração devida até a data do efetivo 
pagamento, calculada pro rata tempon's. encargos 
moratórios. se houver, e de quaisquer outros 
valores eventualmente devidos pela Companhia 
nos termos da Escritura de Emissão, 
independentemente de aviso ou notificação, desde 
que observados os prazos de cura. (ii) Delegou 
poderes à diretoria da Companhia para (i) 
contratar o BB - Banco de Investimento SA para 
atuar como coordenador lfder da Oferta Restrita; 
(ii) . contratar os prestadores de serviços da 
Emissão, tais como o banco liquidante. 
escriturador mandatário, agente fiduciário, 
assessores legais, dentre outros; (iii) negociar e 
definir todos os termos e condições específicos da 
Emissão que não foram objeto de aprovação desta 
Assembleia, em especial as cláusulas e condições 
de resgate antecipado e vencimento antecip?do; e 
(iv) celebrar todos os documentos, incluindo. mas 
não se limitando, à Escritura de Emissão, e 
praticar todos os atos necessários à efetivaçao da 
Emissão e da Oferta Restrita. 6. Encerramento: 
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e como ninguém se manifestou, foram 
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encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia 
pelo tempo necessário à impressão desta ata em 
lote de folhas soltas, em forma de sumário, 
conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1 •. da Lei 
das Sociedades por Ações, a qual após ter sido 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme. 
aprovada e assinada por todos os acionistas. 
Presidente da Mesa: Luiz Otavio Assis Henriques. 
Secretãria da Mesa: Andréa Mazzaro Carlos de 
Vincenti. Acionistas: EDP - Energias do Brasil., 
representada por seu Diretor Vice-Presidente de 
Finanças e Relações com Investidor Sr. Miguel 
Dias Amaro e seu Diretor Vice-Presidente de 
Geração Luiz Otavio Assis Henriques; Declaro que 
a presente é cópia fiel da ata que integra o 
competente livro. Andréa Mazzaro Carlos De 
Vincenti - Secretária da Mesa. 

, 
Orgãos Federais 
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Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

BOLETIM DE PESSOAL DE N° 11 DE 29 
DE NOVEMBRO DE 2013. 
PORTARIA DE N.0 869 DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPE~NTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 

. União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40, 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme o que consta no Processo n° 
16439.003136/2013-94/SAMF/AP o 
servidor CLAUDEMIRO RAMOS DE 
ALMEIDA, ocupante do cargo de 
Artífice, Classe s,. Padrão 111, matricula 
SIAPE 1013588, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do Extinto Território 
Federal do Amapá, lotado n.a SEINF 
com efeitos financeiros a contar de 20 
de outubro de 2013 .. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

'

. ~1~ut.~ r Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

_ Fazenda no Amapá. 

PORTARIA DE N.0 870 DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO . 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
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União n° ,63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° · 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União · n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 4° da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.003142/2013-41/SAMF/AP a 
servidora CLEIDE MARIA RODRIGUES 
DE CARVALHO LOPES, ocupante do 
cargo efetivo de Professor da Carreira 
de Ensino Básico Técnico Tecnológico, 
Classe "D", Nível "304", matricula 
SIAPE 1013161, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do Extinto Território 
Federal do Amapá, lotada na Secretaria 
de Estado da Educação/SEEO, com 
efeitos financeiros a contar de 06 de 
abril de 2013. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

I ~~ 
I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapã. 

PORTARIA DE N.• 872 DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66 § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
novembro de 2009 publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo Administrativo 
16439.003149/2013-63. 

RESOLVE: 

Conceder á MARIA ANTONIA 
MARTINS DE SENA o auxilio funeral 
conforme Processo n° 
16439.003149/2013-63 com fundamento 
no artigo 226 da Lei 8.112/90 no valor 
de R$4.207,85(quatro mil duzentos e 
sete reais e oitenta e cinco centavos) 
correspondente a um mês da 
remuneração do ex-servidor ANTONIO 

. DE SENA do cargo de Agente de 
Portaria de que era ocupante (ATIVO) 
matricula SIAPE: 1012302, falecido no 
dia 10 de outubro de 2013 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de. 
Pessoal. 

I

. . ~Jl~~ 
f Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá. 
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PORTARIA DE N.• 866 DE 01 DE 
~OVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ 
·nó uso· de suas atribuições ·que Ih~ · 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
.Portaria n• 81/MF de 27 de Março de 

· 2012, publicada no Diário Oficial da 
União n• 63 .de 30 de março de 2012 e 

· competência subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF .n• 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° .216 de· 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3°,· da 
Emenda Constitucional n• 47 
Publicada no DOU de 06.07.2005: 
conforme Processo n° 
16439.003126/2013-59/SAMF/AP ao 
servidor MANOEL ALMEIDA DA SILVA 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos, 
Classe "S" Padrão "111" matricula 
SIAP.E 1012029, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do Extinto Território 
Federal do Amapá, lotado na 
SEAD/GEA, com efeitos financeiros a 
contar de 27/10/2013. · 

Art. 11 • Esta Portaria entra em 
vig~r na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

·' ,. ~J.l~w.. 
I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá. 

PORTARIA DE N.0 867 DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2013 .. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
rto uso de suas atribuições que lhe 
.conferem os artigos 66, § 3• e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março· de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n• 63 de 30 de março de 2012 e 
com-petência subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF n• 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial ·da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3°, da 
Emenda Constitucional n° 47, · 
Publicada no DOU de 06.07.2005, 
conforme Processo n• 
16439,003113/2013-80/SAMF/AP a 
servidora ROSA MARIA BEZERRA DA 
SILVEIRA, ocupante do cargo efetivo 
de Técnico de Laboratarista Classe "S" 

· Pádrão "111" matricula SIAPE 1038753, 
pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Extinto Território Federal .do Amapá, 
lotada na SEAD/GEA, com efeitos 
1inanceiros a contar de 21/10/2013. · 

Art. ll • Esta ·Portaria entra 
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em vigor na data de sua publicação no 
Boletim de P_essoal. · 

f/carlos GuUh~ Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda '!_O~ Amapá. 

PORTA RIA DE N.O 871 . DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPE~NTENDENTE DE 

. ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os ~rtigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n" 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n" 63 de 30 de março de 2012 e 
competencia subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF n" 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da, União no 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RGSOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art.· 2", -
parágrafo 4° da Emenda Constitucional · 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n" 
16439.003143/201 3-96/SAMF/AP o 
servidor JAIMIRO OLIVEIRA DE 
SOUSA, ocupante do cargo efetivo de 
Professor da Carreira de Ensino Básico 
Ex-Território Classe "D", Nível '1401", 
matrícula SIAPE 1011459, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, .lotado na 
Secretaria de Estado · da 
Educação/SEED, com efeitos . 
financeiros a contar de 13 de setembro 
de 2005. 

Art. 2° • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publfcação no 
Boletim de Pessoal.. 

I 

. ~ I LL'\Á\._ . 
n Carlos Guii~e·:r;; Oliveira de Melo 
f Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá. 

PORTARIA DE N. 0 875 DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRiO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n• 81/MF de ·27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n" 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada · pela 
Portaria!SPOA/MF n• 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 20()9. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3°, da 
Emenda Constitucional n° 47,. 
Publicada no DOU de 06.07.2005, 
conforme o que consta no Processo n° 
16439.003148/2013·19/SAMF I AP o 
servidor JANARI COSTA DA. SILVA 
ocupante do cargo Carpintaria e 
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Marcenaria Classe "S" Padrão "lli" · 
matricula SIAPE 1013613, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotado na 
SE;TEC, com efeitos financeiros a 
contar de 04 de fevereiro de 2012. 

Art. 2" - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

~lh~ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Faz~nda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 876 DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso· de suas atribuições que lhe · 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n• 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n" 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 

. Portaria/SPOAIMF · n° 986 de 11 de 
· NovembrÓ de 2009, publicada no Diário 

Oficial da União n" 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLV~ 

Art. 1~ - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3", da 
Emenda Constitucional n° 47, 

. Publicada no DOU de 06.07.2005 
conforme o que consta no ·Processo n~ 
16439.003147/2013•74/SAMF/AP a 
servidora ROSALINA DA GRAÇA 
PANTOJA, ocupante do cargo de 

· Agente de Portaria Classe "S" Padrão 
"111" matricula . SIAPE 1015978, 
pertencente ao Quadro de Pessoal do . 
Extinto Território Federal do Amapá, 
lotada na SEED, com efeitos 
financeiros a. contar de 02 de abril de 
2012. 

Art. 2" • Esta Portaria entra em 
vigor na data de s·ua publicação no 
Boletim de PessoaL 

~.,LL,-..q_ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá. 

PORTARIA DE N.o 877 DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2013 .. 
O . SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições .que lhe 
conferem os artigos 66, § a•- e 88 da 

. Portaria n" 81/MF. de 27 de Março de · 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegâda · pela 
Portaria/SPOA/MF · n• . 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

.. 

·I 
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Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
n• 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme o que consta no Processo n° 
16439.003146/2013-20/SAMF/AP a 
servidora MARIA LUZIA DA SILVA 
MAFRA, ocupante do cargo de 
Datilografo Classe "S" Padrão- "111" 
matricula SIAPE 1015872, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotada na 
SEED, com efeitos financeiros a contar 
de 04 de março de 2011. 

· Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

Mtltl'l-<\ 
Iene Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N." 882 DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
nó uso de suas atribuições que lhe 
confere"' os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

RETIFICAR a Portaria de n° 
56/GAB/SAMF/AP de 15 de janeiro de 
2013, de Abono de Permanência 
publicada no Boletim de Pessoal do n° 
01 de 31.01.2013 do servidor 
DOMINGOS RODRIGUES MONTEIRO, 
onde se lê: com efeitos financeiros a 
contar de 10 de setembro de 2012, .leia
se: com efeitos financeiros a contar de 
10 de setembro de 2010. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

á'B .... tll"'.'\ 
Iene Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTA RIA DE N." 880 DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA .NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Portaria n° 630/SPOA/MF, 09 
de julho de 2012, publicada no Diário 
Oficial n• 133, de 11 de julho de 2012, 
os artigos 66 § 3° e 88 da Portaria n° 
81/MF de 27 de Março de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União n• 
63 de março de 2012 e competência 
subdelegada pela Portaria/SPOA/MF no 
986 de 11 de novembro de 2009 
publicada no Diário Oficial da União n° 
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216 de 12 de novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a MARIVANDA DOS 
SANTOS PINHEIRO o auxilio funeral 
conforme Processo n° 
16439.003165/2013-56 com fundamento 
no artigo 226 da Lei 8.112/90 no valor 
de R$2.242,28(dois mil duzentos e 
quarenta e dois reais e vinte e oito 
centavos) correspondente a um mês da 
remuneração da ex-servidora 
aposentada RAIMUNDA DOS SANTOS 
PINHEIRO, SIAPE n° 1018489 ocupante 
do cargo de Agente de Limpeza e 
Conservação, falecida em 26 de 
outubro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

. · JB~xtc.~ ?/ Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 881 DE 05 'DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPE~NTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDÀ NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Portaria n° 630/SPOA/MF, 09 
de julho de 2012, publicada no Diário 
Oficial n° 133 de 11 de julho de 2012 os 
artigos 66 § 3° e 88 da Portaria n° 81/MF 
de 27 de Mar:ço de 2012, publicada no 
Diário Oficial da União n° 63 de março 
de 2012 e competência subdelegada 
pela Portaria/SPOA/MF n° 986 de 11 de 
nov~mbro de 2009 publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a ARTHUR AUTO DO 
NASCIMENTO JUNHIOR o auxilio 
funeral conforme Processo n° 
16439.003166/2013-09 com fundamento 
no artigo 226 da Lei 8.112/90 no vaiQr 

. de R$3.473,16(três mil quatrocentos e 
trinta e sete reais e dezesseis 
centavos) correspondente a um mês da 
remuneração da ex-servidora 
aposentada MARIA JOSÉ SILVA DO 
NASCIMENTO, SIAPE n° 1011238 
ocupante do cargo de Agente de 
Administrativo, falecida em 11 de 
outubro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal.· 

àfulLUL 
Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 
_ ___ f~z~l_lda no Amapá 

PORTARIA DE N. 0 883 DE 05 DE, 
NOVEMBRO DE_ 2013. , 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
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confere a Portaria n° 630/SPOA/MF, 09 
de julho de 2012, publicada no Diário 
Oficial n° 133 de 11 de julho de 2012 os 
artigO$ 66 § 3° e 88 da Portaria n° 81/MF 
de 27 de Março de 2012, publicada no 
Diário Oficial dà União n° 63 de março 
de 2012 e competência subdelegada 
pela Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 

· novembro de 2009 publicada no Diário 
Oficial da União no 216 de 12 de 
nove·mbro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a SOLANGE DO 
SOCORRO LOBATO ABREU o auxilio 
fúneral conforme Processo n° 
16439.003170/2013-69 com fundamento 
no artigo 226 da Lei 8.112190 no valor 
de R$3.430, 11 (três mil quatrocentos e 
trinta reais e onze centavos) 
correspondente a um mês da 
remuneraÇão do ex-servidor 
aposentado JOAQUIM ABREU, SIAPE 
n° 1010386 ocupante do cargo de 
Artífice de Estrut. de Obras Metalurgia, 
falecido em 01 de junho de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

. ;jt}.ÁJ~ -
r/Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente·de Adm. do'Min. da 
___ Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.0 884 DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo administrativo 
n° 28770.071586/2013-18. 

RESOLVE: 

Conceder Licença Adotante, na 
forma do artigo 210, da Lei 8.112/90 de 
11 de dezembro de 1990, publicada no 
D.O.U de 12 de dezembro de 1990 a 
servidora EDINAMAR PEREIRA SILVA, 

_ ocupante do cargo de Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos, 
Classe "S" Padrão- "111" matricula 
SIAPE n° 1017914 pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Ex-Território 
Federal do Amapá, lotada na Secretaria 
de Estado da Saúde/SESA, no período 
de 30(trirÍta) dias a partir de 07/11/2013 
a 06/12/2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicaçãÕ no Boletim de 
Pessoal. 

á8..Ut.'14. 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do -
Min .. da Fazenda no Amapá 
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PORTARIA DE N.• 88S DE OS DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 

. MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições qúe lhe 
COnferem OS artigOS 66, § 3° e as· da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012,, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 (le 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAlMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 . de 12 de 
Novembro ·de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo administrativo 
n° 28840.066901/2013-14. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Mestre em Ciências da 
Educação de acordo com a: Lei n° 
12.772 de 28 de dezembro de 2012, com 
os valores constantes no Anexo IV, ao 
servidor . LUIZ BARBOSA BRITO, 
ocupante do cargo de Professor do 
Ensino' Básico Técnico e Tecnológico, 
matricula SIAPE n° 1011590, Classe· 
"DIV", Nível "1", lotado. na Secretaria 
de Estado da Educação/SEED/GEA, 
com' efeitos financeiros a contar de 07 
de outubro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

ctB~lli~. 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda n~_Amapá 

PORTARIA DE N.• 886 DE OS DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § · 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Nove.mbro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de ·12 de 
Novembro de 200~ e tendo em vista o 
que consta no processo administrativo 
n° 28840.06<1679/2013-46. 

RESOLVE: 

Conceder a · Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Docência para o Ensino Superior de 
acordo com a Lei n° 12.772 de 28 de 
dezembro ·de. 2012, com os valores 
constantes no Anexo IV, a servidora 

· EDUVIGES DE OLIVEIRA CAMPOS, 
ocupante do cargo de Professor do 
Ensino Básico Técnico e Te~nológico, 
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matricula SIAPE nC? 1016094, Clas'se 
"DII", Nível "1", lotada na Secretaria de 
Estado da Educação/SEED/GEA, com 
efeitos financeiros a contar de 08 de 
outubro de 2013. . · 

Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

·,ta~ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
__ . !-1in. da Fazenda no A_mapá 

PORTARIA DE N.• 887 DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO · 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo administrativo 
n° 28840.065082/2013-98. · 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especia1ização em· 
Gestão e Docência no Ensino Superior 
de acordo com a Lei n° 12.712de 28 de 
dezembro de 2012, com os valores 
constantes no Anexo IV, a servidora 
JANETE SELMA MENDES MONTEIRO 
RIBEIRO, ocupante do cargo de 
Professor do Ensino Básico Técnico e 
Tecnológico, matricula SIAPE no 
1016079, Classe "DIII", Nível "3", lotada 
na Secretaria de Estado da · 
Educação/SEED/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 30 de setembro 
de 2013. 

Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim .de 
Pessoal. 

J/3j_t_~ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 888 DE. 06 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso , de suas atribuições que lhe 
confere a Portaria n° 630/SPOA/MF, 09 
de julho de 2012, publicada no Diário 
Oficial nb 133 de 11 de julho de 2012 os 
artigos 66 § 3° e 88 da Portaria n° 81/MF 
de 27 de Março de.2012, publicada no 
Diário Oficial da União n° 63 de março 
de 2012 e competência subdelegada 
pela Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
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novembro de 2009 publicada no Diário 
Oficial da União no 216 de 12 de 
novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a ANTONIO MARIO 
MORAIS o auxilio funeral conforme 
Processo n° 16439.003184/2013-82 com 
fundamento no artigo 226 da Lei 
8.112/90 no valor de R$3.225,06(três mil 
duzentos e vinte e cinco reais e seis 
centavos) correspondente a urn mês da 
remuneração da ex-servidora 

· aposentada RAIMUNDA MORAES . 
UCHOA, SIAPE n° 1020320, .ocupat:~te 
do cargo de Auxiliar de Serviços 
Diversos, falecida em 19 de outubro de 
2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de _sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

' JB~<t. 
I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá · 

PORTAR IA DE N.O 889 DE 06 DE · 
.NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso· de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3o· e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de IIIJarço de 
2012, publicada n·o Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF nó 986 de 11 . de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de. 12 .de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono êle 
Permanência nos termos do Art. 3° da 
Emenda Constitucional n° 47, 
Publicada no O_iário Oficial da União de 
06/07/2005, . conforme Processo n° 
16439;003173/2013-01/SAMF/AP · ao 
servidor PED.RO PEREIRA CUNHA, 
ocupante do cargo efetivo de Motorista. 

. Oficial, Classe "S" Padrão "111" 
matricula SIAPE 1019496, pertence.nte 
aó Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Feder-al do Amapá, lotado na 
Secretaria de· Estado da Infra 
Estrutura/SEI(IIF/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 20/08/2010. 

Art .. 11 - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

~ . \. 
lone asa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTAR IA DE N. • 890 DE 06 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE· DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ; 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
·Portaria n° 81/MF .de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAJMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União no 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40°, 
parágrafo 19° da Emenda 
Constitucional n° 41, Publicada no 
Diário Oficial da União de 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.003167/2013-45/SAMF/AP a 
servidora IONETE NELY CAVALCANTE 
DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de 
Datilógrafo, Classe "S" Padrão "111" 
matricula SIAPE 1012206, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotada na 
Secretaria de Estado da 
Agricultura/SEAF/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 21/02/2013. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

.8B~~. 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 891 DE 06 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPE~NTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso· de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAJMF no 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no -Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40°, 
parágrafo 19° da Emenda 
Constitucional n° 41, Publicada no 
Diário Oficial da União de 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.003154/2013-76/SAMF/AP a 
servidora GRACIOZILMA COSTA DOS 
SANTOS, ocupante do cargo de 
Auxiliar Operacional Serviços 
Diversos, Classe "S" Padrão "111" 
matricula SIAPE 1015297, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotada na 
Secretaria de Estado da 
Administração/SEAD/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 30/07/2011. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 
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j13JA_t'L{l 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 892 DE 06 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos da Lei 
complementar 51, parágrafo 1° Inciso I 
da Emenda Constitucional n°. 41, 
Publicada no Diário Oficial da União de 
31.12.2003, conforme Processo n° 
16439.002918/2013-14/SAMF/AP ao 
servidor ADALBERTO . PONTES. DA 
SILVA, ocupante do' cargo efetivo de 
Guarda de Presídio Civil Especial, 
TABELA 101, Grupo 101, Cargo 037, 
matricula SIAPE 1012576, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotado na 
Policia - Técnico 
Cientifico/POLITEC/GEA com efeitos 
financeiros a contar de 13/08/2013. 

Art. 11 • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

.JriUivc~ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da F~~~~~~ no Amapá · 

PORTARIA DE N.• 893 ·DE 06 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O .SUPERINTENDENTE .. DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União no 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAJMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo administrativo 
n° 28840.060204/2013-50. 

RESOLVE: 

Concedr a . Retribuição por 
Titularidade c! . Especialização em 
Novas Linguagens e Novas, 
Abordagens da Língua Portuguesa de 
acordo com a Lei n° 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, com os valores 
constantes no Anexo XIV, a servidora 
oriunda do Ex-Território Federal do 
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Amapá ALRIANI ALVES SANTARÉM 
ocupante do cargo de Professor do 
Ensino Básico dos Ex-Territórios, 
matricula SIAPE n° 1017504, Classe 
"DII", Nível "1", lotada na Secretaria de 
Estado da Educação/SEED/GEA, com 
efeitos financeiros a contar de 14 de 
outubro de 2013. 

Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

~~ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amap~_ -·-

PORTARIA DE N.• 894 DE 06 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAJMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo administrativo 
n° 28840.06401312013-67. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização· em 
Gestão e Docência do Ensino Superior 
de acordo com a Lei n• 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, com os valores 
constantes no Anexo XIV, a servidora 
oriunda do Ex-Território Federal do 
Amapá . CÉLIA MARIA ASSUNÇÃO, 
ocupante do cargo de Professor do 
Ensino Básico dos Ex-Territórios, 
matricula SIAPE n° 1017640, Classe 
"011", Nível "1", lotada na Secretaria de 
Estado da Educação/SEED/GEA, com 
efeitos financeiros a contar de 25 de 
setembro de 2013. 

Esta portaria em vigor na data 
de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

-W_JL.U\ 
lone ~:b'osa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 895 DE 06 DE 
NOVEMBRO DE'2013. . 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de. 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 

. União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAJMF n° 986 de 11 de 



Macapá, 04.12.2013 

Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial d.a União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo administrativo 
n° 16439.001975/2013-78 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Doutorado em 
Educação de açordo com a Lei n° 
12.772 de 28 de dezembro de 2012, com 
os valores constantes no Anexo XIV, 
ao servidor oriundo do Ex-Território 
Federal do Amapá JOÃO WILSON 
SAVINO CARVALHO, ocupante do 
cargo de Professor do Ensino Básico 
dos Ex-Territórios, matrícula SIAPE n° 
1 011557, Classe "DIV", Nível "1 ", 
lotado na Secretaria de Estado da 

. Educação/SEED/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 23 de setembro 
de 2013. 

Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 

. ·Pessoal. 

,~ tlL-..c~. lone:'~~;;osa de Mira 
Superintendente Substituta ·de Adm. do 

. Min._ila Fazenda no Amapá 

: .PORT ÁRIA DE N." 896 DE 07 DE 
I NOVEMBRO 'DE 2013. 
I o . . SUPE131NTENDENTE DE 

ADMINISTRAÇAO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de. 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 5° da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.003180/2013-02/SAMF/AP a 
servidora MARIA DO ROSÁRIO 
NASCIMENTO DOS PRAZERES 
ocupante do cargo· de Auxiliar de 
Enfermagem, C1asse "S" Padrão "111" 
matricula SIAPE 1010438, pertencente 
ao · Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotada na 
SESAJAP, com efeitos financeiros a 
contar de 31 de agosto de 2011. 

Art. 2° - Esta Portaria· entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

. :W .. tl14 . 
lone Çla'r~osa dé Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 
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PORTARIA DE N.• 897 DE 07 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribulções que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012,. publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
co~petência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3° da 
Emenda Constitucional n° 47, 
Publicada ·no DOU de 06.07.2005, 
conforme Processo . n° 
16439.0003179/2013-70 a servidora 
JEANE FARIAS BARBOSA, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Enfermagem, 
Classe "S" Padrão "111" matricula 
SIAPE 1 01 0311, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do · Extinto· Território 
Federal do Amapá, lotada na SESAIAP, 
com efeitos financeiros a contar de 22 
de julho de 2013. 

Art. 2° • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

~vlt~ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 904 DE 06. DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria no 81/MF de 27 de Março de 
201 ~ publicada no Diário. Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos te·rmos do Art. 3° da 
Emenda Constitucional n° 47, 
Publicada no DOU de 06.07.2005, 
conforme Processo n° 
16439.003196/2013-15/SAMF/AP a 
servidora MARINA MADUREIRA DA 
SILVA, ocupante do cargo efetivo de 
Age!'lte de Portaria Classe "S" Padrão 
"111" matricüla SIAPE 1015777, 
pertencente a9 Quadro de Pessoal do 
Extinto Território Federal do Amapá, 
lotada na Secretaria de Estado da. 
Educação/SEED/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 05/09/2013. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
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_vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

kB~J~ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 914 DE 08 DE 
· NOVEMBRO DE 2013. 

O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da . 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012_, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 

. Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo Administrativo 
16439.003188/2013-61 . 

RESOLVE: 

Conceder ao Senhor FABRICIO 
DE AQUINO FAVACHO o Auxilio 
Funeral, conforme processo n° 
16439.003188/2013-61, . êom 
fundamento no artigo 227 da Lei 
8.112/90, no valor de R$3.693,03(três 
mil seiscentos e noventa e três reais e 
três centavos)correspondente à uni 
mês da remuneração do ex-servidor 
SEBASTIÃO AMADEU DA SILVA 
FAVACHO, do cargo de Agente 
Administrativo de que era 
ocupante(ATIVO), matricula SIAPE n° 
1017093, falecido no dia 06 de agosto 
de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de. 
Pessoal. · 

&r>~-~ 
lone Barbosa de ~ira 

Superintendente Substituta de Adm. de 
_ Min. da Fazenda no Amap~ 

PORTARIA DE N. 0 911 DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conférem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 • 'l\arço de 2012 e 
competência su~.o •. h:legada pela
Portaria/SPOA/MF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada ·no Diãt'io 
Oficial da União no 216 de 12 de 

· Novembro de 2009. / ~ 

. RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40, 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme o que consta no Processo n° 
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16439.003200/2013-37/SAMF/AP 
completados com período aquisitivo de 
Licença Prêmio por Assiduidade, 
quinquênio (87/92), sem direito a gozo 
o servidor RIL TON DINIZ DA CRUZ, 
ocupante_ do cargo de Médico, 
matricula SIAPE 1012370, pertencente 
ao Quadro de Pessoal db Extinto 
Território Federal do Amapá, lotado ria 
SESA, com efeitos financeiros a contar 
de 03 de junho de 2013. 

Art. 2° - Esta Portaria entra·em 
vigor- na dat~ de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

lone Barbosa de Mira 
Superintendente Substituta de Adm .. do 

Min. da Fazenda no Amapá · 

PORTARIA DE N.• 907 DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66,. § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 d~ 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF no 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° '216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 4° da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo 28840.014553/2013-
08/SAMF/AP a seFVidora VASTIRA DA 
SILVA ARAÚJO, ocupante do cargo 
efetivo de Professor da carreira dQ 
Ensino Básico Técnico Tecnológico, 
Classe "D" Nível "201" matricula SIAPE 
1074172, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Extinto Território Federal 
do Amapá, lotada na Secretaria de 
Estado da Educação/SEED, com efeitos 
financeiros a contar de 22 de abril de 
2011. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

,JH--.tll1-CL 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 908 DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
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competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 4° da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo 28840.017202/2013-
41/SAMF/AP a servidora VASTÍ DA 
SILVA ARAÚJO, ocupante do cargo 
efetivo de Professor da carreira do 
Ensino Básico Técnico Tecnológico, 
Classe "0" Níve1"202" matricula SIAPE 
1016045, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Extinto Território Federal 
do Amapá, lotada na Secretaria de 
_Estado da Educação/SEED, com efeitos 
financeiros a contar de 27 de abril de 
2013. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

M3~.Ut~ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 909 DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 

- ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do 'Art: 3°, da 
Emenda Constitucional n° 47, 
Publicada no DOU de 06.07.2005, 
conforme Processo 
16439.0003197/2013-51 ao servidor 
JUVENAL DOS SANTOS COSTA 
SERRA, ocupante do cargo de Agente 
de Atividades Agropecuárias, Classe 
"S" Padrão "111" matricula SIAPE 
1018977, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Extinto Território Federal 
do Amapá, lotado na SEAF/AP, com 
efeitos financeiros a contar de 31 de 
outubro de 2013. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

~J.ü14 
lone Barbosa de Mira 

Superintenqente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 
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PORTARIA DE N.• 912 DE OS DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPE~NTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de. Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da · 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência . subde1egada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3°, da 
Emenda Constitucional n° 47, 
Publicada no DOU de 06.07.2005, 
conforme Processo 
16439.0003210/2013-72 ao servidor 
JUSCELINO MENDES, ocupante do 
cargo de Vigia, Classe "S" Padrão "111" 
matricula SIAPE 1013994, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá; lotado na 
SEAF/AP, com efeitos financeiros a 
contar de 27 de setembro de 201 ~-'-------

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

ifu_.~ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. da Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N." 913 DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria no 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF n° 986 de 11 . de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 4° da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo 16439.00321112013-
17/SAMF/AP a servidora MARIA DO 
SOCORRO CAXIAS DE SOUSA ALVES, 
ocupante do cargo efetivo tfe Professor 
da carreira do Ensino Básico Técnico 
Tecnológico, Classe "D" Nivel "304" 
matricula SIAPE 1 016884, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotada na 
Secretaria de Estado da 
Educação/SEED, com efeitos 
financeiros a contar de 08 de março de 
2012. 
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Art. 2°- Esta Portaria-entra em 
vigor na data de sua publicação no 

. Boletim de Pessoal. 

MU.t~-\4_ 
lone Barbosa de Mira 

Superintendente Substituta de Adm. do 
Min. ~a Fazenda no ~map<!_ 

PORTARIA DE N.0 921 DE 13 ·DE 
NOVEMBRO DE 2013. . 
·a SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 

• no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e . 
competência . subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. -1 - Conceder o Abono. de 
Permanê·ncia nos termos do Art.40°, 
parágrafo 19° da Emenda 
Constitucional n° 41, Publicada no DOU 
'de 31.12.2003, conforme Processo 
16439 .003215/2013-03/SAMF/ AP ao 
servidor MAURICIO JOSÉ BANDEIRA 
DOS SANTOS, ocup.ante do ·cargo 
efetivo de Odontologo, Classe ·"S" 
Padrão "111" matricula- SIAPE n° 
1014994, pertencente ao Quadrei de 
Pessoal do· Extinto Território Federal 
do Amapá, lotado na SESAIGEA, com 
efeitos financeiros a contar de 
25/10/2012. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
-vigor~ na data de sua publicação no · 
Boletim d~ Pessoal. 

. MitL<.ut. 
) J Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá 

PORTARIA, DE N.• 918 DE 12 DE 
·NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Portaria n° 630/SPOAIMF, 09 
de julho de 2012, publicada no Diário 
Oficial n° 133, de 11 de júlho de 2012, 
os artigos 66 § 3° e 88 d·a Portaria n° 
81-/MF de 27 de Março de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
63 de março de 2012 e competência 
subdelegada pela Portaria/SPOAIMF n° 
986 de 11 de novembro de 2009 
publicada no. Diário Oficial da União n° 
216 de 12 de novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a. IVAN SANTANA 
CAMPOS o auxilio funeral conforme 
Processo n° 16439.00324112013-23 com 
fundamento no artigo 226 da ·· Lei 
8.112/90 no valor de R$1.622,01(um mil 
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seiscentos e vinte e dois reais e um 
centavo) correspondente a um mês da 
remuneração do ex-servidor 
aposentado JOSÉ DJALMA CAMPOS, 
SIAPE n° 1019280, ocupante do cargo 
de Artífice de Mecânica, falecido em 06 
de novembro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

· r)f)vU{~CL· 
_(), Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
r Superintendente de Adm. do Min. da 

Faze_flda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 919 DE 12 DE 
NOVEMBRO, DE 2()13. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66 § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 

· 2012, publiéada no Diário Oficial da 
União n° 63 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
PortariaiSPOAIMF n° 986 de 11 de 
novembro de 2009 publicada no Diário 
Oficial da União no 216 de 12 de 
novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo Administrativo 
16439.003250/2013-14. 

RESOLVE: 

Conceder à KAREN DANIELLE 
COSTA DA SILVA o auxilio funeral 
conforme · Processo n° 
16439.00325012013-'14 com fundamento 
no artigo 226 da Lei 8.112/90 no valor 

·de R$4.499,32(quatro mil quatrocentos 
e noventa e nove reais e trinta e· dois 
centavos) correspondente a um mês da 
remuneração . da ex-servidora 
IRACEMA CASTRO DA COSTA do 
cargo de Auxiliar de Enft;trmagem de 
que era ocupante (ATIVO), matricula 
· SIAPE n° 1009809, falecida no dia 04 
de novembro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

. &fu~ . 
)I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Faienda no_ Amapá 

PORTARIA DE N.• 917 DE· 12 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE 'DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 

- 2012, publicada no Diário Oficial da 
Uniã9 n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de .. 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 
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Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 4° da-Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.003183/2013-38 a servidora 
JACIREMA MORAES SOTELO, 
ocupante do cargo efetivo de Professor 
Ensino Básico Tecn. Tecnológico 
Classe "O" Nível "302" matricula SIAPE 
n° 1017430, pertencente ao Quadro de 
Pes~oal do Extinto Território Federal 
do Amapá, lotada na SEED, com efeitos 
financeiros a contar de 27 de agosto de 
2010. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua .publicação no 
Boletim de Pessoal. 

I
. ~Jlt~ 

Ç Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 942 DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO · DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
nó uso de suas atribuições que lhe 
.conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 811MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência 'subdelegada.· pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União _n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o . 
que consta no processo Administrativo 
16439.003325/2013-67. 

RESOLVE: 

Conceder .-a DARIVAN 
RAIMUNDO GUIMARÃES DA SILVA, o 
Auxilio Funeral conforme processo n° 
16439.003325/2013-67, com 
fundamento no artigo 227 ·da Lei 
8.112/90 no·valor de R$3.600,00(três mil 

.e seiscentos reais) correspondente a 
Nota Fiscal pago do Auxilio Funeral da 
ex-servidora IVANA GORETH 
GUIMARÃES SANTOS do cargo de 
Agente Administrativo de que era 
ocupante (ATIVO) matricula SIAPE n° · 

· 1012883, falecida no dia 18 de outubro 
·de 2013. 

Esta Portaria entra ·em vigor na 
data de sua publicação no Bôletim de 
Pessoal. 

.. l-n~ . 
" I () IJ 
I Carlos Guilherme dliveira de Melo · 

Superintendente de Adm. do Min. da 
.J:.ªzenda no Amapá 

PORTARIA DE N." 944 DE 22 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O · SUPERINTENDENTE . DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições ·que lhe 

. confere _a P~rtaria n° 6301SPOAIMF, 09 
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de julho de 2012, publicada no Diário. 
Oficial n° 133, de 11 de julho de 2012, 
os artigos 66 § 3° e 88 da Portaria n° 
81/MF de 27 de Março de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
63 de março de 2012 e competência 
subdelegada pela Portaria/SPOAIMF n° 
986 de 11 de novembro de 2009 
publicada no Diário Oficial da União n° 

. ,216 de 12 de novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a MARIA JOAQUINA 
DA COSTA SILVA .o auxilio funeral 
conforme Processo n° 
1643.9.003334/2013-58 com fundamento · 

·no artigo 226 da Lei 8.112190 no valor 
de R$3.328,96(três mil trezentos e vinte 
e oito reais e noventa e seis centavos) 
correspondente a · um mês da 
remuneração do ex-servidor 
aposent_ado BENEDITO DO CARMO. 
SILVA, SIAPE n° 1009391, ocupante do 
cargo de Artífice de Mecânica, falecido 
em 30 de out1,.1bro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

' ~~~ r{ Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

. Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N." 946 DE 25 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Portaria n° 630/SPOA/MF, 09 
de julho de 2012, publicada no Diário 
Oficial n° 133, de 11 de julho de 2012, 
os artigos 66 § 3° e 88 da Portaria n° 
811MF de 27 de Março de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
63 de março de 2012 e competência 
subdelegada pela PortariaiSPOAIMF n° 
986 de 11 de novembro de 2009 
publicada no Diário Oficial da União n° 
216 de 12 de novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a JOSEFA DO CARMO 
.CAMARÃO o auxilio funeral conforme 
Processo n° 16439.003263/2013·93 com 
fundamento no artigo 226 da Lei 
8.112190 no valor de R$12.473,03(doze 
mil quatrocentos e setenta e três reais 
e três centavos) correspondente a um 
mês da remuneração do ex-sérvidor 
aposentado FRANCISCO DA SILVA 
CAMARÃO SIAPE n° 1021237, 
ocup·ante do cargo de Agente de 
Policia Civil Especial, falecido em 12 de 
outubro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

~. ~~t~ . 
P Carlos Guii;Jr::e Oliveira de Melo 

uperintendente.de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTA RIA DE N. • 936 DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO . 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 811MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
PortariaiSPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo Administrativo 
28840.07402312013-19. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Educação Especial de acordo com a 
Lei n° 12.772, de 28 de dezembro de 
2012 com os valores CC)nstantes no 
Anexo IV á servidora MARIA 
BERNADETE CARDOSO EMILIANO, 
ocupante do cargo de Professor do 
Ensino Básico Técnico e Tecnológico, 
matricula SIAPE n° 1017549, Classe 
''DII" Nível "1", lotada na Secretaria de 
Estado da EducaçãoiSEEDIGEA, com 
efeitos financeiros a contar de 05 de 
novembro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

1/' ~'L<:l, Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no AmaE_~ 

PORTARIA DE N.• 937 DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 

. ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições· que lhe 
conferem os ·artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81 IMF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo Administrativo 
28840.072365/2013-96. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Educação Especial de acordo com a 
Lei n° 12.772, de 28 de dezembro de 

• 2012 com os valores constantes no 
Anexo IV á servidora IARA GIBSON 
GUIMARÃES; ócupante do cargo de, 
Professor do Ensino Básico Técnico e 
Tecnológico, matricula SIAPE n° 
1016349, Classe "DII" Nível "1", lotada 
na Secretaria de Estado da 
Educação/SEEDIGEA, com ef~itos 
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. financeiros a contar de 29 de outubro 
de 2013. · 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação !lo Boletim de 
Pessoal. 

dfu~. 
l I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda n~Am~pá 

PORTARIA DE N.0 938 DE. 21 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE 'DE· 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, pubiJcada no _Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo Administrativo 
28840.07150712013-06. 

RESOLVE: 

Concêder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Educação Especial de acord9 com a 
Lei n° 12.772, de 28 de dezembro de 
2012 com os valores constantes no 
Anexo IV á servidora MARIA DE 
FATIMA LEITE DA COSTA, ocupante do 
cargo de Professor do Ensino Básico 
Técnico e Tecnológico, matricula 
SIAPE n° 1017350, Classe "DII" Nível 
"1 ", lotada na Secretaria de Estado da 
EducaçãoiSEED/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 25 de outubro 
de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

/; . 813~ P Carlos Guilherme Oliveira (fe Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

F~zenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 939 DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2013 .. 
O SUPERINTENDENTE DE 
·ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da. União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo Administrativo 
28840.07236712013-85. 

R_ESOLVÇ: 
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. Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Educação Especial de acordo com a 
Lei n° 12.772, de 28 de dezembro de 
2012· com os valores constantes no 
Anexo IV ao servid.or ALUIZIO PINTO 
DE ABREU, ocupante do cargo ~e 
Professor do Ensino Básico Técnico e 
Tecnológico, matricula SIAPE n° 
1011051, Classe "DIV" Nível "1", lotado 
na Secretaria de Estado da 
Educação/SEED/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 30 de outubro 
de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

- ~-BJlliLcc · 
• 

1
/Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superi_ntendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá · 

PORTA RIA DE N. • 940 DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 

. conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n• 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário • Oficial da 
União n• 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF ·no 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 216 de 12 de ' 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo Administrativo 
28840.068308./2013-11. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Práticas Pedagógicas para o Ensino de 
Pessoa·s com Necessidades Educativas 
Especiais de acordo com a Lei n° 
12.772, de 28 de dezembro de 2012 com 
os valor~s constantes no. Anexo XIV a 
servidora oriunda ·.do Ex-Território 
Federal do Amapá LEONICE CANUTO 
VIANA, ocupante do cargo de 
Professor do Ensino Básico dos Ex
Territórios, matricula SIAPE n• 
1017595, Classe "DII" Nível "1", lotada 
na Secretaria de Estado da 
Educação/SEED/GEA, com efeitos 

' financeiros a contar de 11 de outubro 
de 2013. 

Esta Portarià entra em vigor na 
data de sua publicação IJO Boletim de 
Pessoal. 

.)/. ~~-
l Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 941 DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ft,DMINISTRAÇÃO QO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os. artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n• 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n• 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo Administrativo· 
n° 16439.000451/2013-60. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Docência do Ensino Superior de 
acordo com a Lei n° 12.772, de 
28/12/2012, com os valores constantes 
no Anexo XIV a servidora oriunda do 
Ex-Território Federal do Amapá MARIA 
ARLETE OLIVEIRA DE AMORIM 

. RODRIGUES, ocupante do éargo de 
Professor do Ensino Básico dos Ex
Territórios, matrícula · SIAPE n° 
10.11832, Classe "DIV'' Nível "1", lotada 
na Secretaria de Estado da 
Educação/SEED/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 01 de outubro 
de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. · 

.,. .56vLL~~ 
p Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.0 952 DE 26 DE· 
NOVEMBRO DE 2013. 
O · SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, · 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, inciso 3° e 88 
da Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no ·Diário Oficial da 
União n• 63 de 30 de março de 2012 e· 

· competência subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF n• 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

. Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40', 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
no· 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.003352/2013-30/SAMF/AP a 
servidora ANA ZENEIDE VIDEIRA, 
ocupante do cargo de Professor da · 
carreira. do Ensino Básico Tecn. 
Tecnológico Classe "D" Nível "202" 
matricula SIAPE 1016316, pertencente 
ao Quadrô de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotada na 
Secretaria de Estado da Educação/ . 
SEED, com efeitos financeiros a contar 
de 12 de abril de 2013. 

Art. 2• - Esta Portaria entra em . 
vigor na data de sua publicação no 

-Boletim de Pessoal. 
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; ;· (}Blli'Lct_ 
Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

. Fa~enda no A~apá 

PORTARIA DE N." 951 DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPE~NTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, inciso 3° e 88 
da Portaria n• 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de màrço de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF no 986 de 11 de 

. Novembrõ de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 . 

'RESOLVE: 

Art. 1 o - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3°, da 
Emenda ·Constitucional ··no 47, 
Publicada no DOU de 06.07.2005, 
conforme Processo n° 
16439.0003351/2013-95 ao servidor 
BENEDITQ DOS SANTOS MONTEIRO, 
ocupante do cargo de Motorista Oficial, 
Classe "S" Padrão "111" -matricula 

· SIAPE 1012378, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ·do Extinto Território 
Federal do Amapá, lotado na 
SEFAZIAP, com efeitos financeiros a 
contar de 29 de ianeiro de 2013; . . 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua_ publicação no 
Boletim de Pessoal. 

:J ~- I G 'Ih -~01_/.;,_"-A-d·. M I l Caros u1 erme 1ve1ra e e o 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE- N.0 949 DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . D9_ 
MINISTÉRIO DA' FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de sua~ atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, inciso 3° e 88 
da Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e. 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n• 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n°· 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40, 
parágr~fo 19 da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo no 
16439.003354/2013-29/SAMF/AP a 
servidora LUCINEA SIQUEIRA DE 
OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo 
de Professor da carreira do Ensino 
Básico Téén. Tecnológico Classe "D" 
Nível "201" matricula SIAPE 1071439, · 
pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Extinto Territó~io Federal _do Amapá, 
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lotada na Secretaria de Estado da 
Educação/SEED, com efeitos 
financeiros a contar de 11 de novembro 
de 2013. 

Art. 2° ~ Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

I 

b3J.t~~l 
) Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá 

PORT ARfA DE N.o 950 DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, inciso 3" e 88 
da Portaria n• 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n• 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n• 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de ~009. 

RESOLVE: 

Art. 1" - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40, 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
n• 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n• 
16439.003353/2013-84/SAMF/AP a 
servidora . ROSENILDA ROSETE DE 
BARROS, ocupante do cargo de 
Médico, Classe "S" Padrão "111" 
matricula SIAPE 1014961, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotada na 
SESAIAP, com efeitos financeiros a 
contar de 24 de dezembro de. 2007. 

Art. 2" - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

:1B~LL~~c{. 
I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá 

PORTA RIA DE N.0 948 DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPE~NTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO D9 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, inciso 3° e 88 
da Portaria n• 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n• 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n• 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial· da União n• 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: I 

Art. 1 o - Retificar, a Portaria de 
Abono de Permanência n• 

(DIÁRIO OFICIAL) 

908/GAB/SAMF/MF/AP 08 de novembro 
de 2013, publicada no Boletim de 
Pessoal n° 11 de 29/11/2013 da 
servidora VASTI DA SILVA ARAÚJO. 

Onde se lê: 
com efeitos financeirolà a 

contar de 27/04/2013, 

Leia-se: 
com efeitos financeiros a 

contar de 11/07/2012. 

Art. 2" - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

. JBv~ 
f I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazend!i f.l_()_!.._mapã 

PORTARIA DE N." 947 DE 25 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Portaria n• 630/SPOA/MF, 09 
~e julho de 2012, publicada no Diário 
Oficial n• 133, de 11 de julho de 2012, 
os artigos 66 § 3° e 88 da Portaria n• 
81/MF de 27 de Março de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União n• 
63 de março de 2012 e competência 
subdelegada pela Portaria/SPOAIMF n• 
986 de 11 de novembro de 2009 
publicada no Diário Oficial da União n• 
216 de 12 de novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a JOSÉ RAIMUNDO 
COSTA MORAES o auxilio funeral 
conforme Processo n• 
16439.003331/2013-14 com fundamento 
no artigo 226 da Lei 8.112/90 no valor 
de R$4.045,27(quatro mil quarenta e 
cinéo reais e vinte e sete centavos) 
correspondente a um mês da 
remuneração da ex-servidora 
aposentada ELIZABETH MOURÃO 
MORAES, SIAPE n° 1016237, ocupante 
do cargo de Professor do Ensino 
Básico dos Ex-Territórios, falecida em 
12 de outubro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

fB~u;'l.CC 
? /carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
F é!:Z~!:!~-ª_I}Q_· Ar:n~_pá 

PORTARIA DE N. • 953 DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO D9 

• MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Portaria n° 630/SPOAIMF, 09 
de julho de 2012, publicada no Diário 
Oficial ri" 133, de 11 de julho de 2012, 
os artigos. 66 § 3° e 88 da Portaria n° 
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81/MF de 27 de Março de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União no 
63 de março de 2012 e competência 
subdelegada pela Portaria/SPOAIMF n° 
986 de 11 de novembro de 2009 
publicada no Diário Oficial da União n• 
216 de 12 de novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a PAULO EDSON 
CAVALCANTI PENANTE o auxilio 
funeral conforme Processo n° 
16439.003357/2013-62 com fundamento 
no artigo 226 da Lei 8.112/90 no valor 
de R$2.741 ,50( dois mil setecentos e 
quarenta e um reais e cinquenta 
centavos) correspondente a um mês da 
remuneração da ex-servidora 
aposentada IRACEMA LIÉGE 
CAVALCANTE PENANTE SIAPE n° 

·1010964, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, falecida em 03 de 
novembro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

I
, .~L'l.<"\_ . . 

I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazen_~_é!_':lo Amapá 

PORTARIA DE N. • 956 DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, inciso 3° e 88 
da Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competênCia subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de-2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1" - Conceder Abono de 
Permanência nos termos da Lei 
Complementar 51, parágrafo 1", Inciso 
I, da· Emenda Constitucional n° 41, 
Publicada no DOU de 31.12.2Q03, 
conforme o que consta no Processo no 
16439.003363/2013-10 o servidor 
EDIVALDO PASCOAL OLIVEIRA 
PEREIRA, ocupante do cargo de 
Agente de Policia Civil Especial, Tabela 
"101" Grupo "101", matricula SIAPE 

·1 012832, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Extinto Território Federal 
do Amapá, lotado na SEJUSP, com 
efeitos financeiros a contar de. 28 de 
agosto de 2012. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

JBJ__~ 
~ I Carlos Guilherme Oliveira de ~elo 

Superintendente de Adm. do Mm. da 
Fazenda no Amapá 
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PORTA RIA DE N." 951 DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O. SUPERINTENDENTE DE 
ADMINI~TRAÇÃO 00 
MINISTERIO DA FAZENDA NO AMAPÁ 
no uso de suas atribuições que Ih~ 
conferem os artigos 66, inciso 3° e 88 
da Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficíal da 
União no 63 de 30 de março de 2012 e 
com~tência subdelegada pela 
Portarta!SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de.2009, pubricada no Diário 
Oficial da União no 216 de 12· de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Árt. 1o - Conceder Abono de · 
Permanência nos termos do Art. 3°, da 
Emenda Constitucional no 47 
Publicada no DOU de 06.07.2005: 
conforme o que consta no Processo n° 
16439.003360/2013-86-SAMF/AP o 
servidor FRANCISCO DOS PRAZERES 
DE SOUZA, ocupante do cargo de 
A~xiliar Operacional de Serviços 
D1versos Classe "$" Padrão "111" 
matricula SIAPE 1019619, pertencent~ 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotado na 
SEINF, com efeitos financeiros a contar 
de 28 de Janeiro de 2013. 

Art. 2° • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

. (J~ 
I/carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N." 958 DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENtE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, inciso 3° e 88 
da Portaria n° 811MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União no 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência rios termos do ~rt. 3°, da 
Emenda Constitucional n° 47, 
Publicada no DOU de 06.07.2005, 
conforme o que consta no Processo n° 
16439.00335912013·51-SAMF/AP o 
servidor JOSÉ MARIA: NASCIMENTO 

· DE SOUZA, ocupante do ca·rgo de 
Agente Administrativo Classe "S" 
Padrão "IW', matricula SIAPE 1011903, 
pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Extinto Território Federal do Amapá, 
lotado na SEED, com efeitos 
financeiros a contar de 29 de janeiro 

· de 2013. 
Art. 2° - Esta Portaria entra em 

. (DIÁRIO OFICIAL). 

vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

JB.-ttt~ . I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

.. Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N." 960 DE 27 DI: 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO· DO 
MINISTÉRIO OA FAZENDA NO AMAPÁ 
no uso de suas atribuições que Ih~ 
conferem os artigos 66, inciso 3ó e 88 
da Portaria n° 811MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada J)éla 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
. Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3°, da 
Emenda Constitucional no 47, 
Publicada no OOU de 06.07.2005, 
conforme Processo n° 
16439.003256/2013-91-SAMF/AP a 
servidora EDINALVA. PIMENTA 
QUINTAS, ocupante do cargo efetivo 
de Agente Administrativo Classe "S" 
Padrão "111", matricula SIAPE 1011933, · 
pertencente ao Quadro de Pessóal do 
Extinto Território Federal do Amapá, 
lotada na ·SEAD/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 06/11/2010. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
. vigor na data de sua publicação no 
Boletim de P.essoal. 

'I Carlos GuHh~~~ Melo 
. Supermtendente de Adm. do Mm. da 

Fazenda no _Amapá 

PORTARIA DE N." 961 DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que the 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 811MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União no 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria!SPOAJMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União 1\0 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de' 
Permanência nos term·os do Art. 3~ d~ 
Emenda Constitucional 1'1° 47,. 
Publicada no Diário Oficial da Unia·o· de 
06.07.2005; conforme Processo 0° 
16439.00334312013·94/SAMF/AP a 
servidora MARIA GORETI GAMA DE 
.SPUZA, ocupante do cargo efetivo' de 
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Labotatôristã, Classe "S" Padrão "lll" 
matricula SIAPE 1015280, pertencênt~ 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Ter~tório Federal do Amapá, lotada na 
·SESAIGEA, com efeitos .financeiros a 
contar de 05/11/2013. · 

. Art. 11 - Esta Portaria entra em 
~_igôr na .data de sua publicação no 
Boletim de PéSsoal. 

.. JB~ 
}I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Supetintendentê de Adm. do Min. da 
_ Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N." 962 OE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O . SUPERINTENOENTI: . DE 
ADMINI~TRAÇÃO . DO 
MINISTERIO DA FAZENDA NO AMAPÁ 
no uso de suas atribuições que Ih~ 
c_oríferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada . pela 
PortarlafSPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3° da 
Emenda Constitucional no 47 
Publicada na Diário Oficial dá União d~ 
06.07.2005, conforme Processo n° 
16439.003274/2013-73/SAMF/AP · a 
servidora CREUZA MAGALHÃES 
MOURA, ocupante do cargo efetivo de 
Agente Administrativo Classe "S" 
Padrão "111", matricula SIAPE 1012461, 
pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Extinto Território Federal do Amapá, 
lotada na SEAD/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 06/06/2013. 

Art. 11 • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

I 
JB . .l~ . 

1 Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

_ Fazenda no AtT_tapá . 

PORTARIA DE N." 963 DE 27 DE 
·NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPE!RINTENDENTE OE 
ADMINISTRAÇÃO' 00 
MINISTÉRIO DA i=AZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portátia no 811IVIF de 27 de Março de 
2012, putilicádá no! Diário Oficial. da 
União nó 63 de 30 de março de 2012 e 
cómpetêtf:cia subdelegada pela 
PortariaiSPóAIMF n° 986 de 11 de · 
Novembro de 20M, publicada no Diário 

· Oficial da União 1'1° 21 S de 12 de 
Novembro· de 2009. 

RESO!;.V'ê: 
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Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência· nos termos do Art. 40° 
parágrafo. 19° da Emenda 
Constitucional n° 41, Publicada no 
Diário Oficial- da União de 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.003328/2013-09/SAMF/AP a 
servidora MARINA HELENA DA SILVA 
DE ARAÚJO, ocupante do cargo efetivo 
de Datilógrafo, Classe "S" Padrão "111", 
matricula SIAPE 1013149, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotada na 
SESAIGEA, com efeitos financeiros a 
contar de 05/08/2012. 

Art. 11 • Esta· Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

"'/ JB-~~~ · .. 1 Carlos Guilherme Ohve1ra de ~elo 
Superintendente de Adm. do Mm. da 

Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.0 964 DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março d.e 

; 2012, publicada no Diário Oficial da 
'União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada ~ pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE:· 

Art. 1 - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2° 
parágrafo 5° da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no- Diário Oficial da 
União de 31.12.2003, conforme 
Processo n° 16439.003063/2013-
31/SAMF/AP ao servido·r ANTONIO 
CARLOS COSTA, Ôcupante do cargo 
efetivo de Agente Administrativo, 
Classe "S" Padrão "111", matricula 
SIAPE 1018894, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do Extinto Território 
Federal do Amapá, lotado na 
SEAD/GEA, com efeitos financeiros a 
contar de 06/04/2011. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
vigor . na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

. . .#tu-~"<l- . . ?/ Carlos Guilherme Oliveira de ~elo 
Superintendente de Adm. do Mm. da 

· Fazenda no Amapá · 

PORTARIA DE N.0 965 DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO D9 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Portaria no 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n" 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3° da 
Emenda Constitucional n° 47, 
Publicada no Diário Oficial da União de ' 
06.07.2005 conforme Processo no 
16439.003344/2013-93/SAMF/AP ao 
servidor VALCI LOBATO DA COSTA, 
ocupante do cargo efetivo de Agente 
Administrativo, Classe "S" Padrão "111", 
matricUla SIAPE 1 01"5781, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotado na 
SEED/GEA, com· efeitos financeiros a 
contar de 21/11/2012. 

Art. H • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

1
. tB--ttu~ . . . p Carlos Guilherme Oliveira de Melo · 
Superintendente de Adm. do Min. da . 

Fazenda no Amapá 

PORTAR IA DE N. • 966 DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDANO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n" 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e· 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOA/MF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009: publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3° da 
Emenda Constitucional no . 47, 
Publicada no Diário Oficial da União de 
06.07.2005 conforme Processo n° 
16439.003240/2013-89/SAMF/AP ao 
servidor CELIVAL DA SILVA LOPES, 
ocupante do cargo efetivo de Artífice 
de Artes Gráficas, Classe "S" Padrão 
"111", matricula SIAPE 1011191, 
pertencente ao Quadro de Pessoal d? 
Extinto Território Federal do Amapa, 
lotado na SEAD/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 15/06/2013. 

Art. 11 . Esta Portaria entra em 
vigor na data d,e sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

·~ ~~ Carlos Guilherme Oliveira de ~elo 
Superintendente de Adm. do Mm. da 

Fazenda no Amapá 
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PORTA RIA DE N. o 971 DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diárió Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 

·competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40, 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 

·conforme o que consta no Processo n° 
16439.00338012013·57/SAMF/AP o 
servidor UBIRACI TOLOSA COSTA, 
ocupante do cargo de Enfermeiro 
Classe "S" Padr.ão "111", matricula 
SIAPE 1009298, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do • Extinto Território 
Federal do Amapá, lotada na SESA, 
com efeitos financeiros a contar de 21 
de abril de 2013. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua p_ublicação no 
Boletim de Pessoal. 

I
' . J'B __ t[\,~· ' . 

P Carlos Guilherme Oliveira de Melo . 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

PORTARIA. DE N.• 972 DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
o·' SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO D9 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada. no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
comp.etência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 

. Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União . n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 4° da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de ~1.12.2003, 
conforme o que consta no Processo no 
16439.003379/2013-22 a serVidora 
oriunda do Ex-Território Federal do 
Amapá, JÚLIA RODRIGUES NUNES, 
ocupante do cargo de Professor do 
Ensino Básico Tec, Tecnológico Classe 
"D" Nível "401", matricula SIAPE 
1016118, lotada. na Secretaria de 
Estado da Educação/SEED, com efeitos 
financeiros a contar de 18 de agosto de 
2013. 



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

Macaoâ- 04.12~2013 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor ná data dé sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

. 8'BJ1~ .· f/ Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N. o 973 DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 

- competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 5° da Emenda Constitucional 
n° 41, PUblicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme o que consta no Processo n° 
16439.003378/2013-88/SAMF/AP â 
servidora ESTER COSTA DA SILVA, 
ocupante do cargo de Agente 
Administrativo Classe "S" Padrão "111",. 
matricula SIAPE 1012517, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotada na 
SEED, _com efeitos financeiros á contar 
de 06 de novembro de 2013. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de suá publicação no 
Boletim de Pessoal. 

J1i.tit,,_(\ 

lo I Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.0 974 DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2013. _ 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de- Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
·competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo administrativo. 
n° 28840.075392/2013-11. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Gestão do Trabalho Pedagógico de 

(DI-ÁRIO OFICIAL) 

acordo · com a Lei n° 12.772 de 
28/12/2012, com ·os valores constantes 
no Anexo XIV ao servidor oriundo do . 
Ex-Território Federal do Amapá, 
WALTER MENDES BALESTÉRO, 
ocupante do cargo de Professor do 
Ensino Básico dos Ex-Territórios, 
matriculá SIAPE n° 1018061, Classe 
"011", Nível "1", lotado na Secretaria de 
Estado da Educação/SEED/GEA, com 
efeitos financeiros a contar de 12 de 
novembro de 2013. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

- .. ~~ 
O/carlos Guilherme Oliveira de Melo 
f Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.o 969 DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPEruNTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o.s artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial· da 
União n° 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 de 

. Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial dà União' n° 216 de 12 de 

· Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
·Permanência nos termos do Art. 2°, 
. parágrafo 4° da Emenda Constitucional 
n° 41, Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.003376/2013-99/SAMF/AP ao 
servidor MANOEL FERREIRA DE .. 
JESUS, ocupante do cargo efetivo de 
Professor da carr~irá do Ensino Básico 
Técnico Tecnológico, Classe "D" Nível 
"401", matricula SIAPE 1010168, 
pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Extinto Território Federal do Amapá, 
lotado na Secretaria de Estado da 
Educação/SEED/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 27/02/2012. 

Art. 11 - Esta Portaria' entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

J 
~JlL~ 1 Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

: Superintendente de Adm. do Min. da 
Fazenda no An_:~~_P~_ 

PORTARIA DE N.0 977 DE 29 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O · SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria n° 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União n° 63 de 30 de' março· de 2012 -e 

Pâg. so· 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 98$ de 11 de 
Novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n° 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

/ 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos da Lei 
complementar 51 parágrafo 1° Inciso 1 
da Emenda Constitucional n° 41 
Publicada no DOU DE 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.003383/2013-91/SAMF/AP ao 
servidor ISNARD BEZERRA DE LUNA, 
ocupante do cargo efetivo de Perito 
Criminal Civil Especial, Tabela 101, 
Grupo 101, Cargo 005, matricula SIAPE 
1016787, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Extinto Território Federal 
do Amapá, lotado !)a Policia Técnica 
Cientificai POLITEC/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 04/03/2013. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
vigor ria 'data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

P/ Carlos Guilhct!!6. Melo . 
Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

PORTA RIA DE N. o 978 DE 29 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRÁÇÂO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO·AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 66, § 3° e 88 da 
Portaria no 81/MF de 27 de Março de 
2012, publicada no Diário Oficial da 
União no 63 de 30 de março de 2012 e 
competência subdelegada pela 
Portaria/SPOAIMF n° 986 de 11 -. de · 
Novembro de 2009, publicada no Diário, 
Oficial da União no 216 de 12 de 
Novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3°, da 
Emenda Constitucional n° · 47, 
Publicada no Diário Oficial da União de 
06.07.2005 Processo n° 
16439.003394/2013-71/SAMF/ AP a 
servidora RAIMUNDA DE NAZARÉ DA . 
SILVA RAMOS, ocupante do cargo 
efetivo de Perfurador Digitador, Classe 
"S''· Padrão "111", matricula SIAPE 

· 1048701, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Extinto Território Federal 
do Amapá, lotada na SEINF/GEA, com 
efeitos financeiros a contar de 
16/05/2013. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

J 

J5J.tLU\. 
() Carlos Guilherme Oliveira de Melo 
f Superintendente de Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 


	

