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Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

LEI.S 
LEI N° l.-1-'ríb- DE Of, ·DE DEZEMBRO ·DE 201·3 

Innta do ,pagamento de taxa a za 
(segunda) via de documentos pessoais, 
emitidos · por órgãos estaduais, de 
documentos ·pessoais :furtados, roubados, 
danificados ou que ·tenham . sido ·extra
viados ;por ·ocomncia de cotómfe da 

nGt\ireta. 

O 60YEANAbOR 1:>0 ESTAbO 00 AM'APA. 

Faço ·saber que a ·:.t.ssembleia Legislativa do •Estado rdo 'Amapcí 
aprovou .e •eu, nos termos do art. 107 ·do ·Constitulçao Estadual, sarldono a 

seguinte Lei: 

'Art. 1° O Estado do Amapá não cobrará taxa para emissão de 
2• (segunda) via de documentos pessoais furtados, roubados, danificados ou 
que tenham sido extraviados por ocorrência de catástrofe da natureza, cuja 
expedição seja de competência de seus órgãofi. 

Art. 2° A isenção ocorrerá mediante apresentação de Ccrtidã~ 
de Ocorrênc.ia Policial, nos 90 (noventa) dias seguintefi a data do fato. 

Art. 3° Os órgãos públicos estaduais deverão afixar cartaz em 
suas dependências com a seguinte inscrição: "É gratuita a 2• via de 
documentos pessoais nos casos de furto, roubo, dano ou extra\'io por 
ocorrência de catástrofe da natureza, cuja expedição seja de competência dos 
órgãos estaduais, mediante apresentação da Certidão de Ocorréncia Policiar. 

Art, 4° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em 
noventa dias, ficando autorizada a suplementação orçamentária para os fins 
~specificos desta Lei. . 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

' 
Macapá, 06 de dezembro de 2013 

LEI N° J.:t~T- I>E OG ·DE DEZEMBRO DE 2013 

•l>ispõe .sobre a &rotificaçao de 
· • Produtividade de Extensa o Rurol 
· destinodG aos extenslonistas que 
prestam serviços de -Assistência 
Técnico e social aos agricultores 

familiares e dá 'outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO -AMAPÍ., 

;Faço saber que o rAssernbleio ;Legislativo do .Estado .do ~mopó 
aprovou ·e :eu, -nos termos do art. !107 do ·Constituiçao Estadual, sanciono a. 
-seguinte Lei: 

'Art. '1° Fica instituída a :Gratificação de •Produtividade de 
Extensão Rural no percentual mínimo de 5% (cinco _pontos percentuais) até o 
limite máximo de 20% (vinte ·pontos !percentuais), incidente sobre o 
vencimento básico do padrão em que se encontra o servidor de niveis superior 
e médio, lotado no Instituto de·Desenvolvimento·Rural do 'Amapá -·RURAP, no 
Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF e na Agéncia de Pesca do 
Amapá - PESCAP. 

Parágrafo único. Fará .jus á Gratificação de Produtividade de 
Extensão Rural os servidores que efetivamente prestem assistência técnica e 
social, transmitam conhecimento aos agricultores familiares, trabalhadores 
rurais, nas pequenas propriedades que utilizam a mão-de-obra familiar. 

·Art. 2° A gratificação de produtividade de Extensão Rural será 
paga em razão do resultado de avaliação de desempenho individual das 
seguintes atividades: 

I - Agropecuaria; 

li- Floresta; 

lll - Social; 

IV- Pesca e aquícola. 

Art. 3° O pagamento da Gratificação de Produtividade de 
Extensão Rural somente será processado após a sua regulamentação por 
Deçreto do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 4° A Gratificação de Produtividade de Extensào<Rural não 
poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratificação, 
independente de sua denominação ou base de càlculo. 

Art. 5° Ocupante de cargo comissionado não fará jus à 
gratificação, exceto os chefes das Unidades Locais de Assistência Técnica e 
Ex'tensão Rural. 

Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta do orçamento estadual vigente. 

' Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data da sua publieàção. 
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
. vice-Governadora 

Secretaria!1 Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasília: llivanaide da Costa Ribeiro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndígenas:Coaraci Macial Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Maria Alice L. R. Bentes(interina) 
Secretaria Extraord. de Políticas Alio Descendentes:Neucirenr Almrido de Oliniro 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govemador: Délcio Ferreira de Magalhães 
Gabinete de Segurança Institucional: Ten.Cel. PM. Cláudio Adriano B. Balieiro 
Controladoria Geral: Benedito Balieiro Ferreira 
Procuradoria Geral: Antônio Kleber de Souza dos Santos 
Defensoria Pública: lnnci MaJ:no de Oliveira 
Policia Militar: Cel. PM Aclemildo Barbosa dos Santos 
Policia Civil: Tito Guimarães 1'\eto 
Corpo de Bombeiros: Ccl. BM Miguel Rosário do Nascimento 
Polí-cia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Gcral: Raimundo Lima da Silva 

Secretários de Estado 

Administração: Agnaldo Balieiro da Gama 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 
Cultura: José Luiz Amaral Pingarilho 
Comunicação: Carlos Uenrique Schmidt 
Ciência c Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e Lazer: Mário da Silva Brandão 
Educação: Elda Gomes Araújo 
Secretaria Estadual dá Fazenda: ,Jurincte Carvalho de Alencar 
Indústria e Comércio: ,José Reinaldo Alves Picanço 
Infraestrutura: Amilton Loba to Coutinho 
Meio Ambicnté: Grayton Ta,•ares Toledo 
Planejamento: José Ramalho de Oliveira 
Saúde: Olinda Consuelo Lima Araújo 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Sctrap: Bruno Manoel Rezende 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Sih·a Brito 
Turismo: Richard·Madurcira da Silva 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Cat•ibeoibe 
Secretaria de Govemo: Juliano llel Castilo Sih•a 
Secretaria de Relações Institucionais: Neuza Monteiro de \'elasro 

Autarquias Estaduais e .Órgãos Vinculados 

Adap: h:ana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Carlos Roberto dos Anjos Olh·eira (interino) 
SIAC- Super Fácil:l)ário de .Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Adalbcrto Can•alho Ribeiro 
lapcn: Nixon h:cnedy Monteiro 
Detran: Sub Ten, PM. ,José Aurivam Gomes da Silva 
Di agro: Marco Antônio Silva de Sousa 
Feria: Jnailla Rosário Barata Silva 
Hcmoap: Ivan llaniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Nilson José Pereira dos Santos 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Laccn: h·anelc Costa Amanajás (interina) 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: ,José Ali pio Diniz de Moraes .Júnior 
RDM: ,Juliana Alves Coutinho 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
IMAP: Marcelo da Silva Oliveira (interino) 
ARSAP: Rilton Rodrigues Amanajás 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges . 
Fundação Tumürumaque: Terezinha de Jesus Soares dos Santos 

Sociedades de Economia Mista 
I 

AFAP: Sáv.io .José Pere.• Fernandes 
Caesa: Ruv Guilherme Smith 1\:eves 
CEA: Fra~cisco Antonio A. Correia Lima 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque 

• 

Art. 8° Revoga-se a Lei n° I :006, de 19 de junho de 2006. 

Macapó, OG~ 'de ~~mbo.o de lt!L2' -, 
(J--{~ I • 

CARLdj;t::)/J<;'f. , BE 
f c~~Je:O!:J 

LEI WJ.-=t9B DE O~ DE DEZEMBRO DE 2013 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Especial ao Orçamento Vigent~ 

.oti o limite de R$ 146.884.441,00 e 

dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP;, 

Faço saber que a. Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

aprovou e eu, nos termos. do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito 
Especial no Orçamento Fiscal - Lei n° 1.729, de li de janeiro de 2.013, ate o 
hmite de R$ 1~6.884.441,00 (cento e quarenta e seis milhões, oitocentos 
e oitenta e quatro niU, quatrocentos e quarenta e um reais), a ser 
consignado aos órgãos a seguir discriminados: 

R$ 1,00 

'39.101 SECRETARIA DE EsTADO DA FAZEND~ __ =:J 108.469~59.~ 
. ' ' 
:4o.1õl s'ECRE-TAiUA DÉ ESTÃDO oo PLÃNEJAMENTO ·---:-- 37.669.t5T 

~4i.1ói- :NTROLAD~RIA-GE.:: o;~ -:-o--:::~r-;::; 
~-:- - ··-- roru·-·-- ···-· -·----- 1 146.884.441 1 

Art. 2° ·os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior de~orrcrão de 1\nu!ação de Dotação, na fonna do art. 43. § I 0 , inciso 
111. da Lei Federal 11° 4.320/64. confonnc discriminado: 

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÁO 
R$ 1,00 

, ... --- ----------·-- --------. -·------ ---:·l---·---'----
: 13.101 L SECRETARIA D_~ ESTADO DA ADMINISTRAÇÁO--t~--~-83~ 

! ld. uso/Fonte:: O I O 1 - Recursos dê Tra.nsfcrénc:ias da União -I ! 
f RTU IF'PE. IPI, ISO, ICMS-EX. CFRH, CFRM e: 61.835: 
i OUTROS) . -----~------_j 
I I I I f_ 1~.10:.i ~~~ARIA DA RECEITA ESTADUAL _ ·-14.500.747 

ld. uso/Fnnt·e: 0101 -Recursos de Transferências da União
RTU (FPE, IPI, ISO. ICMS-EX, CFRH, CFRM e ... ~ 

~-...::O~U~T~_ü.§)___ --· ·--·--·---------

\
; Jd. uso/Fonte: 0107 · Recursos Próprios - RP (!PVA, IRRF'. \ 

ITCD. ICMS, TEPP, TPS. RI, J<VM. ORP, RS, MJM. Ol, OR, I 

I RDAT) - ·- ----·- I 

1.742.1751 
• .....j •. 

I 

2.273.714. 
J 

; 

! ld. uso/Fonte: 0174 . Operações de Créditos h~!ema~s~----+--__;6~·..:.4.:::0..:.4:.::.8::.::5:.::84 
~d. uso(Fontl': 0!75- Operações de Créditos ExtCO!:!~"! .. --------i----"4.:.:.0::.::8::.::0"'.0"'0"'0'-1 

1

1 I SECRETARIA-DE-ESTÃDO DO PLANEJAMENTO, ~ 
15 101 _1 __ 31 __ .637.463 L___L~Ç~E1fT_O E _'!_ESOURO _ _ 

· ld. uso/Fonte: O 101 - Recursos de Transferencias da União - ·I 
• RTU (F'PE.IPI. ISO, IC~.~~~JS, CFR!:J.-.ff~~lc OUTROS) 17.984.~ 

• Jd. uso(Fonte: 3101 - Recursos de. Tr~nsferências da União -I I 
: RTU IFPE. IPI. ISO, 10\:lS-F.~ ... C:_F'~H. CF'RM e OUTROS) ! _·. 217.938 j 

i 
; !d. uso/Fonte: 0103- Tiansfcrcncias de Con-:~..!.l.!~_s.:.·.~T~C::_ ___ J ___ _:í..:.·.:::68:::.9:..·:.::B:.::Oc:.7_ 

. I I ld. uso/Fonte: 0107 - Recursos Próprios - RP (JPVA, IJ<RF. i 
~ ~;~T t:vts, TEPP, TPS. ~~~ RVM~~: R~, ~~:vt. 01. OR.I 57.7~ 

i I ! 
: Jd. uso/Fonte: 0108 'Taxa de CDntrole, Acopanhamento e j l 
' Fiscalizaç.u? d;~s Ati"idaçlcs de _Pesquisa, Lavra, Exploração e

1 
· 1 

. Aproveitamento de ~ecur~~ Mmcr~.""o12s.=-..!.T!;..;FR7.M::!..... ___ -+---· 65.630.:. 

! ld. uso/Fonte: 0109 - Cota-Pane do Pundo Especial do i ! 
I Petróleo- FEP . • _j _____ 39.232 
i ld uso'Fontc:--o1:2T-:c~1n-Parte da Contribliição de I 
ltn;erwn~ão no ·Domínio Econômico-CIDE e Aplicações 1 

[ Fin3I!_ceira_s~~ Rendimentos da CIDK -----··· --~ . .....!1~2:.::5~.8.::5;:.,5'4.1 
i Jrl. u~o(Fonte: 0171 -Aplicações Financeiras de Rendimentos j 

. ' <.!•· Recursos lliio Vinculados (FPE .. IPI, ISO, ICMS-EX. I 
CFRFH, CFRM. RP E·OUTROSI. 1.!09.52_ª_! 

,..----;-- .-.. ·-·-· .. -
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'. 

I 
I ,. 

~uso/Fonte: OJ 7'!.- Operaç_ões de Créditos Internas j 46.663.335 

li6.10i. ,-Áuol1:oRiA-GTRÃL oõ--E8Ti\OO-- ·· ·· · ·---- · --545.762 

I id. uso/Fonte: 0101 -Recursos de Transferências .da União-! •• j 
RTU "FPE. IPI. ISO. ICMS-EX, CFRH. CFRM c OUTROS) 545.762 , 

·---'------- J 17.101 . OuvtDORIA GERAL DO ESTADO I 138.6341 
I ' 

, !d u~oíFontc: O J(ol - Recursos de Tr.msferências da Umão -1 I 
l.RXli .t!:f!'· IPI. ISO.lC!>iS·EX. CFRII. C_!'RM e OUTROS) 138.6_~ I 

;-----____ T_O__'!'A!-_ --- ---=7.:::-_-_--__ :__:.:._--- ____ 3_!~.8~~ 
Art. 3• E~ta Lei entra em '~gor na data de sua publicação. 

Mcccpá, O" de dezembro de 2013 

// - /i '11~ h . {/f . . éQ~~ESJP RIBE 
ARWi CA~~~cd:r '1 

O 60VE~t>IADO~ DO ESTADO IXl A/MPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferÚfas 'pelo ru-1:"119, iflCisq'XXJi; da Constituição do Estado do 
Amapá, consider1p1do o dispqsto no art.' 6°-A, da Emenda Constitucional n• 
4!/03, com redáção da EC n• 70/2012, cjc os art.s. 20, inciso l, §§ 3° e 4°; 89, 
Parágrafo único e ~1, § 1°, da Lei n° 0915, de 18 de.agosto de 2005 (com 
redação dada pela Lei n• 1.432, de 29 de dezembro de 2009), e em face do que 
consta no ,.;_u5o 'no zoil:03.1519P.-AMI!REV, . 

.. / ... :-· .... ~ ... ~ ··' ,..<~; .... - !~ ~ p,., 

RESOLVE: . ~ - - . ... 

Árt. 1 ~ Conceder Aposentadoria por Invalidez, com proventos 
integrais, co~ paridade, na f~rma da _!-ci.· ~ servidora e~~~~ ~~ro ~crreto 
~q.. ocupl)llte do cargo de provimento efetivo de Professor, Classe D, Padrão 
Úi, Matricula n• 289523, lotada na ~cretaria de Estado da Educação (SEED), 
pertencente âo Quadrq de Pessoal CiVil do Estado do Ami!P4· 

Árt. 2° Este Decreto entra.em vigor na data de sua publicaçllo, 
com efeitos a ~ontar de 01 de outubro de 2013'. . · · . 

DECRETO N° ":}~ 'is'Q DE 0(, DE DEZEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO 1)0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I i 9, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc os arts. 5" e !8, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei 
de Promoção de Oficiais da P~AP); arts. 12, inciso I, alínea "c".§ J•; 62. § 2• c 
64. inciso I, da Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro de 2010 
IF:statuto dos :vtilitarcs do Estado do Amapü); arts. 12 e 13. da Lei n• 0294, de 
28 de junho de 1996 (Lei de Ingresso e Promoção do ·Quadro de Oficiais . 
Administrativos). e tendo em vista o r:eor do Processo n° 28740.001059/13-DP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de 2° TEN QOA, ·pelo critério de Antiguidade. 
o SUB TEN QPC Joilson de Oliveirc, pertencente ao Quadro de Praças 
Combatentes (QPC). da Polícia Militar do :\mapa, a contar de 25 de agosto de 
2013. 

Mccopá, Ob de dezembro de 2013 
' . 

DECRETO N° :}q ~1 bE 0~ DE DEZEMBRO bE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTACO CO AMAPÁ, usando das atribuiçõe~ 
que lhe são confcrid~s pelo ar!.": 119, inéiso ~v; ·da.Constiruíção do Estado do 
Amapá, efc os arts. 5~ e 18. da Lei n• 6.752. de 17 de dezembro de 1979 (Lei 
de Promoção de Oficiais da PMAP); :u::s. 12, inciso i. aline~ "c",§ J•; 62, § 2• e 
64, inciso l, da Lei ComplementllJ" n• 065, de 21 dç setembro de 20!0 
(Estatuto dos Militares do Estado dÓ Amapá); ans. 12 e 13, da Lei n• 0294, de 
28 de junho de 1996 (Lei qe Ingresso e Proll}oção cj.o Quadro de Oficiais 
Administr1!llvos). c tendo ém vista~ teor do P.r~~~S!I, n° 2~74q.<?0t0551p-()P, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de 2". TEN. QO~. pelo critério de Antiguidade, 
o SUB TEN QPC Milton Valentim. ~omis: pertencente ao Qu;l.dro de Praças 
Combatentes (QPC), da Poliéia MiÜtiir d~-- .. ~ml!pã, a contar cj.e 25 de agosto de 
2013. ~ . . 

~~cql!6. o~ ~~ d~!~m~f-1? de ?Çl ~ 

~i-r.~éo~'é() ~~~r" 
DIA RIO OFICIAL 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
· · · Óir~ior(lnterino) - ' · 

REMESSA DE MATÉRIÀ -··'" -. -
Às MÀr~itiis À sÉREM PUBLICÀDAS 
NÔ DIÁRIO-OFICÍAL SOMENTE' SERAO . - . ' ~ ' . . . ... -

Josivane Lima Po'rto Bastos 
Chefe da Divisão Administrativa 

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

Chefe da Divisão l~dustriàl · · 
Membro da ABlO- Associação Brasileira de 

Imprensa Oficiais 
. Sede: Av: Aurin1IBorges de Oliveira, 103 

B~irro São Lázaro Macapá-AP · 
CEP: ~~.90&-470 

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

ACEITA~ SE AP.RES~~J:ADAS NA~ 
SEG~IlfTES MEDID.S: Bem DE 

LARG!-!RA PARA TRêS COLUN4S, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 
COLUNA~ OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADR~S. FONTE ARIAL 10. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

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

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

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

Exemplar ................................................................ RS 5,00 
Exemplar Atrasado ............................................... RS 6,00 
Centímetro Composto em lauda Padrão ............ RS 5,50 
Centfmetro para Compor ..................................... R$ 8,00 
Página Exclusiva ............................................... RS 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... RS 50,00 

Ao DIO reserva-se o direitQ de recus~r a 
publicação de matérias apresentadas em 

desacordo com suas f'!Ormas. 

Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
I>AS 07:30 às 12:00 horas 
OAS 14:30 às 18:00 horas 

i. 

\: 
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DECRETO N° :j. q .~ ee DE QÇ, DE DEZEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qt1e lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XV, da Constituição do ~:stado do 
:'\uHipã, cfc os arts. 5° e 18, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei 
de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, inciso I, alínea "c',§ 3"; 62, '§ 2" e 
art. 64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro de 2010 
(Estatuto dos :O.lilitarcs do Estado do Amapá): arts. 12 c 13, da Lei n• 0294, de 
28 de junho de 1996 (Lei de Ingresso e Promoção do Quadro de Oficiais 
Administrativosj, e tendo em \'ista o teor do Processo n•_ 26740.001057/13-DP. 

RESOLVE: 

Nomear ao Posto de 2° TEN QOA, pelo critério de antiguidade. o 

SUB TEN QPC Raimundo Queiroz Pontes. pertencente ao Quadro de Praças 
Combatentes (QPC), da Policia Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 
2013. 

Macapá, Oeó de dezembro de 

DECRETO N° t ~ !;' 3 DE 0 b DE DEZEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 'J0/, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc os arts. s• e 18, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei 
de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12. inciso I. alinea "c",§ 3°; 62, § 2" e 
64, inciso I, da Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro de 2010 
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá); arts. i2 e 13, da Lei n• 0294. de 
28 de jun~o de 1996 (Lei de lngres~ e Promoção do Quadro de Oficiais 
Administrativos), c tendo em \ista o teor do Processo n° 26740.000769/13-DP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de 2° TEN QOA, pelo critério de Antiguidade, 
o SUB TEN QPC Paulo César . Dantas Tibúrcio, pertencente ao Quadro de 
Praças Combatentes (QPC), da Policia Militar do Amapá, a contar de 25 de 
agosto de 2013. "'""'· o; ,, dmmbro .. '"];01 

ES CA fsf!.!!e 

DECRETO N• i-4~4 DE O{, DE DEZEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso )001. da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro de 2010, e tendo 
em ,;sta o teor do Processo n• 26740.000020/2003-RR-97, 

DECRETA: 

Art. 1° Reformar, "Ex-Officio", o SGT PM RR João da Silva, 
pert~nccnrc' à Policia :-.iilitar do Amapu, por ter atingido a idade limite de 
permanência na Reserva Remunerada, com fundamento no art. 107, inciso I. 
alinea "c", da Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro de 20 lO (Estatuto 
dos :V.ilitares do Estado do Amapá). 

Art. 2° A rcfrinna do servidor atende uo previsto nos arts. 102, 
inciso 11, Parágrafo único: 103 e 107, da Lei Complem~ntar n• 065{2010. 

Art. ·3° E~te Decreto entra em ,·igor na data de sua publicação. 

DECRETO N° :t4~5 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe ~ão conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei Complementar n• 065, de 21 .de setembro de 2010, e tendo 
em vista o teor do Processo n° 16439.002312/2011-17, 

DECRETA: 

Art. t• Reformar, "EX-OFFICIO", o CEL PM RR Calixtrato 
Videira da Silva, pertencente à Polícia Militar do Amapá, por ter atingido a 
idade limite de permanência na Reserva Remunerada, com fundamento no art. 
107, inciso I, alinea "a", da Lei Complementar n" 065, de 21 de setembro de 
2010 iEstatuto dos Militares do Estado do Amapá). 

Art. 2° A refonna do servidor atende ao previsto nos arts. 102, 
inciso 1!. Parágrafo único; 103 e 107, da Lei Complementar n• 065/20 lO. 

Art. 3 ° Este Decreto entra ~m vigor na data de sua publicação. 

Macapá, <X. de dezembro ·de 2013 

DECRETO N° i-M?G DE Q6' D.E DEZEMBRO DE ·,2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe silo conferidas pelo art, 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapa. c{ c a Lei Complem~nl.ar n• 065, de 21 de setembro de 2010. c tendo 
<:m ,·ista o teor do Processo n° 28740.000010/1991-RR-39, 

DECRETA: 

Art. 1° Reformar. "EX-OF'FICJO", o CEL PM RR Jorge Borges 
Calado, pertencente à Policia Militar do Amapá, por ter atingido a idade limite 
de permanência na Reserva Remunerada, com fundamento no art. 107. inciso. 
I, aiinea "a", da Lei Complementar n• 065, de· 21 de setembro de 2010 
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá). 

Art. 2° A reforma do sen;;dor atende ao previsto nos arts. 102, 
inciso 11, Parágrafo único; 103 c 107, da Lei Complementar n• 065/2010. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, C6 de dezembro de 2013 

DECRETO N" :t4 &'f DE OG;, DE .DEZEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV. da Constituição do Estado do 
Amapà, cfc os arts. s• e 18, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei 
de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, inciso I, alinea •c", § 3•; 62, § 2" e 
64, inciso i, da Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro _de 2010 
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá); arts. 12 e 13, da Lei n• 0294, de 
28 de junho de 1996 (Lei de Ingresso e Promoção do Quadro de Oficiais 
Administrativos!. e_ tendo em vista o teor do Processo n° 28740.001056/13-DP, 



Maca á, 06.12.2013 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 05 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de 2° TEN QOA, pelo criLério de Antiguidade, 

o SUB TEN QPC Antônio Luiz Coutinho Marques, pertencente ao Quadro de 
Praças Combatentes (QPC)-..da Policia Militar do Amapá, a contar de 25 de 
agosto de 2013. 

Macapá, Oró 

Govern dor 

DECRETO W i 4 ~ ft DE 0 G DE ~EZEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ES.TADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c os arts. 5° e 18, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro dé 1979 (Lei 
de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, inciso I, alinea "c", § 3°; 62, § 2° e 
64, inciso I, da Lei Complementar n° 065, de 21 de setembro de 2010 
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá); arts. 12 e 13, da Lei n° 0294, de 
28 de junho de 1996 (Lei de Ingresso e Promoção do Quadro ·de Oficiais 
Administrativos), e tendo em vista o teor do Processo n• 28740.ooom/13-CP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de 2° TEN QOA, pelo critério de Antiguidade, 
o SVB TEN QPC Clésio Cardoso ParCtflta, pertencente ao Quadro de Praças 
Combatentes (QPCJ, da Policia Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 
2013. 

Macapá, OG de dezembro de 2013 

DECRETO N° 7489 de 06 de dezembro de 2013 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 8.115.322,00 PARA O FIM 

QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O ,GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas através do inciso VIII, do art. 119, da Constituição 
Estadual e do art. 7°, Parágrafo Único, da Lei n." 1.729, de ll de 

janeiro cte 2013. que estima a Receita e fixa a Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2013. 

DECRETA: -

Art. 1° Fica -aberto o Credito Suplementar no valor de R$ 

8.115.322,00 (Oito Milhões. Cento e Quinze Mil, Trezentos e Vinte e Dois 

Reais). destinado ao reforco de dotações consignadas no orçamento vigente, 
conforme anexos constantes do presente Decreto . 

Art. 2° Os recu:-sns necessários ã execução do disposto no artigo 
anterior, decorrem de Anulaç.ào Parcial nu Total de Dotações Orçamentárias, na 
iúnn8. do inciso 111, s l'' do art. 43. da Lei Federal n.' 4 .. 320/6<1. 

.Art. 3° Este Decreto entra em .:_i_g_o!~f!.':_~.<:l.~ .. (I_e...:~~~..!~uhlicação. 

Macapa-AP, 06 de dezembro de 20i3 

Anexo do Decreto n.0 7489 de 06 de dezembro de 2013. 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

20.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 

20.101- sECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 

,-, .. I Micro Região Programa d• 
Idu.so Fonte 

Trabalho · Município 

I' .i' I 0''"1 '6181 160000 o 101 .......... .,~ ·- . ! 

I. \(>(1000 o .I OI 

1'.'12.0170.001. 160000 o 101 

30.000- SECRETARIA DE. ESTADO DA SAÚDE 

30.301 -FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 

Natureza 

~440:41 

4450.42 

4590.65 

Programa de 
Trabalho 

Micro Região Iduso Font• Natureza 
Município 

10. i 2 l.0!4ll.~4S I !6(100t) IOI .t490 s~ 
l61)00ü 107 44?0J2 
160000 216 4J91) .. <~ 

10 N~ !J!61í ;~'71 lf,unov IOI 3390.37 

VaiO!' 

I 550.000 

63.465 

?84.507 

Valor 

11 850 
1.250.000 

2.100.000 

c.OOO.OOO 

31.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

31.201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

~--
Micro Região 

I 
Programa de 

Iduso Fonte Noture%a Valor 
Trabalho Município -

1-l.~·P.0020.107~ lóolúOO o IOI J390.37 4:?.000 

31.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

31.301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Programa de Micro Região 
Iduso I Fonte Na1ureza Valor I Município Trabalho 

08.~4.J.00 1 0.0GG.? 160000 o 101 3390.30 
!60il00 rt ](I\ 3390..16 

--··- -
ANEXO 'II - ANULAÇÃO 

20.000- SECRETARIA DE ESTADO DA HJFRA-ESTRUTURA 
20.101 -sECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 

.. 

pgrama de I Micro Regiao Iduso Fonte Naturoza.l 
robalho Município 

I 
3 i(Jl .. ,..,. I I ·~ ..t5l (ll'\1) 2(lÚ6 l!.tQi\1_){1 

I \1q;, 04Süc~>lc 160000 o I IOI ·t4Q0.51 

_L 

I Programa d• · Micro Região 
Iduso Fonte Naturua 

I Trabalho Municí~o 

llll.l?:.oi-IO.:;n 160000 216 3390.39 

IIO.i::.o:7•'!cs.; 1 160000 I [li 3390.30 
]1,(~01)1} IOI JJQO,<t'! 

I 
107 4..t90.52 lü.30c.OI60.~4'21 160000 

to ~o::: OJl•u.:-tsti. 160000 2\n 3390.32 

111Uü2.0160.2·1S9 l60f\OO !O'i .1J90.3Q 

i 160(>00 CJ6 ~390.39 

I '"'"' "'"""' 160000 216 4-190.52 

w :r~.o 1 •o.22Q3 [ljfj()t}tJ 107 3340..11 
16(1000 107 3390.39 

I 

I 
94.000 
16.500 

Va!OI' 

2 . .'134.507 

63 ~6.1 

VaiO!' 

400.000 

I·UóO 
2.001).000 

700.000 

)•1.000 

200.000 
l.ó~O.OOO 

100.000 

250.000 
100.000 

R$ 1 00 

Total 

-1.613.4<>5 

I 
984.51)'' I 

-

R$ 1 00 

Total 

3.364.850 

2.000.000 

R$ 1 00 

Total 

42.0110 

RS 1,00 

Total I 
I 

110500 I 
- ·- -

RS 1 00 
--'----1 

Total 

2.534.so: 

63.4i>S 

400.000 

2.014.850 

700.000 

50.000 

1.750.000 

100.000 

350.000 

31.000- SECRETARIA :>E ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
31.101- SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

~~ 

! Programa de Micro Regiao1 Iduso Fonte Natureza Valor Total 

~o Municíeio 

l uo.c-H.u,_o.002o l6UOOO I (I 101 ..... 90.52 110.500 110.5 

I ' -

31.000' SECRETARIA DÉ tS>ADO M INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
31 201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

R$ 1.00 

Programa de I Micro Região~ d Fonte Natureza V olor Totol . I uso 
Trabalho MuniCipio 

··- -
l 

. !4.cJ3.uu2o.2:911 Jf,O(lOO I o 101 3390.30 42.000 42.000 

., 

\ 
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DECRETO W ~'lO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013 

Regulamenta critérios e procedimentos 
gerois de avaliação de desempenho 
individual paro efeito de pagamento da 
6rotificaçãa de Produtividade de Extensão 
Rurol. 

O GOVERNADOR DO ESTACO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do 
Amapá. de acordo com a Lei n•J.~ti'T, de Oç,/J~ /2013, e tendo em vista o 
teor do Processo n° 28760.0!53!5/11, 

DECRETA: 

CAPÍTVLO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° Ficall_l aprovados na fonna deste Decreto os critérios e 
procedimentos gerais a serem observados para avaliações de desempenho 
individual e o pagamento da Gratificação de Produti~idade de Extensão' Rural. 
GPER, devida aos servidores de níveis superior e médio, lotados no Instituto 
de Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP, no Instituto Estadual de 
Flo~cstas do Amapá - IEF e na Agência de Pesca do Amapá - PESCAP, que 
efetivamente prestem assistência técnica e social, transmitam conhecimento 
aos agricultores familiares, trabalhadores rurais, nas pequenas propriedades 
que utilizam a mão-de-obra familiar. 

Parágrafo único. A avaliação de desempenho \~sa promover a 
melhoria da qualificação dos seMdores, bem como subsidiar a política de 
gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. 

Art. 2° Para efeito de aplicação .do disposto neste Decreto, ficam 
definidos os segúintes termos: 

l - Avaliação de Desempenho Jndi\~dual: monitoramento 
sistemático e continuo da atuação individual do scMdor; 

1 ll - Unidade de A\>aliação: órgão ou entidade da administração 
como um todo, ou. subconjunto das unidades administrativas, que execute 
atividade da mesma natureza: 

lll - Equipe de Trabalho: conjunto de sen~dores em exercício na 
mesma unidade de avaliação; 

IV c Ciclo de Avaliação: periodo de O I ano considerado para 
realização da avaliação de desempenho -individual, com vistas a aferir 0 

qesempcnho dos seMdores; · • 

V - Plano de Trabalho: documento no qual serão registrados os 
dados referentes ao ciclo de avaliação; 

VI - Meta Indi~dual: meta de desempenho pactuada entre 
servidor e a respectiva chefia; 

VII - Chefia Imediata:. responsável pela supervisão da avaliação 
de desempenho de sen~dores que compõem a equipe de trabalho; 

VIII - Comissão de Avaliação de Desempenho - Comissão 
responsável em apreciar em última instância o recurso do servidor, quando se 
tratar de questionamento da avaliação de desempenho. 

Art. 3° Não será de,~da a gratificação de Produtí~dade de 
Extensão Rural por ocasião de: 

I - afastamentos e licenças sem remuneração/vencimento; 

li - licença para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação 
e especiali<-ação; 

m - licença para atividade política; 

IV - afastamento para o exercício .de mandato eletivo; 

V - o seMdor nomeado para exercer cargo em conussao, 
excetuados os extensionistas que ocupam a chefia das unidades locais dos 
órgãos em nível de Cargo de Direção-! n termediária. 

CAPíTuLO n 
bAS AVAUAÇÕES 

Art. 4° A avaliação de desempenho indi~dual será feita com 
base em critérios e fatores que reflitam as competências do sen~dor, aferidas 
no desempenho individual e atividades a ele atribuídas. 

§ I o !\a . avaliação de desempenho individual, além do 
cumprimento de metas indi~iduais, deverão ser avaliados os seguintes fatores 
mínimos: 

I - produti,~dade no trabalho. com base nos parâmetros 
previamente estabelecidos de qualidade e produtividade; 

11 - conhecimento de métodos e técnicas necessários para 
desenvolvimento das atividades referentes ao cargo efetivo na unidade de 
exercício; 

lll - trabalho em equipe; 

IV - comprometimento com trabalho; 

V - cumprimento das normas de procedimento c de conduta no 
desempenho das atribuições do cargo; e 

VI - assiduidade e pontualidade no exercício da função. 

§ 2• Os seMdores seráo avaliados na dimensão 'indi\idual, a 
partir: 

l - dos conceitos atribuídos pelo próprio avaliado, na proporção 
de 20% (vinte por cento); e 

11 - dos conceitos atribuídos pela chefia irnediatá·, na proporção 
de 80% (oitenta por cento). . 

§ 3° A atribuição de conceitos atribuídos pelo próprio avaliado e 
pela chefia imediata, deverá ser precedida de evento preparatório com vistas a 
esclarecimento da metodologia, procedimentos, critérios e sua correta 
aplicação. • 

§ 4" O avaliado poderá apresentar pedido de reconsideração, 
devidamente justificado, contra o resultado da avaliação indi~dual,' no prazo 
de 1 O dias corridos, contados do recebimento da cópia dos dados de sua 
avaliação individual. · 

§ 5° O pedido de reconsideração será apresentado â unidade de 
recursos humanos do órgão ou entidade de lotação, que o encaminhará para a 
chefia do servidor para apreciação. · 

§ 6° O pedido de reconsideração será apreciado em no méximo 10 
(dez) dias corridos, podendo a chefia deferir o pleito, total ou parcialmente, ou 
indeferi-lo, sempre acompanhado da devida justificativa. 

§ 7° A decisão da chefia será comunicada até o dia seguinte ao do 
encerramento do prazo ao setor de recursos humanos, que dará ciência ao 
servidor no prazo de 03 (três) dias úteis. 

§ 8° Na Júpótese de deferimento parcial ou de indeferimento do 
pleito, caberá recurso à Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, que o julgará em última instância, intimando o 
interessado do resultado final por meio de cópia na· integra da decisão. 

Art. 5° O Plano de Trabalho a que se refere o inciso V, do art. 2°, 
deverá conter, no minitDo: 

I - ações mais representativas para a implementação dos 
programas do Governo do Estado do Amapá e do Oovemô Federal; 

!I - as atividades, projetos ou processos em que se desdobram as 
ações concretas e positivas para a melhoria da qualidade de vida da 
comunidade atendida pelo extensionista; 

[[[ - apuração final dos compromissos firmados de forma a 
possibilitar o fechamento dos resultados obtidos em todos os componentes da 
avaliação de desempenho. 

CAf'tTvLOm 
[)OS EFEITOS FINANCEIROS 

Art. 6 ° A gratificação de atividade corresponderá ao somatõrio 
das avaliações de desempenho indi~dual do seMdor, obserVados o limite 
máximo de 100 '(cem) pontos por servidor, calculada sobre o vencimento 
básico do padrão que se encontre o seMdor de cada cargo de carreira, 
conforme a seguinte pontuação: 

I -de O (zero) a 40 (quarenta) pontos: O servidor fará jus a 5% de 
GPER, calculada sobre seu vencimento básico no mês do recebimento. 

11 - mais de 40 (quarenta) a 60 (sessenta) pontos o seMdor fará 
jus a 10% de GPER, calculada sobre seu vencimento básico no més do 
recebimento. 

Ill - mais de 60 ·(sessenta) a ISU {Oitenta) pontos o s_ervidÓr fará 
jus a 15% de OPER, calculada sobre seu vencimento básico no mês do 
recebimento: 

IV - mais de 80 (oitenta) a 100 (cem) pontos o sen•idor fará jus a 
20% de GPER, calculada sobre seu vencimento básico no mês do recebimento. 

Parâgrafo único. A partir desta regulamentação e até que seja 
processada a primeira avaliação de desempenho individual a Gratificação de 
Produtividade de Extensão Rural- GPER será paga no percentual minimo 
pre~sto em lei. 

Art. r As avaliações de desempenho individual serão apuradas 
anualmente e produzirão efeitos fmanceiros mensais por igual período. 

Art. 8°. A Gratificação de Produtividade de Extensão Rural · 
GPER não poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratificação, . 
independente de sua denominação ou base de cálculo. 

Art. 9° Em casos de afastamentos e licenças considerados pela 
Lei n° 0066 de 1993, como de efetivo exerclcio, sem prejuízo da remuneração, 
o seM dor continuará recebendo a Gratificação de· Produtividade de Extensão 
Rural - OPER, correspondente ã última pontuação obtida, até que seja 
processada a sua primeira avaliação após o retomo. 

CAPÍTVI.O IV 
005 PROCEOIMENTOS E DOS PRAZOS 

Art. 10. Compete ao departamento de pessoal do órgão ou 
entidade administrativa de lotação do servidor a coordenação e o 
processamento das avaliações de desempenho individual, supeMsionando as 
normas e procedimento para pagamento da gratificação de atividade que trata 
o art. I • deste Decreto. 

Art. 11. Serã instituída, por portaria, no âmbito do órgão ou 
entidade de lotação, a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, que 
analisará, em \lltima instância, os recursos impetrados contra a avaliação de 
desempenho. 

Art. 12. A Comissão de Avaliação de Desempenho será formada 
por 3 (lrês) membros sendo: 

I ·- 2 (dois) membros indicados pelo Secretário de Estado ou 
Diretor-Presidente; 

li- 1 (um)_ membro eleito pelos scMdores lotado no 'órgão. 

Parágrafo único. Somente poderão compor a Comissão dt 
Avaliação de Desempenh'o seMdores efetivos, em exercício no órgão ou 
entidade e que não estejam em estâgio probatório nem responde~do L 
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processo administrativo disciplinar. 

Ar-t. 13. Para o correto andamento do processo de avaliação 
deverão ser rigorosamente cumpridos os prazos para cada uma de suas fases. 

VI - a SEAD deverá implementar os novos parâmetros da 
Gratificação de Produtividade de Extensão Rural na folha do GEA já para 
pagamento nos salários relativos ao mês de janeiro de cada ãnõ. 

I - a Gratificação de Produtividade de Extensão Rural é anual, 
para tanto sua avaliação deverá ser para o periodo de janeiro a dezembro de 
cada exerclcio. 

Parágrafo único. Considerando que o período a ser avaliado será 
sempre relativo aos 12 (doze) meses de cada ano, o ato de se avaliar cada 
servidor será, necessariamente, nos meses de setembro a novembro do ano 
subsequente aos 12 (doze) meses trabalhados. 

li - o resultado da avaliação da Gratificação de Produtividade de 
Extensão Rural sétá implementàdo na folha de pagamento entre os meses de 
Janeiro até abril do ano seguinte, compreendendo então 12 (do1.e) meses ge 
seu pagamento. 

. Ill -o processo de avaliaÇão pàra o pagamento da Gratificação de 
Produtividade de Extensão Rural - GPER deverá ser nos meses de setembro a 
novembro de cada ano. · 

Ar-t. 1 ... Os formulários para o processo de avaliação individual 
segue nos anexos e são partes integrantes deste Decreto. 

Art. 15. Esté Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

IV - os recursos quanto as avaliações para a Gratificação de 
Produtividade de Extensão Rural devérãô ser totalmente apreciados nomes de 
dezembro de cada ano, obedecidos os prazos estabelecidos nesta 
regulamentação. 

Macapó, OG. de dezembro ck 2013 

v ~ os dirigentes maxunos de cada órgão envolvido deverão 
encaminhar, obrigatoriamente, ate o 5° dia útil do mês de jal:l.eiro de cada ano, 
o resultadp final das avaliações para o pagamento da Gratificação de. 
Produtividade de ExtensãO Rural para a SEAD. 

Órgãos Estratégicos de Execução 

(Corpo de éombeii'os: 

Cel. BM Miguel ~o~ál"io do Nascimento 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO . 

Termo de lnexi 

______ Ações de P.r-ocedirn_&_r!!C> ____ _ 

~<.J~~.s_s.-2. _____ . ___ 1_1_QQQ 9961?_01 L ___ .... i 
;Nota "de Pro.visão j)79/?Q.1l_:_ SAO/CªMAP ... _J 
'Pedido.~e Cotação 1133/2013- CBMA~_ ----~_i 
' !Capacitação de Bombeiros i 

!Militares através do ··curso de I 
ielaboração de ProJeto Basico! 
ie Termo de Referência. para I Objeto 
iaquisição de bens e! 
contratação de serviços no: 
âmbito da Administração' 

-·------f.".ti~~~a.:~-·--·----·---· 
lrrograma ~e· ~-rabalho Prevenção e Combate a 
L . ___ "Stmstros. --------i 
~c:mte_~_l! Recurso j10~c.·-----·---·---J 
iN_<Jlurez~~ despe~_.)~~ 90 39 . _ ! 
!Modalidade de brdtnàrio ! 
!empenhe>_. _____ . I ___ . I 
~--·---JflexigJbilidade de Licita~ 
i '!nc. li do art. 25 ele com o inc i 
!Fundamentação ~I do art. 13 da Lei n° 8.666/931 
i---_ ·- ___ -·~ alterações posteriores. ·-·---1 

!One Cursos - Treinamento.! 
~Desenvolvimento e: 

Empresa Adjudicada !capacitação Lida - CNPJ n" 

06.012.731/0001-3~~3:_. --._.; 
:~ I t t I d t R$ 8:8ÕÕ,OO (oito mil e! 
' a or 

0 
a . .:_~~opo:_~joitocentos reais) ·--____j 

Excelentissimo Senhor Comandante Geral, 

Pretende esta Instituição: Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP, 
pactuar com a empresa One Cursos - Treinamento. 
Desenvolvimento e Capacitaçào Ltda, inscrita no 
CNPJ n• 06 012.731/0001-33, cem a finalidade de 
custear despesas com a capacitação de quatro 
Bomoei1os Militares através do ·Curso· de elaboração 
de ProJeto Básico e Termo de Referência parà 
aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito 
da Admrn1stração Pública", com fulcro no que vem 

. dtspot o inç 11 do nrt 25 ele com o inc. VI do art 13 da 
Lei n' 8.666/93 e alterações posteriores, tendo em v1sta 
ser inexrgivel a licitação. em virtude das seguintes 
consrderações: 
1· Visando atender a legislação vigente a Diretona 
de Administração Geral e a D1visão de Planejamento e 
Tecnologia do Corpo de Bombeiros Militar do Arnapa -
CBMAP, necessitam aperfeiçoar e qualificar seus 
mihtan;s na e:aboração de Projetos Básrcos e ~.r.r.nos 

de Referência. instrumentos obrigatórioS e essenciais 
nos processos ltcitat6rios da administração pública. 
conforme justificativa emanada da Divisão de 
Planejamento e Tecnologia/CBM/\P constante nos 
autos: 

2- O objetivo geral p1oposto pelo curso comempla 
os pretendidos p,ela administração. pors se coadunam 
principalmente com o objetivo de preparar profissionais 
e~volvidos em certames licilatôrios: 
3- Justifica-se a adjudtcação com a refeHcla 
empresa por pertencer ao ramo de atrvidade pertinente 
e compativel com o objeto pretendido e o preço ofertado 
está de acordo com os praticados no mercado. 
conforme documentos constantes nos autos. alérn de 
apresentar a documentação comprob.atória de 
habilitação para contratar com Administração Publica. e 
não tratar-se de serviços de publicidade e divulgação 
atendendo. no que couber. os elementos criados no 
parágrafo ún1co do an 26 do Estatuto das Licrtações: · 
4- Sobre o terna Malheiros discorre em. ··in·· Ato 
Administrativo. Licitaçoes e Contratos Administrativos 
Malhetros, 1' ed .. pág 111. 

··A administração não pode reafl'zar 
licitaçüo para troirwmento porque os 
profissionais e empresas são 
incomparáveis Não há. · portanto. 
viabilidade de competição. A adoção do 
tipo (i& liôtaçiio de "menor proço" condi!< 
na maiona dos cAsos. à obtenção de 
qualidade inadeqvada A de' "me/flor 
témica" e a de "técnica e preço" são 
inviáveis. porque não se pode cogitar no 
caso de apresentação de proposta 
técnica .A propostà técnica seria. a rigor. 
o p10grama e a metodologia de pouca ou 
de nenhuma diferenciaç<io O 6xito do 
treinamento depende basicamente. elos 
mstrutores ou docentes. Que são 
incompmáveis. singulares: o que toma 
inviável a competTçi'io ·· 

5- A plinçjpal caracteristica da inex,gibiiidade de 
licitação é a inviabilidade de competição. o que 
impossibilita a àbertura de um certame licitatório. pois 
ele resultaria frustrado. Diferencia-se da dispensa de 
licitação. que pode se constituir numa faculdade para o 
admintstrador Vejamos o entendimento da protessora 
Mana Sylvia Zane!la di Pietro. 

"A diferença b;!Jsiça entre as (/(las 
hipóteses está no fato de que na 
dispensa. há possil;iiTdade de competição 
que justifique a licitaç!io. ele mario que a 
lei filculta a dispensa. que fica inserida na 
competêncrA dTscricionaria da 
Administração Nos casos de 
mex;gih!lidade. na o há possibtltdade rle 
compet;çJo. porque só existu um ol;jot'! 
ou urna pessoa que atenda as 
necessidades diJ Administração: a 
licitação é portanto. inviável " 

6- f1 Le1 n• 8 666/93 e alteraçõe~~~~IT'.Jl~evé 

Art. 13. Para os fins desta Lei. 
conside1am-se se1vrços técmcos 
profissronais esovcialiwdos os twbalhos 
relativos a 

Vi ·- treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando' 
houver inviabilidade de comoeticiio em 

especial (destacamos); 

11 - para contratação de se1viços técnicos 
enumerados no an. 13 desta Lei. de 
natureza singular. com profissionais ou 
empresas de notória especialização. 
vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação: 

7· Ademais. como salientou Ministro ADHEMAR 
PALADINI GHISt. relator na Decisão 439/98- Plenario. 
do TC_U, ':M necessidade de assegurar ao 
Administrador margem de discricianariedade para 
esco/11er e contratw professores ou instrutores. 
Discricionariedade essa que deve aliar a necessidade 
administrativa ii qualidade perseguida. nunca a simples 
vontade do administrador. Pois. as contratações devem 
se1, mais do que nunca. bem laslreadas. pois não 
haverá como imputar á /egislaçiio. a. culpa pelo 
insucesso das ações de treinamento do órgão sob sua 
responsabilidade." 

Diante dos fatos abordados. sugerimos. 
· portanto a Vossa Excelência, a contratação direta por 

ser inexigível a licitação, nos termos do inc. 11 do art. 
25 ele com o inc. VI do art. 13 da Lei n' 8.666193 e 
alterações posteriores: 

Pelo exposto. para salvaguardar os interesses 
da Administração e demonstrada a 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 AmiJpa. para que se 
cumpra o disposto no artigo 26. da Lei de Licitações e 
Contratos em vigor. condição de eficácia dest ato. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

H o mo I o g o: 

, Em~jn; 0013 o ( . 
~ Mi{u; ~sário N to - Cl!I BM 

Comandant G r o MAP 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2112013· 
CPUCBMAP 

~ç_()es de Procedimento:>_ . 
Processo 13.001.084/2013. 
!Nota de. Provisão .094/2of3 - SAO-ICBMAP. 
1Pectldo de-CotaÇífÕ :155/2013 --DOF/CBMAP. 
,Programa de ·Prevençilo e Combate a 
Trabalho Sinistros. 
Fonte .. de Recurso 1161:- · 
Natureza 33.90.30. 
L" ·t ~· tá . iR$ 86.550,00 (oitenta e seis mil: 

lml e rçamen no :quinhentos e cincoenta reais). 
Modalidade de Ordinário. ·· - · 
empenho;> 
Assunto 
Fundameritãção 

Empresa 
Adjudicada 

Valor da Proposta 

Obieto 

bisf1.ensa de uciia~o . 
Lei n• 8.666/93, art. 24. inciso IV 
e suas alter~çiies ... 
Gomes & Amaral Comércio 
Ltda, CNPJ n' 02.163.903/0001-
19. 
R$ 85.500,00 (oitenta e cinco 

._mi.l.~_quinl-.. mtos r~a~). _ 
Aquisiç§i_o de ó!eo diesel S-10. 



Maca á 06.12.2013 

Excelentíssimo Senhor Comandante Geral. 

A Instituição: Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá - CBMAP necessita pactuar com a 
empresa Gomes & Amaral Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ n• 02.163.903/0001-19. objetivando adquirir. em 
"caráter emergencial", 30 000 (trinta mil) litros ·de óleo 
diesel S-10 ao pr~ço de RS 2.85 (dois reais e oitenta e 
cinco centavos) o· litro, com a finalidade de serem 
utilizados nas novas viaturas adquiridas recentemente 
pelo Corpo de Bombeiros. Tal dispensa tem como 
fundamentação o inciso IV do artigo 24 da· lei n• 
8.666193 e alterações e ainda em virtude das seguintes 
considerações: 
1. O Corpo de Bombeiros adquiri~ 
recentemente, viaturas novas do tipo furgao e pick-up, 
transformadas em ambulâncias, como Unidade de 
Suporte Básico e v1aturas de resgate, movidas a óleo 
diesel. O óleo diesel adequado e recomendado para 
essas viaturas é o do· tipo S-10, onde a utilização do 
óleo diesel comum ocasiona problemas no sistema de 
alimentação de combustível dos veículos. Essas 
viaturas serão 'utilizadas nas atividades fins e 
institucion.al da Corporação tendo como area de atuação 
todo o Estado do Amapá Tais como: 

./ serviço de prevenção e extinção de 
incêndio, proteção, busca e salvamento; 

• o/ socorro de emergência: 
o1 proteção balneária por guarrin-vidns; 
./ pre'(enção de acidentes e incéndios na orla 

marilima e fluvial: 
./ proteção contra incêndio florestal; 
./ defesa civil. inclusive planejamento e 

coordenação _d.il·' mP..'m"·' 
2. As viaturas que utilizarão o combustívêl ora em 
apreço, são viaturas operacionais novas, adquiridas 
recentemente que atendem-a demanda de uma enorme 
parcela da população amapaense. São ambulâncias e 
viaturas . de resgate que devem permanecer sempre 
prontas para o atendimento a situações de urgência e 
emergência. onde a descontinuidade na prestação 
desses serviços poderia ocasionar graves · prejulzos 
materiais e também à segurança das pessoas que 
necessitam dos serviços de atendimento pré-hospitalar 
e de resgates diversos. Caracteriza-se a émergência na 
aquisição do objeto como meio mais eficaz para afastar 
e/ou minimizar tais situações. 
3. Consta nos autos documento emitido pelo 
Chefe da Seção de Manutençlio além do Projeto Básico 
n• 12/2013 - DPT/OAG/CBMAP informando a 
necessidade da aquisição, a quantidade do combustível 
e a relação de viaturas, estabelecendo as condições 
para o fornecimento, onde a Administração deverá 
realizar o devido processo licitatório legal para a 
aquisição do objeto em maior escala. · 
4. A lei n• 8.666/93. assim prevê: 

Arl. 24. É dispensável a licitação: 
[ ... } 
IV- nos casos de emergência ou do 
calamidade pliblica. quando 
caracterizada urgéncia de atendimento 
de situação que possa ocasionür 
prejulzo ou comprometer a scguraí1ça 
de pessoas, obras. serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para os 

· bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços 
que possain ser concluldas no prazo 
máximo de 180 (cenl(l c oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos. contados 
da ocorréncia da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos; 

5. Discorrendo sobre o assunto. Meirelles 
esclarece: 

[. . .} A emergéncia caracteriza-se pela 
urgência do atencjimento de situaçllo • 
que possa ocasionar prejuízos ou 
comprometer a incolumidade ou a 
segurança de ·pessoas, obras, 
serviços. equipamentos e outros bens. 
públicos ou particulares. exigindo· 
rápidas providências da Administração 
para debelar o minorar suas 
conseqiJências lesivas á coletividade. 
( .. .) Calamidade pública é a situação 

perigo e de ano,mal1dade social 
deconel1fe de fatos da natureza. tais 
como irúuidações devastadoras, 
vendavais destnlidores, epidemias 
letais, secas assoladas c outros 
eventos físicos flagelantes que afetem 
profundamente a segurança ou a 
saúde públicas, os bens-particulares, o 
transporte coletivo, a habitação ou o 
trabalho em geral [. . .}. (MEIRELLES, 
200i: 281. grifo do autor). 

5. Manifestando-se sobre a matéria, Fernandes 
(2000, p. 313) ensina que: 

{ .. .} para melhor explicitação do 
assunto, seria conveniente distinguir 
caso de emerg!lncia da situaçií9 rlP 
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emergência, empregando o prime1i'o 
termo para a avaliação !estrita a órgão 
ou entidade. e o segundo para o que o 
Decroto relendo entende conul a 
C/fcunstãncia que deve ser 
formalizada por um ato administrativo 
-portaria ministerial.{. .. ] 

7. Que, a adjudicação com a empresa. dá-se em 
razão de possuir o objeto para pronta entrega, aceitando 
o pagamento posteriormente após à "tramitação do 
procedimento administrativo exigido pela legislação 
aplicável, satisfazendo a conveniência e capacidade de 
atendimento âs necessidades da Administração e o 
preço proposto, POR ITEM, está abaixo dos demais 
proponentes, conforme cotaçl! __ contidas nos autos, 
além de apresentar toda a documentaçã.o necessária 
para contratar com a administração pública. 

Sugerimos, então, d1ante· das considerações 
acima a contratação direta por ser DISPENSÁVEL A 
LICITAÇÃO, nos termos do art 24, inciso IV da Lei n" 
8.666193 e suas atteraçõ~s. 

Pelo exposto. para salvaguardar os interesses 
da Administração e demonstrada a hipótese incidente 
desta ação, submetemos a presente Justificativa a 
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. condição de eficácia deste ato. 

(Polícia MiHtar 

Cel. PM. Aclemildo Barbosa dos Santos 

EQUIPE DE PREGÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO· N" 010/2013-
CPUDA/PMAP 

A Polícia Militar do Estado do Amapá, e esta 
Pregoeira, designada através · da Portaria n• 

006/2013-CPUPMAP, de 17 de julho de 2013, 

publicada no DOE N.0 5516, de 24 de julho de 

2013 (pàg. 06), levam ao conhecimento dos 
interessados, que estará realizando no dia ~O de 
dezembro· de 2013 às 10h a licitação na 
modalidade Pregao na forma Eletrônica, no site· 
www.licitacoes-e.com.br. sob n'519562, do· tipo: 
MENOR PREÇO, cujo OBJETO É O REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS 
PELA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAl. DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
conforme condições e especificações 
constantes no Edital de Licitação e seus 
Anexos. Referente ao Processo n." 
340101.2013.00486- DOF/PMAP. 
Acolhimento das propostas a partir da publicação 
no Diário Oficial do Estado até as 08h45m do dia 
20/12/2013. INFORMAÇOES pelo telefone (xx96) 
3212-1520 das 08h ás 13h, ou pelo e-mail: 
licitacao.pmap@ig.com.br, ou no endereço Rua 
Jovino Dinoé 146, Bairro Beiro!, CEP: 68.902-020 
Macapá- Amapá. 

Macapá", 06 de dezembro de 2013.·. · 

Selma ~"{~~~d~~hP PM 
.. Pre!loeira 

(Procuradoria Geral do Estado 

· I Antônio Kleber de Souza dos Santos 

PORTARIA N" 13712013-PROG. 

O SUBPROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
que lhes sao conferidas pelos artigos 2" e s•, da 
Lei Comolementar n• 0011/19g6. e por deleÇiação 

Pág. 08 

determinada pela Portaria n• 052/2013-PROG, e 
tendo em vista o Memo. n• 55212013-NSC/PGE .. 

RESOLVE: 

Art. 1" - Autorizar o deslocamento 
dos servidores Raul Sousa Silva Junior 
Procurador de Estado. para participar de audiênci~ 
e Reginaldo Cardoso Pontes, Motorista, da sede 
de suas atribuições Macapá-AP,:até o Município de 
Laranjal do Jari-AP. no perlodo de 09 a 11 de 
dezembro do corrente ano. 

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

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

PORTARIA N° 138/2013-PROG . 

O SUBPR:OCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas pelos artigos 2" e 5°, da 
Lei Complementar n•. 0011/1996; e por delegação 

· determinada pela Portaria n• 052/2013-PROG e 
tendo em vista o Memo. n• 033/2013-NSP/PROG; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Autorizar o deslocamento da 
servidora Maria do Carmo Dalmácio Rodrigues, 
Chefe do Núcleo Setorial de PJanejamento, da 
sede de suas atribuiçOes Macapá-AP, até a cidade 
de São Paulo-SP, para· participar do Curso 
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil 
no perío'do de og a 14 de dezembro do corrent~ 
ano. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua expediçao. 

Dê-se ciência. Cumprç-se. Publique-se. ----Gabinet~í"do Procurado --&>FA!-4>/k:><O:or 

Dezembro de 2~0J:i3:=---"""---0 

JOSÉ CASSIANO DE FREITAS. 
Su~procurador Geral do Esta~_g/ 

(Gabinete de Segurança lnstitu~ 
Ten.Cel. PM. Cláudio Adriano n. Bntieim 

r O R TA R I A "'· OIOJ/lOIJ- (;SI•GI:A 

O Chrfr do Gnbinelr de S.gurunç:t lnstitucion•l do · 
Go\'trno do [sl:tdo do Amnp!t. usando d~10 a1rihuíçi'tts qut lhe s~o 
ronlerldas pelo Decreto Go,·rrnnmrnlal n· 18412613. de 14 de 
jonrit·n dr 2013 r ron<idtrnndo u Ordrm de Scn·iço n• 070, dr 04 
dr dewnbro dr 21113. 

~: 

t\rt. I. .Autnri:r.ar o df'~lnrnnH':nto do~ militnrts abaixo. 
do sede dl' sua~ atribui('ôes ~·m \hcnplt·AP ai<" O \1uniripin dr 
Oinpoqut-i\r. no prriodo dr 10 11 13 dr·drumbrn dr 2013 • 
stn·i~o df'~tr C.abim:tt. 

-Cnp PM O"·oldo MourAod• Costo.l:t·upn 11: 
• ('h l':\1 Enildo Guimaràt~ Pues., ·Grupo \'JI. 

.\rt. 2°. De acurdo com o Art.·""· alinr11 b do Dcrnrn n" 

.1472. dr 04 d< abril dr 2002. Urra • lohela dos l'nlom das 

li iA ri~s dn~; \tn it1nre~ ri\•i 

4 de dewnbro dr 2013. 

Trn Cd QOC 

PORTA R I A 1\'. 0104/2013- GSIIGEA 

O ("hefe do Gshinrlr dr Srguronça ln<tilucion•l do 
C(wtrno do f_litado do ,\mapá. usando d3s atrihuif{H$ qnr lhe sao 
conrrrlda~ ptlo Dtrrtto Go\·trnamental n" J841201J. dr 1-t dr
janciro dt 2013 t tonsidrrandn • Ordtin de Sen•iço n• 071, dr 04 
de dezembro d• 2013. · 



Maca á, 06.12.2013 

RF.SOI.YE: 

Art. I. .-\uf0ri1.ar o d('t\tocarnrnto dos militares :.~bai\U 
relaci(lllaflo!'. d;t snlc de sua!s atribuiçõe~ tm \farapá-,\J• atr ll 

localidt~de dt Santo .\ntÔnin d!'l l'rdrcira no '1unidpiu de 
~fllcapít-.-\P. no dia 07 de dc,,cmbru de 2013 a ~erviço deste 
Gabinete. 

- (ap Q()(' P\1 :\1arrn'i) inicius da Si h a Batistu- Grup(~ 111; 

· Suh Ten P~l Adriano José Viana \I acedo- Grupo \'11: 
- Sgt P.\1 Frliphe Santos t'onsrca- Grupo VIl: 
- Sd P~l Rohcrto de Souta Ramos- Grupo VIl: 
-Sd P~l ()PC llêulc Niltun Santo' de Oliveira- Grupo\ 11: 
- Sd PM \ndrt Luiz Dias llraz.:lo: 
• Sd PM -\le'l '<'ry Morais. 

:\rt. 2" • lle acurdo rom o ur. ·4°, allnta h do n~crcto no 
1_472. dt 04 <k abril de 2002, r ali 
diárias do!- scnídun•s dvis 

Secretarias de Estado 

(Fazenda Estadual 

Jucinete Carvalho de Alencar 

( P ) N' 252 I 2013- SEFAZ 

A Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe silo 
conferidas por Lei, e tendo em vista o teor do Memo. n'. 
073/2013- COFISINUFATISEFAZ. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor JANIO COELHO ARAÚJO 
Chefe de Un1dadel Postos Fiscais Porte 11/ Núcleo de 
Fiscalização de Trânsito de Mercadorias/ Coordenadoria de 
Fiscalizaçao (Posto Fiscal do Trevo), Código CDS-1. lotado na 
Secretaria de Estado da Fazenda, para responder 
acumulativamente pelo cargo Chefe de Unidade/ Postos 
Fiscais Porte li/Núcleo de Fiscalização de Trânsito de 
Mercadorias/ Coordenadoria de Flscalizaçao (Posto Fiscal do 
km 09}. Código CDS-1, em substituição ao respectivo titular 
MANOEL JACSSON DE AMORIM COELHO que se afastará 
para usufruto de férias regulamentares do exercício de 20t 3 no 
perlodo de 02 a 31.12.2013. 

Publique-se e cumpra-se. 

( P) N' 253 I 2013·SEFAZ 

A Secretária de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe s~o 
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. n• 014-
2013/COFtSINUSEG. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor EDSON SIQUEIRA DE SOUZA. 
Gerente de Núcleo/ Núcleo de Fiscalização de Transito e 
Mercadorias/Coordenadoria de Fiscalização, Código CDS-2, 
lotado na Secretaria de Estado da Fazenda, para responder 
acumulativamente pelo cargo de Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Macro-Segmentos Econômicos/Coordenadoria de Fiscalização. 
Código CDS-2. em substituição ao respectivo titular THOMAS· 
RIVELINO DE SOUSA RODRIGUES, no período de 25 a 
29.1 t .201 3, Que viajou até a cidade de Foz do lguaçuiPR, 
autorizado através da Portaria n'. 25t/2013-SEFAZ de 
13/11/2013. 

Publique-se· e cumpra-se. 

Macapá-AP, 25 de outubro de 2013. 

. i - }\l '--'--\ \...'-">· ·1 
JUCI~TE c;ARVALHO DE ALENC R 

Secre'láfia de Estado d~ F~zenda 

( P) N' 254/2013- SEFAZ 

A Secretária de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapa, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei. 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DESIGNAR LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, 
Secretáno Adjunto do Tesouro, Código CDS-4, lotado na 
Secretaria de Estado da Fazenda. para responder 
acumulativamente pelo cargo de Secretário Adjunto-da Receita, 
Código CDS-4, em substituiçao a respectiva titular LANA DE 
NAZARÉ TELES DO NASCIMENTO, que viajou até a cidade 
de Foz do lguaçuiPR. no perlodo de 25 a 29.11.2013, 
autonzada através da Portaria n' 25112013-SEFAZ. 

Publique-se e cumpra-se. 

MacapMAP, 21: ?~vembro de 2013. 

. · ·,cs_ .. \_\ '--'-.o.' 1 
JUCI~~rÚ;ARVALHO DE. ALENcAR 

Secrêuria de E$lado da Fazenda 

( P ) N' 255 I 201 3-SEF AZ 

A. Secretária de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe sáo 
conferidas per Lei, conforme Mem0 . n°.001/2013-
GABAdi!SEFAZ 

RESOLVE: 

DESIGNAR LANA DE NAZARÉ TELES DO 
NASCIMENTO. Secretária Adjunto da Rece~a. Código CDS-4, 
lotada na Secretaria de Estado da Fazenda, para responder 
acumulativamente pelo cargo de Secretário Adjunto do 
Tesouro, Código CDS-4, em substituição ao respectivo titular 
LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, que se afastará para 
usufruto de férias regulamentares do exercício de 2013 no 
periodo de 02 a 05.12.2013. 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá/AP, 25 de novembro de 2013. 

( - ~Q\_\.\_ \_().. \ 
JUÓ.NETE~Al.HO DF AI,NCAR 
Se~ria de Estado da Fazenda 

(Infra-Estrutura 

Amilton Lobato Coutinho 

Ul\11s:,;,\o l't::R\1>\:'-:f\TE DE LICITi\(,:,\o 

TER\10 lk HO.\IOLOCACAO E AD.IliDICAC.\0 

Convite n". 06X/2013-CPLISEINF/GEA 

) 

O Secre1ario de Estado du Secreiaria J~ Infraestrutura. 
no uso das atribuiçôe> que lhe são conferid3s pela 
!cgislaçào em vigor, e1pecialmemc j1cla Lei n°. 
8.666.'93 e alterações posterior~s, RESOLVE: 
HOMOLOliAR. o procedimento licitatório na 
modalidade Convite n•. 068!20 ll do tipo menor preço 
global. destinada a seleção de proposta. visando os 
serviços de ElaburHçâo de Projetos Executivos do 
Centro de Ensino Profissional de Música Walkiria 
Lima, no município de "acapá-AP. c ADJUDICAR 
n objctü licitado ~m favor Ja empresa GOI\1 ES & 
ROCHA L TDA-ME. a qual cotou o menor valor 
global de RS 112.4S5,98 (cento c doze mil. 
quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito 
centavos). 

lli
' 1-' 

AMILTON LcJ; ;~<· LTINHO 
...... ______ Secretário de Es da &uestrutura 

COMISSAO PER~1ANENTI: Di c I.ICIIAÇAO 

TER~10 DE HOMOLOGACÃO E ADJtmiCAC\0 

Convite n". 069/2013-CPLISEiNF/GEA 

O Secretário de Estado da Secretaria da lnrraestrutura, 
no uso das atribuiçõe; que lhe são conferidas pela 
legislação çm vigor. especialmente pela Lei n". 
8.666-'93 e altcraçõer. posteriores, RESOL YE: 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n•. 20\3,'17436-SEI'\:ftGEA. na modalidade 
Convite ,~o. 069/2013, do tipo menor preço global. 
destinada a seleção de proposta. visando os serviços de 
Avali2~iio !(Cral, rede de esgoto, pintura, cobertura e 
piso no pl'édio do Centro de Especializações 
Odontológicas-CicO. em Macapá-AP, 
ADJlDICAR o y_bjdll iicirado em_ tàvor da empresa 
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M.R.& :\1 CONSTRUÇÃO LTDA-ML a qual cotou 
a proposta mais vantajosa no menor valor global de RS 
88.~12,13 (•,itcnta e ,1ito mil, setecentos e doze reais e 

·treze centavos). 

:Vlacapá-AP. O~ f~ ~~z~cmbro de 2013. 
. ·,· 

' ' ") 

AMILTON LOS TO . UTINHO 

Sw•!do do E«~•''L"'""'''" 
COMISSÀO I'ER:VtAl\E"'TE DE L!CITAÇ AO 

TERMO DE HOMOLOGA(,\ O E ADJUDICAÇÃO 

Convite n''. 070/2013-CPL/SEINF/GEA 

O Secretário de Estado da Secretaria da lntTaeslrutura, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela Lei n°. 
8.666!93 c alterações posteriores. RESOLVE: 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório na 
modalidade Convite n°. 070!2013. do tipo menor preço 
globaL destinada a sekção de proposta. visando os 
serviços de Demolição, reconstrução e reparos do 
muro do Ceniro de Mo1Jili7.ação Social Nova 
Esperança, em Macapá-AP. e ADJUDICAR o objeto 
licitadn em favor da empresa M. R. & M. 
CONSTRUÇÃO L TDA - ME, a qual cotou o menor 
valor global de R$ 125.472,83 (cento e vinte e cinco 
mil. quatrocentos c setenta e dois reais e oitenta c três 
centavos). 

\1acapá-AP. O~ de dezembro de 2013. 

·-~\1~ \\ . I ' \ ,y_l ., 
AMILTON LOIY.~ ' O JTINHO 
Secretário de Estad da lntr estrutura 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ..\0 

TERMO DE H0,\10LOGACÃO E ADJL'DICACÃO 

Convite n". 071/2013-CPLISEINF/GEA 

O Secretário de Estado da Secrétaria da Infraestrutura, 
no uso das alribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor. especialmente pela Lei n'. 
8.666t93 e alterações posteriores, RESOLVE: 
HOMOLOGAR o procedimento lieitatório na 
modalidade Convite n". 071i20 13, do tipo menor preço 
global, destinada a seleção de proposta. visando os 
serviços de F.laboraçl!o de Projetos Executivos 
Complementares para lmplantaç~o do 'rentro de 
Eventos e Convenções, no municlpio de Macapá-AP. 
e i\DJCDICAR o objeto licitado em favor da empresa 
C. M. [}f: OLIVEIRA & CIA LTilA - ME. a qual 
cotou o menor valor global de R$ 143.i07,01 (cento e 
quarenta e três mil, setecentos e sete reais e um 
centavo). 

,vlacapá-AP. 04 'çiç dezembro de 2013. 

AMILTON 1.0''1,1\t~INHO 
____ ~ecrctário de Es!~f~ Infraestrutura 

CO~IISSÃO PERMA:o;E'iTE DE UCIL\ÇÃC • 

TER~lO DE 110;\IOLOGACAO F. ADJI.OICAÇ,\0 

Pr~~o ~mtnrial SRP n" 0071~013-CPL!Sf.I:'\F/(;EA 

O S;:~rctário de Eslado da Secretaria da Infraestrutura. 
no use das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor. nos termos do Art. 4". inci>o XV, 
da L~i Federal 0°. 10.520/2002, RESOLVE: 
Hül'v10LOGAR o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n'. 2013.'62380-AMAPISEJNF, na 
modalidade de PregAo Prcsendal SRP n' 007/2013-
CPIJSEINF/GE-", tipo ·Menor Preço por item, 
destinado a selecionar propostas. visando a Contratação 
de Empresa para Fornecimento Parcelado de Materiais 
de E\pcdiente.. Materiais de Consumo e OutnH 
Materiais, <\través do Sistema de Registro d~ Preços. 
destinado a a1ender a demanda da Secretaria de Estado 
da lnfrae>lrtnura-SElNF, e ADJUDICAR _o <'~jcto · 
licitado con!Í)rme cspedft~ado: Empresa A. : 
SALO:vt,\0 OE ALMEIDA-ME, com os itens no 04, J 



Maca á, 06.12.2013 

0~.08.09,22,23.2~.25,26,2i,2S,3J,33,3~.35,36, 
JIJ. 40. 41.-~2. ü ~~.-~5. 52, 54, 56, 59. 62. 75. 76, 77, 
i9. SO. 81, c '10. prirJ.zenjt• o Valor Global de I~S-
41.<:9r.ss (quarenw ,. um mil >ci;-:entu; e no,·enta e 
nove rea!, ~·ril!lJU~nt~ e cinc.) cent~voq; a Empresa L 
V. ARAL!JO ··· El'l', com o> itens n' OI. 02. 03, 05. 
O ti. lll, 11. 13, 1-t, l 5, 16, I i. 18. 19. 20, 21, 32. Ji. 38. 
46. 48. 49, 50. 51. 53. 55. Si, 61, 63, 6~, 67.615. 71. "2, 
82, 83, 84. 85, 86,91 e 92, p~rtàzcndo (\Valor Global 
de RS • 15.950,00 (quinze mil e novecentos .c 
cinquenta reais), e il Fmrr?sa 1\1. SILVA 
Co,a:nCJO E REPRESENTAÇÕES- :\I E, com os 
itens n·' 12, 29. 30. 47, 58. 60, 63. 66, 69, 70, 72, 73. 
7-1. 71l, Ri. SR. 89, 93. 94. 96. 97, 98, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106. 107. lOS. 109, 110. 111. 112, 113. 
114. 115. 116. l 19 e 120, perfazendo o Valor Global 
de RS-79.623.40 (setenta 'e nove mil e se.iscentc•> e 
,·int~ e três relis e quarenta c~nta1os1. 

ivlacapa-AP. OJ J~ dezembro de 1013 
. '· 
U( /f'-

:\i\'IILTOj\; l.OJ~y~L~O~JTINHO 
S~cret.iriu U.< E~tado da jnfr:~_e~rutura ~ 

COMISSÃO PF.RMANENTE DE IJCITAÇÀO 

il.mifico :\a J'orma do artigo ~6 da Lei 8.666193. 

~1acap~Y/~. ~ 1 '20 U. 

A;\IILTON~i~ COl:TINHO 
S('cr~tárin de f· ~atln dct Unfra~struillrJ 

JUSTIFICA TI\'~ N°. 043/2013 

Processo n': 2013/621<)7 UNAD/N!\F 
Assunto:.Disornsa de Licitacão 
Fund!!m~tlll.Çªo __ LCJ!al: Ar.igo 23. lnri>O ii, alinea "n' e 
Attlgo 24, tnrisn TI. da Lei S.úbú/9:> c suns alt<raçõrs 
posteriores. 
MJu!liC!ld.!!i Fl S. F. F'JLHO 
Objeto_; Prc~ta,;àu d.)s S.:-rn;:o~ de !\fanutcn.;Jo. pimur2:. :cc.1rgn. 
lr1.lcn l1l• pcçay, e testc-s rw:. E.,ti~tl'r._~ de COmbate a lnctndio. 
l~ll.";!.!i7.Jdo:-. no pt.:dl\) dn Se:;.r~l.:.d.l ~1c E:-õtJJ\l Ja lnli"a~sm.tHrtt-'il: I'\ r. 
Y.a_lor: RS-7 ·~79.00 ~stlr :ml c q'.latrorenros e setenta_ c 
nove" !'tais). 

Exc:ckntissuno Srnhor Secret:hio. 

A tPi F"leraln" ·3.ú(J(;/9Yc suos ?Jirracõcs 
j:l .. ..;fl•Jiores. Qt~e dispõ~ !ID!Jrf' Licit.açõe~ c: ContrAtos 
Admb!strati\·o~ r:o âmbitO da Ad:ninis~nl('Ão PUblica, 
A111go 2~. Inciso 11. alínea ·a· c, Anigo 2~. T:lciso li. da l.cJ 

·ll.íi(>fi;93. prcve <ias hipólCSrS rlr. DÚ,pensa de Licitação. 
Tal dispos:ti\·o nplica-sc no ca~o em apre(o. tendo <'lll 

,·is~a CJHP essa contratação sr e.fetivai-:i. .mediante a 
Prcstaç-ào dos ~N\'tÇ\"~: de ~1a:ll.l!c:u;OO. pinlui.l., recar~'L nocu de 

·~~a~ e t.:~tc: nos F~w1tMI!<i de l'omhatc n lrn .. -:.1ndto. localió.dos r.o 
p:~di~J d!IIJ."i,·~·:.:lana de- Estado da :utraeslnllnr::t·Sf":.IKF. 

O iln. ~J. 11. d~ Lri n" ~ 6úh. de 21 de 
j11nh~; de 1'1->.1. d;~pt\: que é DISPF'\~AVEL a licitti~o quando 1-1 

\aJ\U para ~Onlr:!ltl\•\0 dl! 'lr\'IÇJ!o !Qi d.; Ste 10% (dC1 jlOr ;,:eniO\ Õ•} 
\:.!10;' estipl!lat!l• I!(' :'.11 2 ~. inci~·1- il. alinca .. a". RS ~o onn.oo {Oitenta 
oul r(ai~i 

.!.'! rn1.'c.:.: <ia ;;,•:nrala;;-â~' da ~..·1tndn emprt·~a. 
CUJ\• (.'filcn:'l Jc av~!Jar;ào t: ('~rol h;'! :1enrrc O} (trt~) projli'!Sla!t c('lhid:lo;. 
..: p.:lu \·tlntn.ht"idnde dt SU3 prop0~!<1 t~ ~\):ldiÇÔ.!' lb.H.'f~'~is p;ua a 
.-\~minlqraç.l~t . ..:\.•m:,:krnHd,, aind~~. r. exccuçfu1 c...- :<:12'r\'l;t'S preSlldn~ 
ant<'tiOim~nte l Sl.f~f'. " 

\s,u-:-1. e:r: J'ur.,·~l' til' valor J\1 uhjl~to 
cnque:dru:~.;c n.l hnut.: p:-r,·:s:~' An /-1 ir.d ... PII. 1.h~ i.~1 n·' 8 6(!fl:fl.~, :1 

l'.1nu~.s\:\ Pum:m~.~u~ 1.!...· Lh.:Hn.;:lo f."i1!e:1dt: r-da OISflE'.S_.\ UE 
1..1\IT.-h. \o J~m $eg,;uh subr.!(tc C'"ík' nw ~ npre,laçtlt' dO S<nht~r 
~ecr~tám' da ~e.;rcla:1a 1.k Cstad\.' d:l1r.frac:\lrutur'ci para ramicaçllt' e 
, , .no,~,.•, a ... 1::1 pubh:.a1;ào nu Dnu1o Ofic:at do E!!ta.Jo como 
,:\,ndi\Jll pru,, ... ·hciltta dl"l" atoc. c.vniOnnc CS1Ht1elecij.Af} 26 dt~ 
Cll;,l, I ,., . ,..... J I j 

~ cl:;~~J~:~~L;:;:t t3~.~ ;~ 
( f>re51dentc d~PL/Sf,lt>F 

(Saúde ) 
I OI inda Consuelo Lirna Araújo 

EXTRATO 
CONTRATO N,0 031/2013.SESA 

CONTRATO.o'UE ENTRE' SI CElEBRAM O GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ; ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 

'ESTADO DA .SAÚDE, COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA: BLB ELETRONICA LTDA. COMO 
CONTRATADA, PARA OS FINS NE~E DECLARADOS. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, pessoa · 
jurldica de direito 'públi~ interno. inscrila no CNPJ sob o n•. 
00.394.577/0001-25. por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO· DA· SAÚDE. com inscrição no CNPJ n'. 
23.086.176/0001.()3, órgão público Integrante da AdministraçãO 
Direta do Est~o do .Amapã. com endereço na Av. Fab, n' 69, 
Centro. nesta· cidade. doravante designada simplesmente 

r 
(DIÁRIO OFICIAL) 

CONTRATANTE, n~ste ato representada por Sua secretaria de 
saúde, nomeada ~lo decreto n'. 1769/2013, a Sra. OUNDA 
CONSUELO LIMA! ARAÚJO, brasileira. casada. enfermeira, 
port~ora da cédulà de identidade n•. 533946 SSP.PA, inscrna 
no CPF(MF) sob o~·- 338.429.652-49, residente e domiciliado 
na Rua Santa C'"Starina, n' 103, Bairro - Santa Rita, 
Macapá/AP, Macaltá-Amapá. e de outro lado a empresa: BLB 
ELETRÔNICA L TOA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrna no CNPJ s'ob o n' 04.220.50510001-12, com sede na 

, Rua Domingos Msjreiros. n• 738, Umarizal, CEP. 66.055-21 O. 
Belém - PA, neste !ato representado por seus Diretores Técnico 
e Administrativo. [especlivamente. Sr. CARLOS· EDUARDO 
REZENDE BARI{A. brasileiro, solteiro, portador do RG: 
1070699 SSP!PA 'e CPF(MF) n• 087.847.362-91, residente e 
domiciliado à Av. P.residente Vargas. n' 499, Aplo. 402, Belém 
- PA. Sr. LUIZ OtÁVIO MARTINS BORGES LEAL, brasileiro, 
solteiro, portador l"o RG n• 243763 SSPIPA e CPF(MF) n• 
126.963.662-68. ~esidente e domiciliado à Trav · Benjamin 
Conslant, n' 7841 em Belém - PA. doravante enomlnada 
CONTRATADA. iesolvem celebrar o presente ontm!9" de 
Prestação de ma~utenção e assistência téc"n.ca ~dr.l'nte as 
dáusulas e condiÇões seguintes· A · 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO" L AL 

O prese'nte Contrato tem respaldo le I no art. 25. 
Inciso I, da Lêi Federal 8.666/93 e · su alterações. 
Justificativa n• 030/2013 - UC/SESA, Parec r Jurídico n• 
157712013-PAA/PoGEIAP, constante d Processo 
Administrativo n• 2013159102 - SESA. 
CLÁSULA SEGUNDA- 00 OBJETO: 

O pres~nte contraio tem por objeto a contratação de 
empresa especiaflZada em manutenção preventiva e corretiva. 
com reposição áe peças e acessórios. dos equipamentos 
médicos hospftalares, VENTILADORES MECÂNICOS 
INTERMED, ELÉTROCARDIOGRAMA ECAFIX E BISTURI 
ELÊTRICO W8/Í/. para atender as necessidades dos seguintes 
Hospitais: Hosplt'al de Especialidades Alberto Una. Hospital da 
Mulher Mãe Lu'zia, Hospital de Emergências. Hospital da 
Crtança e do A~olescente e Hospital Estadual de Santana, 
confonne espectl'ICaçõeS em anexo I e IL 
CLÁUSULA NONA- DO PREÇO 

A Confratanto pagará a Contratada pela prestação do 
serviço referent~ à manlltenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, o valor mensal de R$ 43.307,60 (Quarenta e 
três mil, treze.htos e sete reais " clnqOenta centavos), 
totalizando o -'alor global no montante de R$ 519.690,00 
(Oúlnhentos efdezenove mil, seiscentos e noventa reais), 
para aquisição f dos acessórios o valor estimado e de R$ 
105.910,00 (Cento e cinco mil novecentos e dez reais), e 
para a reposiÇao de peças, o valor estimado é de RS 
165.776,76 (cénto e sessenta e cinco mil, setecentos e 
setenta e seis ~eals e setenta e seis centavos). perfazendo 
o valor gtoôal _Eo contrato na importância de R$ 791.376,76 
(Setecentos e r:oventa e um mil, trezentos e setenta e seis 
reais e setenta e seis centavos). 
CLÁUSULA DÊCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

A deSpesa com execução deste Contrato correnl a 
conta de dota~o orçamentaMa consignada no Programa de 
Trabalho: 2.30.301.10.302.0160.2471, Fonte 216, Elemento 
de Despesa 33.90.39, sendo empenhado inicialmente o valor 
de R$ 131.89'6,12 (Cento e trinta e um mil. ottocentos e 
noventa e se~ reais e doze centavos). confonne Nota de 
Empenho 2013NE08256, de 26111/2013. 
ClAUSULA :OÊCIMA QUARTA - DA VIG~NCIA DO 
CONTRATO:: 

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) 
meses, contado da data de sua assinatura. em 20111/20t 3, 
com ténnlno, em 31/tCl/2014, podendo ser prorrogado por 
iguais e suceSsivos perlodos, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração. nos termos 
da lei 6.666193, com efiCácia após a publicação do seu ex1rato 
no Oiârio Oficl.at do Estado do Amapá. 
CLÁUSULA DÊCIMA SEXTA- 005 CASOS OMISSOS: 

Os ícasos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 
6.666193 ·e suas afteJaçOes posteriores. · · · · 
CLÁUSULA l DÉCIMA SETIMA - ·DO ACRÉSCIMO OU 
SUPRESSÃO: 

Noi interesse da Sec~etaria de Estado da Saúde do 
Amapã, o vãlor inicial atualizado da contratação poderâ ser 
acrescido ou suprimido até o lim~e de 25% (vinte e dnco por 
cento). por lt~m. com fundamento no art. 65, §§ 1° e 2•. da Lei 
n•. 6.666/1993: 
CLÁUSULA!OÉCIMA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO: 

· Esle CONTRA TO deverá ser publicado até o quinto 
dia útil do rflés seguinte ao de sua assinatura. n~o podendo 
ultrapassar ~ prazo de 20 (vinte) dias. conforme prevê o 
parágrafo ú~ico do art 51 da Lei n° 6.666193. 
CLÁUSULA'·DÉCIMA NONA- DO FORO: 

Pira proposHura de qualquer ação, com base neste 
CONTRATQ fiCa eleito o Foro da Comarca de Macapa. Estado 
do Amapá, ~xduindo qualquer oulro por qualquer !lrivilégio que 
seja. · 

E· por estarem assim, juntos e contratados. assinam 
este instrurllento em 03 (trés) vias de igual teor e fonna. na 
presença de 02 (duas) testemunhas. também no fim asslnad~. 

" 
Macapá-AP. 20 de novembro de 2013-

(l},i!~:.~t.:..~.u!.v J_,,.:_.c;~ 
. ÕLlNDA CONSUELO UMA ARAÚJO l 
. SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE 
. CONTRATANTf 

EXTRATO 
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N' 06412013 • SESA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N•. 2013/6076S • SE!;A 

~os quartozc dias do més de Novembro do ano de 
dois mil à treze, reuniram-se nesta Secretaria de Estado da 
Saúde, iopalizada na Av. Fab,n' 69, Centro- Macapã- AP. as 
PARTESi abaixo qualificadas. para firmarem o presente 
TERMO PE AJUSTE DE CONTA E RECONHECIMENTO DE 
DIVIDA ~s condições que se s"9uem: • 

1 -A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO 
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AMAPÁ, pessoa jurídica de dlrSito público, inscrita no CNPJ 
sob o n•. 23.086.176/0001-03, situada na Av. Fab. 69. Centr.o
Macapá - AP. neste ato representada pela Excelentissima 
Senhora Secretária da Saúde Saúde, nomeada pelo Decreto n' 
1769/13. Sra'. OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO. 
brasileira.· casada, enfermeira. portador da cédula de 
identidade n•. 533946 SSP-PA. inscrtto no CPF sob o n•. 
338.429.652-49 e; 

11- AMAPÁ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. pessoa 
jurldica dé direito privado, inscrita no CNPJ son o n• 
05.691.089/0001.01, com endereço na Rua Leopoldo 
Machado, n°. 4147. Bairro: Beiro!, Macapâ·AP, neste ato 
representada por seu proprietário, o Sr. ERIK JANSON 
SOBRINHO DE LUCENA, brasileiro, casado, empresário. 

• inscrito no CPF (MF) sob o n•. 246.551.002-63, portador do· 
RG n•. 1.512.375 SSP/DF. residente e domiciliado â Av. 
Caramuru, n'. 1.030. Bairro: Beirol, Macapâ· 

ÍNDICE 
CLÁUSULA 1• - .DO OBJE O E SEUS 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS '--· · ;:> 
C~USULA2'-DOVALOR. . _.r/ 
CLAUSULA 3'- DA QUITA~P 
CLÁUSULA 4'- DA LEGIS . APLICÁVEL 
CLÁUSULA5'-DOFORO 
CLÁUSULA 6'- DAS DISPOSIÇ ES FINAIS 
CLÁUSULA 7'- DA PUBLJCAÇ. 

CLÁUSULA 1' - DO O SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS:. 

1.1 -O presente TERMO DE A USTE OE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem r objeto a liquidação 
do valor devido pela Secretaria de Estad da Saúde do Amapá. 
bem como o reconhedmento da divida. r !ativa à prestação de 
serviços de limpeza. conservação. desinfecção hOSP~alar. 
incluindo o fomocimento de equipamentos, materiais e insumos 
nas unidades hospitalares e administrativas da Secretaria de 
Saúde em Maca pá, Santana e de todas as unidades mistas .de 
saúde do Interior do Estado, nó período de AGOSTO DE 2013, 
conforme nota fiscal. devidamente atestadas por 22 (vinte e 
dois) servidores. constantes do Processo Administrativo n•. 
2013/60765 - SESA. 

CLÁUSULA 2'- DO VALOR: 
2.1 -O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE 

CONTA E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA é de R$ 
1.456.099,53 (Hum milhão, quatrocentos e clnqoenta e seis 
mil, noventa e nove reais e clnquenta e três centavos), com 
os recursos alocados conforme tabela abaixo e confonne nota 
de empenho 2013NE07754, de 12 de Novembro de-2013. 

PTRES MODAUOI\CE MES 

2.30.301.10.302.0160.2471 Ordinário Agosto/2013 

RUBRICA FONTE NOTA VALOR FISCAL 
33.90.37 101 0000233 106.512,57 

0000232 873.202.38 
0000231 476.384,64 

VALORTOTALGERAL(R$) 1.456.099,53 . CLAUSULA 3 -DA QUITAÇAO PLENA: 
. 3.1· - O recebimento do valor estabelecido na 

Cláusula 2' do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA importa em total quitação da 
divida mencionada na Cláusula 1'. 

CLÁUSULA 4'- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
4.1 -O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem seu fundamento 
baseado nas previsões legais dos artigos 59 da lei 8666/93, 
artigo 37 e 63 da Lei n•. 4.320. de 17 de marÇo de· t 964. 
Decreto Federal 93872/66, DECISÃO JUDICIAL proferida 
pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA nos autos N" 
2013/0042819-9, Tenno de Ajuste do Conduta n' 0_1!_1I~13-

MPA 
P e RELATÓRIO DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO N~ 
089i2013, PARECER JURÍDICO N' 1546/2013· 
ASSEJUR/SESA. 

CLÁUSULA 5'- DO FORO: 
5.1 - As partes elegem neste ato como único 

competente para a solução de questões ou de interpretações 
divergentes com base neste instrumento que. amigavelmente. 

• não puder resolver, o Foro da Justiça Estadual. Comarca de 
Macapá-AP, com expressa renúncia, por si e seus sucessores. 
de qualquer outro. por mais privilegiado que seja; 

CLÁUSULA 6'- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
6.1 -A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, 

observado o prazo legal. compromete·se a publicar o eXtrato 
resumido do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA; 

6.2 -A Secretaria de Estado da Saúde do Amapã, no 
prazo legal de 05 (cinco) dias. obriga·se a enviar cópia fiel do 
presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DiVIDA ao Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá; · 

6.3- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA elaborado em 03 (três) vias 
de ;g·ual teor e fonna. sendo uma para a Secretaria da Saude 
do Amapá, outra para a empresa: AMAPÁ COMÉRCIO E 
SERVIÇO L TOA. e uma para constar dos autos do Processo 
Administrativo n•. 2013/60765- SESA; 

6.4 - FJca obrigado a empresa, a comprovar a 
regularidade fiscais municipais, Estaduais c Federais. 
apresentando as devidas Certidões Negativas. confonne 
exigência legal do art. 29 da Lei n• 6.666/93; 

6.5 - Fica declarado nulo o contrato havido entre as 
partes sem o devido processo licitatórlo, conforme reza o artigo 

· 59, Parágrafo Único da Lei. n•. 6.666193 e suas devias 
alteraçOes. 

CLÁUSULA 7'- DA PUBLICAÇÃO: 
7.1 - O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA deverã ser publicado em 
resumo no Oiârio.Oflcial do Estado. no prazo de 21 (vinte) dias 
ou alé o quinto dia Olil do mês seguinte â contar da data de sua 
assinatura. conforme prevê o parágrafo único do art. 61 da Lei 
n•. 6.666/93. 

Assim sendo, estando as PARTES justas e 
acordadas. assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE 
~NTA E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, para que prOduza 



Maca á, 06.12.2013 

seus jurídicos e legais efeitos. 

Macapá-AP, 14 de Novembro de 2013. 

t}~~ .. f(,;-.....J.,./,~4, 
OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO_ ( . 

SECRETÁRIA DE ESTA,i:>Ç> D~_§AÚDE _ 

EXTRATO 
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N' 07212013 • SESA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2013/569873 • SESA 
Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de 

dois mil e treze, reuniram-se nesta Secretaria de Estado da 
Saúde, localizada na Av. Fab , 69. Centro- Macapá- AP. as 
PARTES abaixo qualificadas, para finnarem o presente 
TERMO DE AJUSTE DE CONTA E RECONHECIMENTO DE 
DIVIDA nas condições que se seguem: . 

I- A SECRETARIA DE ESTADO OA SAUDE DO 
AMAPÁ, pessoa jurídica· de direito público. inscrita no CNPJ 
sob o n'. 23.086.17610001-03. situada na Av. Fab, 69, Centro
Macapá - AP, neste ato representad~ pela Excelentlssima 
Senhora Secretária da Saúde Saúde, nomeada pelo Decreto n' 
1769/13. Sra'. OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO, 
brasileira. casada. enfenneira, portador da cédula de 
Identidade n'. 533948 SSP-PA, inscrito no CPF sob o n•. 
338.429.652-49 e; 

11 - L.D da SILVA - ME, com CNPJ n• 
02.934.06410001·95. sttuada à Rua Leopoldo Machado. n•. 
4.147, Bairro: Beiral, Macapá-AP, neste ato tendo como 
representante .legal a Sr, LILIANE DUARTE DA SILVA, 
brasileira, mscr~a no CPF(MF) sob o n• 667.147.022-72, 
portador do RG n'. 268752 P Via, residente e domiciliada â 
Av. Almirante Barroso. n•. 3033, Bairro: Santa Rita. Macapa -

, ÍNDICE 
CLÁUSULA 1' - DO OBJETO SEUS 

t;LEMENTOS CARACTERISTICOS 
CLÁUSULA 2'- 00 VALOR __ .. __ / 
CLÁUSULA l'- DA QUITAÇÃO Pt:EifA ./ 
CLÁUSULA 4' - DA LEGISLAÇÃO APL VEL 
CLÁUSULA 5'- DO FORO . . ..· • 
CLÁUSULA 6' - DAS DISPOSIÇbES F AIS 
CLÁUSULA 7'- DA PUBLICÁ~O 

CLÁUSULA 1' - DO OBJET 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: 

1.1- O presente TERMO DE AJUST DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem por obj o a liquidaçllo 
do valor devido pela Secretaria de Estado da S ·de do Amapé. 
bem como o recon~ecimento da divida, relativa prestaçllo de 

!serviços de mao-<le- obra para Secretaria de E lado da Saúde 
do Amapá, Hospital de Clinicas Dr. Alberto L' a, Hospital de 
Emergência e Hospital da Mulher Mãe Luzia, s categorias: 
maqueiro, agente de portaria. auxiliar administrativo, eletricista 
e recepcionista, referente ao periodo de 28 a 31 de 
AGOST0/2013, confonne fatura devidamente atestada por 04 
(quatro) servidores. constantes no Processo Administrativo 
n'. 2013169873- SESA. 

CLÁUSULA 2'- DO VALOR: 
2.1 - O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE 

CONTA E RECONHECIMENTO DE DIVIDA é de R$ 
100.335,29 (Cem mil,trezentos e trinta cinco reais,vinte 
nove centavos), com os recursos alocados confonne tabela 
abai~o 'e conforme nota de empenho 2013NE07809 de 
14/1112013 
r'· PTRES MODALIDADE MES/PERIDO 

. 2.30.301.10.302.0150.2471 Ordinário 128 A 31 de 
Ag_osto/2013 

RUBRICA I FONTE NOTA 
I VALOR FISCAL 

33.90.37 I 101 000369 I 100.335,29 

VALOR TOTAL GERAL (R$) I 100.335,29 
CLAUSULA 3'- DA QUITAÇAO PLENA: 
3.1 - O recebimento do valor estabelecido na 

Cláusula 2' do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DiviDA, importa em total quitaçllo da 
diVida mencionada na Cláusula 1 •. . 

CLÁUSULA 4'- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
4.1 -O presenle TERMO DE AJUSTE QE CONTA E 

RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem seu fundamento 
baseado nas previsões legais dos artigos 59 da lei 8666/93, 
artigo 37 e 63 da Lei n•. 4.320, de 17 de março de 1964, 
Decreto Federal 93872/86, TERMO DE AJUSTE DE 
CONDUTA N' 001/20130-MPA, PARECER JURÍDICO N' 
160412013-ASSEJURISESA e RELATÓRIO DA AUDITORIA 
GERAL DO ESTADQ __ ~_'_921201~'-

CLÁUSULA 5'- DO FORO: 
5.1 - As partes elegem neste ato como único · 

competente para a solução de questões ou de interpretações 
divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, 
nao puder resolver, o Foro da Justiça Estadual,' Comarca de 
Macapã-AP, com expressa renúncia, por si e seus sucessores. 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 

CLÁUSULA 6' - DAS DISPOSIÇOES FINAIS: 
6.1 -A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, 

observado o prazo legal. compromete-se a publicar o extrato 
resumido do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA; 

6.2- A Secretaria de .Estado da Saúde do Amapá, no 
prazo legal de 05 (cinco) dias, obriga-se a enviar cópia fiel do 
presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ao Egrégio Tribunal de 
Con1as do Estado do Amapá; 

6.3- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA elaborado em 03 (três) vias 
de igual teor e fonna, sendo uma para a Secretaria da Saúde 
do Amapá. outra para a empresa: LO da SILVA • ME , e uma 
para constar dos autos do Processos Administrativos n'. 
2013169873- SESA; 

6.4 - Cabe a empresa comprovaçllo da regularidade 
fiscais municipais. Estaduais e Federais, apresentado as 
deVIdas Certidões Negativas para fins de receber o que foi 
reconhecido; 

6.5 - Fica declarado nulo o contrato havido enlre as -

(DIÁRIO OFICIAL) 

·partes sem o de~ido processo licitatório. conforme reza o artigo 
59, Parágrafo Unico da Lei. n'. 8.666193 e suas devias 
allerações. 

CLÁUSULA 7' - DA PUBLICAÇÃO: 
7.1 ·O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA deverá ser publicado em 
resumo no Diário OfiCial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias 
ou até o quinto dia útil do mês seguinte à contar da data de sua 
assinatura, conforme prevê o parágrafo único do art. 61 da Lei 
n•. 8.656/93. 

• Assim sendo, estando as PARTES justas e 
acordadas. assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTA E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, pÍna que produza 
seus juridicos e legais efeitos. 

Macapâ-AP, 18 de Novembro de 2013. 

~7 /! 11 "' ., r · /': c 
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O LINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO . ~ 

·----·--SECRETÁRI~_~E ESTADO DA SA_QDE 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO AO CONVI:NIO N•. 00312012 • SESA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONV~NIO N'. 00312012 • 
SESA, que enlre si celebram o ESTADO DO AM~PÁ, por 
intennédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, e a 
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, para os fins nele 
declarados. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
pessoa ju.rldica de direrto público interno, inscri1a no CNPJ sob 
o n•. 00.394.577/000t-25, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, inscrito no CNPJ n•. 23.086.176/0001-
03, órgão publico integrante da Administraçllo Direta do Estado 
do Amapà, com endereço na Av. Fab, n' 69, Centro. nesta 
c•d<!de, doravante designada simplesmente CONCEDENTE, 
neste ato representado por sua Secretaria de Saúde, nomeado 
pelo Decreto n• 1769/2013, de 01/04/2013, a Sra. OLINDA 
CONSUELO LIMA ARAÚJO, brasileira, casada, enfenneira, 
inscrita no CPF(MF) sob o n' 338.429.652-49, e RG n' 533948, 
residente e domiciliado na Rua Santa Catarina.103, bairro
Santa Rrta, Macapâ!AP, e do outro lado como CONVENENTE, 
a SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, pessoa jurldica 
de direito pctvado, com sede na Rua Dr. Marcelo Candia, n' 
742. Bairro: Centro, CEP. 68.901-341, Macapil- Amapá, neste 
ato representada pelo seu Diretor, Sr' MANFREDO LUIZ LINS 
E SILVA, brasileiro. casado, engenheiro, portador da carteira 
de idéntidade n' 388.633 SSPIMS, Inscrito no CPF.(MF) sob o 
n' 119.247.928-93, residente e domiciliado na Rua Marcelo 
Càndia, n' 742, Bairro: Santa Rita, tendo em vista o que dispõe 
a Portaria Ministerial n' 1721/GM de 21109/2005. que cria o 
Programa de Reestruturaçllo e Contratualização dos Hospitais 
Filantrópicos no SUS e a Portaria n' 635/SAS/MS de 
1011112005, que regulamenta a lmplantaçllo e 
Operacionalização do Programa de Reestruturaçllo e 
Contratualizaçllo dos Hospitais Filantrópicos no SUS, bem 
como o que dispõem o Plano Operativo 201V2013 da. 
Sociedade Beneficente São Camilo e lnstruçllo Nonnativa n' 
01/97/STN. e Portaria n' 2.035, de 17 de s mbro de 2013, 
resolvem de comum acordo. celebrar o p sente Termo 
Aditivo. que reger-se-á pelas normas ger~is da Lei N' 8.666 de 
21 de junho de 1993 e suas alteraçOesr .. -· o que J;QW!fer. 
mediante as seguintes cláusulas e condições: ,. -/ 
CLÁUSULA PRIMEIRA:_ DO OBJETO: F,-·" -
O presente Tenno Aditivo tem por dbjeto a alteraçllo da 
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS F NANCEIROS, e 
seus respectivos adilivos. . 
CLÁUSULA SEGUNDA- Fica retificada na CLÁUSULA 

NONA· DOS RECURSOS FINANCEIROS. redaçllo do item 

11: 

A- parcela pré-ftxada importa em R$ 8 91.561,94 (Oito 

milhões, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e 

sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) a ser 

transferido ao hosprtal em parcelas ftxas de R$ 740.963,50 

(Setecentos. e quarenta mil, novecentos e sessenta e três 

reais e clnqOenta centavos), confonme discriminado abaixo, e 

oneram recursos do Fundo Estadual do Amapá. 

Fica alterado o valor do Incentivo de Adesão a 

Contratualizaçllo,. IAC de acordo com a Portaria GM 2.035, de 

17 de Setembro de 2013 no valor de R$ 995.404,22 

(Novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quatro reais 

e vinte e dois centavos). O valor terá competência a partir do 

mês de novembro de 2013. sendo o valor dividido em 12 (doze) 

parcelas mensais de R$ 82.950,35 (Oitenta e dois mil, 

novecentos e cinqOenta reais e trinta e cinco centavos), 

mediante repasse ao Fundo Estadual de Saúde. 

CLÁUSULA QUINTA- Ficam Ratificadas as demais cláusulas 

do· Convênio, desde que nllo contrariem o que ficou 

conveniado no presente tenno aditivo. 

E. por estarem assim. justos e acordados, firmam o 

presente Tenno Aditivo ao Convênio por Tempo Determinado, 

em 02 (duas) vias de igual teci e forma. na presenças de 02 

(duas) testemunhas. que também assinam, para que produzam 

seus jurldicos e legais efettos. 

Macapá-AP, 27 de novembro de 2013. 

/)/! · ;j .c.; J! 1: r- r 
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SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CONCEDENTE . 

Pá . 11 

~.11LC!!.M.P1Ji~ENTAH AO REt;ISTRD DE PRECDS SRPE' 
006/201HPLIS!lSA 

ATA COMPLEMENTAR AO RE_GLSJRO DE PREÇOS SRP N' 
48/2013-CPUSESA 

PREGÃO ELETRONICO N' 0212013 

?elo presente 1ns1rcmento. o Estado do Amapá, através da 

Secrelaria Estadual de Saude - SESA, Órgão Gerer,ciador 
deste Registro de Preços. situada á Avenida Fab. n' 069. 
Centro, Macapá ~AP. inscrita no Cadastro .de Pessoas Juridicas 
sob o n' 23.Ó86.176!0001-03, representado neste ato pela 
Secretária Sr' OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO, 
enfe,meira. brasileira, casada, Inscrito no Cadas1ro de Pessoa 
Fis1ca. sob o n'. 338.429.652-49 e RG n" 533948- AP. residente 
o domiciliado nesta Capital.. dor avante denominado ORGÃO 
GESTOR e a empresa seguinte· 

VIX - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS I 
HOSPITALARES. CNPJ 14832.987i0001-15. es1abeleclda a 
Rua Serra NeQ<ã, n' 78, Praia do Morro - Guarapan:ES. CFP 
29.216-560. Telefone (27) 3262-8597. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 
1 1 - O objeto desta Ata Complementar é o· pedido de 
modificação da marca do iiem 33 que consta na ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 4812013 SESA publ:cada n0 DOF 
5580,- de 24 de ou1ubro de 2013. conforme reqwsição da 
empresa constante no quadro demonstrativo a seguir. 

n
, ~;:~f~~!f~r;~!:~~:~:~~--oe·-PROOüTos I 

CNPJ 14.832 98710001-15 ! 

r I ________ .. _____ r. TT~-~~-·-;T~ 
T MA u I u ç I EÇ :! 
E DESCRIÇÃO RC N I A I o I' T~ fi,. 

: M A D' N u I TA : 

I ITJ~1:1L. 

1 : ,~:~~=="':"~"... -r.r i i, 400mg San P ' 5 ' 

1

33 ofl- I r' ', O !,: 36\ : 'j, 1 LaboratÓ'IO Sanofo-AventiS • 
i Ministéno de Saúde: Ave 1 

U"'"'"""" __ ' :·)L~J~J 
i_3_(_J_~-6i~raç~_o_!!~~-~~~_<:ificac_~~-------·-====j 
, Empresa: VIX - COMERCIO DE PRODUTOS ! I FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 

i·.<:-rr"-~~ ~32.9s7ro_oQ.1.:1li_. _____ ,

1

_ ---n-----T~ PT'_

1 
i i ! R : 

11 . . i Q E , PR, 

I T I MA. I u I u ! ç I EÇ I ' I I : o . o 
I, EM i, DESCRIÇÃO RC i N ! A i u i TO 

; A I D! N . n•" i TA 
I, I ' · T ' I 
I, I i i I tá 'i L ,, 1 1 j • ~~ 

i I I ri i ' 
f ! I I 0 i ' 

1 ·-~ D.:~:~-a~---,liara-.-,c-,o-ro-ou_'"_' j --nrn-
j l 400mg I Reu I P ' 5 I I 
1

3 i Laboratonc Apsen quin · r I . j1, 1 
3 I Farmaceu11ca SIA 01 : O ! 36 I 

~ 1 M101steno de Saúde: ! m O ! 1 20. i 

LL01~:~~6_2___ _ __ _! ~i o ~ ll 

CLÁUSULA SEGUNDA • 
2.1 - PERMANECEM INALTERADAS TODAS AS DEMAIS 
CLÁUSULAS DA ATA ORIGINAL 

Macapá-Ap 06 de dezem~ro de 2013 

. ., .- /"f . 
((),;,____.IJ~· . ...,, .. .<-'u,ft~.i- "":"-il..,; 

O LINDA CONSUELO UMA ARAUJO Í 
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE!AP · 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integran~e da estrutura do G~VERNO 
DO ESTADO DO AMAPA, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP. neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira. casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°~ 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa MULT HOSPITALAR 
COMERCIAL LTDA ME., pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ n• 09.424.99310001-01, com sede na 
Rua General Potiguara n. 1428, bairro Novo Mundo, 
cidade Curitiba, Estado do Paraná, por meio de seu · 
representante legal Sr. Armando Pedro Tortetli e Sra. 
Roseli de Fátima dos Passos Tortelli, acerca do 



Maca ã, 06.12.2013 

descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da Contratação Direta (PROCESSO N. 
2011177839) realizada por esta secretaria com a 
empresa supra, uma vez que não efetivou a entrega 
dos itens contratados, tampouco apresentou 
quaisquer justificativas para a não efetivação de su·a 
obrigação. 

Tal fato acarreta o impedimento de licitar c 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
confonnidade com o art. 5', LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 
. Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f' , da lei 8.666193, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
rec,urso nos tenno do parágrafo 4' do artigo 109 da 
lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Maca pá, 06 de novembro de 2013 

,-:_ ( ... 4 •••• l t·· ........ ~~ • ..... '-•~·,(-·~ l,· .. ··~ti; 
OLINDA CONSUELO LIMA ARAt!JO 

Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA. inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapâ/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa A7 DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ n' 12.664.453/0001-00, com sede na 
Rua 250 n'662 Qd. 34 Lote. 72 , CEP: 74535350, na 
cidade de Goiânia, Estado de Goiás - GO, por meio 
de seus representantes legal Sra. THATIANA ZAIDEN 
FARIA REZENDE de CPF n. 714.344.961-04 e RG n. 
4078679 GO, bem como do Sr .. MURILO JOÃO DE 
SOUSA de CPF n. 320.753.401-53 e RG n. 
03176665127 GO acerca do descumprimento de 
obrigação finnada como resultado da adjudicação 
da licitação decorrente do Pregão Eletrônico n. 
13/2012, processo 2012/50640 realizada por esta 
secretaria, uma vez que não efetivou a entrega dos 
itens que arrematou na referida licitação sem 
justificativa. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco anos sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações 
legais. sendo-lhe assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com ·o art. 5', LV da 
Constituição Federal, bem como do art. 29 do 
Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f' , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de. 5 {CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário. se inexistente tal 
justificativa. a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo dó parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,666193. deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Macapá, 23 de novembro de 2013 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfenneira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Ríta, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa A7 DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ n• 12.664.45310001-00, com sede na 
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Rua 250 n'66i Qd. 34 Lote. 72 , CEP: 74535350, na 
cidade de Goi~nia, Estado de Goiás • GO, por meio 
de seus representantes legal Sra. THATIANA ZAIDEN 
FARIA REZENDE de CPF n. 714.344.961-04 e RG n. 
4078679 GO, cem como do Sr. MURILO JOÃO DE 
SOUSA de C.PF n. -320.753.401-53 e RG n. 
03176665127 t>o acerca do descumprimento de 
obrigação fimlada como resultado da adjudicação 
da licitação decorrente do Pregão Elctrõnico n. 
25/2011, procésso 2011166951 realizada por esta 
secretaria. um~ vez que não efetivou a entrega dos 
itens que arrematou na referida licitação· sem 
justificativa. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco anos sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações 
legais, sendo(lhe assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com o art. 5', LV da 
Constituição ~Federal, bem como do art. 29 do 
Decreto 2646/i007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, !, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666193, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentàção; de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma d·as h!póteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos tenno do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,666/93. deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão pe'nnanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -5ESAIAP . 

Macapá, 23 de novembro de 2013 

(·í. / . . ( • ;.: /' f 

O LINDA coNsüE'Ló' L.t.MÀA~~ü:;t· 
Secretâi'ia de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ. órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO ÓO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, C:EP 68900-908, Macapá-AP, neste ato. 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfenneira, portador da 
cédula de idehtidade n•. 533948 SSP-PA. inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita·. : Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa BIOSYDE COMERCIO DE 
PRODUTOS CIENTÍFICOS, pessoa jurídica de direito 
privado, CNP,J n• 03,094,353/0001-96, com sede na 
Rua Paraná; n 4484, bairro Centro, cidade 
Cascavei,Estádo do Paraná, por meio de seu 
representante legal Sr. Nataniel lima da Silva, 
acerca do descumprimento de obrigação finnada 
como resultado da adjudicação da licitação 
decorrente do Pregão Eletrônico n. 3712010, 
processo 20j1/90620 realizada por esta sP.cretaria, 
uma vez que· não efetivou a entrega dos itens que 
arrematou ;na referida licitação, tampouco 
apresentou quaisquer justificativas para a não 
efetivação d~ sua obrigação. Tal fato acarreta o . 
impedimentoi de licitar e de contratar com o Estado 
pelo prazo de até cinco anos sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no contrato e das 
demais comfnações legais. sendo-lhe assegurado o 
direit.o a ampla defesa em confonnidade com o art. 
s•, LV da Cohstituição Federal, bem como do art. 29 
do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 10.9, 1, alíneas "e" e "f" , da lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir

. se-á o prazo de 5 (CINCO! DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAJAP 

Maca pá, 05 de novembro de 2013 

:_t'·("~--'-·o.t.. { '- Ct..J• ... u. ~·t.. ,.,:.,·,-.:.(l~:u-~~A, 
OLINDA CONSUELO LIMA ARAUJÓ 

Secre!ária de Estado da S.ªflde/SESA-.& __ 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
00 ESTADO DO AMAPÁ. com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA. inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
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Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ n• 05.782.733/0001-49, com sede a 
Rua Severino Augusto Pretto. n 560, bairro Santo 
Antão, Município de Encantado, Estado do Rio 
Grande do Sul, acerca do descumprimento de 
obrigação_ finnada como resultado da adjudicação 
da hcrtaçao decorrente do Pregão Eletrônico n. 
27/2011, processo 2012111387 realizada por esta 
~ecretaria, uma vez que não efetivou a entrega dos 
rtens que arrematou na referida licitação, tampouco 
apresentou quaisquer justificativas para a não 
efetivação de sua obrigação. . 

Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de contratar com o Estado pelo prazo de até ~inco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais comínaçéies legais, sendo
lhe assegurado o direito a ampla ··defesa em 
conformidade com o art. 5", LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666193, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
ap~esentação de justificativa de inadimplemento, 
CUJa penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justifica_tiva, a pena de multa ou a interposição de 
roc:urso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Ler 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Ma capá, 05 de novembro de 2013 

NOTIFICACÀO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfenneira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita. Macapát:AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA. pessoa jurídica 
de direito privado, CNPJ n• 05.049.43210001-00, com· 
sede na Travessa Castelo Branco n• 2028, São Braz; 
Belém PA, acerca do descumprimento de obrigação 
firmada como resultado da adjudicação da licitação 
decorrente da Aquisição Emergencial de 
Medicamentos (Compra 003/2011 - CPUSESA} 
Justificativa n° 02712011, processo 2011137073 
realizada por esta secretaria, uma vez que não 
efetivou a entrega dos· itens adquiridos. Tal fato 
acarreta o impedimento de licitar e de contratar com 
o Estado pelo prazo de até cinco anos sem prejuízo 
das multas previstas no editai e no contrato e das 
demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o 
direito a ampla defesa ,em conformidade com o art. 
5', LV da Constituição Federal, bem como do art. 29 
do Decreto 264812007. · 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109. I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666193, 'a 
partir da data de recebimento data notífica~ão, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, .do contrário, se inexistente tal. 
justificativa. a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8.6666/93. deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAJAP 

Maca pá, 22 de novembro de 2013. 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO. 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69,. Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, · neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 53.3948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa DIPROMEDICA 
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IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, pessoa 
jurídica de direito privado. CNPJ no 08.636.954/0001-
05. com sede a as 518, ConJunfo 01, lote 01, loja 02, 
bairro Samambaia Sul, · Brasília, acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação decorrente do 
Pregào Eletrônico n. 3112012, processo 2012/68125 
realizada por esta secretaria, uma vez que· não 
efetivou a entrega dqs itens que arrematou na 
referida licitação, tampouco apresentou qullisquer 
justificativas para a não efetivação de sua 
obrigação. Tal fato acarreta o impedimento de licitar 
e de contratar com o Estqdo pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais. sendó
lhe assegurado o direito a ampla defesa em. 
conformidade com o art .. 5°, LV da Constituição 
Federal. bem como do art. 29 do Decreto 264812007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I. alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação. abrir
se~á o prazo de 5 !CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 

. cuja penaÍidade podera ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393" do Código Civil 
Brasileiro. do contrário, se inexistente tal 
justificativa. a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93. deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESA/AP 

Macapa, 11 de novembro de 2013 

.·;, . .,; .. ._.(~··'·~··· ~··._<···.~ ... J}~::~k 
O LINDA CONSUELO LIMA ARAUJO j 

Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante éla estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ. com sede na Avenida Fab, 
69. Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
-ARAÚJO, brasileira. casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n". 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa DISMAL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS DO AMAPÁ LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, CNPJ n• 03.350.605/0001-09, com • 
sede na Av. Procópio Rola, 713. Central - Macapá, 
CEP: 68900-081 Estado do Amapá, por meio de seu 
representante legal Sr. RAIMUNDO MALVÃO 
SOBRINHO de CPF n. 026.084:562-00 e RG n. 
27 4.173 AP acerca do descumprimento de obrigação 
firmada como resultado da adjudicação da licitação 
decorrente do Pregão Eletrônico n. 4112012, 
processo 2012/17082 realizada por esta secretaria, 
uma vez que não efetivou a entrega dos itens que 
arrematou na referida licitação alegando o reajuste 
de preço de um deles. Tal fato acarreta o 
impedimento de licitar e de contratar com o Estado 
pelo prazo de ate cinco anos sem prejuízo das 
multas previstas no edital· e no contrato e das 
demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o 
direito a ampla defesa em conformidade com o art. 
5°. LV da Constituição Federal, bem como do àrt. 29 
do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f' , da Lei 8.666Í93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 {CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação· de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de. uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a ·pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Macapá. 22 de novembro de 2013 

.. ·-: 1. -.'·:i·,. __ _./ ····/··~~ ... --... ~-.- ..... __ ('2 ... ,. ,:.~,_, 
OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO.: 

Secretária de Estado da_~a-~_<!~~ESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
represetltada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cedula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa. Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, -vem, por meio desta 
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NOTIFICAR a empresa EXATA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ no 05.00824010001-56, com .sede na 
Rua Pituba, n. 17, bairro lputinga, cidade Recife, 
Estado do Pernambuco, acerca do descumprimento 
de obrigação firmada como resultado· da 
adjudicação da licitação decorrenle do Pfegão 
Eletrônico n. 2812011, processo 2012147431 realizada 
por esta secretaria, uma vez que não efetivou a 
entrega dos itens que arrematou na referida 
licitação, tampouco apresentou quaisquer 
justificativas para a não efetivação de sua 
obrigação. 

Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo
lhe assegurado o direito· a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5°, LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a reg~ do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666193, a. 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a. 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário. se inexistente tal 
justificativ;l, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4° dO' artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada- na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESA/AP 

· Macapá, 05 de novembro de 2013 

(;~;~~Có~su~'La' t~~t~~~A~J~·r 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cedula de identidade n". 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o - n". 338.429.652-49, residente e 
domicilia-do na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa FERRARIMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; pessoa 
jurídica de direito privado, CNPJ no 04,793,429/0001-
34, com sede na Rua Professor Brandão, n 408, altos 
da rua XV, cidade Curitiba,Estado do Paraná, por 
meio de seus representantes legal Sr. Airton Ferrari 
e Sra. Marcia Luciane Filipetto, acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação decorrente do 
Pregão Eletrônico n. 12/2010, processo 2010/44579 
realizada por esta secretaria, uma vez que não 
efetivou a entrega dos itens que arrematou na 
referida licitação, tampouco apresentou quaisquer 
justificativas- para a não efetivação de sua 
obrigação. 

Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo· 
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5•, LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, segui-ndo a regra do 
artigo 109, I, alincas "e" e "f" , da i..ei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 {CINCO). DIAS ÚTEIS para. a 
apresentação de justificativa de inadimplemento. 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4• do artigo 109 da 
Lei 8,6666193. deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESA/AP 

Macapá, OS de novembro de 2013 

1 (~·~((.-~\ ••• _f: c·• ·~:J.<. 4..:/v"'..(~(tl.:.~-.....,, 
. OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJCfV 
SP.r.r.,t;óri~ r1P. E~tado da Saúde/SESA~AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 

.DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, 
69, Centro, CEP 68900-908', Macapa-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira. casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, . residente e 
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domiciliado na Rua Santa Catarina. 103, baírro -
Santa Rita, Macapa/AP, vem, por meio desta, 
NOTIFICAR a empresa HIPOLABOR FARMACEUTICA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ no 
19.570.72010001-00, com sede Na Rodovia BR262 
KM12,3, Bairro Borges , município de Sabará -
Minas Gerais - MG·, CEP: 34735-010, por meio de seu 
representante legal Sr. ILDEU DE OLIVEIRA 
MAGALHÃES de CPF n. 138.361.376-15 e RG n. M-
570.996 MG, acerca do descumprimento de 
obrigação firmada. como resultado da adjudicação 
da licitação decorrente do Pregão Eletrônico n. 
2712011, processo 2011166953 realizada por esta 
secretaria, uma vez que não efetivou a entrega dos · 
itens que arrematou na referida licitação sem 
justificativa. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco ànos sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações 
legais, sendo-lhe assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com o art. s•, LV da 
Constituiçao Federal, bem como do . art. 29 do 
Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alineas "e'' c "f' , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 !CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento. 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário. se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4• do artigo 109 da 
Lei 8,666193, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESA/AP. 

Maca pá, 23 de novembro de 2013 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapâ-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 53l948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta, 
NOTIFICAR a empresa LFB HEMODERIVADOS E 
BIOTECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ n' 07,207,57210001-95, com sede Na 
Avenida Das Américas, n. 500, Loja 101, bloco 11, 
Ed. Empreendimento Downtown; Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22640-100, fone fax (21) 
24924055, correio eletrônico clementp@lfb.com,br., · 
lfblicitacao@hotmail.com , por meio de seu 
representante legal Sra. SUELI DE FREITAS 
VERjSSIMO VIEIRA de CPF n. 065.092.038-47 e RG 
n. 12.919.204-1/SSP-SP, acerca do descumprimento 
de obrigação firmada como ·resultado da 
adjudicação da licitação decorrente do Pregão 
Eletrônico n. 27/2011, process.o 2011/66953 realizada 
por esta secretaria. uma_vez que não efetivou a 
entrega dos itens 'que arrematou na referida licitação 
sem justificativa plausível. Tal fato acarreta o 
impedimento de licitar e de contratar com o Estado 
pelo prazo de até cinco anos sem prejuízo das 
multas previstas no· edital e no contrato e das 
demais cominaçôes legais, sendo-lhe assegurado o 
direito a ampla defesa em conformidade com o art. 
5°, LV da Constituição Federal, bem como do art. 29 
do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alfn!)as "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação. abrir
se-a o prazo de 5 !CINCO) DIAS ·ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artig·o 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4° do artigo 1JJ9 da 
Lei 8,666/93, deverão ser-efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP . 

Ma capá, 28 de novembro de 2013 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ. com sede na Avenida Fab, 
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69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP. neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO. brasileira. casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita. Macapã/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa MEDIBASE COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n• 
07.520.297/0001~5. com sede a Avenida do Forte, n 
1278. salas 303 e 305, Vila lpiranga, cidade de Prto 
Alegre, Estado -RS, acerca do descumprimento de 
obrigação firmada como resultado da adjudicação 
da licitação decorrente do Pregão Eletrõnico n. 
003/2011, processo 2012/35770 realizada por esta 
secretaria, uma vez que não efetivou a entrega dos 
itens que arrematou na referida licitação, tampouco 
apresentou quaisquer justificativas para a não 
efetivação de sua obrigação. 

Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e· 
no contrato e das demais cominações legais, sendo
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5°, LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 264812007: 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data _de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 !CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
'Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4• do artigo 109 da 
Lei 8.6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saude -SESAJAP 

Macapá, 05 de novembro de 2013 

fi' ( . , · ·'· / . f"GL., I , 

r•. oi.iNo .. l."coNs'uê'i:ô t1tfÀÃRAúJó'j' 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICACÃ'O 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ. órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste '!to, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 

· domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem. por meio desta, 
NOTIFICAR a empresa MEDICOR PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado. CNPJ no 72.568.587/0001-40, com sede na 
Rua Sergio Jungblut Dietrich , na cidade de Porto 
Alegre -Rio Grande do Sul - RS, CEP: 91.060-410, 
por meio de sua representação legal, acerca do 
descumprimento de obrigação firmada mediante 
contratação direta, uma vez que não efetivou a 
entrega dos materiais hospitalares CONTRATADOS 
EMERGENCIALMENTE, sob processo de n• 
2012/82615. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco· anos sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações 
legais, sendo-lhe assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com o art. 5°, LV da 
Constituição Federal, bem como do art. 29 do 
Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
arti~o 109, l, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666193, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
·se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentacao de justificativa de inadimplemento. 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4° do artigo 109 da 
Lei 8,666/93. deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAJAP. 

Maca pá, 23 de novembro de 2013 

;"C (f..l..,..c,..l·· .... '--.. /ü ._,,; ....... ~-t'~"~""""-~...t .. ·.::..:.. 
O LINDA CONSUELO LIMA ARAUJO I 

Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro. CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, · 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA • · 

(D'IÁRIO OFICIAL) 

ARAÚJO, brasileira. casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n". 338.429.652-49. residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapa/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa VIA HOSPITALAR LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n' 
04.952.227/0001-98, com sede na Rua Janary Gentil 
Nunes, 915, lnfraero I- Macapá-AP, CEP: 68905-160 
Estado do Amapá, acerca do descumprimento de 
obrigação firmada como resultado da adjudicação 
da licitação decorrente do Pregão Eletrônico n. 
30/2009, processo 2010/58899 realizada por esta 
secretaria, uma vez que não efetivou a entrega dos 
itens que arrematou na referida licitação alegando o 
reajuste de preço de um deles. Tal fato acarreta o 
impedimento de licitar e de contratar com o Estado 
pelo prazo de até cinco anos sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no contrato e das 
demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o 
direito a ampla defesa em conformidade com o art. 
s•, LV da Constituição Federal. bem como do art. 29 
do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-a o prazo de 5 !CINCO} DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição ,de 
recur:so nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666193, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situad~ na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Macapá. 22 de novembro de 2013. 

~~~c~Nsüei:d'tl~~á~IúJt 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-Ap 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasifeira. casada, enfermeira, portador da 
_cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA. inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49. residente e 
domiciliado na· Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa PRODIET FARMACÊUTICA 
S.A., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ no 
81.887,838/0001-40, com sede na Rua General 
Potiguara n. 1428, bairro Novo· Mundo, cidade 
Curitiba, Estado do- Paraná, por meio de seu 
representante legal Sr. Armando Pedro Tortelli e Sra. 
Roseli de Fátima dos Passos Tortelli, acerca do 
descumprimenio de obrigação firmada como 
resultado da a~judicacão da licitação decorrente .do 
Pregão Eletrõnico n. 3112012, processo 2012168125 
realizada por esta secretaria, uma vez que não 
efetivou a enirega dos itens que arrematou na 
referida licitação, tampouco apresentou quaisquer 
justificativas para a não efetivação de sua 
obrigação. 

Tal fato acarreta o impedimento de licitar c 
de contratar com .o Estado pelo prazo de até' cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5°, LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto. seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e'' e "f' , da Lei 8.666193, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 dó Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa. a. pena de multa ou a interposição de 
recurso nos te·rmo do parágrafo 4° do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93. deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAJAP 

Macapá, 05 de novembro de 2013 

~o~;;;ôi·~NsuÊdli:u{lict 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab. 
69, Centro, CEP 68900-908. Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira. casada, enfermeira, portador da 
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cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA. inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49. residente c 
domiciliado na Rua Santa Catarinà, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa CRISTALFARMA COM. REP. E 
EXPORTAÇÃO L, TOA- ME. pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ no 05.003.408/0001-30, com sede na 
Rua Rodovia_ BR 316, Alameda Leopoldo Teixeira n• 
08, Centro. Ananideua - PA, CEP: 67.000-000, Fone: 
(91) 3255-5616, Estado do Pará. acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação decorrente do 
Pregão Eletrõnico n. 28/2012, processo 2013/11830 
realizada por esta secretaria, uma vez que não 
efetivou a entrega dos itens que arrematou na 
referida licitação alegando o reajuste de preço de 
um deles. Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de 'contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo
lhe assegurado· o direito a ampla defesa em 
conformidade 'Com o art. 5', LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a. regra do 
artigo 109, I, alíneas "e'' e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação. abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Maca pá, 03 de dezembro de 2013. 

/1'- · · ·' / : í . /'o I 
(_l ~ ........d!_.v...t.. -<.•·JU .... t"''f-'''-'-( tl.,~,, 

OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO! 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ. órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa DENTAL NORTE COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA: EPP. pessoa jurídica de direito 
privado, CN.PJ no 04.709.85010001-14, com sede na . 
Av. Nações Unidas. n• 94, Bairro Laguinho, cidade 
Macapá, Estado do Amapá, acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação decorrente do 
Pregão Eletrônico n. 013/2012, processo 2011173810 
realizada por esta secretaria, uma vez que não 
efetivou a entrega dos itens que arrematou na 
referida licitação, tampouco apresentou quaisquer · 
justificativas para a não efetivação de sua 
obrigação. 

Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco. 
anos sem prejuízo das multas previstas no cdiial e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5°, LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4° do artigo 109 da 
Lei 8.6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Maca pá, 03 de dezembro de 201'3. 

(f)í?~J..J <.<.<.P-<<-()~_,;_,[J.-.!...tA) 
OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO f

Secretária_.Q? Estado d!.S'!_úde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA. inscrito no -- . 
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CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa HOSPHAR. INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n' 
26.921.908/0001-21, com sede na Rua 3, 975, Goiânia 
• GO, CEP: 74.620-385 Estado de Goiánia. acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação decorrente do 
Pregão Eletrônico n. 2512011, processo 2011/87808 
realizada por esta secretaria, uma vez que não 
efetivou a entrega dos itens que arrematou na 
referida licitação alegando o reajuste de preço de 
um deles. Tal fato acarreta o impedimento de licitar e ' 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5', LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS IÍTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
dc uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
~rasileiro. do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAJAP 

Macapá, 03 de dezembro de 2013. 

:-:· 1. .- ..... J~_ .. i'-~··t.•·H,~.i .. :/.~"J.. ........ ._({:'.:.....x_·~~-p 
O LINDA CONSUELO LIMA ARAUJO ' 

Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP • 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA. inscrito no 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103. bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por m~io desta 
NOTIFICAR a empresa HOSPHAR INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n' 
26.921.908/0001-21, com sede na Rua 3, 975, Goiânia 
• GO, CEP: 74.620-385 Estado de Goiânia, acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação decorrente do 
Pregão Eletrônico n. 10/2013, processo 2013/61606 
realizada por esta secretaria, uma vez que não 
efetivou a entrega dos itens que arrematou na 
referida licitação alegando o reajuste de preço de' 
um deles. Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das muhas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5', LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e'; e "f' , da Í..ei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 

. apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalida·de poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário. se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93. deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAJAP 

Macapá, 03 de dezembro de 2013. 

:_··:. '-:~......:~1..':.._. ~-t_._~,..._ ..... .J/:;,...;...,~u ...... ..;,_{ ... ~~- fv 
OLINDA CONSUELO LIMA ARAUJO .· 

Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catar.ina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa Nunesfarma Distribuidora de· 
Produtos Farmacêuticos, pessoa juridi(;~_ de direito 
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privado, CNPJ n' 75.014.167/0001-00, com sede na 
Rua Almirante Gonçalves, 2247, Água Verde - Juiz 
de Fora MG, CEP: 80.250-150 Estado de Minas 
Gerais, acerca do descumprimento de obrigação 
firmada como resultado da adjudicação da licitação 
decorrente do Pregão Eletrônico n. 1812013, 
processo 2013/67883 realizada por esta secretaria, 
uma vez que não efetivou a entrega dos itens que 
arrematou na referida licitação alegando o reajuste 
de preço de um deles. Tal fato acarreta o 
impedimento de licitar e de contratar com o Estado 
pelo prazo de até cinco anos sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no contrato e das 
demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o 
direito a ampla defesa em conformidade com o art. 
5', LV da Constituição Federal, bem como do art. 29 
do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f' , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO! DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil • 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da· 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAJAP 

Macapá, 03 de dezembro de 2013. 

(r~t~No'A~Nsuet:o"~~tAAÚ}o···r.v 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 

. 00 ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa VIA HOSPITALAR LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n' 
04.952.227/0001-98, com sede na Rua Janary Gentil 
Nunes, no 915. lnfracro I. Macapá • AP, CEP: 68.905· 
160, Fone: (96) 3217-3076, Estado do Amapá, acerca 
do descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação decorrente do 

·Pregão Eletrônico n. 25/2012, processo 2013/37154 
realizada por esta secretaria, uma vez que não 
efetivou a entrega dos itens que arrematou na 
referida licitação alegando o reajuste de preço de 
um deles. Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo· 
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5', LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

· Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "c" e "f" , da Lei 8.666193, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO} DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAJAP 

Maca pá, 03 de dezembro de 2013. 

t~tíNi5i"-Jé>N5uÊé~"tfMAAiJúj~"" 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa CLASSY MED COMERCIO DE 
MATERIAL HOSPITALAR LTDA. pessoa jurídica de 
direito privado. CNPJ n' 10587605/0001-84, com 
sede na Rua engenheiro Carlos eu ler n° 101 Lj, barra 
da tiiuca, RJ, acerca __ , do descumprimentCl_ de 
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obrigação firmada como resultado da adjudicação 
da licitação Eletrônica (Pregão Eletrõnico/03112012 
- CPUSESA), processo 2013/15719 realizada por 
esta secretaria, uma vez que não efetivou a entrega 
dos ·itens adquiridos. Tal fato acarreta o 
impedimento de licitar e de contratar com o Estado 
pelo prazo de até cinco anos sem prejuízo das 
mui tas previstas no edital e no contrato e das 
demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o 
direito a ampla defesa em conformidade com o art. 
5', LV da Constituição Federal, bem como do art. 29 
do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, l, alíneas "e" e "f' , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO! DIAS ÚTEIS para a 
apresen~ção de justificativa de inadimplemento, 
cuja penàlidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente 'tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de. 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Macapá, 03 de Dezembro de 2013. 

é&t'Nõi~~suã~~~M'hR.f~~t 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP. vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa DIPROMEDICA IMP.EXPORT 
LTDA. pessoa jurídica de direito privado, .CNPJ n' 
08.636.95410001-05, com sede na Quadra QS no 518, 
conjunto O, lote 01 loja 02 - samambaia sul, Brasília· 
• DF, acerca do descumprimento de obrigação 
firmada como resultado da adjudicação da licitação 
Eletrônica (Pregão Eletrõnico/03112012 
CPUSESA), processo 2013115719 realizada por esta 
secretaria, uma vez que não efetivou a entrega dos 
itens adquiridçs. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco anos sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações 
legais, sendo-lhe assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com o art. 5', LV da 
Constituição Federal, bem como do art. 29 do 
Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas ·'e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de· 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAJAP 

Macapá, 03 de Dezembro de 2013 . 

(~r!Nõf~~~~õ-~iâA~+ 
Secretária dc Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 533948 SSP-PA, inscrito rio 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa DIPROMEDICA IMP.EXPORT 
LTDA. pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n' 
08.636.95410001-05, com sede na Quadra QS n° 518, 
conjunto O, lote 01 loja 02- samambaia sul, Brasil ia 
• DF,. acercá do descumprimento de obrigação 
firmada como resultado· da adjudicação da licitação 
Eletrônica (Pregão Eletrõnico/031/2012 
CPUSESA), processo 2013/15721 realizada por esta 
secretaria, urna vez que não efetivou a entrega dos 
itens adquiridos. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
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ci~co anos sem prejuízo das multas previstas no 
ed1tal e no contrato e das demais cominacões 
legais, sendo-lhe assegurado o direito a a~pla 
defesa em conformidade com o art. 5' LV da 
Constituição Federal, bem como do art: 29 do 
Decreto 2648/2007. · 

Diante do exposto, seguindo a regra ·do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir-· 
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
ap~esentação de justificativa de inadimplemento, 
cuJa penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de u~~ das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Bras1le1ro, do contrário. se inexistente· tal 
justificativa, a pena de multa oú a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas.diretamente na 
comissão permanen1e de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Maca pá, 03 de Dezembro de 2013. 

' • ~~!Nõic~~SUEL01 LYM~ .ARAt~~c~ 'T · 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

. A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPA, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO 00 AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA Pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ n' 06.234.797/0001-78, com sede 
SAAN Quadra 03 n• 665. · Brasilia/OF. acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação Eletrônica 
(Pregão Eletrónico/061/2012 - CPUSESA), processo 
2013/52237 realizada por esta secretaria. uma vez 
que não efetivou a entrega dos itens adquiridos. Tal 
fato acarreta o impedimento de licitar e de contratar 
com o Estado pelo prazo de até cinco anos sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato 
e das demais cominações legais. sendo-lhe 
assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5•, LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto. seguindo a regra do 
artigo 109. I. alineas "e" e "f' , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o· prazo de 5 !CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4• do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
~ecretaria de Estado da Saúde -5ESAIAP 

Maca pá, 03 de Dezembro de 2013. 

. .• : , 1. ' .,.......... / 

I( ol.íNo..\"ê'o'Nsú'ÉlÕ. Lí'M'AÃ~~úJo r 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69. Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representa5Ja pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 

· CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP. vem. por meio desta 
NOTIFICAR a empresa ML . COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO. pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ n' 04.909.848/0002-70, com sede na Rua doze 
de outubro n• 241, canhama-diadema-SP, acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação Eletrônica 
(Pregão Eletrónico/010/2012- CPL/SESA), processo 
2013/14991 realizada por esta secretaria, uma vez 
que não efetivou a entrega dos itens adquiridos. Tal 
fato acarreta o impedimento de licitar e de .contratar 
com o Estado pelo prazo de ate cinco anos sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato 
e das demais cominações legais, sendo-lhe 
assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5', LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do· 
artigo 109, I; alíneas '·e" e "f". , da Lei 8.666/93, a 

f 
' 
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pa~ir da data de r~cebimento data notificação, abrir
se-a o prazo d~ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresenta~ão de; justificativa de inadimplemento, 
CUJa penalidade ~oderá ser relevada na ocorrência 
de u~a das. hipót~ses do artigo 393 do Código Civil 
Bras1le~ro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pe!la de multa ou a interposição de 
rec:urso nos termo do parágrafo 4' do ar:tigo 109 da 
Le1 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permallente de licitações situada na 
Secretaria de Estádo da Saúde -SESA/AP 

Macapá, 03 de Dezembro de 2013. 

(_'(.,.;~ I 1'. •. 1 ~ . I 

o-i:IN~ ê'o~Ú.ECo CIM'Â"ARfú~o· . f"" 
Secretária cie Estado da Saúde/SESA-AP __ -··· 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO OA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO fMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP · 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAUJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, r~sidente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapã/AP. vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa ML COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO. pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ n' 04.909.'B46/0002-70, com sede na Rua doze 
de outubro n• 241, canhama-diadema-SP. acerca do 
descumpriment<? de obrigaç;ão firmada como 
resultado da aâjudicação da licitação Eletrônica 
(Pregão Eletróníco/010/2012- CPUSESA), processo 
2013/52018 realizada por esta secretaria, uma vez 
que não efetivoú a entrega dos itens adquiridos. Tal 
fato acarreta o ilnpedimento de licitar e de.contratar 
com o Estado ·pelo prazo de até cinco anos sem 
prejuízo das mu)tas previstas no edital e no contrato 
e das ·demais cominações legais, sendo-lhe 
assegurado o· direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5', LV da Constituição 
Federal. bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, aHneas "e" e "f" , da Lei 6.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo; de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação 9e justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, • ,do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão pe,jnanente de licitações situada na 
Secretaria de Éstado da Saúde -SESAIAP 

Macapá. 03 de Dezembro de 2013. 

c ' ' ' . ...._/{' ;, 
( ó'í:iN6ti~Nsüét.b\I~'A ARA'W'õt' 
Secretá~ia de Estado da Saúde/SESA-AP 

NÓTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgãb integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO 00 AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem. por meio desta 
NOTIFICAR a empresa ML COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO. pessoa jurídica de direito privado.· 

· CNPJ n' 04.909.84810002-70, com sede na Rua doze 
de outubro n• 241, canhama-diadema-SP, acerca do 
descumprimento de. obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação Eletrônica 
(Pregão Eletrônico/016/2012- CPLISESA), processo 
2013/55343 realizada por esta secretaria, umà vez 
que não efetlvou a entrega dos itens adquiridos. Tal 
fato acarreta o impedimento de licitar e de contratar 
com o Estado pelo prazo de até cinco anos sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato 
e das demais cominaçóes legais, sendo-lhe
assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5', LV da Constituição 
Federal, bel}'! como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I. alineas "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir· 
se-á o pr'azo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentaçi.io de justificativa de inadimplemento, 
cuja penali.dade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma da$ hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, . do contrario, se inexistente tal 
justificativa. a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do par;\grafo 4" do artigo 109 da 
Lei 8,6666.1.93. deverão ser efetivadas diretamente na 
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comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Ma capá, 03 de Dezembro de 2013. 

~(.),; . ' ·.1· 1 ,~ ,..-:--, -:.["' 
'- ·õtt~Jõ'k'CóN"suÉT:o-t~"MÃ'ÃRAr!Jo""' 1 · 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

. A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO · 
AMAPA. órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-906, Macapá-AP, neste ato, 
repre.sentada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAUJO, brasileira, casad·a, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49. residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa NEO STOCK BRASIL 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ n' 92.146.505./0002-68, com 
sede na· Rua tomas Edson n°343, vila progresso, 
Campo Grande/MS, acerca do deséumprimento de 
obrigação firmada como resultado da adjudicaçllo 
da licitação Eletrônica (Pregão Eletrónico/039/2012 
- CPLISESA), processo 2013155344 realizada por 
esta secretaria, uma vez que não efetivou a entrega 
dos itens · adquiridos. Tal fato • acarreta o 
impedimento de licitar e de contratar com o Estado 
pelo prazo de até cinco anos sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no contrato e das 
demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o 
direito a ampla defesa em conformidade com o art. 
5', LV da Constituição Federal, bem como do art. 29 
do Decreto 2648/2007. • 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alineas "e" e '·f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa .de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
r-ecurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
·comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Maca pá, 03 de Dezembro de 2013. 

60'~-...L:....t~ <.-... <-f: .Jâ-.:......J'~.lf...,:J 
OLINDA CONSUELO tJMA ARAÚJO 1 

Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

. NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá.AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casa(ja, enfermeira, portador da · 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem. por meio desta 
NOTIFICAR a empresa ORTOM INDUSTRIA TEXTIL 
LTDA- ME. pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
n' 04.890.798/0001-45, com sede na Rua ortofen n• 
02 a 08, jardim Brasil/Porto Feliz/SP. acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação Eletrônica 
(Pregão Eletrónico/041/2012- CPUSESA), processo 
2013/55348 realizada por esta secretaria, uma vez 
que não efetivou a entrega dos itens adquiridos. Tar 
fato acarreta o impedimento de licitar e de contratar 
com o Estado pelo prazo de até cinco anos sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato 
e das demais cominações legais. sendo-lhe 
ass~gurado o direito a ampla defesa em 
.conformidade com o .art. 5', LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto. seguindo a regra do 
artigo 109, I, alineas "e" e "f' , da Lei .6.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. do contrário, se · inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESA/AP 

Macapá, 03 de Dezembro de 2013. 

· 11:-gc;:~t<;~ú'Etü ó"MA À'ThJôt/v 
-··----~~rll~~)a.~e Es~do da Saúde/SESA-AP 



Maca á, 06.12.2013 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, éom sede na Avenida Fab, 
69. Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP. ve·m. por meio desta 
NOTIFICAR a empresa VIA HOSPITALAR Pessoa 
jurídica de direito privado. CNPJ n• 04.952.227/0001-
98, com sede Rua janary gentil nunes no 915, bairro 
lnfraero I, acerca do descumprimentÓ de obrigação 
firmada como resultado da adj11dicação da licitação 
Eletrônica (Pregao Eletrônico/031/2012 
CPUSESA), processo 2013/15747 realizada por esta 
secretaria, uma vez que não efetivou a entrega. dos 
itens adquiridos. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco anos sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações 
legais, sendo-lhe assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com o arf 5', LV da 
Constituição Federal, bem como do art. 29 do 

·Decreto 2648/2007. 
Diante do exposto, seguindo a regra do 

artigo 109, I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 {CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja· penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. do contrário, se inexistente tal 
justificativa. a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Macapá, 03 de Dezembro de 2013. 

,/c··,·:~ ...... -'.·: .. J.t '-'-)J~4_x~, •. ~-,~ .. ~--v'~--~-~ ..... c.·.f: .. 

OLINDA CONSUELO LIMA ARAÚJO .' 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n'. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
,Etomiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa VIA HOSPITALAR Pessoa 
jurídica de direito privado. CNPJ n• 04.952.227/0001-
98, com sede Rua janary gentil 11unes n° 915, bairro 
lnfraero L acerca do descumprimento de obrigação 
firmada como resultado da adjudicação da licitação 
Eletrônica (Pregão· Eletrônico/019/2012 
CPUSESA). processo 2013/52010 realizada por está 
secretaria, uma vez que não efetivou a entrega dos 
itens adquiridos. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco anos sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações 
legais, sendo-lhe assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com o art. 5'. LV da 
Constituição Federal, bem como do art. 29 do 
Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f' , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5- (CINCO) DIAS ÚTEIS para a · 
apresentação de justifica~iva de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
co~issão permanente de licitações situada na · 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Maca pá, 03 de Dezembro de 2013. 

/(-(. ,·· . /. ('"' :, 
, ·oLIN.ÕÀ~c~N·suELo\:,í;;~·ÃRÀúJo-· 't"' 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

tJOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá·AP, neste ato:· 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfer_l!l_~ira, portador da 

(DIÁRIO OFICIAL) 

• cédula de identidade n°. 533948 SSP·PA, inscrita no 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por. meio desta 

. NOTIFICAR a empresa HOSPFAR !NO. E COM: DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, CNPJ n' 26.921.908/0001-21, com 
sede na Rua 03, n°. 975, quadra 0- lotes 05/07 e 08 -
setor Morais, cidade Goiânia, Estado do Goi~s. por 
meio de seu representante legal Sr. Davi Elias 
Dahan, acerca do descumprimento de obr.lgação 
firmada como resultado da Contratação Direta 
realizada por esta Secretaria com a empresa supra, 
uma vez que não ·efetivou a entrega dos itens 
·contratados no Processo n° 2013/16684 (Pregão n• 
025/2011), tampouco apresentou quaisquer 
justificativas para a não efetivação de sua 
obrigação. 

Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais, sendo· 
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5', LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f', da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
Comissão Permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESA/AP. 

Ma capá, 03 de dezembro de 2013 
i 

.--/} 1 . J /··~ I I 

,., -ótiND'A~toNsü!:'Co LIM'ÃÁRiú%-··r 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP·PA, Inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, .por meio desta 
NOTIFICAR a empresa ACOORD FARMACEUTICA 
LTDA Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n' 
64.171.697/0001, com sede NA Avenida Guido Caloi, 
1985,, Galpão 01- São Paufo, acerca do 
descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação Eletrónica 
(Pregão Eletrônico/016/2013- CPUSESA), processo 
2012184796 realizada por esta secretaria, uma vez 
que não e~etivou a entrega dos itens adquiridos. Tal 
fato acarreta o impedimento de licitar e de contratar 
com o Estado pelo prazo de até cinco anos sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato 
e das demais cominações legais, sendo-lhe 
assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. 5•, LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas ~'e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data· de recebimento data notificação, abrir
se-á o prázo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do 'contrario, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

"Macapil, 03 de Dezembro de 2013. 

/-".'(" ,· "' ; .. : . /' ,-,. 
"(. ó~r'N~ ·to~~uêL.o' ~~~· ~~ú;õ"í 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO 00 AMAPÁ, com. sede na Avenida Fab, 
69, Centro, C·EP 68900-908, Macapá·AP, neste ato. 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO. brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 533948 SSP·PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
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Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa ELFA MEDICAMENTOS LTDA 
Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n' 
09.053.134/0002-26, com sede no residencial Jose 
lianza n°16 sala 106 - tambiá - João pessoa/PB, 
acerca do descumprimento (le obrigação firmada 
como resultado da adjudicação da licitação 
Eletrônica (Pregão Eletrônico/017/2013 
CPUSESA), processo 2013/60941 realizada por esta 
secretaria, uma vez que não efetivou a entrega dos 
itens adquiridos. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco anos sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações · 
legais, sendo-lhe assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com o art. 5', LV da 
Constituição Federal, bem como do art. 29 do 
Decreto 2648/2007. 

Diimte do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f"·, da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Maeapá, 04 de Dezembro de 2013. 

('ZgLiND~~suÊt()·t~~at:· 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SÀUDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, ·brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•·. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na ··Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapã/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa L.G.A. MOREIRA Pessoa 
jurídica de direito privado, CNPJ n' 14.535.579/0001-
00, com sede na Av. Mendonça furtado n°2125 bairro 
santa Rita Macapá - AP, acerca do descumprimento 
de obrigação firmada como resultado da 
adjudicação da l,icitação Eletrônica (Pregão 
Eletrônico/010/2012 CPL/SESA), processo 
2013/52036 realizada por esta secretaria, uma vez . 
que não efetivou a entrega dos itens adquiridos. Tal 
fato acarreta o impedimento de licitar e de contratar 
com o Estado pelo prazo de até cinco. anos sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato 
e das demais cominações legais. sendo·lhe 
assegurado o direito a ampla defesa em· 
conformidade com o art. 5•, LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "f" , da Lei 8.666193, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 !CINCO) DIAS ÚTEIS para a 

· apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser· efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Macapá, 04 de Dezembro de 2013. 

t~iíNõi~SüELaú,rl.ARf~ro+ 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela. Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira. casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 533948 SSP-PA, inscrito no 
GPF sob o n°. 338.429.652-49, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a. empresa MEDMAX COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA- ME 
Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n' 
07.760.277/0001-61, com sede na Av. Calçada Dos 
lpês n°33 bairro Centro Comercial de Alphaville, 
acerca do dC!l_cu_mprimento de obrigação firmada 
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como resultado da adjudicação da licitação 
Eletrônica (Pregão Eletrônico/031/2012 
CPLISESA). processo 2013/15744 realizada por esta 
secretaria, uma vez que não efetivou a entrega dos 
itens adquiridos. Tal fato acarreta o impedimento de 
licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco anos sem prejuizo das multas previstas no · 
edital e no contrato e das demais cominações 
legais, sendo·lhe assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com o art. 5', LV da 
Constituição Federal, bem como do art. 29 do 
Decreto 2648/2007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alineas "e" e "f" , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO! DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento .. 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das ·hipóteses do artigo 393 do Código -Civil 
Brasileiro, do contrário. se Inexistente tal 

·justificativa. a pena de muttà ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93. deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saude -SESA/AP · 

Maca pá, 04 de Dezembro de 2013. 

f / ~~-~N·âi écS"~§-uetó l.~MÀ~iA-&j2; -··~· 
Secretári.a .. ~e~stado da Saup~F' 

'"" 
NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ. com sede na Avenida Fab, 
69. Centro. CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira. casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no · 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente e 
domicilia'do na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP,' vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa FARMA VISION E 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA Pessoa 
jurídica de direito privado, CNPJ n' 09.058.502/0001-
48, com sede na Rua Martiniano Lemos Leite. 485, 
Vila Jovina, São Paulo, CEP.: 06.705-110, acerca do 
.descumprimento de obrigação firmada como 
resultado da adjudicação da licitação Eletrônica 
(Pregão Eletrónico/009/2013- CPUSESA). processo 
2013/54570 realizada por esta secretaria, uma vez 
que não efetivou a entrega dos iiens adquiridos. Tal 
fato acarreta o impedimento de licitar e de contratar 
com o Estado pelo prazo de até cinco a nos sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato 
e das demais cominações legais, sendo-lhe 
assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o .art. 5", LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 264812007. 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I, alíneas "e" e "r' .. da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO! DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
com.issão p'!irmanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saúde -SESAIAP 

Macapá, 03 de Dezembro de 2013. 

c: ·: 'csL.íN'ÕA6ôN's"úÊt:ô1.~Á AR{~~õ~ 
Secretária de Estado da Saúde/SESA:AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP 68900-908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n°. 533948 SSP-PA. inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.65249, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina. 103, bairro -
Santa Rita, Macapá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa HARTMANN IND. E COM. DE 
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD'A Pessoa 
juridica de direito privado, CNPJ n' 30.667.695/0001-
20, com sede na Av. DR' EUGENIO BORGES n°1410 
bairro ARSENAL, SÃO GOLÇALO-RJ - CEP 24751-
000. acerca do descumprimento de obrigação 
firmada como resultado da adjudicação da licitação 
Eletrônica (P-regão Eletrônico/009/2012 
CPLISESA). prqcesso 2013/15322 realizada por esta 
secretaria, uma vez que nã·o efetivou a entrega dos 
itens adquiridos. Tal fato acarreta o impedimento de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

licitar c de contratar com o Estado pelo prazo de até 
cinco anos sem prejuízo das multas pre,vistas no 
edital e no contrato e das demais cominações 
legais, sendo-lhe .assegurado o direito a ampla 
defesa em conformidade com o art. 5', LV da 
Constituição Federal. bem como do art. 29 do 
Decreto 2648/2007. · 

Diante do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, I; alíneas "e" e "r' , da Lei 8.666/93, a 
partir da data de recebimento data notificação, abrir
se-á o prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS para a 
apresentação de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, do contrário, se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos termo do parágrafo 4" do artigo 109 da 
Lei 8,6666193, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saude -SESA/AP 

'Macapã, 04 de Dezembro de 2013. 

./."" . . . ~ . /' 

('- ~l.iN'DA'foNsúéi.b·íJ~x~jQ·r_; 
Secretária de Estado da Saúde/SESA-AP 

NOTIFICAÇÃO 

A SECRE.TARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, órgão integrante-da estrutura do GOVERNO 
DO ESTADO DO ÀMAPÁ. com sede na Avenida Fab, 
69, Centro, CEP ,68900·908, Macapá-AP, neste ato, 
representada pela Sra. OLINDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, portador da 
cédula de identidade n•. 533948 SSP-PA, inscrito no 
CPF sob o n•. 338.429.652-49, residente c 
domiciliado na Rua Santa Catarina, 103, bairro -
Santa Rita, Ma.capá/AP, vem, por meio desta 
NOTIFICAR a empresa PRODIET FARMACÊUTICA 
S.A., pessoa jurídica de direito privado. CNPJ n' 
81,887,838/0001-40, com sede na Rua General 
Potiguara n. 1428, bairro Novo Mundo, cidade 
Curitiba, Estado do· Paraná, por meio de seu 
representante legal Sr. Armando Pedro Tortelli e Sra. 
Roseli de Fátima dos Passos Tortelli, acerca do 
descumprimento de obrigação firmada -como 
resultado da adjudicação da licitação decorrente do 
Pregão Eletrônico n. 28/2011, processo 2012/11167 
realizada por esta secretaria, uma vez que não 
efetivou a entrega dos itens que arrematou na 
referida licitação, tampouco apresentou quaisquer 
justificativas para a não efetivação de sua 
obrigação. 

Tal fato acarreta o impedimento de licitar e 
de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos sem prejt.íjzo das multas previstas no edital e. 
no contrato c das demais cominações legais, sendo
lhe assegurado o direito a ampla defesa em 
conformidade com o art. s•. LV da Constituição 
Federal, bem como do art. 29 do Decreto 2648/2007. 

Di<Jnte . do exposto, seguindo a regra do 
artigo 109, l, a

1
1íneas "e'' e "f" , da Lei 8.666193, a 

partir da data de recebimento data notificação, abrir· 
se-a o prazo de 5 (CINCO! DIAS ÚTEIS para a 
apresentação .de justificativa de inadimplemento, 
cuja penalidade poderá ser relevada na ocorrência 
de uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, :do contrário. se inexistente tal 
justificativa, a pena de multa ou a interposição de 
recurso nos te'rmo do parágrafo 4' do artigo 109 da 
Lei 8,6666/93, deverão ser efetivadas diretamente na 
comissão permanente de licitações situada na 
Secretaria de Estado da Saude -SESA/AP 

Maca pá, OS de novembro de 2013 

(0~(íNbtêciNsuétc{Cii.1ÃA:Rtú3<5-~r 
Secretária de ~stado da Saude/SESA-AP -' 

ERRATA 
RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP 

N'05012012- C_PUSESA-PREGÃO ELETRÓNICO N'02812013 

Retirlcar a oubticaçilo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
SRP n' 050/2013- do PREGÃO ELETRÓNICO N' 02812013 
CPL/SESA publicada em 07 de novembro de 2013. no Ora no 
Oficial ~o Estado do Amapá n• 559~ com wculal{ão em 
12.11.2013. 

Onde se 11!: 

ÍEMP~ISTRAõA:'i:FFC"ariãdãMóvei·s. ME'"'! 
[~NP.;;~;lj"20.~-~-;~Óo1-1o ________ · --~ 
1 ENDEREÇO: AV Sebastião Henrique da Cunha Pontes. I 
1 4760 -PQ lndu~troal- São José dos Campos- SP CEP 

l12237-823 ·------- . 

[EMPRESA REGI!_;!.RADA: L F FCa!!_~da .Móvei~ ."f~ E·---=:; 

I CNP_J:_1=,320.416/0001-10 ------1 
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I ENDEREÇO: Av. Dr. joãiíaatis-iá-soares ÚOlrciroz 

1

. I Júnior. 1078- Sala 02- JD das lndustrias. São José 

__ <1_~~·111P()!..:_~P_-CEP 12240-000 -·--·. -------

·Maca~~-de dezembro de 20).J k .- . ) \ ( · lO::f. t ,, 7t~n::: ~ '-<J . , n 
~;ose 1 omr gos R es Pinto • 
I ! Pregoeiro CPL SA • . 

(Turismo 

Richard Madureira da Silva 

PORTARIA (P) N" 070/2013 - SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO 
DO TURISMO. no uso das atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Decreto n• 4103, ·de 23 de julho de 
2013; e considerando o Memorando n• 094/2013-
DPT/SETUR-AP. 

RESOLVE: 

Art. 1 • • Designar o servidor 
Sandro Belo Barriga - Diretor do Departamento de 
Planejamento do Turismo. para ·se deslocar da 
sede de suas atribuições em Macapá-AP até o 
Münicfpio Amapá. no período de 26/11 a 
03/12/2013. com a finalidade de coordenar o 
Festival Gastronômico da AGROPESC 2013. 

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

R1chard 
Secretáno 

Decreto 

PORTARIA (P) N° 071/2013- SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO 
DO TURISMO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto ri• 4103. de 23 de julho de 
2013; e considerando o Memorando n• _103/2013-. 
REV/SETUR-AP. 

. RESOLVE: 

Art. 1° • Designar os servidores 
Carlos Eduardo Campos Mira - Chefe da Divisão 
de Difusao e Atendimento. Jacó Lobato Fernandes 
-Gerente Geral de Revitalização, para se 
deslocarem da sede de suas atribuições em 
Macapá até o Município Amapá, no período de 
26/11 a 03/12/2013, com a finalidade de participar 
do Festival Gastronômico na AGROPESC 2013. 

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

Macapá-AP, 25 de Novembro de 2013. 

Richard 
Secretário 

Decreto 

PORTARIA (P) N" 072/2013- SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO DO 1URISMO. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n> 
4103, de 23 de Julho de 2013; e ccnsiderando o Memorando 
n• 112/2013-PRODETUR/SETUR-AP. 

RESOLVE: 

Art. 1° . Designar a servidora Alciani Silva Pacheco · 
Gerente Geral de Atividades do Projeto Prodetur, para se 
deslocar da sede de suas atribuições em Macapá-AP até a 
Cidade de Brasllia/ DF. no dia 25/11/2013, cem a finalidade 
de resolver.as5untos referentes ao ccnvênio n• 737115/201 O. 

Art. 2'- Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 
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PORTARIA (P) N° 073/2013- SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO 
DO TURISMO, no uso das atribuiç5es que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 4103, de 23 de julho de 
2013; e considerando o Memorando n• 1116/2013· 
PRODETUR/SETUR·AP. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Designar a servidora 
Ana Lúcia Monteiro Canto - Gerente de Subgrupo 
de Atividades do Projeto Prodetur. para se 
deslocar da sede de suas atribuições em Macapá-

. AP até a Cidade de Brasilia/DF, no perlodo de 02 
a 03/12/2013, com a finalidade de participar do 23° 
Encontro de Interlocutores Estaduais do Programa 
de Regionalização e da Solenidade de Entrega do 
lndice de Competividade do Turismo Nacional 
2013. 
Art. 2" - Dê-se ciência. cumpra-se e publique-se. 

Macapá-AP, 29 de Novembro Oe 2013. .,,/. / 

RICHARD MA U A A SILVA Secretáriod~~s ·. 
1 
'do~urismo 

Decreto no ~~3 -GEA 

PORTARIA (P) N° 074/2013- SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO 
DO TURISMO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 4103, de 23 de Julhç 
de 2013; e considerando o Memorando n° 
115/2013-PRODETUR/SETUR-AP. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar os servidores Diogo da Luz 
· Costa - Gerente Subgrupo de Atividades do 

Projeto Prodetur e Mareio dos Santos Batista -
Gerente Subgrupo de Atividades do Projeto 
Prodetur, para se deslocarem da sede de suas 
atribuiç5es em Macapá-AP até o Municlpio de 
Cutias, no período do dia 09 a 11/12/2013, com a 
finalidade de participar da 24" Reunião Ordinária 
do Conselho Consulf1vo da Reserva Biológica do 
Lago Piratuba. 

·Art 2°- Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

Macapá-AP, 03 de .Dezembro de 2013. 

Richard -..... lila Silva I Secretário~ rJo l"urismo 
Dec~-~ 013•GEA 

PORTARIA (P) N" 0751'2013- SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO DO 
TURISMO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 4103, de 23 de julho de 
2013; e considerando o Memorando n° 073/2013-
GAB/SETUR-AP. 

RESOLVE: 

Art. 1 • - Constituir Comissão Especial para 
Realização dos Inventários dos bens Móveis, 
Imóveis e Material em estoque, desta Secretaria 
de Estado do Turismo. referente ao exercício 
2013. 

*Vera Lúcia Lobato da Silva da Igreja- Chefe de 
Seção de Material e Patrimônio 
*Ana Miriam de Souza Costa- Chefe da Divisão de 
Apoio Administrativo 
*Antônio Valdir da Silva- Motorista Oficial 
*Simone Célia da Silva Assumpção- Chefe da 
Divisão de Informação e Documentação 
*Rachei Dominique da Silva Souza- Chefe da 
Divisão de Fortalecimento do Turismo 
*Jacó· Lobato Fernandes- Gerente Geral de 
Revitalização dos Pontos Turlsticos do Ap 
*Denivaldo Nascimento de· Souza- Gerente 
Subgrupo de Atividades Projeto Prodetur 
*Mareio dos Santos Batista- Gerente Subgrupo de 
Atividades Projeto Prodetur 
• Jorge Pinto Trindade- Chefe do Núcleo Setorial 
de Planejamento 

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

(Ciência e Tecnologia ) 
Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA n' 001/2013 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO 
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SETEC E A FUNDAÇÃO DE 
AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ, NA FORMA 
ABAIXO DECLARADA. 

Parte!l: SECRETARIA OE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SETEC e a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO 
DO AMAPÁ .. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constituem objetos deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira a cooperação técnica-admnislrativa entre SETEC e 
FUNDAÇÃO e o repasse financeiro da SETEC para execução do 
Programa de Iniciação Clentifiça Superior (Chamada n' 01/2013-
SETEC/FAPEAP) 

CLAUSULA SEGUNDA: DAS ATRIBUIÇÕES E 
RESPONSABILIDADES 

Caberá a FUNOAÇÃO: 

Exammar e assinar o presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, para certificar-se de seus direitos deveres e 
obrigações de acordo com as normas constantes na Chamada n• 
03/2013-tNPa/SETEC/FAPEAP. 
11. Indicar a SETEC o nome e o contato do técnico da 
FUNDAÇÃO que ficará responsável pelo programa; 

· ill. Exeo.Jtar as alividades decorrentes do pactuado no Acordo 
com rigorosa obediência aos objelivos do plano de trabalho, parte 
integrante deste instrumento; 
IV. Permrtir e facilitar o acesso de lécnicos da SETEC e de 
audilores federais e estaduais a todos os documentos relativos à 
execuçW do Plano de Trabalho, bem como prestar a estes toda e 
qualquer informação solicitada, no prazo máximo de 7 (sete) dias 
contados da solicitação: 
V. Enviar anualmenle à SETEC relatório técnico e financeiro 
consolidado sobre o acompa~hamenlo e avaliação dos projetos 
apoiados pelo referido Programa e outras inlormações pertinentes; 
VI. Organizar em conjunto com a SETEC o Congresso 
Amapaense de lniciaçM Científica, evento onde serão apresentados 
os projetos selecionados na Chamada n' 0112013 -
SETEC!FAPEAP. 
Caberá a SETEC: 
I. Realizar deslaque orçamentário para a Fundação de 
Amparo à Pesquisa no valor de R$192.000,00 (cento e noventa e 
dois mil reais) referente ás bolsas custeadas para os candtdatos 
aprovados na Chamada n• 0112013- SETECIFAPEAP; 
11. Indicar à FundaçM de Amparo á Pesquisa o nome e o 
contato do técnico da SETEC responsàvel pela coordenação do 
Programa; 
!11. Organizar em conjunto com a FUNDAÇÃO o Congresso 
Amapaense de Iniciação Cientifica, evento onde serão apresentados 
os projetos selecionados na Chamada n' 01/2013 -
SETEC/FAPEAP: 
IV Analisar e emitir parecer técnico dos relatórios técnico
financeiros consolidado sobre o acompanhamento e avaliação dos 
projetos apoiados pelo referido Programa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTACÃO ORCAMENTARIA 

Para a SETEC, as despesas oecorrentes deste Instrumento 
tota!izarão a importância de R$ 192 000,00 (duzentos e dezesseis 
mil reais), que será repassada em 2 (duas) parce',as:a primeira no 
valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), loi repassada 
através de destaque orçamer.tario em maio de 2013, 
correspondendo aos primeiros sete meses do pagamento das bolsas 
de iC Superior, e a segunda oarcela no valor de RS 80.000,00 
(oitenta mil reais), correspondente aos cinco r1eses finais do 
pagamento das bolsas, será repassada de acordo com 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Sendo empenhadas 
anualmente a conta dos respectivos Créditos Orçamentários na 
lonte 101, código 0840- Ação 1.2510119571.0840.2277, natureza 
de Despesa 3390.18 (auxilio financeiro a estudantes) 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGENCtA 
O presente Acordo vigerà pelo prazo de 12 i doze) meses, a contar 
oa data de sua assinatura, em ccniormidade com o prazo p~evisto 
para execução do obJeto, podendo se' prorrogado. mediante a 
celebração de Term~ ,;ctitivo,_ com antecedência mioima de 20 dias. 
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Data da Assinatura: 09111/2013 

Macapá- AP, 05 ~zem~ro de 2013 
'-~-:?· 

EdiHene Gúliiiãries Bol!lt$ 
Chefe d1 Unidade de Contratos. e Convênios 

Ondustria e Comércio 

José Reinaldo Alves Picanço 

PORTARIA (P} N° 112/2013 - SEICOM 

) 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO. no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 
0007 de 03 de janeiro de 2011 e, tendo em vista 
o que consta no Memo. n° 160/2013-
DDC/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Designar a servidora ROSANA 
NAZARÉ JOSAPHAT DO ESPIRITO SANTO, 
Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto 
Modernização Administrativa da SEICOM; 
Código CDS-2; para viajar da sede de suas 
atribuições Macapá-AP, até ao município de 
oiapoque, Com objetivo de mobilizar e 
acompanhar na ação de éapacitação do 
empresariado local em compras Governamentais, 
no periodo de 05 á 07.09.2013. 

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, em 
Macapá-AP, 05 de dezembro de 2013. 

I i .. J . I 

SÉRVULdJÓ'N~ã :tK~~ ~1~~MEIDA 
SECRETÂRIO EM ExERCICIO/SEICOM 

PORTARIA (P} N° 113-/2013- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 
0007 de 03 de janeiro de 2011 e, tendo em vista 
o que consta no Memo. n• 07412013· 
GAB/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar a servidora NANIVALCI 
BENINCASA DA COSTA, Gerente Geral da 
Agroindústria, Código CDS-3, para viajar da sede 
de suas atribuições Macapá-AP, até ao municipio 
do Amapá, com objetivo de participar de uma 
reunião técnica com SDR, IMAP, SEINF e 
DIAGRO, no dia 09.12.2013. 

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, em 
Macapá-AP, 05.de dezembro de 2013. 

I! • ; . 

SÉRVUL& .f&t(i/~b;.s"'o~~l-MEIDA 
~E~~ÉTcÁRIO EM !ixERCiCIO/Sf:ICOM 

(Educação 

Elda Gomes Araújo 

) 

EXTR.\TO DE .-\OES.\0 .\ .\T.-\ IJE KU,ISTRO UF: PREÇOS 
Y' 63.'2012-F'\tH: 

l'rort~\0 n•: 2013/61204 
ÚrgAo {itrt'nciador: Fundo :'\acionai dt Ut'"'cmuhimruto tia 
F.duraçAo. F'mE 
Vigência da Ata: 06/12/2012 a 05tl2nou 
Órgão Adrn-ntr: S<'crPtaria de EsuuJu da Ellucnç.to 
Ohjrto: .\qui!liçi\o de Oi (!tctc) Ünibus •~~ohar Rural (0RE2) 
Valor: RS 1.(1(.4 . .U,O~OO (Hum milhão, Seisrt·uto\ r S(•ssrnta t 

Ou11tro Mil. Quatrocentos r Srssrnta R~ais). 
Fonlr dr Rd·ur,os: l'rngrum~o~: Mant~tençào c implfmtntaçlio 
dos prujt'tos limtnciado!l rom rrcursos l~ontrmphtdos no plano d(· 
~J!Jc~ arti_'=.!!_hulas-PARI:\P - \lt:Cir1\ot:. MiniStrrio da 
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\farinha (Pro~roma ('alhn r\ortr). c rmpri·,timu do 0\IH:s. 
Estudo. Cildigo: 1.28.1 O 1.12.361.0270.11 1~.11.1~0000, ElrmcniU 
de llrspeSll:. ~090.!'2. rontt: 118 tfran~frrénda dr Rrrm·"" 
F\DE). 
Fornrrrdor: "·\;\ 1..\ll'i .\\I[RIC\ 1\lli'SlRIA E 
cmJEROO OE \'~;iJt 'I I. OS I.TD.\. C\P.J 116.020.3 IHIIItiQS-44 
Data: 02 d< dezembro 2013 

~-
,f-:~~.5;;~:·.1~~ .\r;~iljo 

Secretftria de E~t~do (ht [durMãu 

•• XTR HO DF. .-\llicS.iO .i .-\1'-\ llE Rt:<:l~fRO llE I'RE(OS 
'\' 6412012-F\0[ 

Procrs!lo n•: 2013fMZ04 
Ô~fto Gfrtoriodor: fum.lo ';!don~l dr llrqon,·uhim~nto dtt 
l:dncaçãu · F'illE 
\'igrnda da ,\ta: 06i121201l • 0~'1212111J 
úfaAtl .Adtrrntr: Sfcrtt:.ria Ót' ["íiHIIo da t:duratAo 
Objeto: .\quisiçAo dr Ónihus Escolar Rur•l (HRI'l I 
\·olor: RS 196500.00 tCrnto e \o\tnra r Stb \lil c ()uinhrnto' 
Rrai•~ 
Fonte dr l{r('nrso~: Prngrllmu: ~hanultnçào r impltmt•ntnç.iln 
do~ prnjl·to~ financiado~ rom rrrur~m ronll·mplado~ n11 plrtno dr 
•rf>ts artirulodas-r.\RJ.\1' - \li~UF'IlL \lini,tlrio d• 

· \hrinha (Pr()jtramn Colha '\orle) r rmprr<limo do ll\IJES
E"•do. Códi~'" 1.2H.I01.12.31>1.fl270.1164.0.t601100. Flrmenrn 
dt llr<pr<a: 4090.!'2.~rtc: li~ I ron<frrrorra dr R«"""' 
1'\0t:l. \ 
Fornrctd~r: \1,\IICOP I (~ '-·\.I :\I'.) 88.61 I .8J~IIIIlllH~I3 
llarn: 02 dr clr7.rmhro d 20I,J 

f.IB~iju 
Strrrtúri ~~~\~:'~:duraç~ll 

AVISO DE. Ltr.!TACÀO 
PREGÃO ELE TRÓNtCO N'. o:i21201 J-SEI:O 

Processo n" 2017J80814 

A ~~CRETI\RrA OE ESTADO OI\ EDUCAÇÃO, por 
intennt'dic doãta !'rcg~Xira, a'lri3a aon interessados que 
t:ãtllra d!spon!vel dtravês do v.ww.htitacocs~o.com.br, o 
~ótt~• d~ l•clt~çM. ,.,..oda!ld•d~ Preg~e> l.õl~trôoóco o• 
03W01J·SEED, ouju obj~to t a contratação de serviço de 
vigi'imci;~ d-:s.Mmarl.l para !lf'2nrl)-;r t:!ot:.o!u:::; das zcmaP. 
urbana e rural cnr todos os municípios d<l "l:stado do 
Arnacâ. pertencentes à rede estadual de ensino e os 
p!"jd•c" ~. S<orot.:Jn• de Estadn d• Educaçao-SEEO ~ 
órgãe:s vinculado~, n" d• !!citoç~o· 519651. Informa ;11nda 
a!.lrc a dai.J para o Acolhimer•to d.1s Propostas tera iPiclo " 
partir da publicação deste avr5o no O.O.E. até o dra 
1911 l/2013 às 09hOOmtn; A data de Abertur;J das Propostas 
s~râ no dra t9112/i:013 às 09h00min. Oata e hora da 
ur5••t.JTA. t-o•·iJ no d!e 20/1212013 às 1 ShOO,..õn. (Horã•io do 
e.r~:-;i!i::!l 

CONSELIW ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N°. 75113-CEE/AP 

OISPÓE SOBRE COMISSÕES PARA Ff'(S 
llE ,\VALIAÇ,\0 INSTITUCIO'IAI. E tlE 
CURSOS DE EDUCAÇ..\0 SUPERIOR 00 
SISH:MA t:STAIJt.l:\1. OE ENSINO 00 
AMAPÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Presidente do 'Conselho Estadual de 
Edu~açi!o- no uso das atribuições legais que o cargo lhe 
confere de acordo com a Lei Estadual n•. 1282.'2008, 
Decreto Governamental n". 3020'20 13 e d~ 

conformidade com o inciso XIV do Artigo ló do 
Regimento Interno deste Conselho Estadual dt: 
Educaç~o. aprovado pelo. Decreto Go~emamental n". 

5236/2010 e con;,lderJndo: 

- Resolução n'· 31 :2007-CEE!AP; 
- Resolução n• 49/20 11-CEE!AP. 

RF:SOLVE: 

- Art. t• - A avaliação. para fins dç 
credenciamento. rccrcdcnciamento de ln;titui1·ões de 
Educação Superior,' de aurorizaçào. reconhecimento ·e 
renovação de reconhecimento de seus cursos, será 
realizada por Comis~ão de Especialistas na área relativa 
aos cursos ministrados. nomeada pelo Conselho 

E;,tadual de Educação. 
Art. 2" - O Sistema Estadual de Ensino do 

Estado do Amapá compreende as Instituições Estaduais 
de Educação Superior e as Instituições de Educação 
Superior criadas c mantidas pelos Municípios. 

Art. 3•- Para a efetivação da avaliação disposta · 

no an. 1• desta Resoluç<'lo serão constituídas Comissões 

(DIÂRIO OFICIAL) 

de Avaliação, com a panicipação de dois docentes 
especialistas na área relativa ao curso a ser avaliado, c 

de três doc~nte;, especialistas. para fins de 
credenciamento e tecfedenciamenlo institucional. com o 

as~e~soramcnto técnico do CEEtAP. 
Art. 4• • O candidato ao preenchimento de vaga 

para composição das ·Comissões Avaliadoras deve 

atender. comprovadamente. aos seguintes r~quisitos: 
I- ~er detentor do titulo de graduação na área de 

conhecimento do curso a ser avaliado. com titulação de 
doutor. mestre e/ou ~r1ifrcado de Especialista; 

11- Ter efetivado cadastro prévio no CF.E/AP c 

n~o possuir vínculo de qualquer natureza com <l 

instituição a ser avaliada; 
111 - Estar. prclercncialmente ca<.la~tr"Jo no 

Banco de Avalia<.lqr~s no INEP e!0u ter experiência 

antaior em ai,aliaçhn de cursos de graduação na ilrea 

do(s) curso(s) a qlr~ ~e propõe avaliar: 
IV·- Possuir, no mínimo. 3 anos de experiência 

em docência·superior, em avaliação c 'ou gestão .na 

educação superior: 

V.- Aores~ar o Çur~:i!!!!'!.!:~l!::l_comprovadf:?. _ 
Art. 5" - ® ônus decorrente da exccuçãn do 

trabalho efetivado no processo de avaliaçao dos cursos. 
relativo a transporte. hospedagem e alimentação. 
quando for o çaso, será de responsabilidade da 

instiwiçào a'·aliada. 
§ 1" Os integrantes da5 Comissões Avalitluoras 

farão jus ao recebimento de honor.\rios, rendo como 

parâmetro o valo.r referente ao Auxilio de Av~liação 
Educação (AEE) tom base no Decreto n•. 6.029. de 2·1 
de abril de 2007; alterado pelos Decretos de n°. 7.114. 
de 19 de fevereiro de 2010, e de n•. 7.590. de 26 de 
outubro de 2011, c a Resolução C8/FNDE n•. 24 de 

maio de 2011. ' 
§ 2" O pagamento ~era cfetuadt1 por meio de 

ordem bancária, depositado em conta corrente 

individual cadastrada pelo avaliador. mediante a 
conclusão e emrega ao CEE:AP. do Relatório de 

Avaliação da JnsJituição.1Curso. 
~ 3" O pra7.0 para u cr\trega do Relatórit' de 

Avaliação d~ Tnstituiç:l.o! Cursos será de, no máximo, 

I O dias úteis após a vcri li cação in loco. 

Art. 6" - A Comissão de Especialista composta 
nos tennos do An. J• de;,ta Resolução. tem competência 
para avaliar. in loco. as reais cnndiçi'ic> de 
funcionamentn da instituição. bem como a qualidade da 

oferta dos curso~ ministrados. 
Art. 1•. O Relatório de Avaliação decorrentt: da 

análise dos requisitos pertinentt:s. constantes do at1. 3• 
da Resolução n•. 050!11 - CEE!AP. subsidiará o 
Parecer Conclusivo a ;,er emitido pela Cãmara de 
Educação Profissional c Educação Superior deste 

Conselho, 
Art. 8"- O Conselheiro Rdator do Processo de 

Credenciamento. de Rccredenciamcnto. de Autori?.açào. 
de Reconhecim~nto ou Renovação de Rcconhec.imento 
de cur.;os. poderá acolher. no todo ou em parte, o teor 
do Rel:~tório de Avaliação. ou rejeitá-lo. situaç~o que 
implicará na nomeação de nova comissão presidida pelo 
m~mbro com maior titulação. ou a critério de seus 

memb~os. 

Art. 9" - Regras complementares. não 
contempladas nesta Resolução deverão wnsJar ·dl' Edital 
·referente ao Proces'o de Cadastramento de Avaliadores 

Institucionais c d\ Cursos de Gmtluaçiio. 
Art. 10 . A presente Resolução ~ntra <m vigor 

n~ data de sua publicação. 

Gabinete da Prc,idência do Conselho Estádual de 

Educação. em Macapá·AP. 05 delcmbro de ~O 13. 

(Ségur<,mça 
Marcos.Roberto Marques da Silva 

Pâg. 20 

RI:St:LTADO DE LICITAÇÃO 
PIH:l;Ão EI.HRÔ:>ItCO 34.'1013- SRP 07120t3 

A Secretaria de Estado da Justiça c Segurança Pública 
do A mapa, nlravés de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, 
tornn público o resultado do Prcgiio Eletrô11ico n" 
3412013. Prol·esso n° 28580.43112013, modalidade: 
Pregíio Eletrônico. Objeto: formaçiio de Regisiro de 
Preços pnrn, eventunl Aquisição de MOBILJÁIUO -

- Rec.ursos PROGRAMA AMAI'Á/IlNHES, para atender 
o Projeto de aparelhamento das Unidades do 
policiamento c.omunitnrio ·dos Jluirros lgarnt•é da 

. fortalezn, Ara~á e Pcdrinhns, nas condições descrit:~s 

no A,'ljEXO I do Edital. E~II'RESAS VENCI::DORAS: 
• STAR CIA, LTOA ~1E Cl\'1'.1 (~IF) 

05.201.9R4/0001-92: Lute OI -Armário para escritório, 
em •aço, .Vlarca: PANDIN, Valor Unitário Registrado: 
RS 650.00 (Seiscentos e cinqüenia reais); Lote 03 -
:Arquh•o unn1 rastn >uspensa, em aço, .\-!arca: 1'.-\:-IDII\', 
Valor llnitlirio Re~islrado: R$ 379,96 (Trezentos c 
setenta e nove reais e nonnta e seis centavos); Lote 06-
Mi>tlulo de r'ecepçiio com tamJIO em MOFI MDP. duas 
gaveta<, Marca: Artesanato, Valor-Unit~rio Registrado: 
I~S 750,00 (Setecentos e cinqüenta reais); 

STAR NORTE L TOA. ME - CNI'J . (M f) 
t 2.002,65810001-12: Lote 04 - Mesa auxiliar com tampo 
em MDP-BP, Marca: USECRED, Valor llnitário 
Registrado: RS 201,80 (Duzentos e um reais e oitenta 
centavos); lote 07 - \lesa de reunião com tampo 
regular (750x2400x IIOOmml. Marca: USECRED, Valor 
Unitário Registrado: R$ 500,00 (Quinhentos reais); Lote 
10 - Cndcira fixa, sem braços .. Marca: t:SECRED. 
Valor Unitário Registrado: R$ 99,35 (No\·rnta e nove 
reais e trinta e cinco centams): Lote 19 :_Cama tipo 
beliche, Mnrca: HMÓVEIS,.Valor Unitário Registrado: 
RS 4811,711 (Quntrocentos e oitenta e oito re:1ls e setenta 
t•cntavns); Lote 35 - ,.ela de rrojecfio, ~larcn: 

TEC:'IIOMAST, Vnlor IJnit•irio Registrado: HS 559,60 
(Quinhentos e cinqüenhr e no'~ reais c sessenta 
cenlavos); 
- NETSYSTEI\1 TECNOLO\.IA E S~:HVIÇOS. C.'iPJ 
(MF) 04.384.309/0001-83: Lote 02- Estanle tm nco com 
seis prateleiras, 1\lnrca: li\'l>LJSTJUA \\'3, Vnlor 
l!nilário RegistradQ: RS 133,20 (Cento e trinta e três 
reais e vinte centavos); Lote ·os - 1\-lesa lipo c;rbine 
ielemnrketing, Marca: INDUSTRIA W3 Vnlor Unitário 
Registrado: RS 410,00 (Quatrocentos e de1. reais ·r; Lote 
25 forno mirroondn~. em inox, rapacidade mínima 30 
litros, Marca: EU:CTROLUX, Valor Unitário. 
Rêgistrndo: R$ 421,85 .(Quatrocentos e vinte e um reais· 
e oitcntn e cinco rentR\'OS)~ 
- COMERCIAL GONÇALVES LTDA • Cl'\PJ (Mf) 
00.402.729/0001·94: Lote 13 - Cadeira tipo longnrina. 
com três lugares, sem apóia br·nços, Marca: MOIIILLJX, 
Valor Unitário Registrado: RS 346,40 (Trezentos e 
quarcnta c seis reais c. quarenta rcnta,·os); l.ole J(, -
Conjunto de mesa e. quatro cadeiras, ~!arca: 

METALMIX. Valor Unitário Registrado: R$ 390,00 
(Ts·ezentos e noventa reais); Lote H - Aparelho de 

·I>VD, bivolt, com controle remoto, HIJJ\11, USB. Marca: 
I'HILCO, Valor Unitário Registrado: RS 359,00 

· (Trezentos e cinqüenta e no1•e reais); Lote 3 I - Suporlc 
articul:í\'el comnatínl com lelevisores LED de 22" a 
:!!.:, Marca: llRASFORM;\, V:~lor Unitário lbgistrado: 
R$ 1.72,20 (Cento e setentn e dois reais e l·inte centavos); 
- OVi\1 DISTRIBUIDORA !.TI) A - CNI'J (i\ I F) 
Oi.607.107/0001-41: Lot(05- Mesn diretor, com duas 
ga\'etas suspensa lixas, Marca: MÓVEIS fiELO, Valor 
Unitário Registrado: R$ 413,00 (Quatrocentos c treze 
reais); Lote 12 - Cadeira giratória tipo sccrctllrin, sem 
apóia-braços, Marca: MÓVEIS BELO, Valor \Jnitário 
Registrado: R$ 185,50 (Cento e oitenta e cinco reais e 
cinqüenta centavos); 
• VIA NORTE LTDA • Cl'\l'J (!\1fl 14.950.961/001-.,1: 
Lote 09 - !\lesa em ···L" para compor estacào de 
trnbalhóMesa diretor, com duas ga,'etns suspensa fixas, 
Marca: BELO, Valor llnitario Registrado: R$ 448,i8 
(Quatrocentos c <]Uarenta e oito reais e setenta e oito 
centa,·os); Lote 11 - Cadeira gir.atória tipo· presidente, 
com apóia-bruços, J\larca: MOVEIS BELO, \·alor 

.Unitário Rc.gistrndo: R$ 297,99 (Ouzentos c.no1·cnta c 
sete reais c noventa e no\•c centavos): l.ote 14- Cadeira 
fixa tipo interlocutor. ;\1aren: MÓVEIS BELO, \'nlor 
Unitário Registrado: ll$ 209,99 (Duzentos no,·e reais e 
noventa c nove centavos); Lote 15- Armário de cozinha 
tipo uanctciro. com c rês portas sunrriores, l\larrn: 
FORTALEZA, Valor IJnlt:írio Registrado: R$ 249,95 
(lluzentos quarenta e nove reais c noventa c cinco 
centavos); Lote 20 -.Central de nr 12mil BTl:S, tipo 
m!i!, Marca: MJ[)E.>\, Valor Unitario Registrado: RS 
1.135,98 {Um mil cento e trinta c cinco reais e noventa c 
oito centavos); Lote 21 -Central de ar I Smil llTI!S. tipo 
m!i!. Marca: MIOEA. Vnlor Unitário Registrado: R$ 
1.675,98 (Um mil seiscentos e setenta e cinco'reais c 
noventa c oito centavps); Lote 22 - Ccntrul de ar· 24mil 
IITIJS, tipo sptit, Marca: MIJ)f.A, Valor Cnitário 
Registrado: R$ 1.999,98 (Um mil novecentus e noventa c 
nove reais e noventa <' otto centavos); Lott 23 -
Televisor 32", teln de LEU, full UO. Marca: SE.\IP 
TOSHIBA, Vutor Unitário Registrado: RS 1.159,98 (Um 
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mil cento e cinqüenta e nove reais c noventa e oito 
ccnta,:os); Lote 27- Frigohar, capacidade de 120 a 122 
litros,-1\larca: ~IIJ)EA. Valor Unitário Registrado: R$ 
705,58 (Setecentos e cinco reais e cinqüenta c oito 
t·entavos); Lote 29 - Bebedouro élétrico elll latão 
galvanizado, 1\larca: MIDEA, Valor \Jnitário 
Hegistrado: RS 449.20 (Quatrocentos c IJUllrenta e nove 
reais e vinte centa,·os); Lote 30 Fogão de tJIJatro hocas. 
:\·!arca: BRASLAR, Valor Unitário Registrado: R$ 
339,95 (Trezentos e trinta e nove reais e noventa e cinco 
centa,·os); 
- CE"TER KE~NEJ)Y COl\IÉRCIO LTDA - CNP.l 
(1\IF) !0.228.674i01101-00: Lote 17- Colchão de solteiro. 
D-33. '\!arca: ORTOB0\1, Valor linitário Registrado: 
R$ 190.00 (Cento e noventa reais); Lote 18 - Armário 
para v~stiário em nco. quatro pi1rtas, :\!arca: PAr\DIN, 
Valor linitário Registrado: RS 305,50 (Trezentos e cinco 
reais); Lote 26 - Refrigerador vertical. capacidade de 
280 a 300 litros, Marca: CONStL, Valor Unitârio 
Registrado: RS 1.390,00 (l.lm mil trezentos c noventa 
rrnis): Lote 32 - Aparelho de telefone fixo rom fin, 
Marra: PLEr\0. Valor Unitário Registrado: R$ 39,00 
(Trinta c nove reais); Lote 36 Quadro branco 200mm 
de largura c J20mm tle altura, Marca: STALO, Valor 
li nitário Registrado: R$ 172,00 (Cento e setenta r dois 
reais); 
LOTE CANCELADO: 28 
LOTES FHACo\SSADOS: 33 c 34 

.-\ Ata e demais atos do certame enrontrnm-se 
disponíveis no endereço elctrônko www.lidtacoes
c.com.hr_c portal da transparência www.ap.god1r. 

Macapá-np. 04 de dezembro de 2013. 

~1auroà~Souz•~. 
__ --~..:~g~1v 

~:XTKATO IJE KEGISTKO lJE PllE('OS 07/2013 
PI\EGAO fLHRÓ:->ICO 3412013 

ESPÉCIE: REGISTRO IH: PREÇOS 0712013, assinado 
em 04/12/2013. corrcSJlondentc ao Pregão~Eletrônico 

3-1/2013, cujo objeto Í' a Formação de Registro de Preços 
para ewntual Aquisição de MOBILIÁRIO- Recursos 
PROGR.<\MA AMAPÁ/BNDES, para atender o l'rojcto 
de aparelhamento das Unidades do policiamento 
comunitário dos Bairros lgarnpé da Fortaleza. Anu:i e 
Pedrinhas, vigênrin de 12(doze) meses, a contar da data 
da assinatura. Fornecedores:-
STAR CIA LTOA- !\TE- ·cNPJ (MF) 05.201.984!tltl01-
92: Lote OI -Armário para escritório. em aço, ~larc.a: 
PANDJN, Valor Unitário Registrado: RS 650,00 
(Seiscentos e cinqüenta reais): Lote 03 - Argui"o para 
pasta suspensa. em aço, Marca: PANDIN, Valor 
Unitário Registrado: RS 379,96 (Tre1.entos e setenta e 
nove reais e noventa e ·seis centavos); Lote 06 --Módulo 
de recepcão com tampo em MDF/ MDP. duas eavetas. 
~!arca: Artesanato, Valor Unitário Registrado: R$ 
750,00 (Setecentos c cinqíienta reais); :"lORTE LTDA 
ME - CNPJ (MF) 12.002,658/0001-12: Lote 04 -Mesa 
auxiliar c.om tampo em MDP-BP, Mar·ca: lSECRED, 
Valor Unit>írio Registrado: R$ 201,80 (Duzentos e um 
reais<' oitenta centavos): Lote 1}7- Mesa de reunião com 
tampo ngulitr !750x24tl!hll00mm). Marca: 
USECRED, Valor Unihírio Registrado: RS 500,00 
(Quinhentos reais); Lote lO Cadeira fixa. sem hraços. 
~!arca: USECRED, Valor Unitario Registnrtlo: R$ 
99,35 (Noventa e nove reais e trinta e cinco rent:ovos); 
Lote 19- Cama tipo beliche, Marca: H!\!ÓVEIS, Valor 
l.initário l{egistrado: R$ 488,70 (Quatrocentos c oitenta 
e oito re:ris e setenta centa•·os): Lote 35 - Tela de 
projeriio, Marca: TECI'iO~IAST, Valor Unitário 
Re~istrudo: RS 559,60 (Quinhentos e cinqüenta e nove 
reais e sessenta centavos); NI:TSYSTE~'I 

TECNOLOGIA E SERVIÇOS CNP.J (MF) 
04.384.309/0001-83: Lote· 02 - Estanie em aço com seis 
pratelriras, ;\!arca: INOUSTRIA W3, Valor Unitário 
Registrado: R$ 133,20 (Cento e trinta e trí's reais e '·inte 
centnvos); Lote 08 . Mesa tipo cabine tclemarketing, 
~'larcn: 1:\DUSTIHA Vd Valor Unitário Registrado: R$ 
410.00 (Quatrocentos _e dez reais ); Lote 25 - Forno 
microondas, em inox, capacidade mínima 30 litros, 
Marca: ELECTROLUX, Valor Unitário Registrado: RS 
-121,85 (Quntrorentos e vinte e um reais e oitenta e cinco 
centavos); CO,tERÇIAI. GONÇALVES I.TilA- CNI'J 
(MF) 00.402.729/0001-94: Lote 13 - Cadeira Ü110 
longarina, com três lugares. sem apóia hraros, ~lnrca: 
"OBILI!X, \':~lor Unitário Registrado: RS 346,40 
(Trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos); 
Lote 16- Conjunto de mesa e quatro cadeiras, ~1arca: 
METAL:\HX. Valor llnitárlo Registrado: RS 390,00 
(Trezentos e noventa reais); Lote 24 - Aparelho de 
!)VI), hivolt, com controle remoto. HDMI, USB, Marca: 
I'HJLCO, Valor Cnitário Registrado: RS 359,00 
(Trezentos e cinqüenta e nove reais); Lote 31 -Suporte 
articulável eomnntivel com tele,·isores LED de 22'' a 
47", Marca: BRASFOR.\1A, Valor linitúrio Registrado: 
R$ I 72,20 (Cento e setenta e dois reais e vinte centavos); 
DV!\1 DISTRIBl'IDORA LTDA - CNP.I (MF) 
07.607.107/0001-41: Lote 05 Mesa dir·etor, com duas 
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gavetas suspensa fixas, Marca: ~tÓVEIS BELO, Valor 
Cnihirio Registrado: HS 413,00 (Quatrocentos e treze 
reais); Lote 12 -Cadeira giratória tipo secretária, sem 
apóio-braços, Marca: MÓVEIS BELO, Valor Unitário 

· Registrado: R$ 185,50 (Cento e oitenta e cinco reais e 
cinqüenta centa\'Os); \'IA NORTE LTDA- CNP.J (MF) 
14.950.961/00_1.:71: Lote 09- !\lesa em ''L" parn compor 
estação de trabalhol\lcsa diretor. com duns ga.-etns 
suspensa fixas, Mare.a: BELO, Valor Unitário 
Registrado: R$ 448,78 (Quat~ocentos e quarenta c oito 
reais e setenta e oiio centa\'Os); Lote li - Cadeira 
giratória tipo oresideute, com apóia-braços, Marca: 
MÓVEIS BELO, Valor Unitário Registrado: R$ 297,99 
(Duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove 
centavos); Lute 14 - Cadeira fixa tino interlocutor, 
Marca: MÓVEIS BELO, Valor Unitário Registrado: R$ 
209,99 (Duzentos nove rc~is e noventa e nove centavos); 
Lote 15- Armário de c.ozinhn tipo paneleiro, c·om três 
port:os superiores, :\'!arco: FORTALEZA, Valor 
Unitário Registrado: RS 249,95 (Duzent(\s quarenta e 
nove 'reais e noventa e rinco centavos); Lote 20 -
Central de ar 12mil Bn;s·. tipo sulit, Murca: M IDEA, 
Vnlor llnitário Registrado: R$ 1.135,98 (lim mil cento e 
trinta c rinco reais r no,·cnta r oito centavos); Lote 21 -
Central de ar 18mil BTliS, tipo split, Marca: MIOEA, 
Valor linitário Registrado: R$ l.C.7S,98 (l!m mil 
seiscentos c setenta e cinco reais c noventa e- oito 
centavos)_; Lote 22 - Central de ar 24mil BTUS, tipo 
lli!!.!, Marra: MWEA, Valor Unitário J{egistrado: R$ 
1.999,98 (Um mil novecentos e noventa c nnH reais e 
nonnta c oito t·entavos); Lote B- Televisor 32", tela de 
I.ED. fuliiiD, ''!arca: SEMP TOSIIIBA, Valor Unitário 

·Rfgistrndo: R$ 1.159,98 (l'm mil cento e cinqüenta e 
no•'e reais e noventa e oito c.entR\'Os); Lote 27 -
Frigobar, capacidade de 120 a ti2 litros, Marca: 
M IDE A, Valor Unitário Registrado: RS 705,58 
(Setecentos c cinco reais e cinqüenta c oito ccntàvos); 
Lote 29 - Bebedouro flétrico em latão galvanizado, 
Marca: MIDEA, Val.or Unitário Registrado: R$ 449,20 
(Quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte ccnta••os); 
Lote 30- Fogão-de gu:rtro bocas,_ Marca: ·BRASL.<\R, 
Valor u-nitário Registrado: U$ 339,95 (Trezentos e 
trinta e nove reais e novcntu e t.inco · cenlli\•os); 
CE:"lTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - CNPJ 
(MF) 10.228.674/0001-00: Lote 17- ColeMo de solteiro, 
D-33, Marca: ORTOBOl\1, Valor Vnitário Registrado: 
R$ 190,00 (Cento e noventa reais); Lote 18 - Armário 
para \'estinrio em aço, quatro portas, i\Jarca: PANDIN, 
Valor Unitário Registrado: RS 305,50 (Trezentos e cinco 
·reais); Lote 26 - Refrigerador vertical, capacidade de 
280 a 300 litros, Marca: CONSliL, Valor Unitário 
Registrado: R$ 1.390,00 (Um mil trezentos e noventa 
reais); Lote 32 - Aparelho de telefone filO com fio. 
Marca: PLENO, Valor l'nitário Registrado: R$ 39,00 
(Trinta c nove reais): Lote 36- Quadro branco 200mm 
de largura e 120mm de altura, Marca: STALO. Valor 
l! nitário Registrado: RS I i2,00 (Cento e setenta e dois 
reuis); - · 

1\lacapá-ap, 04 de dezembro de 2013. 

:\iauro J. vL-;:JSouza /. 
Preg~~ / 

AVISO DE LICITAÇ..\0 
REABERTURA DE SESSÃO PUBLICA TOMADA DE 

PREÇOS 0212013 
A Secretaria de Estado da .Justiça e Segurança Pública 
do Ainapá, flfraves Da Comissão l'ermanente de 
Licitação on'isn q uc fur:i reabertura da Sessão Pública 
da TOMADA DE PRE(O~ 02/2013, suspensa por 
moth•o de abertura de prazo recursal para empresas 
PORTAL CONSTRt;ÇAO E PRO.IHO LTDA e M.R 
& M CONSTRl:ÇÀO LTDA, ao final do. prazo não 
manifestaram e nem ápresentnram seu;· memoriais 
recursais, considerados portanto decadentes, fica 
portanto remarcada a reabertura para seguinte data: 
Oata de reabertura: 1111212013 (qunrta-feira). 
Hora: I I htiO (horário de Local). 

Ficam, portanto as empresas consideradas 
.HABILITADAS convoca<las para comparecerem no 
horário e datn estabelecidos acima. O não 
comparecimento das empresas convocadas na data e 
horário marcado srd considerado corno 
DESI~ITE!'\TES. 

Ma<:apá-ap, 05 dedezrmbro de 2013 
Mau r~ ii'eljima Souza 

Presidente daj?I>L;SEJU~P·IIP 

AVISO tn: LlC:ITAÇÂO 
PREGAO PRESENCIAL 0512013 

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública 
do Amap:í, através de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, 
Avisa que realizará Licitação conforme o abaixo 
especificado: 
Processo n". 2S58tl.338í20!3. 
Modalidade: l'regão Presencial n' 05/2013. 
Tipo: Menor l'reço.Giobal. ' 
Data de abertura: 2311212013 (Sc~unda-feira). 
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Hora: .09:00bs (hor~rio de Brasília). 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de !\·lanutenção Preventiva e Corretiva da frola 
de veículos daSEJt:SI'/AI' para exercício 2013/2014, de 
acordo com as quantidades e espedlicaçües constuntes 
do ANEXO I do Edital. 

O edital poderá ser retirado após publicação· 
deste a,·iso no D.O.E na sede onde funciona a Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública do 
AMAPÁ/SEJUSP, sito a Av. Padre .Julio Maria 
Lombaerd n' 810 - Centro. CEI' 68900-010, Maca11á
AP. O Pregoeiro e equipe de apoio se colocam a 
disposição dos interessados para esclarecimento c · 
dm·idas sobre o· referido certame, no horário normal de 
expediente das 08:00 1Ís 17:00hs ou pelo e-mnil: 
se j usp.ttJl.CI)IiWgmnil.com. 

Macapú-ap, O~ de dezembro de 2013 
· Mauro d\~ouza 

Pregoe i rutSI ).IJ,5'p -11 P 

(Mobilização Social 

Cláudia Camargo Capiberibe 

) 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- SIMS 
JUSTIFICATIVA N° 024/2013-CEUSIMS 

PROCESSO N°. 2013/75215 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Incisos V e VIl, 
da Lei n•. 8.666/93' e suas alterações. 
ADJUDICADO: MACHADO & ANDRADE L TDA -
EPP CNPJ n• 08.945482/0001-64 
VALOR: R$ 71.926,35 (Setenta e um mil 
novecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco 

. centavos). 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de combustlvel automotivo tipo 
gasolina comum, óleo biodiesel e óleo lubrificante 
tipo náutico 2t. 

Justificativa 

Excelentissima Senhora Secretária: 

Submetemos a ap{êciação de Vossa 
Senhoria a presente justificativa, destinada a 
custear despesas com a. Contratação de 
Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de combustível automotivo tipo 
gasolina comum, óleo biodiesel e óleo lubrificante 
tipo náutico 2t., para atender a Coordenação do 
Programa Bolsa Famflia. fulcro no artigo 24, 
Incisos V e Vil, da Lei n°. 8.666/93, tendo em vista 
tratar-se de dispensa de procedimento licitatório, 
cuja Lei declarou como tal. 

Considerando que o Pregão Eletrônico n• 
007/2013 teve sessão realizada no dia 
23/09/2013, exclusivamente para MEs e .EPPs, ao 
qual não acudiram · interessados tendo como 
resultade> LICITAÇÃO DESERTA e, teve nova 
sessão realizada no dia 16/10/2013. desta vez 
aberto para todas as empresas, onde apenas uma 
proposta foi apresentada com valor total em torno 
de 102,75% acima do nosso valor estimado, desta 

· forma a repetição do Pregão Eletrônico 007/2013 
teve como resultado LICITAÇÃO FR:ACASSADA 

Considerando a necessidade premente 
da __ contratação_ de empresa especializada no 
fornecimento de combustível au1omotivo tipo 
gasolina comum, óleo biodiesel e óleo lubrificante 
tipo náutico 2t, em face de necessidade imperiosa 
em atender. as necessidades da Coordenação 
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Estadual do programa bolsa Família, justifica-se a 
presente dispensa· em virtude de se tratar de 
contratação de serviço nos termos previstos no 
inciso V e VIl do Art. 24 da Lei 6.666/93. 

E correto mencionar, que a empref?a MACHADO & 
ANDRADE L TOA. - EPP, inscrita no CNPJ n• 
08.94548210001-64, apresentou o melhor preço 
entre é;IS cotações. 

Pelo exposto, v~ando salvag!,Jardar os 
interesses da Administração Pública, em fiel 
cumprimento da Lei, S!Jbmetemos .a presente 
justificativa a apreciação e Ratificação de Vossa 
Excelência. ao mesmo tel)'lpo em que solicitamos 
a sua publicaçao em Diário Oficial do Estado, para 
que se cumpra o disposto no art. 26, da Lei de 
Licitáções e Contratos em vigor. 

Macapá-AP, 05 de dezembro de 2013. 

í .. ' :.• .<• 

Bruno da Costa ·Nascimento 
Presidente da CEUSIMS 

COMISSÃO ESPECIAL D.E LICITAÇÃO- SIIVIS 
JUSTIFICATIVA N" 02512013-CELIS!MS. 

PROCESSO N". 249/2013 CPS/SIMS 
ASSUNTO: Dispensa de Licitaçao 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso 11, da Lei 
n•. 8.666/93 e suas alterações. 
ADJUDICADO: T. F. COMERCIO L TDA. - ME 
CNPJ n• 08.782.261/0001-12 
VALOR: R$ 7.960,00 (Sete mil novecentos e 
oitenta reais). 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
OBJETO: Aquisição de material de consumo (Kits
rede/lençol/mosquiteiro e colchão). 

Justificativa 

Excelentlssima Senhora Secretária: 

Submetemos a apreciaçao de Vossa 
Senhoria a presente justificativa, destinada a 
custear despesas com a Aquisição de material de 
consumo 60 (sessenta) Kits
rede/lençol/mosquiteiro e colchao, 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. 

Devido à necessidade básica de famflias 
que se encontram em situações vulneráveis, 
vitimas de calamidades e sinistros. ao exemplo do 
incêndio do bairro perpetuo socorro ocorrido no 
dia 23 de outubro do corrente ano. onde foram 
atendidas 441 (quatrocentos e quarenta e um) 
familias, estas que na sua maioria perderam todos 
os seus bens. 

Nesta perspectiva ressaltamos a 
tmportãncia de viabilizar. o processo para 
aquisição dos referidos Kits, os quais são 
regulamentados pelo Decreto de no 6.342/2013. 

Considerando a necessidade premente 
da Aquisição de material de consumo 60 
<sessenta) Kits-rede/lencol/mosquiteiro e colchão. 

DFÁRIOÕfiCIAL · 

em face de necessidade imperiosa em atender as 
necessidades das famllias em estado de 
vulnerabilidade social, justifica-se a presente 
dispensa em virtude de se tratar de contratação de. 
serviço nos termos previstos no inciso 11 do Art. 24 
da Lei 8.666/93. 
E correto mencionar, que a empresa T. F: 
COMÉRCIO L TOA. - ME , inscrita no CNPJ n• 
08.762.261/0001-12, apresentou o melhor preço 
entre as cotações. 

Pelo exposto, visando salvaguardar os 
interesses da Administração Pública, em fiel 
cumprimento da Lei, submetemos a presente 
justificéjtiva a apreciação e Ratificação de Vossa 
Excelência, ao mesmo tempo em que solicitamos 
a sua publicaçao em Diário Oficial do Estado, para 
que se cumpra o disposto no art. 26, da Lei de 
·Licitações e Contratos em vigor. 

Macapá-AP, 05 de dezembro de 2013. 

Bruno dê! Costa Nascimento 
Presidente da CELISIMS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- SIMS 
JUSTIFICATIVA N° 026/2013-CEUSIMS 

Ratifico em B'si~/2013. 

~1tj 
êiãlidiãCãíííãferibe 
Secretária de Estado· SI MS 

PROCESSO N". 2013/75360 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso 11, da Lei 
n•. 8.666/93 e suas alterações: 
ADJUDICADO: M. G. PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ n• 

. 02.989.967/0001-73 
VALOR: R$ 7.961,00 (Sete mil novecentos e 
sessenta e um reais). 
ELEMENTO DE DESP.ESA: 3390.39 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção elétrica e 
hidráulica além de serviço de limpeza e 

· manutenção geral no Centro de Mobilização Social 
Projeto Minha Gente. 

Justificativa 

Excelentlssima Senhora Secretária: 

Submetemos a apreciação de Vossa 
Senhoria a presente justificativa, destinada a 
custear despesas com a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
manutenção elétrica e hidráulica além de serviço 
de limpeza e manutenção geral no Centro de 
Mobilizaçao Social Projeto Minha Gente., 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. 

Considerando a necessidade premente da 
Contratação de empresa especializada na · 
prestação de serviços de manutenção elétrica e 
hidráulica além de serviço de limpeza e 
manutenção geral no Centro de Mobilização Sociàl 
Projeto Minha Gente., em face de necessidade 
imperiosa em atender as necessidades do referido 
centro, evitando acidentes ou transtornos 
relacionados ao uso continuo das instalações e 
gerar condições adequadas ao exercício das 
ativtdades de seus colaboradores e servidores, 
justifica-se a presente dispensa em virtude de se 
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tratar de contratação de serviço nos termos 
previstos no inciso 11 do Art. 24 da Lei 8.666/93. 

É correto mencionar, que a empresa M. G. 
PR,;STADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ n• · 02.989.967/0001-73, 
apresentou o melhor preço entre as cotações. 

Pelo exposto, visando salvaguardar os 
interesses da Administração Pública, em fiel 
cumprimento da Lei, submetemos a presente 
justificativa a apreciação e Ratificação de Vossa 
Excelência, ao mesmo tempo em que solicitamos 
a sua publicação em Diário Oficial do Estado, para 
que se cumpra o disposto no art. 26, da Lei de 
Licitações e Contratos em vigor. 

Macapá-AP, 05 de dezembro de 2013. 

''i .-----"' ) ;'1 

l~uuw' Ú!), c.'l h{;ü'ntj 
,: Bruno da Costa Nascimento ' 

Presidente da CEUSIMS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- SIMS 
JUSTIFICATIVA N° 027/2013-CEL/SIMS 

Ratifico em O'l tll..no13. 

\ 

ASSUNTO: 2" Termo Aditivo ao Contrato n° · 
001/2012-SIMS 
UNIDADE: Secretaria de lnclusêe e Mobilização 
Social- SI MS. 
FAVORECIDO: EXECU I IVA 
EMPREENDIMENTOS L TOA· ME, CNPJ (MF) n• 
10.448.193/0001-00. 
OBJETO· O presente Termo Aditivo tem por 
ObJeto alterar a Cléusula Nona do Contrato n• 
001/2012. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57. inciso 11 da Lei· 
Federal no 8.666 de 21/06/1993. 
VIGÊNCIA: 01/01/2014 a 31/1212014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N" 2013/65601· 
SI MS. 
UNIDADE GESTORA: 3390-37 
FONTE: 101 
NATUREZA DA DESPESA: 3390.37 
VALOR MENSAL: R$ 82.825,45 (oitenta e dois 
mil oitocentos e vinte e cinco reats e quarenta e 
cinco centavos ). 
VALOR GLOBAL: R$ 993.905,40 (novecentos e 
noventa e três mil novecentos c cinco reais e 
quarenta centavos) 

Excclcntíssima Senhora Secretária: 

Trata a presente justificativa da 
formalização do Segundo Termo Aditivo ao 
Contrato n' 001/2012 · SIMS/ EXECUTIVA 
EMPREENDIMENTOS L TOA:- ME, para alterar a 
cláusula NONA que passa a ter a seguinte 
redação. 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA - Pelo 
presente tnstrumento. a vigência do Contrato n" 
001/2012 fica prorrogada pelo período de 12 
(Doze) meses. a contar de 01 de janeiro de 2014. 

É fundamento normativo que os. contratos 
administrativos devem ter prazo limitado a 
vigênc1a dos respect1vos créditos orçamentérios 
de acordo com a Lei n• 8.666193, que estabelece 
os pnncipios gerats que disciplinam o assunto. O 
Contrato 001/2012-SIMS/ EXECUTIVA 
EMPREENDIMENTOS L TOA • ME, firmado em 
01/01/2012, com vigência de 12 meses. esta com 
sua vigência prestes a se extinguir, se não ter 
aditivado no seu prazo de validade. 

Assim, a Lei n° 8.666/93, em seus arl1gos 
55. 1nc1so 111 e 57. inc1so 11. perm1te que a 
Adm1n1stração prorrogue a vigência de seus 
contratos referentes a serviços que são 
execu\ados de forma continua. até o limite maximo 
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de sessenta meses 

Art. 57. A duração dos contratos regidos 
por esia Lei ficara adstrita a v1gênc1a dos 
respectivos créditoS' orçamentarios, exceto 
quanto aos relat:vos. 

{ .. ) omissis: 

11 - a prestação de serviços a serem 
executados de forma continua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por 
iguais c sucessivos períodos corn vistas a 
obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração. limitada 
a sessenta meses. 

No ensmo do Mestre Marçal Justen Filho 
sobre a materia em sua obra Comentarias à Lei de 
LiCitações e Contratos Admimstrativos. 14. Ed. 
São Paulo. Dialetica. 2010 p 726. 

·· A continuidade do serv1ço retrata, na 
verdade. a permanência da necessidade 
ptibt1ca a ser satisfe1ta. Ou SeJa, o 
dispositivo abrange os serv1ços dest1nados 
a atender necessidades publicas 
permanentes. cujo o atendimento não 
exaure prestação semelhante no futuro" 

Nesse sentido, segundo o TCU. serviços 
de natureza continua são serviços auxiliares e 
necessãrios a Administração, no desempenho de 
suas atribuições, que se interrompidos podem 
compro~leter a continuidade de suas atividades e 
cuja contratação deva estender-se por mais de um 
exerci cio finance1ro 

O Exmo. Sr. Ministro Helalor Marcos 
Vllaça, em seJ relatório para a Decisão n" 
466/1999 - 1-'lenáno. traz o entend:mento 
do junsta Carlos P111to Coelho Motta sobre 
o assunto: serv1ços contínuos são aqueles 
que não podem ser interrompidos: fazem
se sucessivamente. semsolução de 
continuidade. até seu exaurimento ou 
conclusão d~ objetivo. A exemplo, 
teríamos limpeza c conservação, 
manutençãc, vigilância. segurança, 
transporte de valores, carga ou 

. passageiros. (tf1các1a nas Lic;tações e 
Contratos. 7.ed. . 1998). O Exmo Sr. 
M1n1stro Walton Alencar utilizou-se da 
mesma doutrina em seu relatório para o 
Acórdão n" 128/1999 - Plenano. No 
relatório para a Oecisãon° 1098/2001 -
f"'lenãrio, o Mmistro Adylson Mott<J afirma 
que· De natureza continuad<J são os 
serv;ços que não podem ser 
inte1rornpidos, por imprescindlvc1s ao 
funcionamento da entidade pública que 
deles se vale. Enquadram-se nessa 
categoria os serviços de limpeza e de 
VIgilância, ofornecimento de água e de 
energia elétrica, a manutenção de 
elevadores. [Acórdão 1382/2003 - 1" 
Câmara Ministro RelatorAugusto 
Sherman Cavalcanti ] 

Justifica-se o oresente Terrno de Aditivo 
considerando êl neces.sidade do Abrigo São José 
rnantcr suas instalaçõe;~ prediais em boas 
cond1ções de hrg1en1zação, conservação e os 
serv1ços de cuidadores de idosos a f1m -ae dar 
cond:ções ao bom desempenho de seus 
serv1dores na efetivação de suas atrvidades 
laborais e ao bom atend1mento aos demandatarios 
dos serviços prestados pelo Abngo são José. 

A Assessoria Jurídica em seu Parecer de 
i1° 0071/20131 man1festou·se favorável ao 
Segundo Termo .de Aditamento ao contrato no 
001/2012-SIMS, fundamentado no Artigo 57, 
lnCrSO li, da Lei n° 8.666/93. 

Considerando . que a paralisação dos 
serviços de higienização, limpeza. auxiliar de 
coz1nha tavander'1a e cuidadores de idosos trarão 
preJuízos ã administração pública porque são 
serviços essenciais ao bom desempenho· 'do 
trabalho rea:izado por esta instituição (l vi<ivel c · 
nccessãria a fom1utação do. presente termo 
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-
ad111vo, em observáncia ao que aba1xo se refere, 

1 - Os prs;ços praticados ainda se 
rnostrarn vantajosos comparados corn media de 
preços praticados no mercado local; 

2 - A SIMS dispõe de recursos 
orçarnentãrios pa1a executar a referida despesa; 

3 - Hã risco do comprometimento das 
atividades executadas pelo Abrigo São José; 

Desta forma, restam preenchidos os 
requisitos legêlis para execução do termo aditivo. 
pelo exposto, demonstrada a hipótese incidente 
deste Ato Administrativo, encaminhamos a 
presente Justificativa para a devida ratificação de 
Vossa Excelência, nos termos da Lei n" 8.666/93 e 
alterações, bem como a sua publicação no Diario 
Oficial do Estado, para cumprimento do artigo 26 
do referido diploma legal, como condição de 
e!icãcia deste Ato 

Macapá-AP, 05 dezembro de 2013. 

/··) -:~/ '7 I 
~ ~iLói<~ (;_,f,~, /t'it('JJUtr/ç·. 

.
-/ Bruno da Costa Nascimento 

Presidente da CEL/Sif\.1§ __ 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- SIMS 
JUSTIFICATIVA N° 028/2013-CEUSIMS 

Memo. N°. 230/2013 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Incisos V da Lei 
n°. 8.666/93 e suas alterações. 
ADJUDICADO: EDSON L.V. BARBOSA - ME, 
CNPJ n° 13953723/0001-57 
VALOR: RS 18.360,00 (Dezoito Mil Trezentos e 
Sessenta Reais). 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentfcio Açai 
para atender a Casa abrigo São José. 

Justificativa 

Excelentíssima Senhora Secretária: 

Submetemos a apreciação de Vossa 
Senhoria a presente justificativa, destinada a 
custear despesas com a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Pereclveis (Açal), para atender a 
demanda do Abrigo São José, fulcro no artigo 24, 
Incisos V da Lei n°. 8.666/93, tendo em vista 
tratar-se de dispensa de procedimento licitatório, 
cuja Lei declarou como tal. 
Considerando que o Pregão Presencial n° 

· 005/2013 teve sessão realizada no dia 
27/11/2013, exclusivamente para MEs e EPPs, ao 
qual não acudiram interessados tendo como 
resultado LICITAÇÃO DESERTA Considerando a 
necessidade premente Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Pereclveis (Açaí) em face da 
imperiosa necessidade Nutricional abrigados do 
Abrigo Silo José justifica-se a presente dispensa 
em virtude de se tratar de Aquisição nos termos 
previstos no inciso V do Art. 24 da Lei 8.666/93. 

É correto mencionar, que a empresa EDSON L.V. 
BARBOSA - ME. CNPJ n° 13953723/0001-57 
apresentou o melhor preço entre as cotações. 

Pelo exposto, visando salvaguardar os interesses 
da Administração Pública, e'm fiel cumprimento da 
Lei. ~u_\1_met_emos a presente jusli!is;a~va ·ª 
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apreciação e Ratificação. de Vossa Excelência, ao 
. mesmo tempo em que solicitamos a sua 
publicaçao em Diário Oficial do _Estado, para que 
se cumpra o disposto no art. 26, da Lei de 
Licitações e Contratos em vigor. 

Macapá-AP, 05 de dezembro de 2013. 

runo da Costa Nascimento 
residente da CEUSIMS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- SI MS 
JUSTIFICATIVA N° 029/2013-CEUSIMS 

Memo. N°. 233/2013 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Incisos V da Lei 
n°. 8.666/93 e suas alterações. 
ADJUDICADO: M.M. SILVA BITENCOURT- ME 
CNPJ n° 07.408.521/0001-21 , 
VALOR: R$ 28.800,00 (Vinte Oito Mil e 
Oitocentos Reais). 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
OBJETO: Aquisição de Recarga de Gás para 
~tend~r a Casa a_?!i(J_~São José. 

Justificativa 

Excelentrssima Senhora Secretária: 

·Submetemos a apreciação de Vossa 
Senhoria a presente justificativa, destinada a 
custear despesas com a Aquisição de Recarga de 
Gas para atender a demanda do Abrigo São José, 
fulcro no artigo 24, Incisos V da Lei n°. 8.666/93. 

. tendo em vista tratar-se de dispensa de 
procedimento licitatório, cuja Lei declarou como 
tal. 

Considerandoque o Pregão Presencial n° 
007/2013 teve sessão realizada no dia 
25/11/2013, exclusivamente para MEs e EPPs, ao 
qual não acudiram interessados tendo como 
resultado LICITAÇÃO DESERTA. Considerando a 
necessidade premente da Aquisição de Recarga 
de Gás em face da imperiosa necessidade dos 
abrigados do Abrigo São José justifica-se a 
presente dispensa em virtude de se tratar de 
Aquisição nos termos previstos no inciso V do Art. 
24 da Lei 8.666/93. 

É correto mencionar, que a empresa M.M. 
SILVA BITENCOURT ME. CNPJ n° 
07.408.521/0001-21 apresentou o melhor preço 
entre as cotações. 

Pelo exposto, visando salvaguardar os 
interesses da Administração Pública, em fiel 
cumprimento da Lei, submetemos a presente 
justificativa a apreciação e Ratificação de Vossa 
Excelência, ao mesmo tempo em que solicitamos 
a sua publicação em Diário Oficial do Estado, para 
que se--cumpra o disposto no art. 26, da Lei de 
Licitações e Contratos. em vigor. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- SIMS 
JUSTIFICATIVA No 030/2013-CELISIMS . 



Macapâ 06.12.2013 

Memo. N°. 232/20 13 
ASSUNTO: Dispensa de Licitaçílo 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso VIl, da Lei 
no. 8.666/93 e suas alterações. 
ADJUDICADO: ALL LUK SERVIÇOS E 
COMERCIOS E COMÉRCIOL TOA, CNPJ n° 

"13.108.995-50 . 

VALOR: R$ 11.592,00 (Onze Mil Quinhentos e 
Noventa e Dois Reais). 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
OBJETO: Aquisição de Recarga de Agua Mineral. 
(Garrafão de 20L) para atender as necessidades 
do Abrigo São José 

Justificativa 

Exce~entlssima Senhora Secretária: 

Submetemos a apreciação de Vossa 
Senhoria a presente justificativa, destinada a 
custear despesas com a Aquisição de Recarga de 
Agua Mineral. (Garrafílo de 20L) para atender as 
necessidades do Abrigo São. José. fulcro no artigo 
24, Incisos Vil da Lei n°. 8.666193, tendo em vista 
tratar-se de dispensa de procedimento licitatório, 
cuja Lei declarou como tal. 
Considerando que o Pregao Presencial n° 
008/2013 teve sessão realizada no dia 
28/11/2013, exclusivamente para MEs e EPPs, ao 
qual acudiram três Empresas interessadas e 
apresentaram propostas e documento de 
Habilitação para participação do Certame, No 
entanto, na Analise dos referidos documentos de 
habilitação nenhuma licitante atendeu as 
exigências editallcias quanto à documentação de 

·habilitação, tendo como resultado LICITAÇÃO 
FRACASSADA 

Considerando a necessidade premente da 
Aquisição de Recarga de Agua Mineral. (Garrafão 
de 20L) para atender as necessidades do Abrigo 
São José. em face de necessidade imperiosa em 
atender as necessidades do Abrigo São José, 
justifica-se a presente dispensa em virtude de se 
tratar de .Aquisição nos termos previstos no inciso 
VIl do Art. 24 da Lei 8.666/93. · 

É correto mencionar, que a empresa ALL LUK 
SERVIÇOS E COMERCIOS E _COMÉRCIQL TOA, 
CNP J n° 13.108.995-50, apresentou o melhor 
preço entre as cotaçõés. 

Pelo exposto. visando salvaguardar os interesses 
da Administração Publica, em fiel cumprimento da 
Lei, submetemos a presente justificativa a 
apreciação e Ratificação de Vossa Excelência, ao 
mesmo tempo em que solicitamos a sua 
publicação em Diário Oficial do Estado, para que 
se cumpra o disposto no art. 26, da Lei de 
Licitações e Contratos em vigor. 

Macapá-AP; 05 de dezembro de 2013. 

' ;)//? / 
:w uc fi;Jjt.~ A~Jt".-viru~ 
uno da Costa Nascimento 

'Presidente da CEUSIMS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- SIMS 
Jl!STIFICATIVA_N" 031/2013-CEL/SIMS 

Memo. N°. 231/2013 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24. Incisos V da Lei· 
n°. 8.666/93 e suas alterações. 
ADJUDICADO: M.D.P SILVA ME. CNPJ n" 
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08.578655/0001-53 
VALOR: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
OBJETO: Aquis'ição de Gênero Alimentício Pão 
para atender a Casa abrigo São José. 

Justificativa 

Excelentlssima Senhora Secretária: 

Submetemos a apreciação de Vossa 
Senhoria a presente justificativa. destinada a 
custear despesas com a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis (PêO), para atender a 
demanda do Abrigo São José. fulcro no artigo 24, 

· Incisos V da Lei n°. 8.666/93, tendo em vista 
tratar-se de dispensa de procedimento licitatório, 
cuja Lei declarou como tal. 
Considerando que o Pregão Presencial n° 
006/2013 teve sessão realizada no dia 
22/11/2013, exclusivamente para MEs e EPPs, ao 
qual nào acudiram interessados tendo como 
resultado LICITAÇÃO DESERTA. Considerando a 
necessidade premente Aquisição de Gêneros 
Alimentlcios Pereclveis (Açai) em face da 
imperiosa necessidade Nutricional abrigados do 
Abrigo São José justifica-se a presente dispensa 
em virtude de se tratar de Aquisição nos termos 
previstos no inciso V do Art. 24 da Lei 8.666/93. · 

É correto mencionar, que a empresa M.D.P SILVA 
• ME, CNPJ n° 08.578.655/0001-53 apresentou o 
melhor preço e·ntre as cotações. 

Pelo exposto, visando salvaguardar os interesses 
da Administraç-ão Pública. em fiel cumprimento da 
lei, submetemos a presente justificativa a 
apreciação e Ratificação de Vossa Excelência, ao 
mesmo tempo em que solicitamos a sua 
publicação eni Diário Of~ial do EstadC?._P'!~a _g~e 
se cumpra o disposto no art. 26, da Lei· de 
Licitações e Contratos em vigor. 

(setrap ) 
Bruno MaQoel Rezende 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 

RETIFICACÃO da Cláusula: Primeira do Contrato 004/2012; 
SETRAP: 

Leia-se: Na CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO- Constitui 
ob:eto deste Goniralo a exec~çâo pe'a CONTRATADA, dos 
S~rviços de Gestão Ambiental das Obras de Pavimentação 
da Rodovia BR-1561AP, no Trecho Rio Tracajatuba • 
Olapoque, Estado do Amapá, descritos na proposta da 
Cor.tratada, os quais f:cam fazendo parte Integrante e 
inseparável deste mstrumento. temo se aqui integralmente 
reproduzidos. e assim resum1dos quanto a seus elementos 
caracterist'cos 

Lote Único 

r· , .i{_,, ... ··-""· ~'"""···-·. ···r-.r:f .. ~--~· 
1 R~do_· ~iá. ;·~-;l· BR~1'56r.&,p.Jl.1i1·~'1l'.i'tl"\:~k1i·_~"_s~;\;; · l . . ,. ~lt:~h:r,~.-!;-a_-,_~ .li---.:,, .. __ 
! - ~--- Ca~hoelra de Santo Antônio i 

Trecho- Fronteirn BrasitiGuiana Francesa (fim J 
Pavimentação Ponte lnternaclon~!L _____ . 

Subtrecho Trecho Rio Tracajatuba- Oiapoque 

1-~~--~_r-s;c-:e:-::g:::m:-::e=nt;-:o-::c:::onip-reendldo entre o k!" 
Segmento : 380,10 (Rio Tracajatuba) e o km 

. j_ 80t.90 (OiapoQue.l, Estado do Amap~ 

1 Extensão I 421.80 km 

'--~-. ~-~~--"· -·---------! 

Código PNV 

~ licença 
j .A_:nbient.ll 

; Termo de Compromisso PP-058/2007 • 
_l DNIT 

_l156BAP0170a 156BAP~~-O·----
I.LI N~ 32612005 --. - . - I 
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Data da Assinatura da Retifl.caçao: 03 de agosto de2012. 

Macapé-AP. 03 de dézem.~ro de 2013. 
/I 

li 
BIUno Man~ii~~ende 
Secrelário -/SETRAP. 

EXTRA TO DA A TA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 005/2013 
REGISTRO DE PREÇOS EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 

Aos 03 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, O 
GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ (ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Rodovia 
6R 210, Km 0.- S1N; B2írro São Lázaro, CEP: 68.908·530. 
Macapá-AP, CNPJ r.• 000.394.577/0001·25, neste ato 
repceser.lado pelo seu Secret~no de Estado de Transportes, 
BRUNO MANOEL REZENDE, portador da Carteira de 
ldcnltdade n• 048.465 (2° VIA)-SSP/AP, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n• 
045 275.746-04. r.o uso d_e suas atrtbulç6es legais, resolve, nos 
l~mnos das Leis n• 8.666/1993 e n• 10.52012002, Decretos n• 
7.E92/2013 e n• SAS0/2005, em face da Llcitaçao 005/2013, 
modalidade Pregão. forma eletrõmca - SRP, registrar os 
preços da empresa segundo as seguintes clausulas e 
condições: 

1. 00 OBJETO: A presente licitaçao tem por objeto 
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aqulsiçao de 
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, para atender as 
demandas desla SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES-SETRAP. conforme especificações técnicas e 
auanli!ativas estabelecidos no Termo de Referênciá - Anexo I 
do Edital. 
2. DA EMPRESA REGISTRADA: Empresa Adjudicatarla: 
SIMPLEX LTOA - EPP, CNPJ n• 34.872.853/0001-35, com 
sede na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, n• 392, Centro, 
CEP: 68.900·115. na cidade de Macapâ-AP, telefone n• (96) 
3223-4247. representada por seu Sócio Administrador. Senhor 
LUIZ CARLOS CARVALHO DE ANDRADE JUNIOR, RG n• 
280.742-SSP/AP CPF n' 715.046.212-04, residente e 
,1om1ciliado na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, n' 392. 
Centro, Macapá-Af'. 
DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
-~ 1. O órgão Gereoc1ador da ata de regislro de preços se rã a 
Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Ama pé, que 
e<erce;ã suas atribUiçõ~s por mtermédio da Divisao de Apoio 
Administrativo- DAAISETRAP. 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 

O preço, as quantidades c as especificações do fornecimento 
regrstrado nesta Ata constam da proposta da empresa 
adjudicatéria. que é par.e i1tegrante desta Ata, sendo o valor 
global de RS 66.987,96 (Sessenta e SeiS Mil Novecentos e 
Oitenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos). 
1 -·-1-·----·-r.,-VA-LOR---,-VA---,LOR 

ITE._ ESPECIFICA. ÇÁO QTO UNIT. TOTAL 
' R$ R$ _____ j_ .. ______ 1---· -----

1 
Unidade Interna 
de ar splil. nas 

I · I capacidades de 
, . refrigeração 
; ' 12.000 Blus frio. · 

I com: compressor 1 

rotativa consumo ~-
1 23,0 Kw:h. 

.I I voltagem 220V. 
1 direcionadores de 

ar com saída 
·.1 regulável. painel 24 

eletrOn!co. 

I controle 

I 
temperalura, 
d1mensóes 

-de 

I aproximadas do 
P'Odcto crn 

I I (AxLxP) 
I 270x820x215 Cm, 

'I ' 9 Kg, garanf,a do 

I 
fornecedor de 1 

· ano. 5 anos pf 

i 1.318,75. 

I 

31.650,00 i 
I 
I_ 

~ cotlpressor. I 
,--runidadc interna 1 

I' 2 i de a' spl( nas 1 09 1.582,00 14.238,00 

... ~ac.!!fade~ .• ~!!.L.--!------! 
1 I refrigeração I 
I
. · 18.0CO Btus frio. i 

I 
j_ __ 

com compressor ! 
rotativo consumo ' 
23.0 Kw/h, 
voltagem 220V, 
direc!onadores de 

1 ar com saida 
, regulável, painel 
j eletrónico, 
1 controle de . 
1 temperatura. J 

dimensões 
apro>imadas do i 
produto em 
(AxLxP) 
270x820x215 Cm, 
9 Kg. garanfia do 
fornecedor de 1 
ano. · 5 anos p/ 
com rcssor. 
Unidade interna ~-
de '" splrt. nas 

I 

I 
I 

r 
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capacidades de · 
refrig~ração 

30.000 Btus frio. 
com· corhpressor 
rotath10 consumo 
23.0 Kwlh, 
vollagem 220V, 
direcionadores de 
ar com saída 
reguiâvel. painel I 
eletrénrco' 
controle .· de 
.temperatura. 
dimensões 
apro>r·nadas do 
produto em 

j (AxlxP) 

06 3.516,66 21.099,96 

i 
I i 270x820x215 Crn, 

i j ~or~~~e~~ran~: d~ 

L. __ j~-~~r~~~:s_pi 
i I 

_L ___ ~..J 
DO PAGAMENTO 
O pagamcr.tc scra ~fetuaoo após o Aceite Definitiva das 
rnaleriais de expediente. a~é o 15' (décimo quinlo) dia útil. a 
rartir da atestação da nota fiscai pelo servidor responsável pela 
Acerte Definii!VO. medrante depósito bancário em corola da 
contrataga. c·,n,prido os requisitos dispostos no Edital de 
IJci:açãc CPL/SETRAP n' 005/2013. 
DA VIGÊNCIA 
A vogéncia desta Ata c e Registro de Preços é de doze meses. 
contado o a publicação do extraio no Óf~O da Imprensa Oficial 
uo Estado. // 

/!_)/ 
Bruno Manoel R'ezende 
Secretário- SETRAP 

AUTORIZAÇÃO AM_BIENTAL 

Toma Pub!ico que RECEBEU do lnst:tuto do Mero Ambiente e 
de Ordenamento Territorial do Amaoá- IMAP e da Secreiaria 
de Estado do Mero Ambiente · - SEMA, Autorização 
Ambiental A.A n' 0789/2013 processo IMAP N' 32000-
113Z/2008. da rodovia AP-270. no trecho localizado entre a 
BR 156 e o munocipio de Pracuúba, Estado de Amapa e com 
validade de .02 dors a~cs de (2711112013 a 27/11!2014). de. 
acordo com o Cód'go Ambiental do Estado ·do Amapi\, Lei 
Complementar n' 0005 de 18 de ag~y1e 2004. Art. 12. §9'. 

// ' 

BRUNO MAm;;~~ZENDE 
Secretarie ce Estado de TriÍnsocrtes/SETRAP 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Terna Pl:b!ico que RECEBEU do lnslilulo do Meio Ambiente ·e 
de Ordenamento Territorial do Amapá- IMAP e da Secretaria 
de Estado do Meio Ambrente - SEMA, Autorização 
Ambiental n' 75912013 processo IMAP N' 32000-
1131/2008, da rodovia AP-010. no trecho localrzado no 
Municipio de Mazagão. Estado do Amapá .. e com validade de 
02 dois anos de (27111/2013 a 27/11/20~, . de acordo com a 
Código Ambrental do Estado do Amap~( i Complementa. r n' 
0005 de 18 de agosto de 2004, Art. }( _'_. ___ .. _ _, _____ .. 
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BRUNO MANOEL EZENDE 
Secretario de Esiado de Tr nsportesiSETRAP 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Torna Público que RECEBEU do lr.slituto do Meio Ambiente e 
de Ordenamento Territorial do Annapa- IMAP e da Secretaria 
de Estado do Meió Ambiente ~ SEMA, Autorização 
Ambiental A.A n• 0788/2013 processo IMAP N' 32000-
113312008. da rodovia AP-340, no trecho· localizado entre a 
BR 156 e o município de ltaubal, Estado do Amapa e com 
validade de 02 dois anos de (27111/2013 a 2711112014), de 
acordo com o Códrgo Ambiental do ~)ado do Amaoâ. Lei 
Complementar n" 0005 de 18 de ag1'c1~e 2004, Art. 12, §9' 

LJ' 
BRUNO MANOEL REZENDE 

Secretário de Estado de Transportes!SETRAP 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Torna Públrco que RECEBEU do Instituto do Mero Ambiente e 
de Ordenamento Territonal do Amapá - IMAP e d• Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente - SEMA Autorização 
Ambiental A.A n' 0787/2013 processa IMAP N' 32000-
1129/2008. dá rodovia AP-110. no trecho localizado entre os 
municípios de Macapa e Cutias de Araguari. Estado do 
Amapa e com validade dé 02 dois anos de t27111/2013 a 
27111/2014), de acordo com o Código Ambiental do Estado 
do Amapá. Ler Complementar n• oo;;r de 18 de agosto de 

2004, Ar! 12. §9'. l~j 

BRUNO MAL-r:tEZENDE . 
Secretárro do Estado de :r anspartesiSETRAP 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Torna Püblrco que RECEBEU do Instituto Elo Meio Ambiente e 
de Ordenamento Territorial do Amapa- IMAP e da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente - SEMA Autorização 
Ambiental A.A n' 078Z/.2013 processo IMAP N" 
4000.29912009, da· rodovia AP-{)20, no .trectio localizado 
entre Ma capa e Santana, Estado do Amapá e com validade 
de 02 dois anos de 1271111201.3 a 2711112014), de acordo 
com c Código Ambiental do Estado do Amapá Le: 
Complementar r.O 0005 de 18 de a~~,1de 2004, Art 12, §9'. 

BRUNO MAEZENDE 
Secretario de Es!ado de TransoortesiSETRAP 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Torna Publico que RECEBEU do tnstitula da Meio Ambiente e 
de Ordenamento Territorial do Amapá -IMAP e da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente - SEMA, AutorizaçãoJ 
Ambiental n' 790/2013 processo tMAP N" 32000-
113~~Q08, da rodovia AP-426. n~_ trecho Norte e ~ui, 
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localizado entre a BR í 55 e o Munic!pio de Amapá, Estado 
do Amapa e com validade de 02 doiS anos d~ (28/1112013 a 
28/11/2014), de acordo com o Código Ambiental de Estado 
do Amapa, lei Complementar n• 0085 de 18 de agosto de 
2004. Art 12. §9'. J 

_f 
•BRUNO MA~L-REZENDE 

Secretario de Estado de TransponesiSETRAP 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO- L.1 

Torna Público que REQUEREU do Instituto do Meio Ambiente 
e de Ordenamento Territorial do Amapa - IMAP e da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, Licença de 
lnstalação-L I, para construção da Ponte sobre o Igarapé do 
Campo, no Ramal do Pico 3, Assentamento Bom Jesus. com 
tO melros de com--primento e 4.60 metros de largura 
localizada a 227 km de distancia de Macapá, no Município de 
Tartarugalzinho, no Estado do Amapá. de acordo com o 
Código Ambiental do Estado do AmaP,.á, -Lei Complementar n" 
0005 de 18 de agosto de 2004, A~/Y §9". 

~:__-·)/ 
-i 

BRUNO MANOEl/REZENDE 
Secretário de Estada' de Transportes 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO- LI 

Torna Público que REQUEREU do lnsti:uto do Meio Ambiente 
e de Ordenamento Territorial do Amap:i - IMAP e da 
Secretaria de Es!ado do Meio Ambiente - SE MA. LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO LI, para os serviços de Const,ução da 
Ponte sobre o Igarapé Três Rios, localizada no Ramal do 
Assentamento Entre Rios no Municiplo de Ferreira Gornes 
com extensão de 10 metros de comprimento e 4.60 metros 
de largura aproximadamente a 178,50 km da Cidade de 
Macapá. nas coordenadas UTM N 477674.89 W 
10122268.47 no Estado do Amapa, de a~ordo com a Código 
Ambiental do Estado do Amapá, Lei mplementar r.' Ó005 
de 18 de agosto de 2004.Art 12, J, 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO- L.1 n°0818/2013 

Torna Público que RECEBEtJ do Instituto do Meio Ambiente e 
de Ordenamento Territorial do Amapá- IMAP e da Secretaria · 
de Estado do Meio Ambiente - SEMA, Licença de Instalação 
LI. n' 081812013 Processo IMAP n' 4.000-810/2013, para 
construção da Ponte sobre o Igarapé Grande, no Ramal dos 
Miras. com 7,9 metros de comprimento, e 4,6 largura 
localizada. no Municlpio de Amaoã, no Estado do Amapá, de 
acordo com o Código Ambiental do. l):stado do Amapá, Lei 
Complementar n' 0005 de 18 de 'o~ro de 2004, M. 12. §9' 

-!~I 

BRUNO MArfuitREZENDE . 
Secretário de EstadiÍ de Transportes 

EXTRATO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N' 012/2013-
CPL/SETRAP 

Resultado da licitação: Empresa vencedora M R CONSTRUÇÕES L TOA - ME , com 
proposta no valor global de R$ 140.359,15 (cento e quarenta mil. trezentos e cinquenta nove · 
reais e quinze centavos), a referida proposta de preço atendeu aos requisitos do edital e 
apres.entou vantajosidade ao interesse publico O valor estimado pela administraçao era de RS 
R$ 148.528,86 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais, oitenta e seis 
centavos), sendo assim a Administraçao alcançou urna economicidade em rears de R$ 
8.169,71 (oito mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e um centavo) e em percentuais 
de 5,82% (crnco vírgula Oitenta dois por cento). 

-·--: ·-----~ Contra!ãÇao de Empresã-J)ára· Execut~r os ServiÇos'de Construção I 
QB~E_!_(?___ I ~:;~';:-~~-~';;,~adetra de le~:bre o lgara~-~utum, no Municlplo de-1' 
.IlP()_, __ ~~me_r:lo~.~-"--·- ·--.. -----------·- · 

! 
PROCESSO N' 6.0000280/2013 ' 

'· 
\ ----- I R$ 148.528,86(cento e quarenta_e.olto mil, quinhenios-e-vinte e oito I 

VALOR ! reais. oitenta e seis centavos) · I 
_E_[HJriiJ._~--- ·--- _ -· _j 

O Relatório Analítico da presente licita o foi 
1 

vidamente homologado pelo Exm' Sr 
Secretário de Estado de Transporte no dia 2 t 3, e encontra-se disponível para vistas de 

-~--L_ ~==-----==-~N~~~s_s_l\ºos -=-------=--·-· = .. ~~ 
9_t___1,.B_CSJN.?.T~u_ç0Es L TDft...:..~~----- L ________ c;_o_~~~~ 
02 : CIHQUEIR_A C_ONSJRUÇ0ES L ~DA:J:!'I'_j_ __ .. -· NÃO CO~}\_R_E_(;_EU__j 

DO PROCEDIMENTO LICITATÔRIO: 

O prcced;mento licitalóno foi realizadó em 01 (um) unrco momento, na sala de reuniões da 
Con,·ssão Permanente de Licitação da SETRAP com aoertuca do cename no dia 0611112013 
ás 09·0or 

As puolicaçães e drvulgações ocorrera"' dentro do prazo legal que estabelece c a~igo 21 d·a 
Ler no 8.666/93, as divulgaçOes circularam r.os seguintes meros de publicações: 

i Dtârio -OficiàTdo Estado n' 5578-:-'

1

, DÕdia22/10/2013 com ~. ..Com prazo de circulação 
I pg. 18. · circulação em i de 15 dras. 

I 
_ --+- 22110~2013as17:3_0h ; ___ 4!11: __ 

Jornal de Grande Crrculação - r 
, Diario do Amapá : Com prazo de etrculação 
______ .. __ ------·-~-d~_221_10}2Q.13___j__~15dlas 

I Srte do Govemodo Estado do i -- ----
Amapá- www.ap:gov.br ' Com prazo de circulação 

L ______ ·_ .. ___ 1 Dod~S/1012013 _____ d~9di,;as~== 

qualquer cidadao. 

\ 
.EDIVAL . ~OS 

President da Comissão; 
Portaria_: 189/2013/ 

ERRATA DA CONCORRÉNCIA PÚBLICA N' 009/2010- CEUSETRAP- FASE 11 

PROCESSO N• 6.000138212010 - OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA(S) PARA A 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA INTEGRANTES DO 

PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ. TIPO: "a de menor preço" 

A Secretaria de Estada de Transporte, através da Comissão Permanente de Licitação. torna 

público a segurnte ERRATA. 

Na parte conclusiva do Relatório de Licitação- FASE 11: Onde se lê: R$ 374;880.151.92 

(trezentos e selenta e q\latro milhões, oitocentos e oitocentgg_91tentrt mil. cento e cinque~1ta e 

um reais e nov.enta e dois centavos}. 

-----\ 
leia-se R$ 374.881.151,92 (trezentos e set n uatro milhões, ortoce'ltDS.JLoitgnta é um 



Maca pá, ,06 12J013 

Macapá-AP. 06 ~bm de~013 

Edival~/asb R.amJ 
Pres~~~~L"~ . ._,.u.,ETR1f 

Portar'l' n• 189/2013.' _ 

(Dese-nvolvimento Rural 

Maria Cristina do RosáriÓ Almeida Mendes 

AVISO OE ANÚLAÇÃO OE LICITAÇÃO 

J 

A Secrelarta de Estado d e O e s e n v o I v i m e n t o 
R u r a I - S D R através de sua Pregoe•ra e equipe de 
apoio. desig11ada pela Portaria n• o; 5t2013oSDR. publicado 
no DOE N° 5407 de 14102/2013. totna publico para 
conhecimento a ANULAÇÃO da fase externa da licijação na 
modalidade Pregão EletrOniCO n• 006/2013oCPL!SDR. 
conforme d1sposto no Parecer n• 16~6/2013-PGEJAP E que. 
postenormente realizará nova licitação para aQuisição do 
objeto do referido r.erlame. 
OBSc A Pregoeira e equipe de Apoio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Rural o SDR estão à disposição para 
d1nm1r quaisquer duvidas · 

Macapa, 05 de dezembro de 2013 

Dulcirene Pe1eira Lau Branch 
Pregoeira - CPLISDR 

Portaria n' 015/2013-SDR 

Autarquias Estaduais 

(Adap 

lvana Maria Antunes Moreira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N'. 014/2013-ADAP 

Processo n•. 2000.239/2013- AOAP 
A Agência de Desenvolvimento do Amapá o AOAP, por 
intermédio do pregoeiro, toma publico. que faré licitaçao na 
modalidade Pregão Presencial. para Registro de Preços. tipo 
menor preço global. para contrataça_o de empresa 
especializada para fornecimento de material de expediente 
para suprir as ··nêcessidades da Agência de Desenvolvimento 
do Amapá. estando à sessão publica marcada para as 
09h00min, do· dia 23 de dezembro de 2013, no auditório da 
ADAP. Alameda Abraão Peres. s/n. Centro. O Ed~al pode rã ser 
obtido junto à Comissa o de Pregao da AOAP (trazer pen drive), 
no mesmo endereço, no horário das 7:30 às 12:00 e das 14:30 
às 18:00 horas. Informações e esclarecimentos serao 
prestados pelo pregoeiro. 

Mac~pã, os d~ de 20,13. 
. __ ;-~' 

(Amprev 

Raimundo Ale~' Gomes da Silva 
Pregoeiro/ADAP 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 

li COMISSÃO ESPECIAL OE LICITAÇÃO • CEL li 
1\DJ. PREG110 PRESENCIAL 009/2013 

1. HOMOLOGO A PRESENTE ADJUDICAÇÃO 
2. PUBLIQUE-SE 

MACAPÁ-AP, 04112/2013 

Joanone'esouza Rodrigues 
Pregoeira da AMP~EV 

RESULTADO FJNAL 00 PREGÃO PRESENCIAL 009/2013-
CEUAMPREV 

OBJETO: Aqulslçao de Tonnor e Cartucho 

EMPRESA: A. SALOMAO OE ALMEIDA· ME 

Vencedora dos itens 04, OB, 09 e 10, conforme abaixo: 

Item Descrição Quant. Valor Valor Total 
unltârlo 

04 Tonner 60 RS RS 
02612A-HP 110,00 6.600.00 

-12A-
PRETO 

(DIÁRIO OFICIAO 

08 1 Ílfl~l·:~ I 

ibA- I 
CE278AO

PRETO 
(CARTU~~O 

DUPLO• 
09 Tonner HP 

126A-CE 
312A

Amare1o 

10 Tonner HP· 
126A- CE 

J11A-Azul 

TOTAL 

120 

120 

~s 
LJ/,iL 

n~ -
1~.262,tN 

R$ R$ 
126,00 15.120,00 

R$ R$ 
126,00 15.120,00 

R$ 
51.102,00 

Macepá-AP, _[j_t...l.s2._t JOI-5 

.... / 
..... ~- .. 

Carlos .RólleltO' dO$ Anjos Oliveira 
Diretor ~II!Ciéionte da Amapá Previdência 

~~ COMISSÃO ESPECIAL OE LICITAÇÃO • CEL li 

: 

' 
I 

AJ)J. PREGAO PRESENCIAL 009/2013 

1. HOMOLOGO A PRESENTE ADJUDICAÇÃO 
2. PUBLIQUE-SE 

MACAPÁ·AP. 04/1212013 

Josilon ê Õu:;a Rodrigues 
Pregoeira da AMPREV 

RESULTADO FINAL 00 PREGÃO PRESENCIAL 009/2013-
CEUAMPREV 

OBJETO: Aquisição da Tonner e Cartucho 

EMPRESA: L. S. ARAUJO JUNIOR 

Vencedora dos Itens 05, 11 e 13, conforme abaixo: 

Item Oescrtçao Quant. Valor Valor 
unitário Total 

05 Tonner 10 I RS R$ 
C7115A- HP 111,90 1.119,00 
15A-PRETO 1---RS 11 Tonner HP 120 R$ 

126A- 127,00 15.240.00 
CE313A-
Magenta 

13 TonnerHP 60 RS R$ 
126A- 275,90 16.554,00 

CE3.12AD· 
Preto 

(CARTUCHO 
OLiPLOl 

TOTAL . R$ 

--------------------0-···----- 32.91~~ 

Macapá-AP, C 11 1~_1~(.1 

. _____ ... --- . 

Carloa !W~mfdos Anjos Oliveira 
Diretor P}ée!llente da Amapá Previdência 

I' COMISSÃO ESPECIAL DE UCITAÇÃO o CEL . li 
1\DJ, PREGAO PRESENCIAL 009/2013 

1. HOMOLOGO A PRESENTE ADJUDICAÇÃO 
2. PUBLIQUE-SE 

MAC.'.PÁ-AP, 04/1212013 

RESULTAOO FINAL 00 PREGÃO PRESENCIAl 009/2013-
CEUAMPREV 

OBJETO: Aquisição do Tonner o Cartucho 

EMPRESA: COMERCIAL ANA'S TORK • LTDA 

Voncedora dos hens 06, 07, 12,14 e 15, conlorme abaixo: 

Item Oescriçao Quanl I Valor Valor 

·1---n I unitário -~ 
06 Tonner R$ R$ 

C6436A- HP 113,00 8.136,00 
36A 

07 Tonner I 15 RS RS 
C6615NL-MT 123,00 1.845,00 
TONNER 
1611(CÓNICA 

I~ MINOLTADI 
1611) 
(CARTUCHO i DUPLO) 

12 I TonnerHP 120 

I 
R$ R$ 

126A-CE 127,50 15.300.00 
I 310A-Prel~ -
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14 Tonner o Lex 
MarkZO 

1320(colorido) 

15 CartuchO Lex 
MarkZO 

1320(prelo) 

TOTAL 

12 

.12 

.. ··-
R$ 63,00 I R$ 

996,00 

R$82.00 R$ 
984,00 

I R$ L________________________ 27,261 00 

Macapà-AP, .. i.i:J.J--.bk.t:JQJ3. 
" -- . ,.. , .... ... 

·-···_"',.A.··,.. ..... '· 
Canos R~ dos Anjos Oliveira 

Oire!OJ J!léSÍd!nlo da Amap6 Prevldênc.!_a 

i COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO· CEL 

loDJ, PREGAO PRESENCIAL 009/2013 

1. l:fOMOLOGO A PRESENTE ADJUDICAÇÃO 
2. PUBLIQUE-SE 

MACAPÁ·AP, 04/12/2013 

~;L ' 
Josilene & Souza~odrtguos 

Pregoeira da AMPREV 

RESULTADO fiNAL DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2013-
CEUAMPREV 

. OBJETO: Aquisição da Tonner e Cartucho 

EMPRESA: O. M. BARROS-ME 

Vencedora dos Kens 01, 02 e 03, conformo abaixo: 

Item 

01 

02 

03 

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

PORTARIA N°0703/2013- DETRAN/AP 

li 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe s:io conferidas pelo 
Decreto n° 1786 de 01 de Abril de 2013, tendo 
em vista o teor do Processo . n' 
014.010872/2013 • ~Memo. n° 24212013 -
GAB/DETRANIAP. 

RESOLVE: 
ART 1° - DESIGNAR o 

deslocamento dos servidores ELISABETE 
MARIA SERRA PENAFORT SANTANA, Diretora 
Adjunta, FGS • 4, EUNICE CARDOSO CRUZ, 
Coordenadora de Atendimento, FGS-3, 
ZORAIMA NASCIMENTO BARBOSA, 
Coordenadora Administrativo Financeiro, FGS· 
3, da sede de suas atividades funcionais em 
Macapá/AP até o Estado de São Paulo, no 
período de 14 a 16 de janeiro de 2014, ao 
DETRANISP, para uma visita inloco com o 
objetivo conhecer o funcionamento do 
processo de atendimento ao publico naquele 
estado. 

ART 2• • Esta 
em vigor na data de 
revogando-se todas as 

Portaria entrará 
sua publicação, 
disJ?c;sições em 

co_~r:_tf_io. 



Maca á, 06.12.2013 (DIÁRIO OFICIAL) 

Macapá-AP, 05 de dez bro de 2013-.- ART 2' • Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em 

PORTARIA N' 0715/2013-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 
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 n• 51/98, Resolução 
80/98 do CONTRAN, alteradas pela Resolução 
267/2008, alterada pela resolução 425/2012 -
CONTRAN, e ainda, o disposto nos artigos 311 
e 313 A do Decreto Lei n• 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940, que instituiu o Código 
Penal Brasileiro 

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, FELICIANA 
GOMES CAMPOS, devidamente Inscrita junto 

· ao Conselho Regional de Psicologia /AP, sob o 
n• CRP: 10/00292, Jurisdição Pará/Amapá, para 
execução dos serviços de Psicóloga Perita 
Examinadora, referente aos exames 
psicológicos para obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação, pelo período de 12 
(doze) meses, a contar da data de 30 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 cumpra-se. 

Macapá-AP, 02 de de~ro de 2013. 

N/~--

PORTARIA N' 0720/2013- 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" 
014.010689/2013 Memo. .n• 030/2013-
COOTEC/NENG/DETRAN-AP. 

RESOLVE: 
ART 1" - HOMOLOGAR o 

deslocamento dos servidores, LUIZ HENRIQUE 
MORAES DUARTE, Gerente do Núcleo de 
Engenharia/FGS-2, JONATHAN CARVALHO DA 
SILVA, Chefe de Unidade/FGS-1, REGINALDO 
CALDAS DA SILVA, Auxiliar Administrativo, 
GILVAMIR DE SOUSA BESERRA, Assistente 
Administrativo e FÁBIO MAGAVE SANTOS, 
Assistente Administrativo, da sede de suas 
atividades. funcionais em Macapá-AP até ao 
município de Oiapoque/AP, no período de 22 a 
25 de novembro 2013, a fim de realizar 
sinalização horizontal e vertical daquele· 
município. 

contrário. 

PORTARIA W0723/2013- 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' 
014.010767/2013 Oficio n• 1371/2013-
GAB/SEJUSP. 

RESOLVE: 
ART 1° - HOMOLOGAR o 

deslocamento do servidor ANTONIO JOSÉ 
CUNHA DA SILVA, Chefe de Agência de 
Transito FGS-1, da sede de suas atividades 
funcionais Macapá/AP até o Município de 
Oiapoque /AP, no período de 04 a 06 de 
dezembro de 2013, com o objetivo de dirigir o 
carro guincho deste Departamento, utilizado 
para o transporte de uma viatura da SEJUSP, 
atendendo a solicitação do Ofício n• 1371/2013-
GAB/SEJUSP. 

ART 2' 
em vigor na data 
revogando-se todas 
contrário. 

- Esta Portaria entrará 
de, sua publicação, 
as -'c.Jisposlções em 

/ 

zembro de 2013. 

_Jí.l1lUl!J~~". -.r 

PORTARIA N" 724/2013- 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" 014.010771/2013 • Memo. n• 
0153/2013- GAB /DETRAN, 

RESOLVE: 
ART 1" - HOMOLOGAR o 

deslocamento da servidora MARIA 
CRISTINA GOMES DOS SANTOS, Gerente 
de CIRETRAN/OiAPOQUE- FGS2, para 
viajar da sede de suas atividades 
funcionais em Oiapoque-AP até ao 
município de Macapá/AP, a fim de 
acompanhar os processos desta 
CIRETRAN, pela a falta de sistema alguns 
procedimentos só podem ser realizado no 
Departamento, no período de 24 a 27 de 
novembro de 2013. 

ART 2' - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
révogando-se todas as disposições em 
contrário. 

Macapá-AP. 04 de De~eri{bro de 2013. 
/ 

--J~· 

PORTARIA N'0725/2013- 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 

.. 

Pág.27 

em vista o teor do Memo n• 062 -
COTEC/DETRAN e Memo n• 142/2013-
CREDENCIAMENTO/ DETRAN. 

RESOLVE: 
ART 1" - HOMOLOGAR o 

deslocamento, SEM ÔNUS, da sede de suas 
atividades funcionais Macapá/AP até o Distrito 
do Torrão do Matapí-AP, no dia 23 de 
novembro de 2013, dos seguintes servidores: 
ENDERSON CQSTA BAIA, Gerente do Núcleo 
de Pericias- FGS-2 e MANOEL CARVALHO, 
Responsável por Atividade Nivel 111- FGI-3 
(Equipe do Credenciamento), a fim ·de 
realizarem fiscalização e acompanhamento nos 
pr_ocedimentos médicos para 1• Habilitação; 
FABIO FERNANDES FALCÃO, Coordenador de 
Tecnologia/ FGS-3 e JAIANA CARLA GIAROLA 
CARMEZIM, Chefe de Unidade/FGS-1 (Equipe 
de Informática), a · fim realizarem suporte 
técnico aos equipamentos de informática. 

ART 2" • Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em 
contrário. /7 

,.//,..-

rode 2013. 

PORTARIA N' 0726/2013- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO OEPAR· 
. TAMENTO ESTADUAL DE-TRÂNSITO DO ES

TADO DO AMAPA, 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• 014.010835/13 - Memo. n• 
232/2013 -GAB/DETRAN/AP, 

RESOLVE: 
ART 1° -HOMOLOGAR o deslocamento 

do servidor JOSÉ EDVAN DA CONCEIÇÃO 
PANTOJA, Chefe de Unidade de Transporte, 
FGS1, da sede de suas atividades funcionais 
em Macapá/AP até ao Município de Amapá/AP, 
para desempenhar sua função como Motorista, 
no evento Agropesc, com saída do dia 28.11 a 
02.12.2013 

ART 2" - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicaçio, revogando-se todas 
as disposições em contrário. 

Macapá-AP, OS de Deze rode 2013. 

PORTARIA N"Ol29/2013- OETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMEN
TO 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 Pro
cesso n• 014.010871/2013- Memo. N• 240/2013-
GAB/OETRAN/AP. 

RESOLVE: 
ART 1" - HOMOLOGAR o deslo

camento dos servidores, UESCLEI DA SILVA 
COSTA, Responsável por Atividade Nível 111/ 
FGI-3, RORINALOO DA SILVA, Responsável 
por Atividade Nlvel 111, FGI-3 EDICLEI SILVA 
CORRÊA, Chefe de Unidade/ FGS-1, da sede de 
suas atividades funcionais em Macapá-AP até 
o Munlcipio de Amapá no período de 18 a 
19.11.13 para realização de mapeamento técni
co dos pontos de barreiras das blitz repressiva 
da Operação Lei Seca naquele município. 

ART 2' - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publi 
do-se todas as disposições e 

Macapá-AP, 05 de Dez 

ES DA SILVA 
Tenente M 

o DETRAN/AP 



Maca á 06.12.2013 

PORTARIA N° 0731 - DETRANIAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
E>ecreto n• 1786 de 01de Abril de 2013, tendo 
em vista o teor do Processo N° 
014.01086912013 Memo. n• 24012013-
URV/DETRAN, 

RESOLVE: 
ART 1° DESIGNAR o 

deslocamento dos servidores ELI DE 
MEDEIROS LEITE, Chefe de Unidade de 
Registro de Veicules FGS 1, WILDEMBERG 
PEREIRA DA SILVA, Chefe de Unidade 
Técnica- FGS-1, Resp.Atividade Nivel 111 FGI-3 
PEDRO GALDINO LEITE, Resp. Atividade Nivel 
111-CIRETRAN REGIONAL, FGI-3 para Viajar da 
sede de suas atividades funcionais Macapá-AP, 
para participar do curso de Perito em Vistoria 
Prévia Veicular em CURITIBAJPR nos dias 24 a 
27 de Janeiro de 2014. 

ART 2•. Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em · 
contrário. // 

Macapa- iro de 2013. 

Coordenadoria Admlnistrativo-Financelra/CAF 

RATIFICO a inexigibilidade de 
Licitação n• 02612013-
CAF/DETRAN/AP, nos te~~ art. 
26 da Lei Federal n• 8.666/9~,~ · 

Macapã-A .J2L1 J''· tj2_ 
~~· 

INEXIGIBILIDADE DE LI ClT A 
CAFIOETRANIAP 

:Processo 

Objeto 

llnexigibilid e de Licitação n• 
~26/2013-D TRAN/AP • 
!capacitaçã e Treinamento de 
IPessoal dd Quadro do 
DETRAN-AP. 
curso: AdmtriTstrãdor de · · · 

lstemas Linux. · 
. .,-----,-,---i' 

F~--;-~~-~- rt. 25~ iiíc'isÕ.II, c/c art. 13, i 
1 

un 
1 
a e a 0 inciso VI, da Lei Federal n.• 

1 
ega . .:..6~~/93 e alterações. 

. A. MATOS VIANA • ME : 
CNPJ N.0 15.480.362.0Q.0_1:(l~) j 

R$ 6.580,00 (seis mil 1 
uinhentos e oitenta reais}:_J 

Senhor Diretor-Presidente, 

Pretende o Departamento· Estadual de 
Trânsito do Amapá - DETRAN-AP, contratar a 
empresa J.A. MATOS VIANA • ME - CNPJ n.• 
15.480.362.0001.{)2, para a participação dos 
servidores desta Autarquia: Fábio Fernandes 
Falcão (Coordenador de Tecnologia) e Edson 
Wande"r Santos Quadros (Gerente de Núcleo de 
Segurança e Manutenção), no curso 
"Administrador de Sistemas Linux", com 
fundamento no art. 25, inciso 11, c/c art. 13, 
inciso VI da Lei 8.666/93 e alterações, tendo em 
vista a inexigibilidade licitação: 

Justifica-se a contratação direta da 
enipresa .A. MATOS VIANA • ME, em razão do 
objeto deste processo ser a contratação de 
serviços técnicos para· treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal, através do Curso 
supracitado, que será realizado no periodo de 
02 a 13 de dezembro de 2013, na cidade de 

T 

(DIÁRIO OFICIAO 

~acapá-AP,. para capacitação dos servidores 
acima citados, que desenvolvem suas 
atividades na Coordenadoria de Tecnologia do 
DETRAN/AP, pois o curso de destina á 
"capacitação de profissionais com perfil de 
Desenvolvedor de Sistemas e Rotinas, que 
visem agregar valores tanto ao S.O em si, 
como às Aplicações a serem disponibilizadas 
aos usuários de uma rede de dado·s, onde este 
desenvolverá atividades tais como: 
conhecimento de filtros com expressões 
regulares no uso de comando do· shell e 
configuração de serviços do S.O, 
desenvolvimento de rotinas · (scripts) 
personalizadas e agendadas pelo gerenciador 
de tarefas diár]as e periódicas, compilação do 
kernel do S.O, configuração de periféricos, 
gerenciamento e controle de quotas de disco 
rígido, RAIO (Espelhamento), administração de 
S.O. Linux .com base no ·conhecimento 
consistente de arquivos de configuração 
através de comandos, utilitários e ferramentas, 
dentre muitas outras atividades, compondo a 
formação profissional de um "Linux System 

'Administrator". 

Como a capacitação de servidores públicos 
é um dever do ·Estado, com base 
constitucional, buscando, por via de 
consequência, alcançar a eficiência no serviço 
público. Pois, é notoriamente sabido que na 
maioria das yezes, no caso concreto, é dificil 
estabelecer padrões adequados de competição 
para escolher isentamente entre diferentes 
atividades e .serviços prestados. Neste caso, o 

. problema não é de natureza numérica, mas "se 
relaciona com a natureza da atividade a ser 
desenvolvida ou de peculiaridade quanto à 
profissão desempenhada;' (JUSTEN FILHO. 
Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 11 ed. São Paulo: 
Dialética, 2005). 

Dessa forma, a escolha da Contratada deu
se em razão da experiência, confiabilidade e 
competência que a mesma possui nesse ramo 
de atividade, sendot portanto, uma empresa . 
conceituada, o que enseja a p_restação de 
serviços de elevado grau de satisfação ·e 
qualidade. Ademais, o valor a inscrição está de 
acordo com o praticado no mercado nacional, 
conforme avaliação das empresas deste ramo 
de atividade.: 

Tal contratação tem amparo legal no art. 25, 
inciso 11, da Lei Federal n• 8.666i93; que dispÕe 
que a inexigibilidade de licitação deve estar 
resrita às hipóteses de prestação de serviço 
técnico, singular e· realizado por profissionais 
de notória especialização. 

· 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 eflcá~ia deste ato. 

Macapá-AP, 05 de dezembro de 2013. 

L~ .flUA rJ{0-v· rMIJv ~J t 
ZORAIMA NASCIMENTO BARBOSA :. 

Coordenadora 
Coordenadoria Administrativo-Financeira 

(Diagro 
Marcg Antônio Silva de Sous·a 

PORTARIA· 
N' 08412013-DIAGRO 

0 DIRETOR - PRESIDENTE DA AG(:NCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuições, que lhe são conferidas. 
conlornie Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000:0018712013· 
OIAGRO. 

Pág. 28 

RESOLVE: 

Designar o deslocamnnto dos servidores: 
ELIZETHE ALFAIA LACERDA, Gerenle do NIPOA/DIAGRO. 
código FGS-2, LUCIANA BAilRETO DE ALMEIDA SILVA. 
Gerente do NUDAIDIAGRO, código FGS·2 e CARLOS 
EDUARDO XAVIER, Fiscal Agropecuário. para viajarem da 
sede de suas atribuições, Macapâ!AP. até o Município do 
Oiapoque, com a finalidade do fazer vistoria inicial da 
Empresa P.N.V. de Figueiredo, verificação do tocai de 
abate. reunião com Preféitó sobre regularização do S.I.M., 
realizar levantamento das fndustrias Pesqueiras e do 
transito de pesc~do. no periodo d.e 21 a 26/f0/2013. 

DfH;e cténcia, Cumpra-se e Publique-se. 

Macapa·Ap. 18 de Outubrojlc 2013 

PORTARIA 
N' 085/2013-DIAGRO. 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA ·DO ESTADO 
·AMAPÁ, usando das atribuições. que lhe são conferidas. 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade corn o Processo N' 26000.0018812013· 
DI AGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor: 
ALÉCIO BOIADEIRO AYRES ·. NEGRÃO, Fiscal 
Agropecuârio, que viajou da sede de suas atribuições. 
MacapàiAP, até a Cidade de Belém/PA, com a finalidade de 
participar da IV Conferencia Nacional de Defesa 
Agropecuária, no perioc{o'de 30109 a 0511012013. 

Dê-se ciênc1~. Cumpra-se c Publique-se. 

PORTARIA 
N' .086/2013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÉNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições, que lhe são conferidas, 
confonhe Decreto N' 0633 do 25 de Feverairo de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.0019212013· 
DI AGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento das servidoras: 
KELLY DA SILVA GONÇALVES c ANGELA MARIA BRAGA 
LOBA TO. ambas' Fiscal Agropecuário, para viajarem da 
sede de suas atribuições, MacapáiAP, até' a Cidade de São 
Luiz/MA; com a finaltdada de participar do XVII Encontro 

, Nacional de Educação Sanitârla e ComuniCação para a 
Saúde (ENESCO), a fim de fomentar as ações de Educação 
Sanitária no Estado do Amapá, no periodo de 28110 a 
01/11/2013. 

Dê-se cicncia, Cumpra-se c Publique-.;e. 

Mac~·~: Oddc 2~13_ 
·. ~--~.,. 
.....__-~~~. 
MARCO ANl()j(jÍ SILVA DE SOUSA 

,Piíét, - Presidente. 

PORTARIA 
N' 08712013-DIAGRO . 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DJ:FESA E INSPEÇÃO ÀGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições, que lhe são conferidas, 
conformo Decreto N' 0633 de 25 do Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N" 26000.0019312013· 
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do sef\lidor 
. ADENILSON GUEDES DE SOUZA. Chefe da 
UNIIGIDtAGRO. código FGS-1, que viajou da sede de suas 
atnbuiçoes, MacapaiAP, até o Município de Laranjal do 
Jari, com a finalidade de participar do PPA. Plano de 
Participação de Governo, no pcriodo de 13 a 1510912013. 

Oê-sc ciência, Cumpra-se e Publique-Se. 

Macap<i·Ap, 21 de Outuhro gc 2013 
.. -----.... &........-: . 

''/?:?.:7 ~õA0:00isiCvÂ·O!;S~USA. 
_eiretor- pre~i-~en_t_c. 

PORTARIA 
N' 08812013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atrobuicões. que •lhe são conferidas,· 
conforme Decreto N' 0633 do 25 .de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o_ ~recesso N" 26000.00196/2013· 



Maca á, 06.12.2013 

DI AGRO. 

RESOLVE 

Humdo~j;;.r o tJpsloCcHlW·nto elos servi<ion::S 
ALVAIW RENAJ'O CAVALCANTE DA SILVA. Coordcn<~úor 
do CODAIDIAGR.O. código FGS-3. e KELLY DA SILVA 
GONÇALVES, Fisr.~l Agrop.,cuano. que vrajaram da sede 
de suds atribuicõas. Macéipã!AP. ate o Munic'1pio de 
Oiapoquc. com a finaliUadc de particip(tr tias ações de 
Educação San1tána no Munic.ipio, através da Ação 
"Caravana da Participação- Governo Mais Perto de Você". 
Atendendo a solicit~;~ção di:l direçào desta Agencia. no 
periodo No 13 a 1510912013 

Macôpà-Ap, 21 de Outubro de-2013 

"---- . ,P./:~-;/ . -
J é .r;- y." 

MARC'õ;;:"NTIYIIilo SILVA D~ sousA 
01retór;: Presidente. 

PORTARIA 
N" 08912013-DIAGRO 

O DrRETOR - PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições. que lhe são conleridas, 
conformo Decreto N" 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. de 
conforrnidôde com o Processo N' 26000.00194/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Dc-siynar o deslocamento do scrvtdor· 
ADENILSON GUEDES DE SOUZA. Cl1efc da 
liNAG!OIAGRO. Código FGS-1. fJard viajar da sede de suas 
atrit;utçõcs. MacLlpárAP, ate o Muntcipro nc Orapoque, com 
11 frnaircfade de f}rtrticipar da reunião dos GT"s do_Conselho 
elo H~o OiapoQtiC {lado brasileiro) I! reuniões têcnrcas do 
Governo do Amapa, no período de 21 a 26/1012013. 

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

Mac~pil-Ap, 21 de. Outubro rle 2013· 

-· ~/. ---- . 
MARCO ANTONIO SILVA DE SOUSA 

Diretor- Prcs.idcnte. 

PORTARIA 
N" 09012013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAP Â, us.1ndo das atribuições, que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.0019512013-
DIAGRO 

RESOLVE: 

Destgnar o deslocamento das servidoras· 
ANGELA MARIA HRAGA LOBATO e KELLY DA SILVA 
GONÇALVES, amb'as Fiscais Agropecuárias para viajarem 
da sede de suas atribuições. Macapá/AP, até o Município 
de Pracuuba, com a finalidade de participar de açõos de 
Ecjucação Sanítâria no Municipio, no pcriodo dr 21 a 
23/10/2013. 

Oé-se ciência. Cumpra-se c Publique-se 

Macap~·Ap. 21 de Outubro de 2013 

----~~.· 
MARCo'ííNTOt:IIO SI LCA DE SOUSA 

Oi~_sttf;- Presidente. 

P O R. T A R I A 
N' 09112013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuiçoes. que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. de 
conformrdade corn o Processo N' 26000.0019712013-
DIAGRO. 

RESOLVE 

Homologar o deslocarnonto da servidora: 
NADNAMARA RABELO SILVA, Fisc•l Agropecuário. que 
viaJOu da sede de suas atnbuiçócs, Laranjal úo .JariiAP, até 
o Munir.ip1o de Macapá, com a finalidade de receber 
materiais <le nrvulgação da Campanha de Vacinaçào contra 
Febre Aftosa e recebimento do veJculo da UVL. no periodo 
de 14 a 1611012013. 

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

Macapa'Ap. 21 de OutubJ.C de 2013 
. . . ./?--'~. 

·.-----::-:·> 
MARCO ,y<TÓNIO SILVA DE SOUSA 

·oíret~r- Prcsid~1tc. 

PORTARIA 
N' 09212013-0IAGRO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DI AGRO 

RESOLVE· 

Des.igna.r o de~locamento da servidora: 
MELISSA DOS REIS FREITAS, Fiscal Agropecuàrro, para 
viaj~r da sede de suas atribuiçôes, Macapá/AP. até o 
Municipio de Oiapoque. com a finalidade de fazer vistoria 
inicial da Empresa RPM Pescados (P.N.V. de Figueiredo); 
verificaçao do local de abate no Município, reunião com 
Prefeito sobre regularizaçao do S.I.M: realizar 
levantamento das lndustrias Pesqueiras e do trônsito de 
pescado, no período de 21 a 2611012013. 

Dê-se c.1~nr.ia. Cumpra-se c Pllbliquc-sc. 

Maca pá-A p. 21 de Outubro de 2013 

;;:;.;' r 
f • : ~ _::2::.: 

MA~Sil.I/A DE SOUSA 
Oircj.Oi- Presidente 

PORTARIA 
N' 093/2013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuiçóes, que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade corn o Processo N' 26000.0019912013· 
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento do servidor: DIOGO 
CELSON BARBOSA NUNES, Chefe da UNIFIDIAGRD, 
código FGS-1. para v1ajar da sede de suas atribuiçbr.s, 
Macapã/AP, flté os Municipios de· Pedra Branca do 
Amapari, Serra do Navio, ltaubal. Laranjal do Jari u Vitória 
do Jari, com a finalidade de fazer levantamcmo 
contábil/financeiro do exercício de 2013, no período de 21 a 
26/10/2013. 

Oé-se r.iência, Cumpra-se e Publique-se. 

Macapa-Ap. 21 d~.Outubrq.de'2013 

• -,~:/f?;.E 
MARCOANTO~Ó~A~ESOUSA 

DüelÓr.r Presidente. 

PORTARIA 
N" 094/2013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENlE DA AGÉNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usôndo das atribuições. que lhe sao conferidas, 
conforme Decreto N" 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. de 
conformidade corn o Processo N' 26000.0020012013-
0IAGRO. 

RESOLVE. 

Homologar o deslocamento da servidora: 
ANDREA CRISTINA COSTA DA SILVA. Fiscal 
Agropecuário, que viajou da sede úe suas atnbuiÇODS, 
Macapá/AP, até o Muuicipio de Tartarugalzmho, com· a 
finalidade de fa7cr atividades de pildronizaçao no 
Munícipio. no período de 21 a 26110/2013. 

Dê-se ciência, Cumpra-se e Puhlique-Sc. 

/Óm:?tor- Presidente. 

PORTARIA 
N' 095/2013-DIAGRO 

O OlHE fOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuiçoes. que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N° 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.0021112013-
0IAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor: 
ERASMO MACHADO MENDONÇA, Técnico ern Extensão 
Rural. que viaJOU da sede de suas atribuiçbes, Arquipélago 
do Bailiquc/AP, atP. Macap.í. com a finalidade de rca!i1.ar 
ações na UVUMacapa, com ~nvio t:' r~Jcebimcnto de 
documentos, fazer treinamento de padroniLação de açOes 
da OIAGRO. no período de 23 a 2910912013 

Oe-.se ciência, Cumpra-se c Publique-se. 

Macapa~Q6 de Novem rode 2013 

( - ........._ ~:"-=· 
--'-·--·-:f.-

MARCO A~O SILVA DI: SOUSA 
~~r- Presidente 

PORTARIA 
N' 09612013-DIAGRO 

0 DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuições, que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de·25 de Fevererro de 2013, de· 
conformidade com o Processo N' 260,00.0019812013-

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições, que lhe sao conferidas, 
conforme Decreto N" 0633 de 25 dê Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00211!2013· 
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DI AGRO. 

RESOLVE 

Homologar o deslocamento do scrvrdor: 
ERASMO MACHADO MENDONÇA, Tecnrco ern Extensão 
Rural, que viajou da.sede de suas atribUições, Arquipélago 
do BailiqueiAP. ate Mocapa. com a finalidade de realizar 
ações na UVL!Macapã, com envio e recebimento de 
rtocumCntos, fazer treinamento de padronização de acóes 
da DIAGRO. no período de 2811 O a 031111201 J. 

Dê-se ciência, Cumpra-se c Publique-se. 

PORTARIA 
N" 09712013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuições, que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00207/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento dos servidores: 
WILKENS FERREIRA DOS SANTOS, !lAGO BALTAZAR 
CARDOSO. ambos Fiscais Agropecuáno e JOSE CLAUDIO 
PUREZA BARRETO. Auxiliar Operacional em Serviços 
OivNsos, pê1ra viajarem da s~de de suas atribuições, 
Municipio de Mazagão até as localidades de Rio Camaip1, 
Vila Nova. Bispo e Beija Flor. corn a finalidade de fazer 
busca de inJdimplcntcs c agendamento de Vacinação 
Assistida. no período de 11 a 16111/2013. 

Dê-se ciência, Cumpra-se c Publique-se. 

PORTARIA 
N" 098/2013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições, qu~: lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.0020912013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento dos servidores,: 
TIAGO BAL TAZAR CARDOSO, Fiscal Agropecuário e JOSE 
CLAUDIO PUREZA BARRE10, Auxiliar Operacional ern 
Serviços Diversos, pe~ra viajarem da ~ede de suas 
atribuições. Município de Mazagão, atC as localidades óe 

. Rios Mazagão Velho, Maracâ, Preto e Ajudante, con1 a 
finalidade de fazer busca de inadimplentes c agendamento 
de Vacinação Assistida. no periodo de 18 a 23111/2013. 

Dê-se ciência, Curnpra.se e Publique-se 

PORTARIA 
N" 09912013-DIAGRO 

O DIRETOR- PRESIDENTE OA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando dôs atribuições. que lhe sao conferidas. 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. do 
conlormiflade com o Processo N' 26000.0021012013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o desloca1nento dos servidores: 
ALDEVANDRO PEREIRA SILVA, Chefe de UNERIDIAGRD. 
código FGS-1 e ALECIO BOIADEIRO AYRES NEGRÃO. 
Fiscal Agropecuário, que viajaram da sede de suas 
atribuições, Município de Pedra Branca do Amapari, até as 
localidades de Sete Ilhas, Xivete, Tucano 1 e 2, Nova 
Divisao, Cedro Novo c Arrependido, com a fir,alidade de 
fazer busca de inadimplentes e fa1.er divulgação da 4• 
Etapa de vaéinação contra febre aftosa. no período de 04 a 
0911112013. 

Dê-se ciência, Cumpra-se c Publique-se. 

PORTARIA 
N' 0101/2013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA ·E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
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AMAPA, usando das atnbuiçbcs. que lhe sào confcrodas, 
conforme Decreto N" 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. de 
cOflfonmdade CM1 o Processo N' 26000.00221/2013· 
DI AGRO. 

RESOLVE· 

Homolc!Jar u OL·~IoGHnt•nto Ou servidor. 
KLEIJER GRAUCIO LJE I'ARif, l·1sc"l Agrupccuano, que 
Vl<lJOll da sedt~ nr. sua~ atun,úçócs. fl.'tnrHcipto oc M:1C:.ilj1;J, 
ittC o tlistrito do Pacl!i. com~ tmalioadc oe lo:uer !Jusca ih~ 
Inadimplentes c fazer diVlJigaçno da .:·• Etapa de va:mncil:> 
r:O!ltlrt tnt1r? aftosa. no periorltl nç 30110,,07/11/7013 

Oó·SC C1êncta, Cumpra se c PubltQIIC·SC. 

PORTARIA 
N' 0102/2013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA OE 
DEFESA E INSPEÇAO AGROPECUARIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuições. que lhr. sno conferidas. 
conlo.rme Oer.rcto N~· 0633 de 25 dl.' Fevcretro nc 201 J. de 
confotmkiade com o Processo N' 26000.0022412013· 

DIAGRO. 

RESOLVE 

Homologar o dt'slocamcnto dos 5crviC1ore>s: 
GICELIA DE FÁTIMA RODRIGUES DI:: MIRANDII, BRUNA 
VIANA SOARES, ambas Fi,c•l Agropccuiino c IIDNILSON 
GUEDES DE SOUZA. Cncfc <W UNIIGIDIAGRO, coct1go 
t·GS-1. que vrajaram da s~dc ue suas êltribuiçõcs, 
Mumcíp10 de Macapã, atê as localidades de Ambê. Sãu 
Pedro uo Bois, BR A56. Campina Grande. com ~ tnialid3dc 
de fazer busca de inadimplentes da UVL de Macapà, 
georrefcrcnciamento de novas propriedades c divufgaçao 
da 4' Etapa de vacinaçao contra febre aftosa. no período 
de 31/10 a 01/t 112013. · 

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

PORlARIA 
N' 010312013-DIAGRO 

O DIRHOR - PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGMPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuiçOc:;, (lur. lhe sác conferidas. 
conforme Decreto N" 0633 de 25 de Fcvereito de 2013. de 
conformidade com o Processo N' 26000.00226í201 3· 

DIAGRO. 

RESOLVE· 

Homologar o deslocamento dos sr.r\'idorcs: 
FLAVIO JUNIOR SILVA DE PAULA. OANIELLA RODRIGUES 
DE LIMA c PATRICIA VANESSA CHAGAS PERES, todos 
Fiscais Agropccuáno. que viajaram d~ sede de suas 
atribuições. Município de Macapá. até as localidades de 
Pirativa, Sao Sebastião e São Benedito. com a finalidade de 
fazer vacinação assistida em propriedade de risco. 
atualização cadas.tral e divulgaçiio da Camranha de 
vacinaçao contra lebre aftoso/2013. no período de 09 a 

1 011112013. 

PORTARIA 
N' 010412013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuições, que lhe são confenc;Jas. 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fcvcrc<ro de 2013. de 
conformidade corn o Processo N° 26000.0021512013· 

OIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento dos servidores: 
CARLOS EDUARDO XAVIER c LUCIANA VALOIS BASTOS 
ambos Fiscais Agropecuário, Que viajaram da sede de suas 
atribuições. Mutlic•pto de Macap:i. 'ate u Municipto de 
Oti!.poque com a finalidade de taz.er atcnd1mcnto ao 
publico ê div_ulgaçào da 4A Etapa tlc vac1netção contra 
fclnc aftosa, no período de18 a 2311112013. 

Dê·se ciência. Cumpra-se e Puhlique-so. 
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POR"TARIA 
N' 010512013-DIAGRO 

O DIREJOR - PRESIDENTE DA AGÉNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPA usando do~ atnbuições, que lhe •ão conferidas. 
conlorme Decreto fÍ" 0533 de 25 de Fevereiro de 2013 de 
conformidade corrr o Processo N• 26000.0021912013· 
DI AGRO. 

RESOLVE: 

Oestgnar o c1cslocafrH~nto cio:; smvidorcs: 
ANDREA CRISTINA COSTA Dt. SILVA e WAGNER 
AMI\NAJI\S CARDOSO. ambos tiscois Agropccuario, que 
viaj;u;un dr~ ~cdc: de suas c1tnhuícócs"' Municípto ele 
Macapá, até o Mu~icipio de OiaJ.)oquc, c.:om a ftnalidade de 
fa.ler atendimento ao publico e divulgaçao da 4• Etapa de 
vacinaçáo contra febre af1osa. nn pertodn de 25 a 
30111120 t 3. 

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

PORTARIA 
N' 0106120í3-D1AGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA" AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições. que lhe sao conferidas. 
conforme Decreto N" 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N° 26000.0022812013· 

DIAGRO. 

RESOLVE: 

DesignM o dc51ocamento da servidora SIBELE 
RUBIA RODRIGUES DE ALMEIDA, F1scal Agropecuário. 
que viajarA da sede de suas atribuíçoes, Municipio de 
Macapá. até o Município de Amapá. com a finalidade de 
reali7or hscaliiacao e orgonizar a AGROPESC. Feira 
Agropccutma do Municipio e dar apo1o aos fiscais, durante 
a r;alização do evento. no ~eriodo de 25111 a 02í1212013. 

Dê-se ciência, Cumpra-se c Publique-se. 

PORTARIA 
N' 01071201 3-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usarido das atribuições, que lhe são conferidas. 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. de 
conformidade com o Processo N' 26000.00229!2013-

0IAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o dr.slocarnenlo da servidora BRUNA 
VIANA SOARES. Fiscal Agropecuário. que viaJara da sede 
de suas atríbuiçOcs. Munic1pio de Macapâ, até o Município 
de Amapá. co<n a finalidade de real<7at fiscalizaç~o c 
organizar a AGROPESC, Feira Agropccuaria do Município e 
dar apoio aos f1scais, durante a rcalizaçào do evento. uo 

penodo de :ÍS/11 a 0311212013. 

Dé-sc ciência. Cumpra-se e Publique-se. 

PORlARIA 
N' 010812013-DIAGRÓ 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGêNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuições. que lhe siio conferidas. 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
contormidadc com o Processo N' 26000.0022712013· 

DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores: 
CARLOS;EDUAROO XAVIER c SELMA FIGUEIREDO MELO 
FERREIRA. ambos Fiscais Ag1opccuàrio, que viaj.ram da 
sede de suas ;tribuiçoes. Municipio de Macapâ, atC o 
Municipi~ de Oiapoquc. com a finalidade nc fazer 
atendimento ao publico e ôivulgaçáo da 4 11 Etapa de 
vacinaç~o contra febre altosa, no pcriodo de 04 a 

09111/2013. 

Oé-sc ciência, Cumpra-se c Publique-se. 

PORTARIA 
N" 01 0912013-DIAGRO 
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O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGENCIA OE. 
DEFESA· E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuiçóos, que lhe são conferidas. 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00218/2013· 
DIAGRO. . 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento dos servidores 
RAFAEL SAAVEDRA GfOMES, e CLEYTON NOGUEIRA DE 
OLIVEIRA FILHO, ambos Fiscal Agropccuátio. que viajamo 
da sede de suas .;ttribwçõcs. Murucipio de Macapá. até o 
Mumcipio de Oial)oque. com a finalidade de razer 
atendimento ao Publico e divulgação da 4" Etapa de 
vacinação contra Febre Aftosa, no período de 03 a 
0711212013. . 

Dê-se ciência. Cumpm-se c Publique-se. 

P O R .T"A R I A 
N° 011 012013-0IAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE OA AGÊNCIA OE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando d~s atribuições, que lhe sao conferidas. 
conforme Decreto N~ 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade conÍ o Processo N' 26000.00216/2013· 

OIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o dcstocam~nto dos scrv1dores: 
WAGNER AMANAJAS CARDOSO c SELMA FIGUEIREDO 
MELO FERREIRA, ambOS Fiscais Agropccuãrio. qt;e 
viajaram da sede ·de suas attibuições. Município de 
MacapiJ. até o Municipio de Oia(oquc, com a finalidade de · 
fazer atendimento ao publico e divulgação da 41 Etapa de 
vacinação contra febre aflosa, no periodo de 11 a 
1511112013. 

Dê·se c1cncia. Cumpra-se e Publique-se. 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGRÓPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAP( usando das âtribuições, que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N° 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. de 
conformidade com o Processo N' 26000.0022512013· 

DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores 
HEBER LUIZ MELO MARECO, Fiscal Agropecuário e 
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA GONÇALVES, Chefe da 
NUDA/DIAGRO, cód.igo FGS-1, que viajaram da sede de 
suas atribuiçóes. Município de Macapá, ate a Comunidade 
de Maruanum, com a finalidade de realizar ações de busca 
a inadimplentes da UVL/Macapá, Gcorreferenclamcnto de 
novas propriedades e divulgação da Campanha e 
vacinação contra febre aftosa de 2013, no período de 01 a 
0611112013. 

D~-se ciênc1a. Cumpra-se c Publique-se. 

PORTARIA 
N' 011212013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições. que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N• 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00217/2013-

DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento dos servidores 
HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA e NILO EDUARDO 
MARTINS VENTURA MAGALHÃES, ambos Fiscais 
Agropccuilrio. p~ra viajnrcm da sede de suas atribuições. 
Muuicipio de Macap~. ilté .o Município de Oiapoque. com a 
finalidade de realizat atendimento ao Publico c fazer 
ctivulgâcão da 4' Etapa de vacinação contra febre aftosa. 
110 período úc 09 a 1411212013. 

Dl!-sc ciéncia, Cumpra-se e Publique-se. 
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PORTARIA 
N' 01131201 J-DIAGRO 

0 DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuiçóes. que lhe sad conferidas, 
couforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013., de 
conformidade com o Processo N' 26000.00302/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidOr 
ADENILSON GUEDES DE SOUZA, Chefe da UNAD/DIAGRO, 
cod1g0 FGS·1. que viajou da sede de suas atribuiçOcs. 
Município de Macapá. até o Município de Serra do Navio, 
com a finalidade de dar apoio a ações de busca de 
inadimplentes no Município. 110 periodo de 11 a 12111/2013. 

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

PORTARIA 
N' 0114/2013-DIAGRO 

O. DIRETOR- PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÀ, usando das atribuições. que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Proce~so N' 26000.00303/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento do servidor 
ADENILSON GUEDES DE SOUZA, Chefe da UNAD/DIAGRO. 
código FGS-1, para viajar da sede de suas atribuiçóes, 
Município de Macapá, até o Munidpio de Amapá, com a 
finalirlacle de dar apoio aos trabalhos da DIAGRO. no 
período de realização AGROPESC do Município, no 
periodo de 22111 a 02112/2013. 

Dó-se ciência, Cumpra-se e Publique-se: 

PORTARIA 
N' 0115/2013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÁO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuiçoes, que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00306/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento do servidor CARLOS 
DE JESUS PEREIRA, Assessor Tecnico/ADINIDIAGRO, 
código FGS-1, para viajar ria sede de suas atnbuiçbes, 
Mtmicipio de Macapã. até o Município de Amapá, com a 
f.inolidade de fa1.er cobertura fotográftca da ação de 
Ftscaliznçao dos Fiscais Agropecuário da OIAGRO, duran{e 

·a 25" Exp_osiçào Agropecuária e Pesca do Amapã 
(AGROPESCI, no período de 25/11a 03/12/2013. 

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

P .0 R T A R I A 
. N' 0116/2013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições. que 1t1e são conferidas. 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00309/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento . do servidor 
LUCIANA BARRETO DE ALMEIDA SILVA, Gerente do 
NUDAIDIAGRO, código FGS-2, para viajar da sede de suas 
atribuições, Munic1pio de Macapá, até o· Município de 
Amapá, com a finalidade de ocornpanhar o Diretor 
Presidente nos eventos que ocorreráo no Município { 
cursos d capacitação de vacinadores c AGROPESC ), no 
poriodo de 25/11a 01/12/2013. 

Dê-se ciência, Cumpra-se e Publique-se. 
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PORTARIA 
N' 011712013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE D.A. AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições, que lhe sao conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. de 
conformidade com o Processo N' 26000.00310/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamenlo dos servidores 
RAFAELA NUNES FERREIRA, KELLY DA SILVA 
GONÇALVES, CARLOS EDUARDO XAVIER e RAFAEL 
SAAVEDRA GOMES. todos Fiscais Agropecuário, para 
viajarem da sede de suas atribuições, Município de 
Macapa, até o Município de Amapá, com a finalidade de 
participar do curso de capacitaçao de vacinadores 
agropecuários c fisc~lizar o evento agropecuário -
AGROPESC, atendendo' a solicitação da direção desta 
Agencia, no período de 25 a 30/11/2013. 

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

PORTARIA 
N' 0118/2013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇAO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuições. que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, ele 
conformidade com o Processo· N' 26000.00311/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento dO servidor DAVID 
ENRIQUE LAGOS RODRIGUES, Chefe da UDEFI/DIAGRO. 
código FGS-1, para viajar da sede de suas atribuições, 
Município de Macapã, .ató o Município de Amapã, com a 
finalidade de participar do curso de capacitaçáo de 
vacinatiores agropecuários e fiscalizar o evento 
ayropecuario - AGROPESC, atendendo a solicitação da 
direção desta Agencia, no período de 25 a 30/11/2013. 

Dó~se ciência, Cumpra~s·c e Publique-se. 

PORTARIA 
N' 011912013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÀRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições, que lhe sao conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00308/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Designar o deslocamento da servidora 
WAL·TERLINY ALMEIDA SANTOS COSTA, Chefe de 
GabineteiDIAGRO, código FGS-3, para viajar da sede de 
suas atribuições, Municipio de Macapã. até o Município de 
Amapa, com a finalidaqe de acompanhar o Diretor 
Presidente no evento Agropecuário AGROPESC, no 
Município, no período de 29/11 a 01/12/2013. 

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

PORlARIA 
N" 06312013·DIAGRO 

O DIRETOR ~PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DEFESA E INSPEÇAO AGROPECUARIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando d~s atnbuiçõcs, que lhe sào conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. rlc 
conformidade corn o Processo N'' 26000.0013712013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar Õ deslucJ•ne~ltO ao servidor: 
ADENILSON GUEDES Df SOUZA, Chcle tJa 
UNI\GIDIAGRO. cód•go FGS·1. que viajou· da sede <le suas 
atribu1çbes. Mac:apiJ·AP. até os Municipios de Laranjal e 
Vitória d~ Jari, tom a flnaiHtaúL• du particiPar da açao para 
a revisao do PPA nos Municipios, ação do Govcrr'o maís 
Perto de Você,. 110 penado de 21 a 2410812013. 

Dê-se cienc1a. Cwr:pra.se e Publique-se. 

PORTARIA 
N' 06412013-DIAGRO 
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O DIRETOR - PRESIDEN1E DA AGÉNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇAO AGROPECUARIA 00 ESTADO 
AMA..,Ã, usando das atnbuições. que lhe são r.onfcndas. 
coulorme Decreto N' 0633 de 25 de Fev~rciro de 2013. de 
conlorrn•<lane com o Processo N' 26000.00140/2013-
DIAGRO 

RESOLVE: 

Homolo~Jar o doslocarnento :ias .servidor':!~: 

ALVI\f<O RENATO CAVALCANT[ OI\ SiLVA. Caordo•lador 
da CODA/DIAGRO. códifio FGS-3 c KELLY DA SILVA 
GONÇALVfaS. f-Iscal Agropcr.uario, t;,ue vi~jí:lra~n da scdf: 
elA suas atribuições, Mt~capá-(\P ate os Mun1c:ip10S de 
Pcd1í.l Branca do Arnapari c Serra do Nav1o. com a 
finalldildc de rcaliL.al ações de Ecluc;tçao Sanitãria nos 
Mun,cip1os. através do Programa Governo Perto de Você -
Carltvana da Participação, no período de 01 a 03.S08/2013. 

Oó-sc ciCncb. Cum~ra-sc e Publique-se 

POHTARIA 
N' 06512013·DIAGRO 

O DIRETOR - PRFSIDENTE DA AGÉNCIA OF. 
DEFESA E tNSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPA. usando das atnbuiçóc:>s, que llw são conlcrJd.as. 
conforme Decreto N" 063J de 25 ele Fevereiro de 2013 de 
conformidade com o Processo N" 26000.00142/2013-
DIAGRO. 

RESOLVI:: 

Hornolonar o d.eslocarnento dos sNvidores: 
PAULO EMILIO DAS CHAGAS VAZ, 01efc rJe 
tJNERIDIAGRO, c6d1go F(;s.1 e NADNAMARI\ RABELO 
SILVA. F1scal Agropccllàrio, que v1.1J;1ram d<1 sede on suas 
atnbuicóes, Laranja do JarifAP, até o MutliCiiJIO de Macapa. 
com a ·finalidade ôr. partiCJp;u de trcinamnnto sohrc 
procet..hmelltos de p<:~droni.laçào de relatório mensal de 
GTAs, no periodo de 25 a 28!0812013. 

DC·sc cu~ncia. Cumpra-se c Puhliqun-sc. 

POf1fARIA 
N' 06612013-0IAGRO 

0 DIRElOR - PRESIDENTE DA AGÉNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇAO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando dils atrmuiçOes, que lhe são conferic1ns. 
co11formc Decreto W 0&33 de 25 de F ever•iro de 2013. de 
conformidade com o ProcP.sso N11 26000.00143/2013-
IJIAGRO 

RESOLVE· 

Homologar o deslocamento do servidor: 
PAULO MAURICIO SILVA DE ALMEIDA, Fiscal 
Ayropccuârio que Vlé!Jílr<lm da sede de sua~ atribuições. 
l art<'lrug,117:mholAP. até v MutHctpio de Macêlpil, com a 
fina1i{1ade ót• participar ele rcund10 SOilrc padroniZOI,"~io de 
proceduncntos operacionais, · no periodo de 25 a 
27108/2013. 

.Dê·se ciéncia. Cumpr<H>C c Publiquc-st>. 

Mi.-n:apâ-Ap, 03 dn ScH~mino de 2013 

PORTARIA 
N' 06712013-DIAGRO 

O DIRETOR- PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das atribuições, que lhe são conluridas, 
conforme Decreto N'·' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00145/2013-
0IAGRO. 

RESOLVE: 

Homologí:tr o deslocamento das st>rvicloras· 
ANG[LA MARIA BRAGA LOBATO e KELLY DA SILVA 
GONÇALVES. arnbos F•sca" Agropcwario. que Vla1aram 
da sede de suas atriblHÇbcs, Macapã!AP, até o Muníc1p1o 
de Laranjal e Vltqna do .. 1ari, com a fmalictr~rlc de re~li.lar 
açbcs de Educação Sanit<iria na açào Governo Mais Perto 
de Vocé. Caravana da Participação, no periodo· de 21 a 
24108/2013. 

Dê-se ciência, Cumpr~~sc _o Publique-se. 



Maca â 06.12.2013 

PORTARIA 
N' 05812013-lliAGRO 

O OI RE 1 OR - PRESIOENTF DA AGENCIA llE 
llU~S/1 E INSPEÇAO AGROPECUARIA DO ESTADO 
AMAPÁ usando das atribUiçóes. que lhe são confcridets. 
conforllle Decreto Nu 0633 de 25 de Fevereiro de 2013. ôr: 
conformidade corn o Processo N" 26000.00146/2013-

DIAGRO. 

RF.SOl.VC: 

I iotnulo~;é.ir tJ :Jc~locamcnto das scrvidorê:ls: 
ANGEL,\ MA%\ BflAGA LOOf, i O c KELLY IJA SILVA 
GONÇI--~LVE.S. arntJos F~scêlis Agropecu:Jrio, que viajaram 
da sede óe suêls atrihwçõcs. Macapá/AP. atr. n Munkq.Jio 
Ó<! t-\.lfiHIJal c Vitôrie~ do Jar •. corn a fHialidade de rciiii!M 

açncs de Educaçao San•tária na aç5o Governo Mais Perto 
de Vot;ê, CêHtwana da Participação, no periodo de 29 a· 
31;0HI201 3. 

P0l1TARIA 
N° 06U12013-0IAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE 011 AGÊNCIÀ DE 
DEFESA E INSPEÇAO AGROPECUÁRIA DO F.STADO 
AMAPA. usando das alribUiçocs. que lhe sao cunfcridas. 
conforme Decreto N'.l 0633 de /5 de Fcvcrr.iro cir. 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.0014712013-
DIAGRO 

RESOLVE: 

Homologar o dc::;loccmu.!nto dos Sl·rvu.Jorcs: 
BflUNO l:lRil 0 PINTO. Chefe etc UNF.RIDIAGRO, r.ódcgo 
FCS-1 JACKSON SILVA ~F.flREIRA. Agente de 
Fiscahzaçáo AgrouccujrHJ. que v1ajaram da sede de suas 
;~tnbtuçóes. Cut1as rio Al'il9utln/AP, ate o MtH11Ci~•o ôc 
Macapã/AP, com a lin~lid;~de de par'tic1p;~r da retJnt;Jo 
tec111ca de pi:ldronização de ações, no pcriot.Jo dl) 26 ~ 

27108/2013 

DC se c1êncw. Cwnpr~~ se c PubliquC·Sl! 

POf1lARIA 
N'0701~013·DI/•GRO 

0 DIRETOfl •· PRESIDENTE DA AGÉNCI/1 DE 
DEFES/, E INSPEÇÃO AGROPECUAf<IA 00 ESTADO DO 
AMAPA. usttndo das a1nbu1ç.ocs q1m lhe s;io cnnfcrul<ls. 
cunforrn(! Decreto N° 0633 de 25 tlc Fcvcrcuo de 7.013. 
t:Or\Siól'!r;~ndo o l~or doMemo. N"" 04512013-CODA/OIAGRO. 

R E SOl '<I. 

lransfcril o Scrvi<lrlf LEONIOAS flODRIGUES 
DE FREITAS .JUNIOil Loolcccuslo. or.upanle do Cat(JO 
Efetivo c.le Fiscal Awopccuáno, lotaria no Matadouro 
FHI1"'P. par:• dcsr.mpenhor suas ativ1daUes-luncion~is no 
Posto de Fiscahi'ação dn t<.M 9 

Rcvoga·sc a Porta11a n' 003/2013-UIAGRO. de 
07Lie Ji:llll!iro uc 2013 

POI<fARIA 
N" 0711701 3-IJIAGRO 

O ll111UOI~ - f'llESIDENTE DA AGÉNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGIWf'tCUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ, usando das êltriiJlJiçõcs, que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 do Fevereiro d{! 2013, de 
conformiúadt~ com o Proc~sso N<l 26000.0016312013· 

DI AGRO. 

HouiOtcoar .o (IU~tm:;unc~nto tiGs S1Jrvuforc~. 

AL\'t'\HO R(Nt,TO CAV.AI.CAt:'f'E DA ~··ILVA, Cnon1r.n;u1r.r 
~c; coot~IOIJ\GHO .<:('')dzt;O j:G$-J c GCHSON OI\ Sll.VA :1E. 
SOUZA. Motorist<:J Oficz~l dó! Dlrt!lon<•. córii!JO FGI·2. ql!c 
viõJJrarn da se ele dn !HJa:. atntltdçõcs. Macap31AP, ;;,t0 o 
Munidp•o ·du CuHas do Ar.aguari. r.orr. i1 linalidaôc d(.• 
rct~li7M cJ(amc de tuhctculos~ no~ ~nimais, em 
propricd<:~Ut.?~ com aito ir!l:ic:c. ind;c.:Jdo pela inspeção tlc 
matadouro. uo periot1o 'h! 19 317i0f!0013. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA 
N· 07?1201 3-DIAGRO 

O .OIRCTOR ·· PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E !NSPEÇÀO r.GROPECUARIA DO ESTADO 
AMAP/\. usando tlag o:~tribluçoes, QU{! lhe san r:orlfr.nnas, 
conforme Decreto N' GGJJ c1c 25 de f'(.·v~wiru de 2013 de 
~.:ontormitladc com o Processo N;l 2G000.001~9/2013 

lliAGRO. 

RF.SOLVf 

Homologar 0 deslocamento dos ~;erviUorcs· 
WILKENS F[RflEiflA I)OS SANTOS. f·cscal A\J(<cpec11ano c 
\'VILSON PAST ANA I) f, SI: v r •. 1\u.xili,u 1\<lministr.!tivc, que 
vi~jaram da sed(> de ~11:~:~ ~:nt~tuçru:s. r~1íl1.:lf]OIO:AP, atC a 
lo.:afldildC rte M;:JLa;J~CJ \'clno t••m a llne~hrlace <ir rca~11:1r 

caphlt<l de morcegos hcrnatofa~os. nu JJCriodt.l t.Ju O!l rt 

1110912013 

Dê-se r.icnc•a. Curnpra·S(! e Publique-se. 

PORTARIA 
N"07312013 DIAGRO 

O DIRETOR - I'Rf:SIDENTE DA AGÉNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 00 ESTADO DO 
AMAPÁ. u5ilndn das atnhutçocs que lhe ·são conferidas. 
conforme Decreto N' 0533 de 25 etc Fevereiro de 2013, 
considerando o teor do Mcmo. N" 066.']01.3· 
UVLISANTANAICOOAIDIAGRO. 

RESOLVE: 

lotar na Unidade Vetcrinãria local rfo Município 
de Sanlena e Scrvcdor,, llANI~Ll.A HOlJRIGUES DE LIMA, 
UICdica Vctt.•rinário. o<.:upcwte d:1 Cttryo Efetivo de F1scal 
Agrooncuânn. pertencente ao Quodro de Pessoal Civil do 
Governo do F.stado rto Atnap<i, QIJC passará desempenhar 

. suas atividades funcionats. 

POFlTARIA 
W 074/201J·DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
llEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando das al'ribu1ções. que lhe são contcnrias, 
conforme Decreto Nc 0633 Ut• 25 <Jt• ruvcrciro de 2013. Uu 
conform•dfldo com o Procns~o Nr 26000 0017012013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homolognr o dcslncam,:nto llo scrv1Uor: 
HICOR OF. AZEVEDO PEDFWII<A. Fiscol f•!Jfopccuárin. que 
viajou da sede de s:•as atri.!Juic.;ocs. MacapúfAP, atê éi 

Cid~cic de Bclém/PA, eom ii llll.1ficl~rl'~ de ro~1!i2.1r curso de 
julg:<tmcnto das raças butJahnas 110 Eslado Uu Parã. no 
pcrioao de 13 a 1 i'109/2013. 

DC-sc Ciência, Cumpra se c Publique-se. 

PORTARIA 
N• 075/2013·DIAGRO 

O DIRETOR -PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA Ei INSPEÇÃO 1\GROPECUÀRIA 00 ESTADO 
AMAPÁ, usando das atnbltiçócr.. que lhe são conferidas, 
conforme Occrctn N' 0633 de 25 de Fevereiro ~" 2013. de 
confucrnidade com o Prnr.csso N' 26000.00169/2013· 

OI AGRO. 

HESOl.VE: 

Ocs1gnar . o dcslocarnctiiO dos servir1orcs: 
DAVID ENRIQUE LIICOS IWIJRIGUES, Chefe de 
UNER/DIAGRO. r.ndi9o f"GS·1 c HAFAEt SAAVED'lA 
GOMES, f'isc<:tl A!J'opr.c\IMIO, para viaj~Hctn dH sede de 
suas atrítHnçor.s Macd~;J;fdl ;.1tf.o a r.o:r C1o Rio Pcdrc1ra. 
t:om a fmahdadr. de. la7cr captura c ~.:or\lrolc de morr.r.yos 
hcrnatolagos no ruhro nos~a senhora de rátirHa. no 
período de 07 a 10/10/2013 

or..sr. ciência. c~llnf.J'a·SC c Puhliqur.-!'iC. 
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llP.FESA E INSPEÇÃO AGROPECUARIA 00 ESTADO 
AMAPA, usando das alnbuiçór.s, que lhe sao conlcridas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade r.om o Processo N' 26000.00171/2013-DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homoloyar o deslocamento dos sr.rv1úorcs: 
DI\NIEtLA RODRIGUES DE LIMA e rLÁVIO JUNIOR SILVA 
DE PAULA, ambos Fiscal Agropl!Cuário, r;uc 'JI.1j2tam ela 
sede de suas atribuições. Santana/AP. ai é as lnr.~lirtaclcs c1c 
lgarapê t1o Lago, Limão I c 11. Marwmwn c PirJtivo. com a 
finalidade de busca de lnadimptr.nlcs, F.Our.açao Sanllâria. 
Atualizaçiio Cadastral c Georelcrcnciamcnto: no período de 
19 a 21109/2013. 

Oê:-sc ciénc.•il. Cumr'Jra-~~c c Publique se 

PORTARIA 
N"07 71201 3-0IAGHO 

O DIRETOR - PRFSillENTE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPECÀO f,GflOPECUÁRIA DO ESTADO 00 
AMAPÁ, usando das alnbuiçbcs que lhe sao confcr1das. 
conforme Dccr~to N'J 0633 dn 25 de Fevereiro de 2013 
cunsider•ndo o !cor do Mcrnu. N' 0139/2013-GAOIDIAGRO.' 

RESOLVF. 

Transferir o Scrvirtor NILO t:DUARDO MARfiNS 
V. MAGALHAES. Engenheiro Awônorno, oc.:u~anlt> do 
Cargo EfetivO de F1sr.nl Agrc.pr.c:tdmo. c!1 Unu1:utn 
Vctnrinãna Local do tlluf'ucipro de Sar1la11a,• para 
dcscrnpcnhttr -:;uas (JtivioiHlc~ runr.::ionais no ·posto Fixe co 
Aeroporto rlc M;u:ap.i, em ~.ub!'.tlt•uçl\o ~ Scrvicior~ EfHKA 
KZAN DA SILVA, Fiscal A[tropccu~ria. 

P O H TA R I A. 
N" 07812013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÁO AGHOPECUÁRIA IJO ESTADO 
AMAPÁ. usando das atribuicõcs, que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 063J de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00177/2013-
0IAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o dr.slor.;unc~nlo do servidor: 
r.DENILSON GUEDES llf: SOU?.~. Chefe <la 
UNAG/DIAGHO. comgo FGS-1. que v•~Jou da sede de suets 
atribuições. Mar.apã!AP, <lté o Mtmltirin de Oiapoqllc. com 
a finalidade de participar da ,,ç;ío para ~~ rcvis~JV do PPA. 
no Muruc1p10. açi\o do Governo Mais Perto de VocC. no 
periodo de 13 a 15/0912013 

De-se c1Cnc•~. CurnpnH;.c c Publique-se. 

PDRlARIA 
N' 07912013-DIAGRO 

O DIRETOR -·PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
"DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECLIÀRIA DO ESTADO 
AMAPÁ: usando das atribuiçQes. que lhe_ são c~nferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.00178/2013-

DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o c.Jesloca:mcnto da servidorit: 
WALTERLINY ALMEIDA SANTOS COSTA. CMfc de 
Gabinete/DIAGRO, cód;yo FGS-3 que viajou da sede de 
suas atribuições. MilcapátAP. ate os Munidpios de 
Oiapoque c CalçocllC. com a finalid<:Jdc de participar da 
éJt;ãu para a revisão do PPA, nos Municipios, ação do 
Governo Mais Perto de Você. no período de 09 e 

15/09/2013. 

Ob·se cióncia. C umpra-so e Puhliquc-sc. · 

PORTARIA 
N'OB0/2013-DIAGRO P 0 ll T A R I A 

N' 076/2013-DIACRO 
O DIRETOR - PRESIDENT.E DA AGENCIA DE 

. .9 DlllETOR - PRESIDENlE DA AGÊNCIA Dl' DEFESA E INSPEÇÀO AGROPECUARIA DO ESTADO DO 



Maca á, 06.12.2013 

AMAPÀ. usando das atnbuiçôes que lhe sim conferidas. 
conforme Decreto N" 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, 
considerando o teor doMemo. N' 014312013-GAB/DIAGRO. 

RESOLVE: 

Art. 1'- -Nomear a Servidora WAL TERL Y SANTOS 
PAGLIARINI. ocupante do cargo de Provimento Efetivo de 
E<tensronist,1 Social. Classe 3', Padrao I. para R.esponder 
Interinamente pela Gerencia do Núcleo de Analise, 
Registro e Rotufagem/OIAGRO. sem ônus para a 
Aclrninistraçâo Estadual. 

Art. 2°- Dê-se C1énciê1, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DO DIRHOR PRESIDENTE, em Macapa-Ap 01 
de Outubro de 2 ----...._ ·• 

PORTARIA 
N'. àB112013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ. usando rias atnbuiçóes. que lhe são conferidas. 
conforme Decreto N' 0633 de 25 do Fevere!fo de 2013, de 
confonnidade com o Processo N' 26000.00181/2013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores: 
SIBELY RUBIA RODRIGUES DE ALMEIDA. Chefe de 
UNERiDIAGRO, código FGS-1. ALINE PEREIRA ENClNA, 
GICELIA DE FATIMA RODRIGUES DE: MIRANDA, ambas 
F.st:al Agropccuana e GERSON DA SILVA DE SOUZA, 
Motol"ista Oficial da Diretoria, código FGI- 2. que viajaram 
da sede de suas atrihtliçõcs. Macap<3/AP. até a localidad~ 
de Maruanum I. corn a finalidade de fazer açáo de busca a 
inadimplentes, realizando F AI, Termos de Notificação, Auto 
de lnfracão e o que coubor. no pcriodo·de 11 a 1210912013. 

oc.sc c1Cnc1a, CLmlpra·SC e Publ1quc-sc 

Macapa-Ap. 08 de 01>11Jt!>'Ydc 2013 

. -···· -~z-~~~ 
... 1 ;--~" 

<------- -
MARCO ANTO.N!0_51LVA DE SOUSA 

Dnet~,0residentê. 

PORTARIA 
N' 082/2013-DIAGRO 

O DIRETOR- PRESIDENlE DA AGENCIA DE 
DEFESA E INSPEÇAO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
AMAPÂ. usando das atribuições. que lhe são conferidas, 
conforme Decreto N' 0633 de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade com o Processo N' 26000.0017912013-
DIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor· 
CARLOS EDUARDO XAVIER, F1sca! Agropecu<irio que 
VlaJOl• Jc; sNh1 de suas atritlutçóes. M;;u..:apã:AP até u 
M1HliC1pio de Amapã. com ~ finalidade oe acompanhar 
cH.;ões desenvolvidas nas cinco unidéid~s liO atcndunento 
ao prodUtor, referente a supervisão d:Os trabalhos 
desenvolvidos. no período de 16 a 30/0912013. 

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

PORTARIA 
N' 08312013-DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA E 
INSPEÇÃO AGROPECUARIA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, conforme 
Decreto n' 0633, de 25 de Fevereiro de 2013, de 
conformidade Processo n' 0184/2013-DIAGRO. 

RESOLVE: 

Art. 1~ . Conceder adtantarnento em nome da servidora: 
WAL fERIINY ALMEIDA SANTOS COSTA ocupante do 
cargv Corntsstonado de Chefe de GatHrtel~/DIAGRO, RG __, 
n"076621-SSPIAP e CIC: 664 .. 017 477-34, pertencente ao 
Quadro Efativo do Governo do Estado do Am;~pá, no valor 
de RS 4.000,00 !Quatro Mil l<eais). dc5trnados para atender 
demandas de pequeno vulto referente a Campanha de 
Vacinação Contra Febre Aftosa, despesas de pronto 
pagamento com Material · de Consumo e Serviço de 
Terceira Pessoa Juridica em caráter de urgéncia e 
impossivel de serem determinadas prevtarnentH através 
desta 01,\GRO 

An f..J. O iirftantarncnto concedtdo r1P.vcrâ 5er aplicado no 
~~~~r .l.(b de (Gtl) sessenta d1as a contar da presente data. 

Art. y>- 'A. referida despesa dcvcrã ser empenhada na Fonte 
de Recursos· FR - (0240) Programa de Trabalho 
20.122.0001.2001, elementos de despesas 33.90.30 • 
.Material de Consumo. RS 2.000,00 (Dois Mil Reais) e 
elemento de despesas 3390.39 - Serviços de Terceiro 
Pessoa Jurídica, RS 2.000,00 (Dois Mil Reais). 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art 4° · A responsável pelo adiantamento deverá 
ap(Cscntar prestação de conta no prazo de 15 {Quinze} 
dlaS, a contar do tcrrnir10 da data oe aphcaçao, constante 
110 Arl. 2"' 

Dê-se ciéncia, cumprí:I·Sl' e publiquu-sc. 

Adalberto Carvalho Ribeiro 

CORDENADORIA DE AÇÕES E 
DESENVOLVIMENTO 

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE 
JUSTIFICATIVA 

N° 025/2013 - CAD/EAP 

Ratifico nos termos da Lei n• 8.666/93 
e suas alterações 

lrfl Em:19/11/2013, 

r ~~~~v . 
ADALBERTOlc~.IJVALHO RIBEIRO 

Diretor-~~sidente da EAP/AP 
.Decreto n•, 3179/2013 

AÇÕES DE PROCEDIMENTO 
PROCESSO: N° 130203.2013.0143 
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE 
INEXIGILIBILIDADE LICITATÓRIA N° 014/2013 
INTERESSADO: CAD/ EAP . 

OBJETO : contratação de pessoa física para 
ministrar o curso introdução ao cerimonial de 
eventos institucionais aos servidores públicos 
da área de cerimonial do GEA. 

ADJUDICADA : CLEODON 
ROMANO DE MEDEIROS GONDIM. 
VALOR TOTAL: R$ 2.880,00 (dois mil e 
oitocentos e oitenta reais). 

Submeto à elevada 
consideração do Sr: Diretor-Presidente da 
Escola de Administração Pública • EAP o 
presente CANCELAMENTO da justificativa, ao 
objeto e valor supracitado, para contratação de 
pessoa física para ministrar o curso de 
Introdução ao · Cerimonial de Eventos 
Institucionais, a ser ministrado aos servidores 
públicos pertencentes ao quadro estadual ou a 
disposiQão do Estado. 

Justifica-se o presente 
CANCELAMENTO por razões administrativas 
da Escola· de Governo do Estado do Pará, 
parceira da , EAP e órgão de lotação do 
adjudicado Professor Cleodon Romano de 
Medeiros Godim, CPF 018897612-49. 

Macapá- AP, 19 d 

Cleube Gu 
Coord. de AçÕes e Des volvimento CAD· EAP 

Decreto n• 2305/2013 

(I EF 

Ana Margarida Castro Euler 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 012/2013-IEF/AP 

O Instituto Estadual de Florestils éo Est;1do do Amapá, a:r2.v~s de~t;~ 
Pregoeira, Çesignada pela Portaria n2 06S/2013, levam ao 
çonheciml?nto dos interessados que, rara realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, t;po ;'llenor preço por item, sob a 
forma de REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto contralaç5o de 
empresa especializada para prestação de serviços páro LOCAÇÃO DE 
VEfCULOS, sendo veiculas tipo VAN, e PIGK-UP, que será reeida pel• 
cei n.' 10.520, de 17.07.2(}32, Decreto n' 7892, de 23/01/2013, lei 
Complementar n9 123, de 14.12.2005, pela Lei Complementar 
Estadual n2 0044/2007, 21/12/2007 e, subsidiariamePie, pe!a Lei N.V 
~.666, de 2.1.06.93, durante 1.2 (doze) meses, a suprir a demanda do 
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Instituto f::stadual ~e Florest3S do Amapá, conforme especificaçõe~ 
conStantes no anexo I deste edit(ll. A referida !:citação ocor .. erá no 
dia 17 de dezembro de 2013, às 10 (dez) hor.lS, na sala de Reunião do 
Instituto Estadual de Florestas do Amapá, n• 675 - Centro. nesta 
cidade. 
O Edita! completo poderá ser adquirido no endereço acima çitado,.de 

segunda à sexta-re;ra, no horário das DB:CO os 12:0~ e das 14:00 às 

18:00 horas, mediante apre~ent3ção de peodrive ou pelo site 

~~yJ.il..•f.op.cav.br, bem como qualsquN outros escli?reci•nentvs 

necrss~rios, pelo te!efone n~ 3131-2668/31312569. 

Macapá,05 de dezembro de 2013. 

M•Dirl~arques 
Pregoeira/IEF 

(IPEM 

Nilson José Pereira dos Santos 

Portaria n•. 071/2013/GAB 

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

RESOLVE: 

AUTORIZAR os servidores Jociel de 
Carvalho Fenaz - Especia!Jsta em Metrologia 
Legal-NM/CTO-IPEM/AP e Yurl Gagarlm 
Bemérguy Gantusa - Especialista em Metrologia 
Legal-NM/CTO-IPEM/AP a se deslocarem da 
sede de suas atribuições em Macapá - AP, até a 
cidade de Porto Alegre-RS, no período de 16/12 
a 20/12/2013, para participarem do CURSO DE· 
ATUALIZAÇÃO DE l-EGISlAÇÃO REFERENTE A 
CRONOTACÓGRAFOS E CURSO 
COMPLEMENTAR DE REALIZAÇÃO DE 
r:NSAIOS EM CRONOTACÓGRAFOS. 

Dê ciência, registre-se e cumpra-se. 

Macapá (AP), 04 de_ dezembro de 2013. 

fJ+(\ 
Ronaldo Gel~~ S~v~ de Souza 

Chefe de Gabinete ~8\1-t{stltuição no cargo 

Portaria n". 072/2013/GAB 

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

RESOLVE: 

AUTORIZAR os seiVidores Da.nilo 
Carvalho Ferreira - Digitador -NM do IPEM/ AP, 
Fernando Ramos Cabral Técnico em 
Infonnátlca-NM do !PEM/AP e Jimmy Anderson 
C. da Trmdade- Digltador-NM do IPEM/AP a se 
deslocarem da sede de suas atribuições em 
Maca pá- AP, até a cidade de Porto Alegre-RS, no 
período de }7/12 a 19/12/2013: para 
participarem do ENCONTRO DE INFORMÁTICA. 

Dê ciência. registre-se e cumpra-se. 

Macapá (AP), 04jt-dezembro de 2013. 

/ "'· . :'(40 \ . 
Ronaldo Gel~~'siJ~; de Souza 

Chefe de Gabinete ~ni sug.s1_itu!ção no cargo 
De Diretor-Presidente do IPEM/AP 
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(Jucap J 
Jean Alex dê Sousa Nunes 

PORTARIA N° 21/2013- JUCAP 06 de dezembro 
de 2013 

O PRESIDENTE DA JUNTA 
COMECIAL DO AMAPÁ JUCAP, 
usando das suas atribuições que lhe 

·. conferidas pelo art. 23, inciso I, da lei 
n•· 8.934/94 e art. 25, inciso XVII, 
Decreto n• 1.800/96 c/c ar. 92. inciso 
XVII do Regulamento da Junta 
Comerciai do Estado do Amapã, 
aprovado pelo Decreto n• 0711 de 
23103 do G.EA 

Considerando a Normativo n• 84 de 29 de Fevereiro 
de 2000. que dispõe sobre a habilitação, noineaçao. 
matricula e seu cancelamento de tradutor público e 

· interprete. comercial e de outras providências. em 
seus arts 1 o•·e 11 •. 

RESOLVE: 

Art. 1°- Nomear para tradutor ad hoc do 
idioma português para o idioma inglês a Sra. 
Heloisa Helena Miranda Melém, brasileira, solteira. 
docente. CtC n• 593639,AP, CPF n• 395.038.792-
72, residente e domiciliado Rua Professor Tostes 
3779. bairro Buritizal, CEP 68900-01 O. Para fins de 
traduçao de documentos pessoais e escolares do 
Sr. Leonardo Verde Leite. 

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

Dê-se ciência e cumpra-se. 

Macapá/AP, 06 de dezembro de 2013 

Decreto n.• 3366, de 31.08.2012. considerando o que 
consta no memo. rt'' 037i2013- DBQ/LACEN. 

RtSOLVE: 

DESIGNAR os servidores .João Luiz 
Montanari - Especialista em Metrologia Legal, Raul 
Ne\•és Tavares - Auxiliar de Laboratório c Arolde do 

_ Nascimento Ferreira - Moto.rista, para se deslocarem 
da sede de suas atividades Macapá·Af>, álé os 
municípios de MazagãoiAP, Laranjal do Jarf/AP, 
V(tória do JárííAP, Porto Grande/AP. Ferreira 
GomeslAP, Pedra Branca do Alnapari/AP e Serra do 
NaviotAP, no período de 26!11/2013 a 05/12/2013, a 
fim de tealizarein a "Coleta de Amostras de Água e 
Anl\iise Flsico-Qulmlca", com ônus para o LACEN. 

Macapá·AP, 26 de ilovembro de 2013. 

PORTARIA N' 121_/201J-LÀt:EN 

A DIRETORÀ PRESIDENTE DO 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚHLICA, no uso das prerrogativas que lhe confere a 
lei n.' 0338, de 16.04.97, regulamentada pelo Decreio 
n.• 5528, artigo 47, inciso XX, de 09.12.1997 e o 
Decreto n.• 3366, de 31.08.2012, considerando o que 
consta no mérilo. n°036/2013- DàQ/LACEN. 

RESOLVE: 

l . !() . . 
,LLtt1tttt{tk ~~J;'eu-1/Li.!á 

Raimundo Rot:fsues diVSilvá' ' : ... 

DESIGNAR os servidores Evaldo de Castro 
Silva • Chefe do Serviço de Química c Bromatologia -
FGI 3, Newton Oliveira do Cànito - Téc-nico em • 
Laboratório t Samuel Sou7.a da Costa - Secretário 
Administrativo do DAFILACEN - FGI I, para se 
deslocarem da sede de suas atividades Macapá-AP, até 
os municlpios . de Tartamgalzinho/AP, Amapá/AP, 
CalçoeneíAP e Oiapoque/AP. no perlodo de 10 a 19 de 
de1.embro do ano em curso, a fim de realizar a "Coleta 
de Amostras de Água e Análise Físico-Qulmka", com 
ônus para o 'LACEN. 

MacaE?.:.f9 de novembro de 2Q.!_3. 
Vice-Presidente/ JUCAP 

A Junta Comercial do Estado do Amapâ - JUCAP 
informa que a Ata n' 231, referente ao perlodo de 01 a 
30.10.2013, que trata: 

· Os documentos deferidos: Sociedade Anônima 
Aberta; • 
- Sociedade Anônima Fechada; 
· Alleração; · 
- Extinção/Destrato; 
· revogação de Procuração: 
- Empresa de Pequeno Porte: 
- Consórcio de SOciedade; 
Estao expostos no site da JUCAP, no endereço: 

vrww.1ucap.ap.oom.br. 

Gabinete da Junta Comercial do Estado do Amapá, 
em 06 de nov'Jbro de 2013. 

~,. \ J~)~··; # é ' . 'de' . . . -t'-t . ' 1 ' ;,ftj 1 ~undo tr' ues a '-iJf / / · 
Vive-Presidehte!JUCAP 

(Lacen J 
lvanete Costa Amanajás (interina) 

PORTARIA N' 120/2013-LACEN 

A DJRETORA PRESIDENTE DO 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚBLICA, no uso das prerrogativas que lhe confere a 
l~i n.• 0338, de 16.04.97, regulamenll!da pelo Decreto· 
n.• 5528, artigo 47, inciso XX, de 09.12. I 997 c o 

~~·~ 
Jvancte Costa A1nanajãs 

Diretora PreMdente 
Interina 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
JUSTIFICATIVA N° 52/2013- CPL!LACEN-AP 
DISPENSII. DE LICITAÇÃO 
ADJUDICADA JOSE MURILO GIRINO 
NOGUEIRA JUNIOR ME CNPJ 
05.250.796/0001-54 
PROCESSO N° 17.000.239/20í3-LACEN 
RECURSO: FONTE. 0101 I PROGRAMA. 
10.122 0170.2226/ ELEMENTOS DE DESPESA 
3390.39. 
OBJETO RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
CORPORATIVA DE ANTI VIRUS KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 
FUNDAMENTO LEGAL - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 23. 11. "a" 
e 24, 11. PARÁGRAFO UNICO. TODOS DA LEI 
8.666/93 E SUAS AL TERAÇÓES 
VALOR RS 7 680.00 (sete mrl, serscentos e 
orienta reais) 
Senhora Drretora Presrdente. 
Submeto a elevaaa consrderação de Vossa 
Senhoria a presente JUStif:cativil amparada 
legalmente sob a égrde dos ART 23 11. "a" e 24. 
11. PARÁGRAFO UNICO. TODOS DA LEI 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES . objetivando a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA CORPORATIVA DE 
ANTI VIRUS . KASPf'RSKY ENDPOINT 
SECURITY FOR BUSINESS para o LACf'N/AP 
com a empresa JOSE MURILO GIRINO 
NOGUEIRt, JUNIOR ME CNPJ 
05 250 795/0001-54. Tal aqursição totaliza o vaior 
de R$ 7 680,00 (sete mrl, seiscentos e oitenta 

Pâg. 34 

reais). por um período de dois anos e bonifrcação 
de mais um ano. 
Justifica-se a presente contratação ante a 
necessidade de contenção de riscÓs no sistema 
operacronal de computação Jé'l que o simples uso 
rndrca a potencralrdade de risco de contaminação 
por programas maiicrosos. 
Ressalta-se. por oportuno, que o preço proposto 
pela adJudicatária. está compatível com os 
praticados no mercado, est~ndo a mesma 
devidamente habilitada ao fornecimento do , 
objeto. 
.Assim posto, em cumprimento ao artigo 26 da Lei 
Federal N° 8.666/93 e alterações. rogo a Vossa 
Senhona se drgne ratificar a presente justilic.atrva 
e determrhe sua publicação no Diário Okral do 
Estado, para que obtenha eficácia. com seus 
efEtltos legais. . 

Macapá, qs de dezembro de 2013. 

-r~t~~~~'-;;~;iitãiiií15;~ .... 
Presrdente da CPLILACEN-AP 

RATIFICO NA FORMA DA LEI 
Macapa. b5t.}.2.12013 

~:iJOo 0~ /....\\. ... ~ ••• ,L 
IVANETE DA O~ A~~ 

·Diretora Presidente l~ina LACEN/AP 

COMISSÃO PERMANENTE bí: LICITAÇÃO 
RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADÉ: PREGÃO ELETÓNICO N° 015 
/2013- SRP 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
bATA DE ABEfÜÚRA: 13/11/2013. 
HORÁ: 10h30min (Horário de Srasilia) 
OàJETO: Registro de preço para Aquisição de 
Equipamentos para o Serviço de Controle da 
Qualidade de Medicamentos. 
PROCESSO: 17.000.179/2013 
EMPRESAS VENCEDORAS 
EMPRESA 1: METTLER-TOLEDO 
INDUSTRIA E COMÉ.RCIO L TOA 
ITEM 01 - VALOR UNITARIO R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais.); ITEM 02 - VALOR 
UNITARIO R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais.) 
EMPRESA- 2: DISMAL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS DO AMAPA L TOA 
ITEM 03 - VALOR UNITARIO R$ 885,00 
(Oitocentos e oitenta e cinco reais.) 
EMPRESA 3: INSTRUTEMP 
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO L TOA 
ITEM 04 - VALO'R UNITARIO R$ 1.100,00 
(Hum Mil e cem reais.) 
EMPRESA- 4: ETHOS E! RELI EPP 
ITEM 05 - VALOR UNITARIO R$ 1.300,00 • 
(Hum Mil e Trezentos Reais ): ITEM 06 -
VALOR UNITARIO RS 1.250,00 (Hum Mil e 
Duzentos e Cinquenta Reais.); ITEM 07 -
VAlOR. UNITARIO R$ 20.000.00 (Vinte Mil 
Reais.) 
EMPRESA - 5: AGILENT TECHNOLOGIES 
BRASIL LTDA 
ITEM 08 - VALOR UNITARIO R$ 223.000,00 
(Duzentos e vinte e três Mil Reais.) 

Macapá-AP. 04 de Dezembro de 2013 

/.~..,.., J; ;}";/; (}A ~ ) (1-:">"1 ...., . 
1 son Brito Ca pos 

Pregoeiro I LACEN-AP 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Na forma da Lei n° 10 520. Inciso XXI do Artigo. 
4°, procedo a Adjudicação do P~egM Eletrônico 
n• 015/2.013 para as empresas: EMPRESA- 1: 
METTLER-TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 
ITEM 01 - VALOR UNITARIO RS 60.000,00 
(Sessenta mil reais.); ITEM 02 - VALOR 
UNITARIO R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais.) 
EMPRESA- 2 DISMAL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS DO AMAPÁ L TOA ITEM 03 -
VALOR UNITARIO. R$ 885.00 (Oitocentos e 
oitenta e crnco reais.) EMPRESA - 3: 
IN.STRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 
L TOA ITEM 04 - VALOR UNITARIO R$ 
1.100,00 (Hum Mil e cem reais.) EMPRESA- 4: 
ETHOS EIRELI EPP ITEM 05 - VALOR 
UNITARIO R$ 1.300,00 (Hum Mil e Trezentos 
Reais); ITEM_06 - jL~LOR UNITARIO RS 
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1.250.00 (Hurn Mil e Duzentos e Cinquenta 
Rears.); ITEM 07 - VALOR UNITARIO R$ 
20 000,00 (Vinte Mil Reais.) 

EMPRESA - 5: AGILENT TECHNOLOGIES 
BRASIL L TDA ITEM 08- VALOR UNITARIO R$ 
223 000.00 (Duzentos e vinte e três Mil Rears.), 
para reg1stro de preço para Aqursição de 
Equipamentos para o Serviço _de Controle da 
Qualidade de Medrcamentos. 

Macapá-AP,D4 I 11. 12013. 

f,~J~;.-"" -:? ,_t (?·::tr--
.. Gíbson irito Campbs 
Pregoeiro I LACEN-AP 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Drretora--Presidente lntenna do Laboratório 
Central de Saúde Pública do Amapá usando 
das atribuições que lhe·são conferidas por Lei, 
considerando os cntérios legais da Legislação 
Pertinente e observando os preceitos do Inciso 
XXII do Artigo 4° da Lei ·n• 10.520, resolve 
HOMOLOGAR. o Resultado do Pregão 
Eletrónico n• 01512013, que adjudicou o objeto 
da presente licrtação as empresas: EMPRESA- · 
1 METTLER-TOLEDO INDUSTRIA E 
COMERCIO L TOA 
ITEM 01 - VALOR UNITARIO R$ 60.000,00 
(Se~senta mil reais.), ITEM 02 - VALOR 
UNITARIO RS 50.000,00(Cinquenta Mil Reais) 
EMPRESA- 2 DISMAL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS DO AMAPÁ L TOA ITEM 03-
VALOR UNITARIO R$ 885.00 (Oitocentos e 
oitenta e cinco rears.) EMPRESA - 3 
INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 
L TOA IÍEM 04 - VALOR UNITARIO R$ 
1.100.00 (Hum Mil e cem reais.) EMPRESA- 4 
ETHOS EIRELI EPP ITEM 05 - VALOR 
UNITARIO R$ 1.300,00 (Hum Mil e Trezentos 
Reais.): ITEM 06 - VAtOR UNITARIO RS 
1.250,00 (Hum Mil e Duzentos e Cinquenta 
Reais); ITEM 07 - VALOR UNITARIO R$ 
20 000,00 (Vinte Mrl Reais.) EMPRESA - 5: 
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL L TDA 
ITEM 08 - VALOR UNITARIO R$ 223.000,00 
(Duzentos e vinte e três Mil Reais.), para 
registro de preço para Aquisrção de 
Equipamentos para o Serviço de Controle da 
Oual1dade de Medicamentos. 

HOMOLOGONA FORMA A 
LEI N" 10.520 DE 17/07/2002 

~-~-6~ 
lvanete Costa Anpanajás ' 

Diretora Presidente lnl&fina LACEN-AP 

A Diretora Presidente do Laboratório Central de 

Saúde Pública do Amapá, torna sem efeito a 

publicação do Extrato do Contrato n• 01612013 -

LACEN. publicado no Diári9 Oficial de 18/11/2013 

n• 5595, Pagrnas 17 e 18. 

Macapá-AP. 05 de dezembro de 2013 

~r!:-".-~ ·:J ~ 
IVANETE COSTA AMANAJ 

DIRETORA PRESIDENTI;/LACEN -INTERINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 17 000 197 !2013 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCí/1L N° 
012:2013 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM • 
OATA DE ABERTURA 06/12/2013 
HORA: o9·3o horas. 
OBJETO Regrstro de Preços para a contratação 
de empresa especralizada para o fornecimento 
de combustíveis (Gasolina Comum. Óleo 01esel 
S10 e Óleo Diesel Comum) para o abastecimento 
dos veiulos ofrc>a>s e o G-rupo Gerador do 

(DIÁRIO OFICIAL) 

LACEN 
EMPRESA VENCEDORA POSTO DE 
COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI EPP PREÇO 
REGiSTRADO ITEM 01 - R$ 2.85 (dois reais e 
oitenta e cinco centavos), ITEM 02 - RS 2,90 
(dois reais e noventa centavos): ITEM 03 - RS 
2.47 (dois rea,s e quarenta e sete centavos) 

- lei~ til i(!.,_ r,< <C . <!)A<-<-~-\. 
Maca!:~.['P_ . ?:@ de-~e . bro de 2013 

Tà-~R~~ina 'Coimbra 
-Pregoe1ra tLACEN-AP 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Na forma da Ler n° 10 520 InCISO XXI ·do Artigo 
4 .. procedo a Adjudicação ao Pregão Presencial 
n° 012/2013 PROCESSO 17.000 19712013 
OBJETO. Re91stro de Preços para a contratação 
de empresa especializada para o fornecimento, 
de combustivers (Gasolina Comum. Óleo Diesel 
S10 e Üleo Dresel Cornuml para o abastecimento 
dos veículos oficiais e o Grupo Gerador do 
LACEN para a empresa POSTO DE 
COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI EPP PREÇO 
REGISTRADO. ITEM 01 - R$ 2 85 (dors rears e 
Oitenta e cinco centavos): ITEM o2 - R$ 2,90 
(do1s rears e noventa centavos). ITEM 03 - R$ 
2,47 (dOIS reais e quarenta e sete centavos) · 

TERMO DE HOMOLOGAÇii.O 

A Drretora Presrdente do Laboratório Central de 
Saúde Publica do Amapá usando. das atribuições 
que lhe sao conferidas por Lei considerando os 
cr1térros legais da Legislação Pertrnente e 
observando os prece1tos do Inciso XXII do il.rl:go 
4° da Lei n• 10 520. resolve HOMOLOGAR. o 
Resultado do Pregão n• 012/2013, que ad;udicou 
o objeto da presente licrtação a Empresa 
POSTO DE COMBUSTIVEIS JAHDINS 'EIRELI 
EPP PREÇO REGISTRADO ITEM 01 - RS 2,85 
(dois reais e oitenta e crnco cenlavos). ITEM 02 -
R$ 2.90 (dOIS rears e noventa centavos). ITEM 03 
· f~S 2,47 !dois reais e quarenta e sete'centavosi. 
Pregão P'esencra1 n• 012/2013 PROCESSO 
17.000197/2013 OBJETO Registro de Preços 
para a contratação de empresa espec1alrzada 
para o fornecimento, de combustivets (Gasolina 
Comum, Üleo Diesel S10 e Oleo Diesel Comum) 
para o abastecimento dos veicules oficiais e o 
Grupo Gerador do LACEN 

Macapa-AP ( C·t I ~.;zo, 3 · 

HOMOLOGO NA FORMA DA LEI N° 10.520 DE 
17/07/2002 

~-'-'-'· _}~:. ,,:·, :\,_;__._;,~1~·:.~
lvanete Costa ArníJna;as -

D1retora Pres1dente lnterr~? do LACENIAP 

Sociedades ·de Economia Mista 

(CEA 

Francisco Antonio A. Correia Lima 

EXTRATO DO 1' TERMO ADITIVO AO 
. CONTRATO N° 006/2013- DICOC/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ- CEA E N. DO N. FARIAS - ME, PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS, 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
O presente termo aditivo tem por objeto a 
readequação do valor do contrato, em face de 
equivoco ria elaboração do termo, para o fim de 
acrescentar ao valor global o equivalente as 
despesas com a prestação. de serviços 
especializados de Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, nos termos da Portaria 
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Ministerial n• 3.214/78 e da Norma Regulamentar 
n• 4 , nos termos do art. 65, I da Lei n• 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO: 
O valor do contrato originariamente fixado em R$ 
118.000,00 (cento e dezoito mil reais) 
permanecerá inalterado e fará face as despesas · 
com a Elaboração e implementação do Programa 
de ·Controle Médico de Saúde Ocupacional -
PCMSO, sendo acrescentado ao valor original a 
quantia de RS 258.371,00 (duzentos e· cinqüenta e 
o1tG mil trezentos e setenta e um reais). que fará 
face as despesas com a realização de exames 
clinicas para emissão de atestados de saúde 
ocupacional, representando valor estimativo em 
relação a quantidade de procedimentos e 
funcionários a serem submetidos. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O valor global do Contrato 
que era R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), 
passara ao importe de R$ 376.371,00 (trezentos e 
setenta e seis mil trezentos e setenta e um reais). 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO: 
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo 
correrão por conta da Dotação Orçamentária 
prevista no Orçamento da CEA, através da fonte 
de recurso n• 1- Recursos Próprios, Unidade 
Orçamentária n• 23037 - DEPARTAMENTO DE 
GESTÃO DE PESSOAL - 8376 e Elemento de 
Despesa n• 4104010121- Serviços de Terceiros -
475, conforme Nota-de Empenho n• 03330312013, 
de 23 de Setembro de 2013, estando ·o montante 
do dispêndio a ser efetuado por conta deste 
aditivo limitado ao valor global pactuado_ na 
Cláusula Segunda do presente Termo 
Por estarem assim ajustadas em relação ao 
conteúdo deste TERMO ADITIVO, assinam o 
mesmo em quatro vias de igual teor, devendo este 
instrumento ser publicado no Diário oficial do 
Estado do Amapá, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias. DATA DE ASSINATURA: 26 de Setembro de 
2013 
Signatários: Pela Cea: José Ramalho de Oliveira, 
Azolfo Gemaque dos Santos e Jucicleber 
Francisco da S. Castro. 
Pela Contratada: Nelio do Nascimento Farias. 

Macapá (AP), 03 de Dezembro de 2013. 

FRANCISCO A ALMENDRA CORREIA LIMA 
p,,.,.irlPnh> rt" r.FA 

EXTRATO DÓ 4• TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 011/2011- DICOC/CEA -

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ- CEA E DISTRIBUIDORA FLORESTA E 
SERVIÇOS L TOA - ME, PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO EQUILIBRIO 
ECONÔMICO FINANCEIRO: . 
As partes em comum acordo resolvem prorrogar o 
prazo de vigência do Contrato n° 011/2011, nos 
termos do art. 65, 11 da Lei n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e clausula décima primeira do 
Contrato Inicial. com vigência de 11/08/2013 até o 
dia 31112/2013 ou antes com a celebração do 
Termo Contratual para execução dos serviços da 
empresa que está sendo contratada para serviços 
de leitura . de medidores de energia com 
faturamento em tempo real. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO: 
O valor deste não sofrerá reajuste. o valor mensal 
do Contrato permanece o equivalente a RS 
99.230,04 (Noventa-e nove mil. duzentos e trinta 
reais e quatro centavos). Sendo empenhado o 
valor global para este Aditivo. correspondente ao 
importe de R$ 595.380,24 (quinhentos e noventa e 
cinco mil trezentos e oitenta reais e vinte e quatro 
centavos) 
O valor global do Contrato passará de 
R$1 .771.004,06 (hum milhão setecentos e setenta 
e um mil, quatro reais e seis centavos), para 
R$2.366.384,30 (dois milhões trezentos e sessenta 
e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta 
centavos) 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO 
As despesas decorrentes deste Termo Adrtivc 
correrão por conta da Dotação Orçamentária 
prevista no Orçamento da CEA. através da fonte 
de recurso n° 1 - Recursos Próprios, Unidade 
Orçamentária n• 23040 - Departamento Comercial 
- DCOM - 8526 e Elemento de Despesa n• 
4104010121. conforme Nota de Empenho n• 
032905/2013. de 09 de Agosto de 2013, estando o 
montante do dispêndio a ser efetuado por conta 
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deste aditivo. 
Por ~starem assim ajustadas em relação ao 
conteudo deste TERMQ ADITIVO, assinam o 
mesmo em quatro vias de igual teor, devendo este 
Instrumento ser publicado no Diário oficial ·do 
Estado do Amapa, no prazo maximo de 20 (vinte) 
dias.DATA DE ASSINATURA: 09 de Agosto de 
2013 
SIGNATÁRIOS: 
Pela CEA JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA E 
AZOLFO GEMAQUE DOS SANTOS 
Pela CONTRATADA CLAUDIO LIMA DE SOUSA.. 

Macapa (AP), 03 de Dezembro de 2013. 

FRANCISCO A. ALMENDRA CORREIA UMA 
Presidente da CEA 

EXTRATO DO CONTRATO N° 052/2013 
DICOC/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA DUARTE E 
DUARTE L TOA - EPP PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTÓ 
LEGAL 
O presente Contrato tem por fundamento legal: 
a) a necessidade de dar cumprimento à Norma 
Regulamentadora- NR 10 (Portaria 3.214/78-MTE. 
de ~8/06/1978 e alterações posteriores), que 
estabelece a obrigatoriedade de uso de. 
dispositivos de detecção de tensão apropriados e 
sistemas isolantes para manobras em chaves e 
circllitos energizados e na sua desenergização 
b) o disposto na Lei n• 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelos Decretos n• 5.450, de 31 de maio de 
2005 e 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
c) pela Lei Complementar n• 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e, subsidiariamente, pela Lei n• 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 
demais exigências deste Edital na modalidade 
Pregão Presencial n• 039/2013-CL/PRE/CEA sob 
a forma Menor Preço por item. 
d) Processo n• 111/2013-CL/PRE/CEA e seus 
anexos, que passam a fazer parte integrante deste 
instrumento contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de 
Vara de Manobra telescópica, Detector de tensão, 
Bastão Podador e Cabeçotes para manobra de 
chaves corta-circuito, para uso nas atividades 
operacionais e de manutenção de rede de 
distribuição, em atendimento às normas e 
procedimentos de segurança vigentes, conforme 
quanlitativo descrito na Clausula 9' deste contrato 
com as condições especificas para o recebimento 
com especificação técnica para aquisição de vara 
de manobra telescópica seção triangular e 
acessórios 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO 
O preço global para consecução do objeto deste 
Contrato sera de R$109.125,00 (cento e nove mil 
cento e vinte e cinco reais). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor total do 
presente Contrato, conforme estabelecido no 

· caput desta cláusula poderá, mediante Termo 
Aditivo. sofrer variação para maior ou menor, de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo 
poderá exceder o limite estabelecido no parágrafo 
anterior, facultada a supressão além do limite nele 
estabelecido, mediante acordo entr~yartes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No valor estabelecido 
nesta cláusula estão incluídas todas as despesas 
incidentes sobre o objeto contratado, tais como 
tributos. contribuições fiscais e parafiscais· 
previstos na legislação em vigor, bem como todo o 
material, mão de obra, transporte e demais custos 
necessários à execução do presente contrato, 
sendo os valores fixos e irreajustáveis. · 

CLAUSULA DÉCIMA- DA VIGÊNCIA 
Este Contrato tem seu termo inicial na data da 
assinatura da Autorização de Compra - ADC e seu 
prazo final em até 12 (doze) meses, conforme a 
garantia do objeto. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA DOTAÇÃO: 
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo 
correrão por conta da Dotação Orçamentária 
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prevista no Orçamento da CEA, através da fonte 
de recurso n• 1 - Recursos Próprios Unidade 
Orçamentária n• 20101 - CEA GERAL,- 8012 e 
Elemento de Despesa n• 3503010994 - Material 
em depósito - 127, através da Nota de Empenho 
n• 033765/2013, de 14 de Outubro de 2013, 
estando o montante do dispêndio a ser efetuado 
por conta dest~ Contrato limitado ao valor global 
pactuado na Clausula Terceira do presente termo. 
DATA DE ASSINATURA 17 de Outubro de 2013. 

SIGNATÁRIOS· 
Pela CONTRATANTE: Francisco A Almendra 
Correia Lima, Azolfo Gemaque dos Santos. 
Pela CONTRATADA: Raimundo Tupan dos 
Santos Duarte. 

Macapé (AP), 03 de Dezembro de 2013. 

FRANCISCO ANTÔNIO ALMENDRA CORREIA 
LIMA 

Presidente da CEA 

EXTRATO DO CONTRATO N° 053/2013-
DlCOC/CEA ,. 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA ENERGIA 
COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA- EPP PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL 
O presente Contrato tem por fundamento legal: 
a) a necessidade de dar cumprimento à Norma 
Regulamentadora- NR 10 (Portaria 3.214/78-MTE, 
de 08/06/1978 e alterações posteriores). que 
estabelece a obrigatoriedade de uso de 
dispositivos de detecção de tensão apropriados e 
sistemas isolantes para manobras em chaves e 
circuitos energizados e na sua desenergização 
b) o disposto na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelos Decretos n• 5.450, de 31 de maio de 
2005 e 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
c) pela Lei Complementar n• 123, de 14 de 

. dezembro de 2006 e, subsidiariamente. pela Lei n• 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 
demais exigências deste Edital na modalidade 
Pregão Presencial n• 039/2013-CL/PRE/CEA sob 
a forma Menor Preço por ítem. 
d) Processo n• 111/2013-CL/PREICEA e seus 
anexos, que passam a fazer parte integrante deste 
instrumento contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de 
Vara de Manobra telescópica, Detector de tensão, 
Bastão Podador e Cabeçotes para manobra de 
chaves corta-Circuito, para uso nas atividades 
operacionais e de manutenção de rede de 
distribuição. em atendimento às normas e 
procedimentos de segurança vigentes, conforme 
quantitativo descrito na Clausula 9• deste contrato 
com as condições especificas para o recebimento 
com especificação técnica para aquisição de vara 
de manobra telescópica seção triangular e 
acessórios. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO 
O preço global para consecução do objeto deste 
Contrato será de R$39.923, 74 (tnnta e nove mil 
novecentos e vinte e três e setenta e quatro 
centavos). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor total do 
presente Contrato, conforme . estabelecido no 
caput desta cláusula podera, mediante Termo 
Aditivo, sofrer variação para maior ou menor, de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 
,PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo 
~á exceder o limite estabelecido no parágrafo 
anterior, facultada a supressão além do limite neie 
esta~elecido, mediante acordo entre as partes. 
PARAGRAFO TERCEIRO - No valor estabelecido. 
nesta cláusula estão incluídas todas as despesas 
incidentes sobre o objeto contratado, tais como 
tributos. contribuições fiscais e parafiscais 
previstos na legislação em vigor. bem como todo o 
material. mão de obra, transporte e demais custos 
necessários a execução do presente contrato, 
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sendo os valores fixos e irreajustaveis. 

CLAUSULA DÉCIMA- DA VIGÊNCIA: 
Este Contrato tem seu termo inicial na data da 
ass1natura da Autorização de Compra - ADC·e seu 
prazo fmal em até 12 (doze) meses, conforme a 
garantia do objeto. . 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA DOTAÇÃO: 
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo 
correrão por conta da Dotação Orçamentária 
prevista no Orçamento da CEA, através da fonte 
de recurso n• 1- Recursos Próprios, Unidade 
Orçamentaria n• 20101- CEA GERAL - 8012 e 
Elemento de Despesa n• 3503010994, através da 
Nota de EmRenho n• 033764/2013, de 14 de 
Outubro de 2013. estando o montante do 
dispêndio a ser efetuado por conta deste Contrato 
hm1tado ao valor global pactuado na Clausula 
Terceira do presente termo. 
DATA DE ASSINATURA: 17 de Oulubro de 2013. 

SIGNATÁRIOS: 
Pela CONTRATANTE: Francisco A Almendra 
Correia Lima, Azolfo Gemaque dos Santos e 
Jucicleber Francisco da Silva Castro. 
Pela CONTRATADA: Diego Bruno Paixão de 
Abreu 

Macapá (AP). 03 de Dezembro de 2013. 

. FRANCISCO ANTÔNIO ALMENDRA CORREIA 
LIMA 

Presidente da CEA 

{PoDER LEGISLATIVO] 
(Assembléia Legislativa do Estado) 

Dep. Amiraldo da Silva Favacho Júnior 

Gabinete da PresicMneta 

HOMOLOGACÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°005.1/2013-AUAP 

. PROCESSO NO: 8888/2013 . 
OBJETO: SRP PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL 
E FUTURA DE 01 {UM) VEICULO TIPO VAN 
PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, E 01 {UM) 
VEiCULO TIPO FURGÃO PARA TRANSPORTE 
DE CARGA FECHADA, PARA COMPOR A 
FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, visando à locomoção de parlamentares, 
membros das comissões técnicas e legislativas, 
servidores e pessoal de apoio e, tranporte de 
materiais e equipamentos, de acordo com .as 
especificaçOes contidas neste edital e seus 

anexos. 

EMPRESA VENCEQORA 
BETRAL VEICULOS L TOA 
CNPJ n° 34.862.979/0001-29 
VALOR R$: 229.980,00 (duzentos e vinte e nove 
mil novecentos e oitenta reais). 

-Em: 29 de novembro de 2013 

MOL ;O ~ ' 

- ;atLJvf't.----
Amí~O~IIva Favacho Junior ' 

PrAsltiÍ!nta da Assembléia Legislativa 

GABINETE DA PRF.SIDÍNCIA 

HOMOLOGAÇAo 

PREGÃÇ) PRESENCIAi. N° 009/2013-AL 
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PROCESSO N•: 153112013 
OBJETO: SRP para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE COMBUSTfvEL 
(GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10) para atender· 
a demanda da· Assembléia Legislativa, conforme 
especificação e quantitativos constantes do Anexo 
I, Termo de Refertncla do edital. 

RRF.O ·ANEXO I(LR'F, Art.~2. inci}O I, aHneas ~a" e ''b" do inciso 11 e §12) 
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EMPRESA YENCEQORA 
R e R EMPREENDIMENTOS EIRELI- EPP 
CNPJ: 10.929.61210001-17 
Lote: 01. 
Valor R$: 308.272,78 (trezentos e oito mil 
duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito 
centavo~} 

A55embleia Legislativa do Estado do Amapa-AP 

Relatório Resumido âa Execução Orçamentária 

Balanço Orçamentário 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

Janeiro a Outubro 2013/Bimeslrl:' Setembro-Outubro 

PREVISÃO PREVISÃO REWT AS REALIZADAS 

RlCliTAS 

RECEITAS (EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 

R~(f.lTAS CORRI:Nrt:S 

'IECFITA. PAT~lMQNIA! 

RrWTAS DF. \'AtORES M081liÁRtCS 

iAAfJSrER~NCIAS COfiRENTIS 

TRt.NSt[R(N(IAS INi[RGOV[RNAMlNTAIS 

OUTRA 'i !lfC::il/\5 COPRENTES 

KECf.ITASD!VERSAS 

RECEITAS DE CAPITAl 

TRANSrCR(NC!4S OE CAPI!J.l 

TRANSrlR(NCIM INTERGOVfRNAMFNTA.IS 

RrCEITAS.jiNlRA·ORCAMfNTÁfUAS)(II) 

SU8!0TAL OAS REttrTAS(IU)=fi+IJI 

OPfRAÇOES DE CfttotTO·RErtNANOAMENlO{IV) 

Opl!raçõc~ de Crêdlto lnt&mJI 

MobiH~r;a 

Cilrnra:tuaol 

C~rli;ÕC!. de- Cr00ito bt•rr.u 

Mobih.lria 

ContriiUII 

SUBTOTAl. CONi REFINANCIAMENTO(VI=IUI+IVI 

D(FICIT(VI) 

TOTAtjVIII=fV+VIJ 

SAlDOS DE EX(AcfoOS ANTERIORES 

IUTtlllADOS PARA CRfDilOS ADICtONAI.S) 

SuperiVlt~lnlnctito 

Reab!rtu~il <l~ CrkliiO$ Adieior.JiJ 

RREO-ANf-XO lttRf Art 52 inci::.o \, alinea~ ·~~.~e "b'' do indso H e~l'1) 

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre 

la) (b) 

132.000.000,00 132.000.000.00 24.011.796,94 

120.396.740,00 120.396.740,00 22.515.797,34 

11.796.94 

11.796,94 

110.396.740,00 120.396.740,00 )0.504.000.40 

120.396.740,00 110.396.740,00 20.504.000,40 

. 1.000.000,00 

2.000.000,00 

11.603.260,00 11.603.260,00 1.495.999,60 

11.603.260,00 11.6!13.260.00 1.495.999,60 

IJ.603.260.00 11.603.11>0,00 1.495.999,60 

132.000.000,00 132.000.000,00 24.011.796,94 

132.000.000,00 132.000.000.00 24.011.796,94 

132.000.000,00 132.000.000,00 24.011.796,94 

A5sembleia Legislativa do Estado do Amapa-AP 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Balanço Orçamentário 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

Janeiro a Outubro 2013/Birnestre S.et~mbro,Outubro 

% Até o Bimestre 

(b/aJ (c) 

18,19 125.093.586,81 

18,70 IJ7.444.045,•6 

81.171,61 

81.171,62 

·17.03 101.361.873,84 

17,03 101.361.873,84 

16.000.000,00 

16.000.000,00 

12,89 7.649.541,35 

12,89 7.649.~1.35 

12,89 7.649.541.3S 

18,19 125.093.586,81 

18,19 125.093.586,81 

18,19 125.093.586,81 

R$ 1,00 

SALDO A 

% REALI1AR 

(e/ai (a<) 

94,77 6.906.413,19 

97,55 2.952.694.~ 

·81.171,61 

·81.171,62 

84.19 19.033.866,16 

84,19 19.033.866,16 

-16.000.000,00 

·16.000.000,00 

65,93 3.953.718,65 

65,93 3.953. 718,65 

65,93 3.9SHI8,65 

94,77 6.906 •• 13,19 

94,77 6.906.413,19 

94,77 6.906.413,1 

/ 

RS 1,00 

r>OTAÇÂO C"R~D!TOS DOTAÇÃO OESPtSM fMPENiiADAS DESPESAS UQUIOA.DM 

OESPF.SAS INIOAl ADICIONAIS ATl.IALtZAOA NoBI!"!Witte Atét~8imfl~fl NoB:m~rt~ Atéoa;I!IMtre " I 

(dj I• I {f),(o~~~ ltl iglf) 

()fSPEW (FXCUO INTftA-ORÇAMfHT,htAS)IV111) 129.496.005,00 129.496.005,00 -80.34).87 119.227.358,32 4.480.101,43 ID4.239.n1,52 80,50 

DtsPíSAS CORR{NTt.S lll.B92.745,00 6.)50.383,00 124.243.128,00 ·114.467,SI 116.564.530,72 4.372.204,G3 102.182.232,03 82,24 

PF.S~A.l E (NCNIGOS SOCIAIS 70.413.166,00 2.500.000,00 72.913.166.00 67.528.583,94 1.215.769,10 ;9.560.i52, 77 81,69 

hlflOS t f.NC.ARGOS DA D!V(DA &1•.130,00 &1<.230,00 510,88 469.500,28 90.7S9,73 400.729,11 62,20 

OUTRAS DESPESAS (OfiRfNTtS 46.835.249,00 3.850.383.00 50.6R5.63l.OO -114.988,39 48.566.446,50 3.065.675,20 42.221.1SO.OS 83.30 

DESPeSAS DE CAPITAl 11.603.260,00 -6.350.38),00 5.2S2.877,00 34.123,6< 2.662.827,60 107.897,40 2.057.S39,49 39,17 

IN'IE~HMENTOS 8.949.420.00 -S.850.383.00 3.099.037,00 34.113,64 2.662.8V,60 107.897,40 2.057.539,49 66,39 

AMORTIZA(A.O DA DIV:OA /R(f!NANCIÂMENTO 2.653.840.00 ·SOO.OOO,'!Q_ . 2.15>.840,00 
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SAlDO A 

liQUIDAR 

1'·•1 

25.256.233,48 

22.060.895,97 

13.353.013,13 

243.;00,79 

8.464.381.95 

U95.3J7,51 

1.041.497,51 

2.1;3.840.00 
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O!SI'fSAS (INTAA-ORÇAM!HTARIAS){IXI 

SUBTaJAl DASDE~W){Ylii .. X} 

.WORnZAtAo DA. Dlvlo"fMJINANCIAM'fNTO(XI) 

AM(,):t1uçicda c;..ldi tnt~<~o~ 

D;wida WoSiJ•~ 

Ott.rasOM:Iu 

A.mortiuç~o da Ofvida b1!rnll 

.Oiv!dlt-.1obtli~r:~ 

OutrasO.vodu 

SUBTOTAl C/ 1Ur1NAHCIAMfNTO(l'fi)•(X .. XI) 

SUPEÚ.VIT{XIIt) 

TOTAL(XIV]:;!lllltXln.) 

(DIÁRIO OFICIAL) 

2.50!.995,00 2.503.995,00 

132.000.000,00 132.000.000.00 ·lo.'l4l,17 

132.000.000,00 m.ooo.ooo,oo 

.~1.?01!/' 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapa-AP 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Balanço Orçamentário 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

Janeiro 1 Outubro 1013/Bimeon,e Setembro·OUtubro 

119.227.!58,!2 4.480.101,43 

I 9.227.358.32 4.480.101,43 

RREO ·ANEXO 1(LRr Art 52 mciso 1 alinus "a• t "b~ do inci~ u .. ;1o) 

PflEVI~O 

RECEITASINTRA.ORÇAMENTÁRIAS INICIAl 

-TOTAL 

INICIAL 

ldl 

PlSSOA.L !'ENCARGO~ !oOúAIS 

TOTAL 

PRE\IISJ.o 
.. 

RECEITAS IIEAUZADAS 
... 

ATUAliZADA No8imcstrl! " A1~o81~ft 

1•1 (bl (h/•1 (cl 

.. ' 

cMoiTOS oot>(hl 

A!UCIONA.IS AIUAL17.ADA 

(hl 

Ass~m~leia Lt!gislativa cjo Estaqq do Am~pa - ~I! 

Rela~ório Resumido d!! Execução Orç~rnentária 

Demon51ra~lv!l cja EX!!CI!~ cjas ~Sf!j!Sas P,Rf fi!OçáR/S)I~função 
Or~men)Q Fiscal e da Seguridade Socia! 

J~neirq a OutuQfO 2013/f!jmestr~ Sj!ter)l~ro-Outubro 

" 
(e/ai 

(•l 

.· 

RREO- AN~l(O li(LRF, Art. 52, inciso li, alfnea 'c') 

Dotaçio 

FUNÇÃO/SUBfU!'IÇÃO Inicial 

DESPESAS(EXCETO INTRA-OR UU96.005,00 

Legislativa 129.496.005.00 

Ação Legislativa 38.480.933,00 

Administração Geral 90.380.948,00 

Ollusâo Cultural 634.124,00 

DESPESAS INTR/I·ORÇAME 2.S03.995,00 

TOTAL (1111•(1+1!) 13i.000.000.00 

Dota~ o 

Atualizada 

Despesas EmpenhMas Despesas Uquidadas 

No Bimestre Até o Bimestre 

(a) 

129.496.005,00 

129.496.005,00 

31.304.590,00 

97.557.291,00 

634.124,00 

·80.143,87 

·80.343,87 

·175.782,59 

95.438,72 

0,00 

2.503.995,00 0,00 

132.000.000.00 -80.343,87 

~/ 
Favactlo 

119.227.358,32 

119.227.358,32 

28.487.039,67 

NoBime~tre Até o Bimestre 

(b) 

4.480.101,43 104.239.771,52 

4.480.101,43 104.239.77l,S2 

3.181.79),43 20.679.798,16 

1.271.310,00 83.087.973,36 

472.000,00 

0,00 

104.B9.n1,sz 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapa- AP 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 

Orçamento Fiscal e da Seguridaçle Social 

Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setem,bro-Outubro 

" 
(b(Total b) 

11!0,00 

100,00 

19,84 

79,71 

0,45 

0,00 

100,00 

104.2l'J. 771,52 78,97 

104.239.771,52 71.97 

211.853.815.29 

94,77 

R$1,00 

SALDO A 

REAIJIAR 

(H i 

~I 

R$ 1,00 

Saldo 

(b/a) (a·b) 

80,50· 25.256.233,(8 

80,50 25.256.233,48 

66,06 10.624.791,84 

85,17 14.469.317,64 

74,43 162.124,00 

o.oo 2.503.995,00 

711,97 27. 760.228,(8 

Pág.38 

UOl.995.00 

27.760.228,411 

27.760.228,411 

27.760.22!,48 

liQUIDA." 

(fjl 

l.sou9s.oo 

2.503.99S,OO 

2.$03.99$.00 
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RREO- ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso 11, alínea 'c') R$1,00 

Dotação Dotação Oe!>pesas [mpenhadas Despesas liquidadas Saldo 

fUNÇÃO/SUBfUNÇ~O Inicial Atualilad~a No Bimestre 1\té o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % 

I 
I 

(a) 

DESPESAS(INTIIA-ORÇAME 2503.995,00 2.503.995,00 0,00 0,00 0,00 

Legislativa 2.503.995,00 2.503.995.00 0,00 0,00 0,00 

Administração Geral 2.503.995,00 2.503.995,00 ~00 ~00 ~00 

TOlAl 2.503.995,00 2.503.995,00 0,00 0,00 0,00 

FONTE: PRONIM RF- Responsabilidade Fiscal, Assembleia Legislativa, 25/Nov/201 

Assem biela LegiSlativa do Estado do Amapá - AP 
Relatóno Resum1do da Exec~çào Orçamentári~ 

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão 
Orçamentos F1scat e da Seguridade Sooal 

Janelfo a outubro 2013/ 5' 81mestre setembro-outubro 

·--·---··-- ···------·--···--,---------

POOERJORGÂO 
Em Enrdclos Em 31 de de~bro Pague 

AntHtores. de 2012 

····------··---------,-+-- ·--+--+--
RESTOS A PAGAR !EXCETO INTRA-ORÇAMENTÀRIOS)II) -,--··- -··--···-·· ·----··---

1.623.945,44 

I 
3.348.304,51 0,00 

F.XECUT,ciV;_.;O __ _ ·-···---··-----~--+------1 
000 

LE:GISLA.i!VO ·-----+-.:.:"::!:J]J 945.44 33-<8 30<.>41 ----1---

.IUÕICIÁH!() 
·-··-·----·-·-·-------------~·-, ----···--·· 

t---'MC::IN:.::IS:_:l.:::tR.::_!07-'PU:.:. B::;LIG;::O"----------···--+----f-------+--
U72.249,95 0,00 TOTAI.fl) __________ _ ____ 1.B23.M5,-44 3.J.I8.304,51 

fONTE >ECRETARIA llE ORÇAMrNlO f FINANÇAS O~,ASSEMBL[IA LEGISI AliVA D 
'\ '\ 

\\ \\ ' 

I ~cl~ 
I~~~~~ 

()aputaag JJ?,~ IV~ O 

"~"' . \ 

(Tríbunai de Contas do Estad~ 
l Cons. Maria Elizabeth Cavalcante A. Picanço 

242' SESSÃO ORDINÁRIA 
Data: 11/12/2013 

REGISTRO DE ADMISSÃO 

Relataria: Cons. ANTÔNIO WANDERLER COLARES 
lAvOR A 

01) PROCESSO W. 00406512013-TCE 
ASSUNTO: Reuistro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunill de Justiça do Estado do 
Amapá 
INTERESSADA: Orlene Lamena Viena da Conceiç~o 

02) PROCESSO W 004066/2013-TCE 
ASSUNTO: f<eg1s(lo de i\dmissüo • 
PROCEDÊNCIA: Tnbunal de Jtlstiça do Estado do 
.Amapá 
INTERESSADO: l.eonmdo Fabricio Pereira Leite 

03) PROCESSO N'. 00406812013-TCE 
ASSUNTO: Reg1stro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribun<JI de Justiça do Estado do 
Amao á 
INTERESSADO: Rafael José Cherfen de Soctz<J 
8cettger 

04) PROCESSO N'. 00406912013-TCE 
ASSUNTO: Reg1stro de Admissão 
PROCEDÊNCIA· Tnbunal de :Just1ça do Estado do 
Amapá 
INTERESSADA: Juliana dos Passos Pontes 

05) PROCESSO N'. 00407012013-TCE 
ASSUNTO: Reoistro de Admissão 
PROCEDÉNCIÀ: Tribunal de Justiça do Estado do 
Arnapa 
INTERESSADA: Tyara Oan1ellc Vieira Melo 

06) PROCESSO N'. 004072/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Adrnissã"o 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá 
INTERESSADA: Gisele de Uma Mon1eiro Santos 

07) PROCESSO W. 00407412013-TCE 
ASSUNTO: Re~isrro de Admissão 
PROCEDÊNCIÀ: Tnbunal de Justiça do Estado do 
ll.mapa 
INTERESSADA: Amelianv Assunção Azevedo 

08) PROCESSO N'. 00407512013-TCE 
ASSUNTO: Reg1stro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribuna! de Justiça do Estado do 
A mapa 
INTERESSADA: Kar~na Pereira de Oliveira 

09) PROCESSO N°. 004080/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tnbunal de Justiça do Estado do 
Amapá 
INTERESSADO: Paulo de Oliveira Scarcela Portela 

10) PROCESSO N'. 00408712013-TCE 
ASSUNTO: Reqistro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do 
A mapa 
INTERESSADO: Jefferson Rodrigues Lima 

'(b) (h/Total b) (b/a) (a-b) 

0,00 0,00 0,00 2.503.995,00 

0,00 0,00 0,00 2.503.995,00 

0,00 0,00 0,00 2.503.9%,00 

0,00 0,00. 0,00 2.503.995,00 

fU1CXl 

11) PROCESSO N". 004089/2013-TCE 
ASSUNTO: Regislro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá 

I_~TERESSAD.G._: Lenise Santos dos Santos 

12) PROCESSO N'. 004091/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de .lldmissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do 
Arnapã 
INTERESSADA: Iara Gomes Peixoto 

13) PROCESSO N'. 004092/2013-TCE 
ASSUNTO: Re!)istro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá 
INTERESSADA: Luciane Oliveira Santos 

14) PROCESSO N'. 004093/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊM::IA: Tribunal de Justiça do Eslado do 
Amapá 
INTERESSADO: Antonio Senão Ribeiro Jümor 

15) PROCESSO N'. 004094/2013-TCE 
ASSUNTO: Hegistro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapa 
INTERESSADO: ~.d1lson Rodrigo São Felipe Calandnni 
de Azevedo 

REGISTRO DE PENSÃO 

Relataria: Cons. RICARDO SOARES PEREIRA DE 
SOUZA 

16) PROCESSO N'. 004245/2012TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÉNCIA: Amapá Previdência- AMPRCV 
INTERESSADA: Vickniele Ferrelfa Arantes 

PAUTA DE JULGAMENTO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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~: Cons. ANTÔNIO WANDERLER COLARES 
TAVORA 

17} PROCESSO W. 00042912011-TCE 
ASSUNTO: Prestação <Je Cont~s da Defensoria Pública 
do Estado do Amapa · DEFF.NAP. referente ao e~ercicio 
de 2010: 
RESPONSÁVEL: S1. Heldm Jose Freitas de lirna 
Feneim 

Relataria: Cons. JOSÉ MARCELO DE SANTANA 
NETO 

18) PROCESSO N". 001143/2007-TCE 
ASSUNTO: Preslação de Comas d~ í undaçiio Macüpá 
Previdênc;~ · MACAI'APHEV. relerente ao exercício de 
20C6. 
RESPONSÁVEL: Sr. Ar,lomPo Cezar Le1le Loba1o 

DENÚNCIAIINSPECÃO 

Relataria: Cons. RICARDO SOARES PEREIRA DE 
SOUZA. 

19) PROCESSO N". 001542/2011-TCE (Retirado de 
Pauta na 2408 Sessão Ordinãria} 
ASSUNTO: Denúncia/lnspençãc. 
DENUNCIANTE: Sigiloso, art 82, da Lei Complementar 
n•. O 10/95- Lei Orgânica do TCE-AP. 

~. . -· --------:--
DENUNCIADA: Secreta na de Meio Ambiente- SEMA, 
referente ao exe:cic1o de 2000 

EMISSÃO DE CERTIDÃO 

Relataria: Cons. ANTÔNIO WANDERLER COLARES 
i'AVõRA 

20) PROCESSO N'. 00276412013-TCE 
ASSUNTO: Solicitação de Emissão de Certidão 
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Maca pá. 
RESPONSÁVEL: Sr. Clécio Luis Vilhena Vieira 

Macapa. 11 de dezemb•o de 2013. 

Damiltonle~·.!à~~·s:rló·rliJà 
Secretário-Geral do TCE-AP 

Ministério ~Público .Estadual 

Consldrrando o principio de unidade e indivisibilidade do Ministério 
PUblico, bem como o do promotor natural; 

Considertndo a representaç!o fomuladajunto a Prucu•adoria.()eral de 
Justiça pela Companhia de Tr!nsito e Transpone de Macapá -
CTMACIPMM, em face das emp~as Amazonas Tr11!1sportes, 
Frc:tamentos! Turismo- ~MAZONTUR, Uni !!O Macapt\ de Tr:ansportes 
Uda.- UN!AO MACAPA, Capital !IAon:na Transporte c Turismo Lida. 
- CAPITAL MORENA. Viação Plicarpos Ltda. - SIÃO TOUR e FK 
Tr11!1sportes e Serviços- EXPRESSO MARCO ZERO; 

Considerando que 1ais cmpn:sas deixaram de dar atendimento de 
transporte ao público que esteve presente dur~nte a execução da 50' 
EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO A!IAAPÁ/2013. fatos esses 
narrados no Procedimento Administrativo n• 300695312013; 

Considerando que existem provas prdiminarts de que tais empresas 
causaram expressivos danos à população com a falta de atendimento, 
por terem deixado de cumprir dctenninação emanada do poder público 
concedente, incorrendo todas em falta grave que gera dano moral 
coletivo aos consumidores; 

Considerando a ediç!!O da Ponaria n' 0490.12013-GÀBIPGJ de 13 de 
novembro de 2013,~ da lavra da Excelentlssima Senhora Pr~uradora· 
geral de Justiça do Estado do Amapá, d<terminando a apumçao das 
respectivas responsabilidades pelo ocorrido, sob minha pn:sidtncia, 
designendo para tanto cst~ Promotor c os Colegas Dr. Pedro Rodrigues 
Gonçalves Leite c Dr. Marcelo Moreira dos Santos. 

RESOLVE 

lnSI!I!rar o pn:sente INQUÉRITO CI\1L PÚBLICO para apurar 
eventuais irregularidades e responsabilidades referentes aos fatos 
infomados supra, detcnninando as seguintes providblcia.<: 

I' - Atue-se a pn:sente, dando-se·lbe numeração correspondente para 
!CP, juntando-se a ele todo omaterial jé colhido por esta Especializada, 
claborandi)-S( uma relaçAo detalhada dos mesmos; 

2'- Fica designado o Servidor Raimundo Jorge de Miranda, lotado nesta 
Promotoria, para ntuar como Sccrrtário do presente feito, de\'endo tomar 
todas as medidas que lhes fon:m determinadas para o bom andamento 
dos tnbalhos: 

3' ·- Expeçam-se oficios n:quisitórios a todas as cmpres~ supracitadas, 
para que, no pru.o de dez dias úteis. a contar do recebimento; p~tcm 
suas primeiras justificath·as escritas para o ocorrido, fazendo juntar seus 
respectivos contratos sociais e alteraçOes posteriores, bem como 
inscriçOes noCNPJ. 

4' - Após lr8nSCOI!ido o prv.o supra, com ou sem as infonnaçOes das 
Reclamadas, designe-se audiblcia e notifiquem-se os representantes 
legais das mesmas, com cópia desta, para que sejam tomados os seus 
depoimentos pessoais, cientificand<KJ de que, se quisen:m, poderllo se 
fu.er acompanhar de seus respectivos ad\·ogado c:!cvidamente habilitados 
'êõin instrumento procunnório, ainda que nâo haja a obrigaçAo legal para 
tanto; 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

REVOGAÇ,\0 DE PROCCDI~lr:NTO DE LICITA(ÁO 

O Prefeito Municipal de Ma1agâo. Dr. Gil)dibun Pinheiro l3orges. n~ 
11.'\(l de suas atri6ÚiÇÕ\.."S legms. e bnsendo no pmcccr de lavm da 
Procuradoria .Jurídica do Município que opinou peln Rcvogaçnn do 
pn>L-.:sso licitatório. Concorrência n' 00312013 .. 

RESOLVE: Rc\'Ogar o msrnunrnlo convf\Catôrio e :!..'> fa<;es scguintl'S: 
do processü li citatório n' 003/2013 - C.PiiPMMz. que 1cm como 
objeto o construçno de Unidade llá<ica do Saúde no Munir/pio do 
Ma7.ag:1n. já que o prosscgum1cnt9 do proccsst:\ pf'der:'l ocasionar a 
in<tauraçao fomíat de procedimento reln TC!;. wm susp.:nsão 
cnulelar oc_aliionando prcjuiz~s parn administmção t população de 
n"osso Mumcipio. 

. Proceda o setor competcntt:- a com:çt\:-s ~ugcndas pdM CC\rtc de: contas. 
para. em seguida. h:pubhcnr o mstrumcnto convocatôrio dando 
prosscguimtnto no pmce~so licitalf\rio n(l 0031~0 13 - (PL 'PMM:t 

Ma1ng~o ·· t\P. 05 rle lei.emhr.1 de 2013. 

AMAPÁ SANEAR L TOA 

Torna público que recebeu do IMAP a renovação 

da Licença de Operaçilo· L.O. n• 0161/2012. com 

validade de 730 dias para as atividades de 

controle de pragas urbanas, limpeza e desinfecção 

de reservatórios e tratamento. de água no 

empréendimento localizado na Av.Ouque de 

Caxias, n• 1033, Santa Rita município de Macapa 

estado do Amapá. Não foi determinado estudo de 

impacto ambien!~J: 

CR1t\LMEIDA S/A·ENGENHARIA DE OBRAS 
CNPJ: 33.059i908/0027;&9 

S' - Comuníque'se a Procuradora-geral de Justiça, bem como o 
Corn:gedor·geml e os colegas Dr. Pedro Rodrigues Gonçalves Leite < 
Martelo Moreira dos Santos, com cópia desta. sendo que estes últimos 

. deverllo ser comunicodOS previamente sobre todos OS à!OS deste feitO, 
pm que possam compatibilit.ar suas n:speetivas agendas, uma vil que o 
cuno do proCesso se datA no tmbilo desta Especializada, com controle 
próprio. Comunique-se IJrnbfm a CTMAC sobn: a instauraçêo do 
pn:sente !CP •. com cópia desta. ~ECEBIMENTO _J)E 'UCENÇ'A DE OPERAÇÃO j 

I PROMOTORIA n•: niSTÍÇA OE DEFESA-DO CO!\'Stl:im>OR 
DEMACAPÁ 

6' - Publique-se a prciente Portaria do Diário Oficial do Estado, bem 
como no DiáJio Eletrônico do MPAP, jurrtmtdo~ nos autos· as cópias 
das publieaÇ!les. 

'A 'CR 'Aimeidà 'SIA ·Engenharia ,de -Obrás 1 
totna rpúblíco ·que :recébeu ;junto ·ao 'Instituto 1 
de.Meio1Ambiente'e10rden·amenfo Territorial 

PORTARIA N" 028120Jl'PRODJttON, de 19~de NOYE~mR011• 
2013. 

O Promotor de JustiÇa titular da Promotoria de J!Utiça de 
Defesa do Consumidor da Coman:a de Macapit'AP, no uso de suas 
atribuiçOes constiwcionais e legais, nol!damente com base no anigo 
129, lnes.llle VI da ConstituiçOO Federal, bem como.nos anigos 1', 25. 
Inc. IV, "a"-. 26 Ines. I e li ~ Lei Federal n'8.6lS, de 1210211993 
(LONMP) e ainda, · 

Considerando que é dever do Ministério PUblico 7.tlar e proteger os 
int<resses difusos, coletivos e individllllis homogáleos, neste caso, dos 
consumidores em ger~ 

IMIFARMA PRODUTOS FARMÁCeUTICOSE COSMÉTICOS SIA 

CNPJ ~.899.31610001-18 
NIRE 42300036633 
Extraio do Contrato do Trespasse 

RegiStre· se. 
Atue-se. 
Publique-se. 
Notiftque-se. 
Cumpra-se. 

A lmlfarma Produtos FarmacéulicOs e Cosméticos SIA .. pessoa Jurldoca de d~reito privado, 

sediada na cidade de Belém. Estado do Pará, r.a. Travessa Ouont1no BocaiUva. n'. 381, bairro do 

Reduto. mscnta no _ CNPJIMF sob n• 04.899 316/0001-18. com seus atos constitutivos 

arqwvados na Junta Comercial do Estado do Para sob NIRE 42300036633 e MEGA FARMA 

LTDA EPP, pessoa iuridlca de di1elto privado, estabelecida em Macapà/AP. na Rua Jovino Oinoá. 

n•. 3397, lr.scn~a no CNPJ sob o n' 05 867.27510001-40, em atendimento ao d1sposto no art1go 

I 144 do COd1go C•vil e no artigo 16.2 3 do Anexo da lnstruçao Normativa ONRC r.' 100. de 19 

de abril de 2006. tendo s1do dispensada qualquer notir.caçao nos termos do artigo 1 145. do 

COdigo Civ11, vêm 1nformar que célebtàram um contrato de trespasse em 29 de abnl de 2010 

devodamente arquivado na Junta Comere~al do Estado do Pará em 22 de outubro de 2013, sob o 

n' 20000368321. através do qual a tmdarma adqu:!iu o Fundo de Comércio das 03 (três) lOjas da 

empresa MEGA FARMA LTDA EPP no Estado do Amapê. compreendendo, entre outros· (a) 

Ativos reouipamentos. m6ve1s e utensílios que guarnecem as to;as) e Estoques. (b) Os 

luncionêrios relacionados ao negócio. salvo restrições prevrstas no contraio, bem come as 

obrigações trabalhistas referentes aos mesmos. com fato gerador a part'~ da assi;'laUJfa do 

onstrumento: e (c) outros bens intanglveis retacionaoos ao Fundo de ComérciO constrtuido pela 

empresa MEGA F ARMA L TOA EPP nos três .empreendime~tos alienados. 

- iMAP 'em ;28/H/2Ó13, ,a ;Licença ·de 1' 

Optfr'áÇAo · 'n° 10807/2il'13, 'êfestiriâda à 
1 Ativictade de 'Armazenâníénto 'e distribuição 1 

de combustíveis, ·lócalizado ·na Margem ! 
direita da 'Rodovia 1AP 426 (Ramal ·das I 
Fazendas), de 'acesso -a sede 'do município .1 

de Amaoá. Estado do1Amapá. . 

1MIFARMA PRODUTOS FARMAC~UTICOS E COSMÚfCOS SIA 

CNPJ Oo4.899.316/0001·18 
'NiRE 42300036633 
Ertrafo do éontrato de Tr;,spaase 

A lmifarma Pro~utos Fa•macéuticos e Cosméticos S/A., pessoa juridica de d!Teito'pr!Vado. sediada 

na cidade de Belém, Estado do Para.' na Travessa Quinlino Boea1úva, n'. 381. bairro ~o 

Reduto, inscrita no CNPJIMF sob n• 04.899 31610001-18, com seus atos constitutivos arquiVados na 

Junta Comercial do Estado do Pará sob NIRE 42300036633 e S. ·e. COM~RCIO LTOA, pessoa 

juridica de d~teito privado, estabelecida em Manaus!AM. na Av Djalma Bat1Sia. n'. 4300, inscrita no 

CNPJ sob o n•. 04.429_47810001-92. em atendimento ao disposto no a<11go 1.144 do Código Civil e 

no artigo 16,2 3 do Anexo da tnstruçao Normativa ONRC n' 100, de 19 de abr11 de 2006. lendo sido 

dispensada qualquer nol!f~açâo nos tennos do artigo 1 145 do COdigo C1vil. vém informa• que 

celebraram um contrato de ttespasse em 23 de agosto de 2011. dev,damenle arqu,vado na Junta 

ComerCial do Estado do Pará em 22 de outubro de 2013, sob o n' 20000368322, através do qual a 

tmifarma adquiriu o Fundo de Comércio das 03 (três) .lOJaS da empresa S B Comércio LTDA no 

Estado do Amapá, comoreende•do, entre outros (a) Ativos (equipamentos, mOve•s e utenslhos que 

guarnecem as lojas) e Estoques. (b) Os funcion~nos relaciOnados a·o negóciO. salvo restrições 

previstas no contrato. bem como as obngações trabalhiStas rêferenles aos mesmos com fato 

gerador a partir da presente data. e (c) outros bens 1ntangivêis relacionados ao Fundo de Comércio 

constiluldo pela empresa S.B Comércio.~ TOA nos três empreendimentos alienados 


	

