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(PODER EXECUTIVO) 

Órgãos Estratégicos de Execução 

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

PORTARIA N" 013/2014-PGE. 

O SUBPROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso das atribuições que 
lhes sâÓ" conferidas pelos incisos 11 e VI, do artigo 
9°, da Lei Complementar n°. 008112013, e tendo 
em vista o Memo. 62112013 e Memo. 32/2014-
NSC/PGE. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Autorizar o deslocamento dos 
servidores Jimmy Negrão Maciel, Procurador de 
Estado. para participar de audiências e Reginaldo 
Cardoso Pontes, motorista, da sede de suas 
atr!buições Macapá-AP. até o Municlpio de 
Oiapoque-AP c Serra do Navio. no período de 27 
a 31 de Janeiro do corrente ano. 

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

Dê-se ciência. Cumpra--Se. Publique-se. 
.· .·. ,. . • .. "\ 

Gab\n~- do Pro~al-..:..~:s;P, 22 de 
Janei(o de 2014. _ \ "] 

\, JosÉ CASSIANO DE FREIT Ag-i,.; 1 
'-Suborocurador Geral do Estado / 

~..... . . 

PORTARIA N° 014/2014-PGE. 

O SUBPROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que 
lhas são conferidas pelos incisos lt e VI, do artigo 
9°, da Lei Complementar n°. 0081/2013, e tendo 
em vista o Memo. 06/2014-PAF/PGE. 

Art. 1° - Autorizar o deslocamento do 
servidor Orislan de Sousa Lima, Procurador de 
Estado. para participar de audiências. da sede de 
suas atribuições Macapá-AP. até o Municlpio de 
Oiapoque-AP, no perlodo de 27 a 29 de Janeiro do 
corrente ano. 

Art. 2• - Esta Portaria entra em vigor 
na daia de sua expedição. 

Dê-se cién~_iA. _C.umQ_!a-se. Publique-se . 
. -· --., 

Gabi9-f!~-d~. P~r.adGf-Gera~~ 
Jariro de 2oM:- \. 

\ JOSÉ CASSIANO DE FREITA_ 
' Subprocurador Geral do Esttrtío. -

(Controladoria Geral do Estado ::=J 
I Benedito Balieiro Ferreira 

PORTARIA N'' 005í!OI4- CO:"TROI..\IH !ll.lt\ 

O COJ\THOI.Al.IOH GE[(AL DO ESl-\llO DO 
AMAI' A. IIOillC;ldO r~lo Decreto n' úi'!O d: -,I d~ 

outubro d~ 2013, us,IJIÚO d,t; atribuiçilcs <rue· Ih~ ;à o 
conferidas pela L~ i n• 1.?74. dé I? Jé <Jutubro d~ 20 I 3. 
que crina Control~doria G~ral do Eswdo. 

RESOLVE: 

Designar o Analista d~ Finan1·a~ (' Control~ Rubens 
Gomes dos Santos. lotad,, na CPntroladoria Geral elo 
E'tad<>. para au~iliar o~ trabalhos da Cclrre~c<h>ria déi 
t'GFAP. no paioJo d~ 05/02'2014 a 21.-02:201-1, por 
ocasião da réalizaçào dr í l)ITeição Ordinária na 
Procuradoria ·r ribut:iri,, da Procuradoria Geral do 
Estado. conforme ~olicitação contid:r no Ofkic' n" 
15Q·~Oil-Gt\ll-Pt)F. 

Di:-1e ciência. ctunpm-sc e publique-se. 

Marapá, 22 d~j~rl~~)-~l' 201~. 
.... ---·-. ---. .-----~ 

A 

Secretarias de Estado 

(Administração 

Aguinaldo Balieiro da Gama 

PORTARIANO 060J2014-SEAD. 

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

R f MOVER: 

<,eíVidor : Leila Francinete Batista Gemaque 
Agente de Portaria 

Quadro : Federal 
Da : Secretaria de Estado do Trabalho e 

Empreendedorismo - SETE 
Para : Polícia Técnico- Cientifica- POUTEC 
Processo : Protocolo Geral n° ~5/2010. 

(Educação 

E Ida Gomes Araújo 

RESOLVE: • . .: _________________ ____J 
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PODER EXECUTIVO 

C~rlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordináriàs 

Secretaria Extraordinária em Bmsilia: llivànàide da Costa lliheiro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndígcnas:Coarnci Macíal Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alcx Sandro Silva Nnaré 
Secretaria Extraord. de Políticas l>ara Mnlhcrcs:María Alice L R. ilcntcS(interínã} 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes:Neítcirene Almeida de Oíi,·•ir• 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Governador: Délcio Ferreira de Mógalhiles 
Gabinete de Segurança Institucional: Ten.Ccl. P~1. Cláudio ;\driano B. llaliciro 
ControladoriaGcral: Benedito Balidro Ferreira 
Procuradoria Geral: Antônio Kleber de Souza dos Santos 
Defensoria Pública: h•iHlci Magno de Olh·eira 
Polícia Militar: Cel. Pi\1 Aclemildo llnrbosn dos Santos 
Polícia Cidl: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bomheiros: Ccl. llM ~liguei Rosário do Nascimento 
Policia Técnico-Científica: Odnir Pcreiru ~lontciro 
Ouvidoria-Geral: Raimundo Lima da Silva 

Secretários de Estado 

Administração: Agnaldo Baliciro da Gama 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida i\l<·ndes 
Cultura: .José l..ili7. Amaral Pinga ri lho 
Comunicação: Ca1·los Henrique Schmidt 
Ciência c Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida <Ir Carvalho 
Desporto e Lazer: Mário da Silva Brandão 
Educaçilo: F. Ida Gomes Araújo 
Secretaria Estadual da Fazenda: .Jucinete Can-a lho de Alencar 
lndústrin c Comércio: .José Reinaldo AI\'C.' Picanço 
Infraestrutura: A milton Loba to Coutinho 
Meio Ambiente: Gra\'ton Tavares Toledo 
Pl;mejamento: .José Ramalho de Olh·cira 
Saúde: Olinda Consuelo Lima Araújo 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: llruno Manoel Rezende 
Trabalho e Emprccndcdorismo: Sh·aldo da Sih•a Brito 
Turismo: Richanl Madureira da Silva 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Ca11ihcribc 
Sccrctmia de Governo: Juliano dcl Castilo Sih•a 
Secretaria de Relações Institucionais: Ncuza Monteiro de Velasco 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: hana Maria Antunes Moreira 
Amprcv: Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 
SIAC- Super Fácil: Dá rio de .Jesus Nascimento de Souzn 
EAP: Adalbcrto Can•alho I~ i beiro 
lapcn: Nixon I.:Cncdy Monteiro 
Detran: Sub Ten. l'M. José Aurivam Gomes da Silva 
Di agro: Mareo Antônio Silva de Sousa 
Feria: lnailza Rosário Barata Silva 
Hcrnoap: Ivan naniel da Silva Amanajãs 
IEPA: Augusto de Oliveira ,Júnior 
IPEM: Nilson José Pereira dos Santos 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: h·anete Costa Amanajás (int<•rina) 
Pcscap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: ~la ria Nilza Amaral de Arai1jo 
Prodap: .José Alftlio Diniz de Moraes .Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho 
Rurap: Max i\taliha Ferrrira Pires 
IMAP: Sônia Solange Martins Maciel 
ARSAP: Rilton Rodrigues Amanajás 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Ma riu Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucumaque: Terezinha de .Jesus Soares dos Santos 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio .losé Peres Fernandes 
Cacsa: Ruy Guilherme Smith Neves 
CEA: Fra~cisco Antonio A. Correa Uma 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaquc 

PORTARIA N" JlQ,f}_/2014- SEED/AP 

A SF:CRÍ-:TÁRIA DE ESTA DÓ DA 

EDUCAÇÃO, u~úndo da,; ntrihuiçiles que lhe são 

conft!ridas pelo Lh~l:reto n" 1895/13 de OR de abdl de 

2013. publicada no O.O.f:. n" 5442. com fundamento 

na L<"i n" 1.230 de 29 d<' maio de 2008, <JIH' org,ani .... a a 

Sccn.>tal'ia tk Estado da Educaçliu. 

CONSibERANÓO o A1·t. 67. §I" e ~ 2" d::. Lei 

8.666/'>J l' suas alit:,·a,·ilcs e o f\.1cmot·ando l'doc n" 

H-t/2014-(;(~I~rF. sob.I~X.910COIO 164.1348/2014 

RESOLVE: 

Art. I" Designar o Engenheiro Elétr-ico Sávio 

.José C'outinho Rodi·igucs o Analista de 

lnfnH'Stnllura. ;\rquit~to c UrbanistH .Jorge ;'\'lendcs 

Lt,al, ~crvidor·es efetivos do quudro Civil do Estado 

do A 111>1 pá. com cxcr·cicio ncsta Se<· reta r· ia de 

Educação. pat·a com obser·vãncia ela legishll;fio 

vigcntl~. atuan~m l~(JillO fiscais do Contnllo n" 

340/201 3-SEED fir·mado <'orn a Empt'<'S~I Tdntladc .~ 

<_;omcs Serviços Ltda.- !\111::. para ,·cfnnua da E.E 

1\lOOELO GUANABARA, oriundo do Pn,gfio 

Pt·escncial n" 011/2013-SEEI>/AP. 

At·t. Atdhuir ao pl"imciro 

n•sponsabilidadc de fiscalizar os scrvi~~os clét.-il'OS 

<'nlltnrtados c, no segundo, os <lt"mais servi<,,OS 

i11clusos nas ,·cfonnas. 

At·t. 3" Esta Portaria entr:o.n\ em vigor mr 

d!'lta de sua assinutut·a c será publicada no di(u·io 

Ol'idal do Estado. 

Dê-se ciência. publitpw-~e l' <'U!llJH'a-sc, 

Gabinete da Sccn:tád<t, crn l\'hrcapú-AP, 21 

dl' janeiro de 2014. (\ ..... _ 
... j>;.,~l Dr'~Efr/),,''(;,_-oml'S .·t raújo 

St'l't·d:'l,·ia de Est~o dn Educaçiio 
. Dt•ct·t•to n'' I R95/2013 

PORJ'AI.UA N" _s;:)Jfõ__ /2014 - SEEI>/AP 

A SECRETÁHIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇ;\0, usando das atribuiçõ~s que lhe siio 

confer·idas pelo Decreto n" 1895113 de 08 dt; abril de 

2013. publicada ilO 0.0. E. n• 5442. com fu n d:unento 

na Lei n" 1.2.'HI de 29 de maio de 2008. que tot·gatiiza a 

Scc,·etaria de Estado du Educu~~ão, 

CONSIOEHANDO o At·t. 67. !i;lo c§ 2• dn 

L<'i 8.666/~3 '-' suas alterações c o i\1cmorando cd<H' 

n" 04/21l14-COREF. sob f1l'Ot0l'Oio 164.1348/2014. 

RESOLVE: 

Ar·t. I'' Dl'signar· o Engenheiro Elétt·ko Sávio 

Coutinho Rodl'igul'~ Analista de 

l11fraestt·utun1. Ar·quit·cto t' lJr·bauista .JorJ?,e l\1cndcs 

Leal, scr·vidor<'s efetivos do quadro Civil do Estado 

do Amapú, com exercício nesta Scct·ctaria de 

EdoH'al,':io, pan1 com ob!lct·vAnt·ia da legislação 

vigente. atua1·cm como tisntis do Cont1·ato n" 

3-t0/2013-SEED fir·mado l'Oill a Empresa Tr-indade & 

Gomes Scr·vi~'os Ltda.- I\1E. para t·cfonna do 

CF.NTRO DE ENSINO PHOFISSIONALIZANTE 

DO AIV1Al'Á- CF:PA, ol'iundo do Pn•gi\o l'rl'st'nl·ial 

n" 01112013-SEED/AP. 

A 1·t. 2" Att·ihuir ao p r· i m c i nJ u 

t·csponsabilidatk d(' fisntliza r os scn·iços clc:'t ricos 

contratados e, no scgun do. os demais Sl'I"ViÇOS 

inclusos nas •·efonnas. 

A1·t. 3'' Esta Po•·taria entrani'! em vigo•· na 

data de su~' assinnturu c seni puhlicad:l no dit11·io 

O fiei~ I do 'Estado. 

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



Macapá, 23.01.2014 

Dl··>l' ciênci:t. publique-se c cumpra-se. 

G:~binctc da ~~cret:iria. em Marap:l-AP. 21 

de janeiro ri~ 2014. I \ 
I 

i .. ,..,~ 

f'fl~{. f r". lNa c.;·omcs :1rwíjo 
Sccn•t:iria de ~stado da Educnç~n 

lkmto ~· 1 R95/201J 

PORTARIA~· .!121 12014-- SEF.I>/AP 

A SECRETÁRIA UE F.STAJ)Ü IM 

E.OilC\Çfi.O. u~ando das utribuiçõcs 4ue lhe são 

conferirias pelo flecrcto 11" 1895113 de 08 de abril de 

201J. publicada 110 l).O.L n' ~442, com fnndamcnlo 

na Lei n'' 1.230 de 29 de maio de 2008, que nrguni7Jl a 

Secretaria de EstHdO da F.duçaçito, 

COl\SWERANDO o Art. 67. §I' c § 1' da 

Lt•i 8.h66NJ c suas altcraçÕl'S '' o 1\-lcmnnllldO cdOl' 

n' 04!2014-COREF. sob protocolo 164.134812014 

RESOLVF.: 

Art. 1·' Designar o Engenheiro Elétrico Sál'io 

.IMt Coutinho Rodriguc< c o Amtlista de 

lnfntcs![utura. Arquiteto e Urhanisht Jorge Mendes 

Leal, scn idores efcti\'OS do quadro Civil do Estado 

do Amap{o. com excrdrio nesta Secretaria de 

[ducnç:lu. para rom ohscr,.ioncia da lcgislnç:lo 

,·ig,•nte. atuarem l"•JJnn fiscais do Contrato n' 

~qi/2013-SEEO firmado com a Empresa AMIL_Fort 

Sen·iços Lula.· EPP. para reforma da E.E. 

SF.RAFI.'II COSTAPEIÜRIA. oriundo do Prcg~o 

Presencial n' 011/1013-SEED!AP. 

Art. 2\1 Atrihuir 110 primeiro a 

rcsponsnbilidaclc de fiscalizar os scr,.iços elétricos 

contnotado< c. ao segundo. us demais scn i1·os 

incltoso1 n:l\ rcfornuos. 

.-\ rt. 3'' Est:t Portaria en1rará em 'ignr ml 

1htta de sua ussinatura c scni puhlicadn no dhírio 

Oficial elo Estado. 

Oê·sc ciruria. puhli4ue-se c cumpra-se. 

Gabinete da ~ccrct:iria, em 1\hH·aiJ:\-AP. 21 

de jancin• dr 201~~
1 

. /,., """ 
I'T<~(. r~ /!. 1 Gomes Araújo 

s,·cret~ ria de .. a do da F.ducaçiio 
Derreto n" 1895!2013 

ESTADO DO AMAPA 
DIÁRIO OFICIAL 

Eurivaldo .José Pantoja Soeiro 
Diretor(! ntcrino) 

Josi\·ane Lima Porto Bastos 
Chefe da Divisão Administrativa 

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

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO- Associação Brasileira de 

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

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

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

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTAIUA N' Ollnot4- SEEU/AP 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇ..\0, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo IJecreto n" 1895/13 de 08 de abrii1IC 

201J, publicarla no D.O.E. n' 5442, com fundumento 

na Lei n" t.DO !f(· 29 de maio de 2008, que organiza a 

Sccrctari:t de Estado du Educação, 

CO'\SIDERANDO o Art. 67. §I' c§ 2" da 

Lei 8.666!93 c suas nlteruções c o i\·Jcmoranrlo edoc 

n" 0~12014-COHEF. sob protocolo 164.1348nOI~ 

RESOLVE: 

Arl. I' Designar o Engenheiro Elrlriro S:hio 

.José Coutinho Rodrigues e o Analisla de 

Infraestrutura. Arquiteto e \Jrhanista Jorge Mendes 

Lenl, servidores cft'li\'!oS do quadro Ci\'il do F.stado 

do Amapá. com cxyrcício ncstn See1·cturin de 

Educ:tçiw. para com obst•nitncia da legislaçAo 

,·igentc, utuar.,Jn como fisl·ni~ dn Contruto n' 

J4Ji2013-SECD firmado com a Empresa AMIL Fort 

Scr-·iços Ltda.- F.PP. para reforma da E.E. RLTH 

DE AU1F.II)A BEZ.lRilA. oriundo do l'reg:lo 

l'rt·sencial n' 011•2013-SEEO/AP. 

Art. 2" Atrihuir no primeiro 11 

resrnnsabilidadc de fisc.alizar os serviços clétrkos 

contratados ,., ao segundo, os demais scr"iços 

inclusos nas reformas. 

Art. 3" Esta Porlaria entrarA em ,·i.:or nn 

data de sua assinaturn c ~erá publicada no Diário 

Oticial do Eslado. 

Dê-se ciéncia, pniJiique-sc c cunqmHe. 

Gabim•te da Secretaria, em Mncap:\-AI'. 21 

de janeiro ~c 2014. ~-··~ .. 

l'roj. /)r~ · (omue.l .·lrutijo 

Secretária de Est· do da Educação 

J)ecrelo n" l!l95i2013 

f'OHTARIA l\'" 00._ 12014- SEED/AP 

A SF.CRET..Í.HIA OE t::STAflO Ui\ 

EDUCAÇÃO. usando da~ atrihui\'Õe~ que lhe siio 

. conferidas pelo Occrrto n• 1895/13 de 08 de ahril de 

2013. puhlkada nu t>.O.E. n' ~442, l'Ont fundamento 

nn Lei n" 1.230 de 29 de maio de 2008, que org~niz.a n 

Secretaria d1• Estado da Educação. 

CO"'SIO[RANDO o ArL 67, §I' e§ 2' da 

REMESSA DE MATÉRIA 
AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE 

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. 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· 

RA C/ REMES R$ 225,00 R$ 450,00 R$ 900,00 
SA POSTAL 

Pág. 03 

Lei 8.666!93 ,. suns alterações c o .\1rmorando edoc 

11" 04/20t4-COREF. sob protocolo 164.1348/201~ 

RESOLVE: 

Art. I' Designar o Engenheiro Elétrico Sá\'io 

.José Coulinho Rodrigues c o Analista <k 

Infraestrutura, Arquiteto c Llrbanista .Jorge Mcnlle> 

Leal, servidores cfcti,·os do quadro Civil do Estudo 

do Amnpá, com cxcrcit-io nesta Secretaria de 

EducaçàO. para com obser\'áncia da lcgisl:o1·~o 

'igente. atuarem l'onto fiscais do Contrato n• 

341í20JJ-Sf.EI> firmado com a Empn·sa Ai\111. Fort 

Seniços Ltda.- EI'P, para reForma dn E.E. MARIA 

IVONE DE 1\H:NEZES oriundo do Prc!(iiO 

Presencial n• 01112013-SEEJ>IAI' . 

Art. 2? Atribuir ao primeiro u 

responsabilidade de fist·aliZilr os serviços elétricos 

contralados e, ao segundo, os demais se.rviços 

inclusos nas reforma~. 

Arl. 3" E~ta Portaria entrará em 'igor na 

data de sua assinntura e será publicada no Diário 

Oficial do Estado. 

0~-se ciência, publique-se<' cumpra-se. 

Gabinete da Secretária. em 1\lacapá-AP, 21 

de janl'iro de 2tl14. \ 

p,.~~~ ~a Gomes Araújo 
Secret:\roa de a do da Edu,·.açilo 

Decreto n 1895/2013 

PORTARIA N" Q§iVl2014- SEÉOíAP 

A SECRETARIA DE f.STADO DA 

EDLIC'AÇ.;;.o, usando das atriiJui~Oes <JUe lhe são 

conferidas pelo necreto n" 1895/13 de 08 de abril de 

2013, publicadn no I).O.E. n' 54~2, com fundamento 

na Lei n" 1.230 de 29 de maio de 2008, que organir.a a 

Secretaria de Estado da Educação, 

COO'ISIDF.RANDO o Art.. 67. §I' c § 2• da 

Lei 8.666193 c suas altl•rnções c o Memorando edoc 

n' 0412014-COREF, soh protocolo 164.1348f2014 

RESOLVE: 

Art. I' Dcsignnr o F:ngenhciro E lê! rico Slí' io 

José Coutinho Rodrigues • o. Analista de 

Infraestrutura, Arquileto c Urb:tnista Jorge Mendes 

Leal, scrvidorc1 efetivos do t.tiJadro Ch·il do Estado 

PREÇOS DE VENDASAVIILSAS E PUBLICAÇÕES 

Exemplar ................................................................ R$ 5,00 
Exemplar Atrasado ............................................... R$ 6,00 
Centímetro Composto em Lauda Padrão ............ R$ 5,50 
Crntlmetro pnra Compor ..................................... R$ 8,00 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00 

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

desacordo com suas normas. 

HORÁRIO DEATENI>IMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
llAS 14:30 às 18:00 horas 



Macapá, 23.01.2014 

do Amap:í. com exercício nesta Secretnrin de 

Educação. pan1 com obserrância da kgislução 

vigente. atuarem como fiscais do . Contrnto n• 

341/2013-SH:D firmado com a Empresa AMIL Fort 

Scniços Lida.- F.PP. para reforma da E. E. JOSÉ DE 

ALEI\'CAR. oriundo do Pregi\o Presencial n• 

011!2013-SEEDIAP. 

Art. 2'' Atribuir ao primeiro 

1·csponsabilitl:ule <le listalizar os sen·iços el\·tricos 

contrat:HhJ> e. ao ~eguntlo, os demais sen·iços 

indnsu; na~ reformas. 

Art. J'' Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua assinatnra c será publicada no Diário 

Oficial do Estado. 

Dê-se ciência. publique-se r cumpra-se. 

Gabinete da Sccreu\rin, em Macap:'1-AP. 21 

de janeiro de 2014. 

'\ 
I 

. I 

Pro f D r•. l{jji, G' ' 
St·crcl:íria de Estado Educação 

Dccrrto n• 189S/2013 

PORTARIA .'f'~ /Z014- SF.ED/AP 

A SECRETARIA DE ESTADO IM 

EDUCAÇ..\0, usando da~ atribuições que lhe siio 

conferidas pelo Decreto n' 1895/13 de 08 de abril de 

2013. puhlic:ula no D.O.F.. n" 5442, com fundamento 

HPna L~i n" 1.230 de 29 de maio dr 21108. que 

orgonizH a Secretaria de Estado dn Edu<·:rçào. 

CONSIDERANDO o Art. 67. §1• c § 2" da 

Lei H.óM/93 c _suas a Iterações I' o Memorando e doe 

n"tW2014·COREF. sob protocolo 164.134812014. 

RESOLVE: 

Art. I" Designo r o Engenheiro Elétrico Sávio 

,José Coutinho Rodrigues e o Annlistn de 

Infraestrutura. Arquiteto e Urbanista Jorge 1\lentles 

Leal. serl'idorcs efeti,·o' do quadro C h i! do Estatl_n 

do AmHp:í. com c~erdcio nesta Secretaria de 

Educação. parn com ohsen·ância dn lcgisl:1ç~o 

,·igentc. atuHrem cnmo liscais do Contrato n" 

341i201.l-SEEI> lirmado com a Empn·sa Al\111. fort 

S(·n•iço~ Ltd:1.- E I' I'. para reforma 1la E. E. .IOSÍ: 

BOI\IfÁCIO. nriundo do Pregão Presencial n'' 

0111201.1-SEEI)/AP. 

Art. 2" - At rihuir ao primeiro a 

respuusabilidnde de fis1·aliznr os serviços elétricos 

contratados c, ao segundo, os drmais serviços 

inc.lusos nas reformas. 

Art. 3" Esta Purtnria entrará em \·igor nu 

data de sua assinatura r ;crá publicada no Diário 

Olicial do Estudo. 

nr->r dênrin. publique-s~ r cumpra-~(·. 

Gabinete da Srcrctária, em 'lacap:I-AI', 21 

de jan~ir11 dr ~014 .• ~'· 

/~ 

Pro f/ 11 Come.\' A r111íjo 
Se<'l'etári tado da E<lnraçüo 

De<·n•tu n" 1895/2013 

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA 
N° 00112014-CADISEED 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Processo n•: 2013148676 
Assunto: Justificativa Licitatória 
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X, da Lei n• 
8.666193 e suas alterações. 
Adjudicado: Oelfina Reis Pantoja - CPF: 
565.842.702-97. 
Objeto: Locação de imóvel - Anexo da E. E. 
Manoel Pereira Herculano 
Valor: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). 
Fonte de recursos: Programa: Univer~alização 
e Qualidade do Ensino Fundamental, Ação: 
Manutenção e implementação das atividades 
do ensino fundamental e suas m alidades, 
Código: 12.361.0200.2297, Ele · nto de 

Despesa: 3390.36, Foie= 102 (v'· 
Data: 20101/201 . 

1 , !.1>' ' 
' (V\/·- .-J----

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA 
N° 002/2014-CAD/SEED 

HOMOLOGO 
Macapá-AP, ~J.l_/2014. 

Elda G Araujo 
Secrctâria de sta da Educação 

Processo n•: 2013156107 
Assunto: Justificativa Licitatória 
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X, da Lei n• 
8.666193 e suas alterações. 
Adjudicado: Creuzalina Soares dos Santos -
CPF: 388.350.292-87. 
Objeto: Locação de imóvel - E. E. Pracuúba 
do Araguarl- zona rural de Cutias do 
Araguari/AP. 
Valor: R$ 11.520,00 (onze mil, quinhentos e 
vinte reais). 
Fonte de recursos: Programa: Universalização 
e Qualidade do Ensino Fundamental, Ação: 
Manutenção e implementação das atividades 
do ensino fundamental e suas odalidades, 
Código: 12.361.0200.2297, menta de 

Despesa: 3390.36, F~nte: 10~S ). 
Data: 21/01120 4 { 

l LO 
.... ~~~.~. rilíeim G 

(Turismo 
Richard Madureira da Silva 

PORTARIA (P) N° 001/2014- 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• 
003/2014-PRODETUR/SETUR-AP. 

RESOLVE: 

Art. 1 • - Designar os servidores 
Mareio dos Santos Batista - Gerente de Subgrupo 
de Atividades do Projeto Prodetur e Ritangela 
Silveira Foro - Gerente de Subgrupo de Atividades 
do Projeto Prodetur. para se deslocarem da sede 
de suas atribuições em Macapá-AP até o 
Municlpio de Mazagão, no dia 14/0112014, com a 
finalidade de fazer visita Técnica ao CAT. 

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

Macapá-APi09 aneiro de 2014. 

Richard r~a Silva 
Secretário e o o Turifmo 

Decreto • 4 O 3-GEA 
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PORTARIA (P) N° 00212014- 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• 
002/20 14-GABISETUR-AP. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar os servidores Alciani Silva 
Pacheco- Gerente Geral do Prodetur, Mareio dos 
Santos Batista - Gerente de Subgrupo de 
Atividades do Projeto Prodetur, Ritangela Silveira 
Foro - Gerente de Subgrupo de Atividades do 
Projeto Prodetur, Benedito Edinaldo Moreira 
Albuquerque - Chefe da Unidade de Informática e 
Sandra Uanne Canela da Mata -.Chefe da Seçao 
de Comunicação Administrativa. para se 
deslocarem da sede de suas atribuições em 
Macapá-AP até o Municlpio de Mazagão, no dia 
21/0112014, com a finalidade de participar da 
reunião com as lideranças das Associações no 
CAT e definir ações para promover o 
funcionamento do mesmo . 

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

Macapâ-AP, 21 de Janeiro de 2014. 

~1~
, 

Richard ' r~ d SUva 
Secretário d t o ~~~rismo 

Decreto 1 . 1~tEA 

PORTARIA (P) N° 003/2014- SETUR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
TURISMO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 4103/2013. de 23 de 
julho de 2013; . 

Considerando o constante nos autos do 
Processo Administrativo n• 51.000.790/2013-
SETUR que tem como objeto a lmplementaçao do 
Projeto Enfrentamento a Exploraçao Sexual de 
Crianças e Adolescentes e ao Trâfico Humano no 
Estado do Amapá; 

Considerando também as atividades em 
andamento acerca do Carnaval 2014 que 
redimensionou a divisão de tarefas no âmbito 
desta Unidade Administrativa. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Alterar a Comissão Gestora, 
Executora e Fiscalizadora do Projeto de 
Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescente e ao Trâfico Humano no Estado do 
Ama pé. constituída através da Portaria 084/2013 -
SETUR. de 13 de dezembro de 2013. que passa a 
ser composta pelos servidores abaixo 
relacionados: 

Alciani Silva Pacheco- Presidente 
Pablo Amilcar Furtado Mendonça-Membro 

• Paulo Rogério Gomes Barreto- Membro 
Sandra Uanne Canela da Mata - Membro 
Diogo da Luz Costa - Membro 
Domicio Ferreira de Magalhães- Membro 
Ana Dula Pereira Barros - Membro 

Art. 2° - Competirâ a presente Comissão 
acompanhar todas as fases internas e externas do 
Processo de Implementação do Projeto de 
Enfrentamento a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes e ao Tráfico Humano no Estado do 
Amapá e de sua execução. 

Art. 3° - Fica estabelecido o prazo 
semanal para emissão de relatório da Comissão 
acerca do andamento/situação do referido 
Processo/Projeto com remessa ao Gabinete do 
Secretário. 

Art. 4°- Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

Macapá-AP, 22 de Janeiro de 2014. 

RICHARD M 
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Macapá, 23.01.2014 

(í!ãbalho e Empreendedorismo ) 

Sivaldo da Silva Brito 

AVISO DE LICITAÇÃO 

I' 

A Secretaria de Estado do Trabaltto e 
EmpreendedorosmoiSETE. através de seu Pregoc~ro 
e Equrpe de Apoio. designa.dos pelas Porla,ias de 
n•. 0182013 e 03712013 avisa aos interessados que 
realizara no dia 06 de fevereiro de 2014. às 14:00 
horas (horário de Brasília). Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico n•. 001112013, do tipo menor 
preço global. cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para prestação de Serviços 
Técnico~ de Manulenção corre~iva ern Equrparnentos 
de Informática ·com fornecimento e reposição de 
peças e de componentes defeituosos e substiiUJÇáo 
de componentes e/ou eq.,,pamentos dcs Postos do 
SINEíAP. conforme orccesso n" 28780.0102/2013 
O ed1tal estâ dispot'ivel para os imeressados no 
segumle endereço Rua Leopoldo Machado n• 3055. 
esqu1na corn a Avenida 1n de Ma1o - Trem O 
Pregoeiro c Equ1pc de Apoio se c.olnr.am a 
diSpoSIÇão dos Interessados p-3ra Gsclarecu11cnto c 
dúv•das sobre o refer•do certame. no horáno nom1at 
d~ expediente das OB·OO ás 13.30 hs ou pelo e-rnail. 
JO~erusrlva@bol corn br e fone/fax (96) 3225-8758. 

,--· 
Macapá-AP .. 7,,.(de Ja"e"o de 2014. 

' ./1 .· . ..,·(.~//'· 
.JOSÉ R'ÁIMÜNLÍO DPS SANTOS SILVA 

. · ·rjRF.GOi::IRO!SI':TF. 

(lndustria e Comércio 

José Reinaldo Alves Picanço 

ERRATA DA Resolução n•. 006/2013- CONDUAP 
INTERESSADOS: ANGLO FERROUS tw.APA MINERAÇÃO 
L TOA, tw.APARI ENERGIA S/A. 
CNPJ: 06.030.747/0003-30 e 08.815.60110001-64 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.030405-9 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL 00 ESTADO DO AMAPÁ: 

Considerando o disposto no artigo '1' da Lei n•. 0144, de 28 de 
janeiro de 1994; no art. 6', parágrafo único do Decreto n•. 
2.766, de 22 de junho de 2007. 

DEUBERA: 

Art. 1°- Conceder a Redução de sessenta por cento (60%} do 
ICMS relativo ao diferencial de allquota na aquisição de bens 
do ativo fixo Importados do exterior para a implantação do 
Porto de acordo com o art.2• da Lei 077512003. 
Art. 2" • Conceder a Redução de setenta e cinco por cento 
(75%) do ICMS relativo ao d~erencial de allquota na aquisição 
de bens do ativo fixo da origem nacional para a Implantação do 
Porto de acordo com o art.2" da Lei 0775/2003. 

·Art. 3° - Conceder a Isenção da cem por cento (100%) do 
ICMS incidente no processo produtivo de beneficiamento de 
minério de ferro. limttado a 25mwh médio por mês. para o ano 
de 2014, de acordo com o art.2" da Lei 0775!2003. 
Art. 4' • COnceder a Isenção do ICMS de cem por cento ( 
100%1 incidente sobre o óleo diesel quando for destinado a 
insumo para geração da energia elétrica. limHado a 4,5 mil 
metros cúbicos por mês, para o ano de 2014, de acordo com o 
art.2" da Lei 077512003. 
Art. s• Os beneficios previstos nesta resolução não constituem 
direHos, pois ficam condicionados à aprovação de convênios no 
êmbilo do CONFAZ e à deliberação por ato do chefe do poder 
execulivo estadual, através de Decreto. 

(Saúde ) 
Olinda Consuelo Lima Araújo 

PORTA RIA N• 005114-SESA. , 
O SECRETÁRIO ADJUNTO I Á~EA ÓE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conFeridas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, e 
considerando o que consta do Prol. Geral n• 
2014/2457' 
RESOLVE: 
Designar a indicação do servidor EDIVALDO 
ALVES TEIXEIRA • para em substituiç3o e 
acumulat1vamente, responder _pe~ Chefia da 

.. -
1 : '• ~~..~v 

ÓfARIO OFICJ.«ê· ~;:, 
{ ~. : . ~ 

Divisão de Admfnistraçao~ da Pe~o~f - CDS-2, 
durante o impedimento da 'tituíar ·etn gozo de 
Recesso Natalino, no periÓdo de 20 a 24.01.2014. 
GABINETE DO SECRETÁRIOISESA: em 
Macapá-Ap, 15 de janeiro de 2014. 

L-:,; L<> ~ c)l,., ~»..... 
IÀNÃILCeRUBIA ~es s. sou.ifi· 

Secretário Adjunto I Area de Gestão em Saúde 

PORTARIA N" 07114-SESA 

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

n• 1351114; 

RESOLVE: 

Art. 1• • Designar os profission'als abaixo 
relacionados, para sob a presidência do 
primeiro, constituírem a Comissão de 
Avaliação Técnica para proceder a análise das 
propostas apresentadas ao Pregão Eletrônico 
n• 06512013, referente ao Processo n• 
2013151349, objeto para Aquisição de Velculos 
Utilitários tipo Pick-Up 4x4 à Diesel, Cabine 
Dupla, Ano 2013, Modelo 2013 • CAH . 

EQUIPE TÉCNICA: 

• José Ivo Melo de Souza 
• Claudenir Vieira dos Santos 
• Elson Cordeiro Barbosa 
• Márcio Bastos Teixeira . 

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

Art. 3° • A referida comissão terá o prazo de 
cinco (05) dias uteis, à contar da data de 
publicação no Diário Oficial do Estado, para 
conclusão dos trabalhos, devendo apresentar 
relatório circunstanciado. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA - em 
Macapá - Ap, 20 de janeiro de 2014. 

· ~j'g rL~fo~'"'J~ ... 
. )\NAILCERÜBÍA)'E~DES DE SENA S'OU~ 

Secretária Adjunta I Area de Gestlio em Saude 

PORTARIA N• 08114-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
e considerando o que· consta do Prot. Geral n• 
201412786; 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora LEYDE JANNE AZEVEDO 
DA CRUZ - Terapêuta Ocupacional, a .~e 

deslocar da sede de suas atividades - Macapá
Ap, até a Cidade de Belo Horizonte - MG, com 
objetivo de participar do 111 Curso de 

rAtualização Gestão das Condições de Trabalho 
e Saúde dos T.rabalhadores da Saúde, no 
período de 03 ~·Ô5o02.2014, com ônus limitado 

. (vencimentoite\)r'ái) para esta Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 20 de janeiro de 2014. 

~~~~~Dfs~~~~ .·_· 
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PORTARIA N° 09114-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA OE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que Ih!! s~·~ 
~onferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013; 
e considerando o que consta do Prot. Geral n• 

201412788; 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora CAROLINE MENDES 
BEZERRA - Fisioterapêuta, a se deslocar da 
sede de suas atividades - Maéapã-Ap, até a 
Cidade de Belo Horizonte - MG, com objetivo 
de participar do 111 Curso de Atualização 
Gestão das Condições de Trabalho e Saúde 
dos Trabalhadores da Saúde, no período de 03 
à 05.02.2014, com ônus limitado (vencimento 

integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 

Macapá-Ap, 20 de janeiro de 2014. 

PORTARIA N• 10114-SESA 

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

201412790; 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora LEIDACY · ALME(bA 
NUNES - Fisioterapêuta, a se deslocar da sede 
de suas atividades - Macapá-Ap, até a Cidade 
de Belo Horizonte - MG, com objetivo de 
participar do 111 Curso de Atualização Gestão 
das Condições de Trabalho e Saúde dos 
Trabalhadores da Saúde, no Pt?.riodo de 03 à 
05.02.2014, com ônus limitado (vencimento 
Integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 

Macapá-Ap, 20.dejaneiro de 2014. 
~ .· ~ 

~~ '~c; 
rfoNÀILCE RUBI~ S. SO~ 

Secretária Adjunta I Area de Gestlio em Saúde 

PORTARIA N" 11/14-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013 
e; considerando o que consta do Prot. Geral n• 
201412016; ' ' ' 

~GLVE: 

HÔmologar o afastamento d;tservido~a MARIA 
BORGES GOMES BATISTA ·- Diretora do 
Hospital Estadual de Santana- CDS-2, de suas 
atribuições funcionai~, objetivando· tratar de 
assuntos de interesse particular, no período de 
11 á 25.01.2014, com õps limitado 
(vMcimento integral) para esta·SÍ!cretaria. · 

·-
GABINETE.,tÇ'DA SECRETÁRIAISESA: em 
Mac~·Ap, 20 de janeiro de 2014. 
~'V· 

I ·j,. ·~~':)A.P~~, 
~CE RÚ~E~OES DE SENA SOOZA 

Secretária AdJunta I Area de Gestão em Saúde · Secretária Adj~nta I Área de G~f.ã~:em:S•.~.e 
. "' .. . ... • ~.. . ...., .. 

. . . 



Macapã, 23.01.2014 

PORTARIA N• 12114-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
~M SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
~onferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013 

, e; considerando o que consta do Prot. Geral n• 
201412016; 

RESOLVE: 

Homologar a indicação da servidora MARIA 
LUCILA BARBOSA DA SILVA- Enfermeira, que 
em substituição, respondeu pela Direção do 
Hospital Estadual de Santana- CDS·2, durante 
o impedimento d.a titular, no período de 11 á 
25.01.2014 .. 

~ ~ .· . 
GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá·Ap, 20 de janeiro de 2014. 

·'t~~~~~;~ts~A~ÍA 
Secretãria Adjunta I Área de Gestão em Saúde 

o' ... PORTARIA N• 13/14-SESA 

_, A;,SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 

'"'' . EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
:Jilt confefldas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
' ·• e considerando o que consta do Prol. Geral n• 

201411701; 

RESOLVE: 

Homologar a autorização de deslocamento da 
servidora SANDRA ELISA PEREIRA SOUZA -
Diret.ôra do Hospital de Clínicas Dr. Alberto 
Lima - CDS-3, da sede de suas atribuições - . 
Macapá-Ap, até a Cidade de Belém-Pa, 
objetiVando tratar de assuntos de interesse 
particular, no periodo de 12 à 16.01.2014, com 
ônus limitado (vencimento integral) para esta 

Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIAJSESA: em 
Macapá-Ap, 20 de janeiro de 2014. 

• .. ; .j'NftL'& ~~i:&Nó'its s~·~tiA 
:, -, ;{~'iS'ectetário Adjunto I Área de Gestão em Saúde 
: ' 1:-:::~.::.:f~ 

PORTARIA N° 14114-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
· EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 

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

2014/1701; 

. ~ESOLVE: 

Homologar a indicação do servidor MARCO 
ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA - Assessor 
Técnico - CDS-2, que em substituição e 
acumulativamente, respondeu pela Direção do 
Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima - CDS-3, 
durante o impedimento da titular, no período 
de 12 à 16.01.2014. 

GABINETE DA SECRET ÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 20 de janeiro de 2014. 

,f~~ ~t~~~N~s~:5s'8utÂ 
Secretária Adjunta I Á~ea de Gestão em Saúde 

PORTARIA N° 15114-SESA 

1 : G-,-~- ... 
. ,,;;_.d. ~ 
' ... ;1 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atrlbuições.que lhe sao 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
e considerando o que consta do Prot.'Geral ~·· 
2014/717; 

RESOLVE: 

~j' ... 

,. 
Homologar a indlcaçio da servidora ELIANE 
SILVA DOS SANTOS·'- Assistente Social, que 
em substituição, respondeu pela função de 
Assessor Técnico - CDS-2, durante o 
impedimento da titular Lorifei Stefanello 
Seccon, no período de 08 à 10.01.2014. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 20 de janeiro de 2014. 

PORTARIA :'>/' 16114-St:SA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto no 6212 de 
01.11.2013 e; e considerando o que consta 
do Prot. Geral n° 3407/14; 

RESOLVE: 

Art. 1° • Designar os profissionais abaixo 
_N!Iaci~nados, para sôb a presidência do 
primeiro, constituírem a .Comissão de 
Avaliação Técnica para proceder a análise 

.. d~. propostas apresentadàs ao Pregão 
Eletrônico n° 036/2013, referente ao 
Processo no 2013/41171, Registro de Preços 
para Contratação de Empresa Espedalizada 

·~o Fornecimento de Alimentação Coletiva 
P.,ra Pácientes Internados nas Unidades 
Hospitalares da SESA. 

EQUIPE TÉCNICA: 

• Maria da Luz Monteiro dos Anjos - CAH 
• Elidia Soliane Figueira Pereira - HELH 
• Dulcllene dos Santos Braga Tourão- HEU 

Art. 2° • Compete a Comissão diligenciar as 
empresas licitantes e confeccionar N!latórlo 
quanto a aceltabilidade das propostas em 
conformidade com as condições constantes 
no edital e termo de referenda. 

Art. 3° • A referida comissão terá o prazo de 
cinco (OS) dias úteis, ·á contar da data de 
publicação no Diário of.dal:.do Estad~, para 
condusão · ê!os tta~ll\'os, devendo 
apresentar relatório arcJn_\tanciado. 

Art. 40 • A presente portaria entra em vigor 
na data de publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA - em 
Macapá - Ap, 20 de janeiro d)e 2014. 

/~làJ·ks~~·f;{E~~t~~~ENÀ%oeZA 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em 

Saúde 

PORTARIA N° 18114-SESA 

.I< 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2014/3252; 

RESOLVE: 

Homologar a indicação da servidora 
JANELEIDE FARIAS BARBOSA - Asses~Õra 
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GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: em 
Macapá-Ap, 20 de janeiro de 2014. 

Árd:~~ er~N~~-~.~<ftlfA 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em Saúde 

ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO N"2013/58211· CPIJSESA· 

PREGÃO ELETRÓNICO N°013/2013 

Retificar a publicação da Ata de Registro de Pre<;os 27/2013 -
CPIJSESA. Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos Antimicrobianos I padronizados pelo 
SUSIREMAP, Pregão Eletrônico 013/2013 CPIJSESA .. 
publicada em 20 de agosto de 2013. no Diário Oficial do Estado 
do Amapa n' 5534, com circulação em 22 de agosto de 2013. 
Onde seiii:-
ITEM N" OI Aclclovir 250mg • Laboratório: Novafarma 
Ministério da Saúde: 114020065 

Leia-se: 
ITEM N" 01 Aciclovir 250mg, Laboratório: Teuto 
Mlnistário da Saúde: 103700486 

ERRATA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N° 71/2013 
PROCESSO N'2013/60439 • CPIJSESA 

O pregoeiro da Comissão Permanente de Licilação da 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá. torna público para 
conhecimento dos interessados a Errata do Edrtal referente ao 
Pregão Eletrónico 7112013 

Onde se lé: 
15.1.4. Relativa à Qualificação Técnica: 
a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade 
técnica, conforme modelo do ANEXO IV, que comp•ove já ter 
fornecido os produtos.constantes do objeto des~a licitação, bem 
cómo se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de 
salisfação Tal ateslado deverá ser fornecido por pessoa jurídica 
de direilo público ou privado, em papel timbrado, assinado e 
datado; 
b) Declaração. sob as penalidades cablveis, de inexistência de 
fato superveniente impedttivo de habilitação. fornecida pela 
empresa e devidamente assinada pelo sócio. dirigente, 
proprietâHO ou procurador • anexo 11; 
c) Apresentar licença de funcionamento da Vigilância Estadual ou 
Municipal do domicilio da empresa; 

Lela.se: 
15.1.4. Relativa à Qualificac~o Técnica: 
a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade 
técnica, conforme modelo do ANEXO IV, que comprove já ter 
fornecido os produtos constantes do objeto desta licitação, bem 
como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de 
satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido por pessoa jurid1ca 
de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e 
datado: 
b) DeClaração, sob as penalidades cabiveis. de inexistência de 
fato superveniente impeditivo de habilitação, fornecida pela 

. empresa e devidamente assinada pelo s6cio, dirigente. 
proprietário ou procurador· anexo 11: 
c) Apresentar licença de funcionamento da Vigi!Ancia Estadual ou 
Municipal do domicilio da empresa: 
d) Apresentar autorização e publicação veiculada no Diário 
Oficial da União de funcionamento e registro do equipamento. 
expedidos pela ANVISA; 

B~istre·se c Publique§.§. 

Macapá,~inneiro de 2014 . 

Pablo Pa~ arte Fernandes 
Pregoeir~~PIJSESA 

~strutura 
Amiltcn Lobato Coutinho 

COMISSÃO Pt:RMANENTE DE. LtCIT AÇÃO 

AVISO DE LIClTM,: . .\0 

J 

PREGÃO PRESE:"iCIAL N' 011112014-CPUSEJNF/GF.A 

Dia: 1110212014 - Hora: 09:00 (nove) - Local: 
Prédio da SEINF, A''· FAR, n•. 1276- Centro
Macapã-AI'. 

OBJETO: Contrntação de Pessoa Jurldica 
Técnica - CDS-2, que em substituição e especializada pata Execução de Atividades sócio 
acumulativamente, respondeu pela função de educativas contidas no I'TTS, que ahrange os eixos 

-coõrderiadoriP""ESlã<luãt·de Saúde Mental-.:·· ·lcliialícos ile---Mobililllçàlr · c~~ Organizaçi!o 
CDS-3, durante o impedimento da titular Comunitária, Geração de Trabalho c Renda, 
Michele Maleamá Sfalr da Cruz, no periodo de Educação Sanitária, Ambiental c Patrimonial, 
20 à 24.01.2014. I IITOI!.ramadas para atender 272 familias do 



Macapá, 23.01.2014 

Residencial Aturili, em Macapli-AI'. 

O Edital poderá ser adquirido na sala da CPL, na 
Secretaria de Estado da lnfni-F.~trutura, na 
Avenida FAB, n°. 1276. de segunda a scxta-reira, 
nos horários de 08:00 às 12:00horas (horário local). 

M•"P'·A~"';ro do 2014 

~~~NAJOSA 
Pregoeiro- SI~INF 

COMISS-i.O PERMANENTE. DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇ..\0 

PREGAO PRESE.r-iClAL 1\• 002/2014-CPUSEINF/GEA 

Dia: 12/02/2014 - Hora: 09:00 (nove) - Local: 
Prédio da SEINF, A1•. FAB, n•. 1276 - Centro -
Macapá-AP. 

OB.JETO: Contratação de Pessoa Jurldica 
especializada para Execução de Atividades sócio 
educath·as contidas no PTI'S, que abrange os eixos 
temáticos de Mobilização e Organização 
Comunitária, Geração de Trabalho e Renda, 
Educ.nção Sanitâria; Ambiental e Patrimonial, 
programadas para atender 240 ramnias do 
Residencial FHN.IS A TURIÁ, em Macapá-AP. 

O Edital poderá ser adquirido na sala da CPL, na 
Secretaria de Estado da lnrrn-Estrutura, na 
Avenida FA B, n°. 1276, de segunda a sexta-feira, 
nos horários de 08:00 às 12:00horas (horário local). 

Mo"pâ-AP.:::? do 2014 

PÉDR~JOSA 
Pregoeiro- SEINF 

COMISS,\0 I'[Ri\HNENTF. OE I.ICITAÇÀO 

AVISO ut: LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 003/201J-CPLISI:r~F/GEA 

Dia: 13í02/1014 - Hora: 09:00 (nove) · - Loc.al: 
Prédio da SEINF. Av. f'Ail, n'. 1276 - Centro -
Macapá-AP. 

OR.IETO: Contratação d~ Pessoa .Jurfdica 
cspeciali7.Hda para Execução de Atividades sócio 
educativas contidas !I? f.TJ'S, que abrange os eixos 
temáticos .• dc

1 
;l\,obili1;3çilo e Organi1.açllo 

Cómunitárià, G~r!lção \Je Tr11balho e Renda, 
Edutaçãn Sanit~rià, ·Am.hiental c Patrimonial, 
programadas· para atender 397 famflias do 
Resid~ncial CONGÓS. em Macapá-AP. 

O Ellital poderã ser adquirido na sala da CJ>L, na 
Secretaria d" Estudo da Infra-Estrutura, na 
Avenida FAB, n°. 117 unda a sexta-feira, 
nos horários de 08:00 · 12:00bo (horário local). 

\ 

Macapá-AP, 2 de janc,de 2014 

~\ ( __ 
PEDR~~SA 

Pregoeiro- SEINF 

rmussAo l'lR:\lA\E'-:1 E DE LICITA~'ÃO 

TER~IO DE 110,\IOLOGAC,\0 t:: AD.IU[)IC.~C~O 

Convite n•. 047/2013-CPL/SEii'if/GL<\ 

O Sccrelário de Es1ado da Sccrclaria da lnfracstrnmra. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lcgislaçilo em vigor, especialmente- pela Lei n". 
8.666."93 alterações rosteriores. RESOLVE. 
HO\-IOLOG/\1( o procedimento licitatório nos auto~ do 
proec,,n 1f 201lt5967R. na modalidade Convi1e n°. 
0~7~013. do tipo menor preço global. destin~da a 
se Jeç ão de propos1a. vi>ando os serviços de 
Consl rução de 11assa r ela em tarugo c esteios c mesa 
de atra~aç.ão de barcos, na comunidade de 
.lerusaléÍn do Pau Mulato, no IDII!licípio de lt.aubal
AI', e AD.IlJDICAR o ·objeto lici{ado em favor da 
empresa DANIEL FERREIRA nr.·ôuvr.mA-MF., 
a qual cotou o menor valor global de R$ !5'?.3TÓ,21 
(cento c trinta c sete mil. trezentos e dez r·:a!~. e VIOIC c 

·-!c,..D....,IÁ,_R-IO_O_F-IC-IA ...... L) 

um ccnlavos):. a· 
1 

Mac~:i-A \• 05 de dezembro de 20 I ' 

<o ~± :~~, . 

:v1 J, :, . 
AM1LTON · . :\ ·o COUTINHO 
Sed'êtãrio de Estado d~ Infraestrutura 

.'!L. 

COMi&SÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
• .. 11 nr 

. ~ 1:.____ .. 

TERMO 0Élf~I\10LOCACÃO E ADJIJDJCACÃO 

Tomada cft'l\rcç.os n'. 057/2013-CPlJSF.INF/GEA 

O Secretario:~~ Estado da Secretaria da lnfra~strutura, 
no uso das',fa~ibuiçllcs que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela Lei n•. 
8.666193 e••' alterações posteriores. lU:SOLVE: 
IJOMOLOG'ÀR o procedimento licitatório nos autos do 
Processo n;. · 2013/44777-SETNr. na modalidade 
Tomada de l?.reços n". 05712013-CPL!SEJNF/GEA. tipo 
menor preço ·global, destinada a seleção de proposta, 
visando a Ei:ccução dos serviços de instnlação de 
rede de ló~fca. elétrica. CFTV e tdefonia, da 
Procurador'iâ:ceral do F.stado-PGE, em Maeapá
AP, e ADJÚDICAR o objeto licitado em favor da 
empresa ABRASSE EMPREENiliMF.NTOS LTDA
ME, a qual cõiou a proposta mais vantajosa no valor de 
R$ 549.132,78 (quinhentos c quarenta e nove mil, 
cento e trinta c dois reais e setenta c oito centavos). 

Macapá-AP. 23 de janeiro de 2014 

ISAI.TINOMO~JÚNJOR 
Sccrcu\rio em Exercício 

Autarquias Estaduais 

illaoen 
Nixon Kened)' Monteiro 

PORTARIA N°. 007/2014- GABnAPEN 

A Diretora-Presidente do Instituto de 
Administração Penitenciária do Estado do Amapá -
IAPEN em exercício, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto n•. 7592/2013, tendo em 
vista, o teor cio Memorando n°. 051/14-Cosegllapen, 

~. . 
~i RESOLVE: 

t•- Detenninar, com fulcro no art. 159 
da Lei Estadual n•. 066/93, a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar a conduta dos 
servidores ACEMIRO CARVALHO FREIRE, matricula 
n•. 840858; ELISSANDRA DE JESUS PINHEIRO 
matricula 11°. 577030 e GLAUCIO DOS SANTOS 
NUNES matricula n•. 578827 ambos Agentes 
Penitenciários, pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá. 

2° - Constituir Comissão de Processo 
Admin1slralivo Disciplinar. composta pelos servidores: 
HUMBERTO SIQUEIRA DE SOUZA NETO, NETANIAS 
f-ERREIRA MACIEL e MARCELO PINTO DE FREITAS, 
lodos Servidores Públicos Eletivos do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, para. sob a 
presidência do primeiro. promover á apuraç5o dos fatos 
em questão, bem como. as demais infrações conexas 
que vierem a ser detectadas no decorrer dos trabalhos 
envolvendo servidores públicos, que desempenham 
su~s funções neste Instituto de Administração 
Penitenciarin. 

3• - Deliberar que os membros da 
comissão poderão reportar-se diretamente aos demais 
órfJãos da Administração Publica, enl.i. diligencias 
nccessári~s à instrução procP.ssual. 

'1 

4" . Estabelecer o prazo de 60 (sesseQia) 
dias para a conclu~~-d?~lrabalhos da Comis;~o. 

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

Dê-se· Ciência. 
Publique-se e 
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Cumpra-se. 

Macapá/AP, 21 de janeiro de 2014. 

I 

ERRATA 

Na Portaria n° 002/2014 de 07 de 

janeiro iJ'ê. '·2014, que transfere o servidor 

MARCELO DE SOUSA LIMA, a interesse da 

Administr,~ão, da sede do prédio principal do 

Institui~ de Administração Penitenciária do 

Estado dp~,_.~mapá - IAPEN em Macapá para o 

Centro de·Cilstódia de Oiapoque, para exercer 

suas ativÍda~es laborais. 

ONDE SE L~: MARCELO DE 

SOUZALIMÀ. 

LEIA-SE: MARCELO DE SOUSA 

LIMA. 

Dê-se ciência, Publique-se 

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2014. 
•' ·- ' 

;,: J~"'a·..,..,._,,vvo.~;~o 
Diretora-Pr~i~~ e apen (em exercicio) 

Décreto n° 759212013- GEA 

(I EF ) 
At1a Margarida Castro Euler 

PORTAR!.\ f,' 4l5/l3- !EF/AP 

~ KET=t'-.·0 fiõSIDEi-liE ::;Q t:·IST .TUTO 
=SiAOC,!-1. r:::,';s..r:r\::ST,\S DC :.::;.PJ... rc. .1~0 da;, alíibJiçôEs 
·lj·~ , .. :. t.'j'~ ·:Or'n·d~~ rr"~ O·•c't.l1f' n' ·-.:,r• -~r. "13 c: ~r;..:ro Q:: 

;\'11. t~n·::~~ ém ~~~;a ~-~-~~~;.<'!'~J~~~~;J512Õ13-~ÃRFtlEf .. o ·'· • 

· .. ' R E S 0 L V E: 
r;~·.·· 

' ,.... Art. _1ç • Instituir ts ser'ii~orcs aiJt:~:<o rc!acion:ldos 
~)(l:il r.clll;i(lf·e~n h Comissão d~ Acomoanhan~N2...~ Fisc~lizaç!Q 
~;:: cl~.:~ufé:~ c·Jr:·?.:us~ !~:erl!"':'G r.:-, Con:r3to nt~S.'2o·:, e 
.·.::r-:::·~~) {lê- ~rv~u:~: ::; Cl'í.r··&S? S~::;) F.10:;nhaí.a d·::! P·qzlcs 
.'~:;;,..(.c;:~::~!~'!;.;~! ::~!.:r~.~- a~""~~·~çâ:~ d:: t:o~st~ d~? f!:--v de \-:.1rej·: 

.. f. r ... ,e~.a _s.aaua. d· ....... m'"'pa. 

· Er!.§!den~ 
·L1a~ços R::r.étc Jar-~as :e: .!.Jn;c.ida-ll..R;:::EF 

~~l[.Q~~ 
.:: .l'j'Cl :<,;:1) R:!. I. !I C CCSiú-~:0.=\:: l::
·J~:i•.l<: ip.q ··'):llt:hGil:l ~~·.;Vra<:.L~F l:::;
.;,.1d'lê:1E' N(•rdt S;n::!~·Gt.RF;iEf 

-Ai nri· ·::aS h a L!rr a Sacramenlo-~M~F :I EF 

Art. 2' • Fi~;; e;IJt·"lsc-<J:, o ~raz·: d' 150 :1as. a 
:cn•ar de 2· .. os:2~:;3 

PORTARIA N' 001114-IEf/A? 

;.. OlRE TOflt..PR:SIJENiE EM EXERCtC~J DO 
·:.,~Till'.IC ESTA~UAL DE FLORESlAS DC .:.~l·'P.L r.o uso da~ 
~-!fl·\.i;ôes CltC .tle s~., -;orférd;~:-; rd"> . ...>!::reto n' i~í·~ d~ l1 d~ Oel~:-:ttrJ 
:le 2'}i! e tetdo em \'·S.!'~ 'c:mt-4.!C· I'C· Men1o:anao r..:559!'l~l1·:TF!Itr · 
t.P. • "\! • • :. <"- .....__ 

RESOLVE: 

Art. 1° • Ho:notogãr " deslocame-nto da :>erv.Ccra. 
Ac!riana dos Santos Luz. :xte":S!JO :;!a ;::k;tto>Siêi-IEF. para vidtnr t:!a -sed!! ,je 
~u~3 ,j~;,· datlt's Porto Gr:nde/AP a;C a c-d:uJa de MacapàfAP Oj 1·erioco 
·b t1,'07t201l ~ .. m ctrJI'10 de p..1rtfj~:2.r d2 llml 1Jh~O 'JJra ~:vtar .:ta 



.,. 

Macapá, 23.01.2014 

· :.:• :.~:-.1.~!·1:~ :;·;. !· :. . .:{{;:; IE: 
Ar:. ~l. Oé·~t t~r .. ;ii ;e=g.s!re-se t: pu~hcu~-s~. 

• J 

' . 'L:>.f-Cf~>\~ 

~:.fiiEL./1 =tR:S.;t{D Ah· ENO S1LVA HEINZ.-:U 
~ .:~:·.-1~ Pr~de,·tE' Em E~ercloo 

IEF:~P 

PORTARIA. 't 007'1'- UNPIIEfiAP 

.4 CIRE102M=.õSIC{tnE ~1.\ EY.ERCICIO CO 
:.5 1 TUTO FSTr-.OU:,i.. DE FL(..'RESP.S GO .;r.t:..P,\, nc uso d3S 

... :.dr:.:i~:~:: ~u: ue s5::: c·~;i:·~,i;L:s s.:eb Cer ~:~ n' ?593 ds · · <lt: Dnzemb10 
:: tü':!,:; :.::·.:'J :::n wi:t~. :. ct:~t~:::. nc Memorando :1: 0112014 E ftT!IEF. 
~-.:11 .:.em~. processo de n~ 230.2C5.00JI14. 

RESOlVE. 

Ar~. i~ · 1-:C:.~!JlOG.AF\ C' da:;«amen:J tO ;,er..,ijO!, 
s~wuel dos Sanl=s Silva, Gf':~~.i:: :I~· 'J..:ri?a .je Te~tOk>l ~de prodvt'S 
=t•:ts:ai~ r·:n \' .1p· c.~ .,:Je Je s·.~s at .. j~~fs- TAHlARUGALZINHOiAP, 
::-:· a :: :ê.\!E (.f fAa::at=ãi·~P -o :\t-!I'Jll(l ~~ 08 de Jllneiro 20\4, p;ra 
:-~:i ·.:-~' ;)": .: :-J·tiw.: t:..? ;-. i'r.~ia·~ êl':(; 

Art. r-· C~+; ::-.;.r:? re:a:n--s-: c r.ut:!que ~e. 

}:~!era =:rt-~ftlerte En~ E"l:€rc,~o 

_ ;~F:.t.P 

1.: .. •. :· ::;:~. ~:::.Lr ;:.-:s 
:;:. ·: ::: ~-~;; };~·e:: <3J ~·: ::j C:: ;; :.:r1 .:e 

r··: i.:' . .-·:: • , Ucrnorando ;( n'O?:i'J' ~<:;...o.IEF t ·;•r 
. ?:.-cr:sso n=:·JC.~05-.C05;14·1E:.:,:\r 

:~r: 1°. t.J~::>rii:~:~ • .:c~:o::r:r::!r:lo :?. :-.::r'~:~:. 

:: r::•. ::.1~:('1 ~: :. C·Jilll:! rlt:r0S ·:~\:SS)'I .. ; ·~·.i'" ---.-;~ ... :::.: 

: ~:--. : :C-d.FGS·2 ;._::! .. <':i' :·. :H!ti::- .:!: ~~~;..~ 

. ~CJJ),•,~!) :··~· ·~ D:~~~í:c ·::; 3:!ii::F<ü.:AF. ~. ;;·i.\.;·.' 

:•.; ·, l~·IU:!2l'1·· ::: : :· :~·;-:··. >: !J..;:-s.~~:::;.·..!!~.Kf:::;:. 

PORTARIA N' 004114 ~ IEFIAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das alribuiçóes 
que lhe são conlcridas pelo 'Decrelo n' 033 de 03 de Janeiro de 
20i 1. ter.dn em vista o Memorando n'0112014-GTinEF. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Designar o servidor Luciano Cristian 
Campos Batista. Assessor Têcnico-ADINS.1EF. Cóó. FGS·1. para 
responder cumula\lvamente e em substituição pe!o cargo de 
Gerente de Gestao e Tecnologia da lnformaça~GTifiEF. C6d.FGS· 
2 do Instituto Estadual de Floreslas-IEF, durante o afastamento do 
res;>ectivo t11utar Marcus Oanilo Plcanço Pereira no período de 
02101 a 3110112014, por usufruto de férias regulamentares. 

Art. 2' . Dê-se ciénoa, regislre-se, publique-se e 
e~:rnpra-se. 

Macapá-Ap, 2~\d!i\.Janeir~~ 20~4. 
ANA MARGA r.hsT EÚLER ~

'- '·. 

D~et ~sident 
IEFIAP ' 
,. 

PORTARIA N" 005114- IEF/AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL CE FLORESTAS DO AMAPÁ. no uso das atrtbuições 
oue lhe são conferidas pelo Decrelo n' 033 de 03 de janeiro de 
2011. tendo em visla Memorando n'Ol/14-GAB/IEF. 

RESOLVE: 

Art. 1' ~ Designar a servidora Nair Cristina de 
Araújo Sousa Marte!, Analista de Meio Ambiente/Economisla, para 
responder em substituição pelo cargo de Assessora de 
Desenvolvrmento lnstttucional do Instituto Estadual de Florestas-IEF. 
dura.1\C o a!astamento do respectivo titular Sandro Artey de Araúio 

(DIÁRIO OFICIAL} 

Torres, no perlodo de 0610112014 a 0410212014, _por usufru:o de 
fênas regula.menlares. :!e ! ·: '· :· 

a' I ~-

Art. 2' • Dê-se ciência, reg•stre-Slr. publi(j~o-re,e 
cumpra-se. ·!:' , 

Matapá·Ap. 20 d~e Jane'ro ri 201~.21 
I -

ANA MARGARip -~~ ;-ER 
D~rctofa·Pres1dente 

IE"IAP 

"f 

COMISSÃO ESTADUAl DE FLORESTAS PÚBLICAS 00 AJW>A 
':in 

-~~· PORTARIA NO 001, OE 20 DE OEZI'M8RO DE 2013- COMH/AP 

·~· 
\' 

Institui ·o , ,, 
Interno'· "da 
Estadual de 

Regimento 

Comissão 

Florestas 

Pübhcas ·do Amapá -
COMEF/AP, criada pelo 

Decreto Es;ladual n" 
5.76~, de 03 de outubro 

de ~013, com a sua 

composiÇ~o ta-mbém 

definida neste Decreto e 
o seu funcionamento 

definido na forma do 
anexo a'csia Portada. 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

Art. 19 A Comissão Estadual de rlo•estas PUblicas do Alllapt.· 
COM(f/AP, lnstitulda pelo Dee<eto n•. S.762, de 03 de outubro de 

2013, no 3mblto do Gcwerno do Est::td.J do Amapá, com a composição 
c o funcionamento def1ntdos pelo art. 26 deste Decreto, e),erce, na 
esfer;~ estaduttl, as atribuiçOes de trgao consultivo da gest~o estadual 
de floresta~ pUblkas e, em especial, aquelas pre.vtstas no art. 22 do 

mencionado Deeteto, flOS seguintes termos: 
1- assessorar, avaliar e propor diretrizes "ara gest3o 

de florestas pUblicas do Estado; 

11 :.. manifestar·se sobre o Plano Anual d~ Outorga 

Florestal~ ?AOf do E>tado; 

111 - exercer as atrtbulçõe!l de órgão consultivo oo 

Jr..stituto Estadual de Florestas do Amap~ - lEr, no 

que concerne à gest~o de florestas pUblicas. 

(,\P[TUlOII 

DA ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE FlORESTAS 

PÚBliCAS. 

Seção I 
Oa Compo>iç5o 

Art. 2 A Com;S>Ao EStadual dE Flore>tas ?úblie>s do Am•pá terá a 
segumte composição: 

1 - o la) Dlrotor I•)·Pres.dente do IEF, que a 

presldlrâ: 
11 • um representante de cada um dos; OreAos a 

segulr: 
a} Instituto Estadual de Floresta do 

,\maoá -/[F: 

b) Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente- SEMA: 
.:) Instituto do Melo Ambiente e de 
Ord('namento Territorial do Est;;~do do 

Amapl -IMAP; 

d) Instituto Nac1onal de Colontzaç~o e 

Reform~a f,t;rárta-: INCR~. 

~ .. 

e) Rede de Instituições; de Pesquisa do 
Amapa- RIRAP; 

f) Instituto Chico Mendes de 
Conservaç.:io da Biodiversidade 
ICMBIO; 

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

~) Assoclaç3o ·dos Engenheiros 

Florestau do Amap~- AEFA; 
b) Conselho Nacional das Popul~ções 

htrativlstas- CNS; 

c) Grupo de Trabalho Ama10r.ico -

GT~: 

d) federação do• Trab>lhadores e 
Tr2balhadoras na Agricultura do 
Amapá- FEnAGRAP; 

e) Serviço de Apoio às Mluo e 
Pequenos Empresas- SEBRAE/AP. 

§ lV Os membros, t1tul3res e sUplentes, dos órgãos e 

entidades SN~o indicados pelos dirigentes máximos 
de suas organizações e designados pelola) 

Oiretor(a)-Pres\dente do IEF. 

§ 2v C sup~nte exercerá as funções do titular em 
seus impedimentos, afastamentos e ausências. 
9 3.- t facultada a presença dos suplentes nas 
reuniõe) em que os titulares estiverem pti!sentes, 
podendo faz~ r uso da palavra. 

·~ 
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Art. ?.Q Além dos membros da Comissão poderão participar das 
teu11lôes especia!istas convidados~ observadores. 

~ !9 o convite a especialistas poderá ser H..:gerido 

per qualQuer membro, com 'antecedêm:ia mitlima 

!ÔE 10 !de:~} dias ~3 dJ!a prevls~a para a reunião. • 

§ 2V N~v havcnto obieção por parte de c:ualquc,. 
inembro, 'c:té OS {cinco) dias após a sugestão, o 

presidente ~t".?.tuara o convite ao eSPêCi31ista. 
§ 3' IX especia(i;tas ter~o a finatlcado do subsidiar 

a tomada de detlsOes da Comissão, com direito a 
voz durante al '1iscussões do tema de sua 

especialidade .. 

§ 4' Qualqu~r cióad5o podora solicitar a 

participação como observador nas reuni5es dil 

Comis~Ao. earanllda a lnfr~estrutura para tal, desde 
que a )0\icit..ação ocorra. no rninlmo, 1 S (quiillf.) dias 
antes Ua reuni;o. 

§ s~ o observador poderã ter direito a voz m~dla:"'te 
a solicítaç.áo d-:o um membro e na ausênda de 
obj('ç.30 dos demais membros presentes. 

Art. 49 A partic:paçào na Co:niss~o é consldNada forçao de naturezi:l "" 
relevante, n:to remunNada, com precedência, na e!tfera estadual, 
sob:-e quatsquer ca:-gcs públ•cos de que sejam titulares. 
Art. so Por proposlç3o do plenário serã sugerida à ent•datle ou 

organitaÇao a s1.1!>stttutção dos n!spectivos representantes qu~ nlo 
comparecerem a duas reuniões ordtr.~rias ccn~ecutivas ou a quatro 

i~tercaladas no perlcdo de dois anos, n:io se fa:endo reçresentar 
pelo suplente e ~en1 encaminhar justificativa. 

Seção 11 

Do funcionamento da Comiss3o 

An.. 6~ A Ccmiss!o Estcdual de Florestas Públicas do Amapá· 

COMEF/AP reumr·s~-ã com a J;resença da maioria absoluta de seus 
membros, em caráter 01dináriu, pelo menos duas "ezcs po~ ano, e, 
extraordinariamente. sempre que for convocada po-r seu presidente. 
por inlciat1VJ própria ou 3 reQuerimento de, pelo menos, um ter~ de 
seus membros. 

~ 11: As reu:lie.es ordinárias terão seu calendálio 
anu31 fi"Jdo r.a última rewniao do ano anterior . 

§ 29 As reuniões e"traordintlrias serão convocadas 
com antecC!dêncla mini ma de 10 {dez) dias. 
§ 3P A pauta das reuniOes ordinárias e 

extraordintlrias e os respectivos documentos ser~o 
disponibllizadu com antecedência mlnlma de 10 

(dez) dl~s de sua reallzaç.lo. 

§ 411 Os pralos estabelecidos nos § 211 e § 311 deste 
artigo podem sor reduzidos para até 05 (cinco) dias 

úteis, n3 ht;>6tese de inequívoca urg~ncia da 
matéria, devidamente justificada. As reuniões ca 

Comlssao serão registradas em atas. ~ue deverao 
ser disponibilizadas no slre do Instituto Estadual de 
Florestas do Amap~·IEF. 

Art. 79 A Comlss.1o decldirll por ma!crla absoluta dos votos do> 
presentes. caber.do ao presidente da Ccmisdo. ah~m do voto 
institudonal, o de Qualidade, 11.ocaw de empatE!. 

§ lq A deliberação do plenário s.erá susp~nsa. a 
Qu31que~ tempo. a pedido de qualquer membro, 
caso nao se verifique a presença da maioria 
absoluta do5 membros dJl Comiss:Jo. 
t t_; Quar.do a matétla objeto de apreciação for o 

PAOF do Estado, a reuniao da e8mtss~o sorá 

presidida pelo(a) Dlrelo,la)-Presldonte do Instituto 

Estadual de Floréstas do Amapl·IEf. 

Art. a a A matéria a ser submetida à apreciação do plenário deve esta~ 
prevista em pauta c COMtitulr-se·â de: 

I -proposição: Quando se tratar de matéria florestal 

a ser encaminhada a lnst~nclas competentes dos 

Pc-deres Executivo e Leg1slativo: 
11 - reoomendaç~o: qu~ndo so tratar de 

manifestaç~o acerca da implementaç~o de po!ltlcas. 
programas públicos e normas com repcrc\Jssão na 
área florestal; 
111 - moç~o: quando se tratar de manifestação, de 

qualquer natur~za, relacionada c.om a temiitica 
florestal. 

Art. go Das pa1.1tas das reumec:-s cor.star~o necessarl3mente: 
1- abertura; 
11 - apresentaçAo de Informes, discussão e votação 

da ata da reuniAo anteriOI; 
IH - apresentaç~o Cos requeriment:is de urgl!ncia, 
de lnvcrs3o de pauta, de vistas ou de retirada de 
matérias formalilados oor escrito ou verbalmente 
pe!os membros Interessados; 
IV- discussão e deliberação das matérias da ordem 
do dia; 
V- tribuna livre; 

VI- encerramer.to. 
§ 111 A W1vers3o de pauta e cs requerimentos de 
urgênd• se,âo submetidos' à votação. 

§ 29 J\ inclus~o de remas na pauta da próxima 
rc1.miao dar-se-á per sugestão escrita ou verbal de 
qualquer dos. membros, com anteced~n<ia em até 
!V tdez) di•s ú:els e com manifestações contra a 

Inclusão do tema em alé OS !cinco) dias úteis ames 

da reun:ao. 
Art. 10P A deliberação das matérias da ordem do dia obedecerá aos 

. seguintes pa~sos: 
I - o presidente apresentará o item incluído na 
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aecndil e r.arj 'a caly..,rc ao relê'tC( quP profcn!'á o 

!~u parecer. esrrito ou oral; 
n - a mltéria ~e: á posta em discuss~o. com 
pns5:bil;dadP. de mamfe~tações a favor e/ou c.or.tra; 
111 - far·,e·á a votaç~o. onc<~mlnh•da pelo 

prrs,der•tc. 
~ 1 o o ple:1Ario buscará sempre q•Je po~si..,el o 

consert)O. 
§ 2; ~etll•'arh a votaç~o. oua!quer membro poder A 

apn;scntar declaração de vDtO, cujo teor setá 
rcg;strado em ata. 

Art. 11 Q ~ facultado a qualquer rnernbro requerer vistas, u:-ua únl~a 

\'el ae m~téria ainda nà{'l vetada. 
S 1v A ;':"'atéria obJelc Ce peôldo de \1stas será 

restitulda, acompanhada de parecer escrito, no 
prazo in1prorrogável de 10 {de:) dias. 

§ zç O pralO será comum quando mais de um 
me>mt:ro ôa Comiss5o pe-dir vistas. 

§ 3~ Na hioótcse de descumorimento do prazo, c 

parec~r será desconsiderado. 
S 49 Após o Inicio da votação da matP.rid, n~o selio 
t.O:'lced.dos p~dldos de vlo;.ti!s ou d~ retrrada dP 

pauta da mat~na discutida. 

§ :;< N~o w~ conc•dido pré•éo de ''"" em 
mat~ri;\S ~u~ já tenham tet"ebido essa cor.ce~são. 
~ f,i' N~o c.1hr:·á p~d1do de vistas ern matérias que. 

tran111aru em tegur.e de urg~n::ia. 

se~o111 

Dos grupos e su!).g..-upos de trabalho 

t..:-t. i.2~ J.. Comlss;'.1 poderá crict gruwo~ e St.lb·grupos de trabalho, 

para ;lnali\ar, eshz~ar e ;iprPst!ma~ prccostas sobre 3~ matéria; de 
~ua ccrnpe~ência, n1ediante pr~·,io en~endimut~o sobre a viabil1dade 

cpe>racior.al e !inan~elrJ, :;em o pr~stt!ente da Comissão Estaduéil de 

Flores"' P~blicas do AmapA·CCMEFii<.F. 
~ l' Os grupos e sub-grupos de trabalho 
estabelecerão, em sua primeira reunião, o 

co:::rden3dO~ dentre os merr:bros da Comhs~o. o 
cronograma e a dAta d\.' (-ncerramcnto de seus 

trabõlhos. 
S 2V O prazo para o encerramento Ccs lraoalhos é 

de no n~á1ürno SE>Is mese>s, prorrogável oor 1gual 
pe:ioCo uma Unic;.~ vez, mediar.te aprovaç3a pelo 

piMlrlo da ju~tlf;cativa aptes.entada per seu 

COOfde~ador. 

§ 31' O plenáric da Comis'>:lo definir\! a c.o:n~~Jst;ão 

das g:upo\ e S!Jb-grupos de trt:~balhn, oue lndulri1 

m~mhros da Cornlss~o c, Quando necessár•o. 
especí;;li!tas con'l.'idêóos. 
~ aç AS r~unlõ~s dos r,rupos e sub-grupos de 

trabalho sr-rão aberri\s a cor .... tdados. 
§ 511 Poderão s~r utilizados mecanhmos de reunião 

n~o presencial, garar.t1da a partiCipaç~o dos 
(Tler:lbros dos g"'upos e sub-grupos de trabalh'J. 
§ 59 A participação dos membros da Comi:;são n5o 

i!"'dic.ldos para os grupos e sub-cr upN de trabJiho ~ 

li.,.re e as suas despesas correr3o à conta dos 

mesmos. 
Art. 139 O ccx.•rde:1ado~ do grupc de trabalho deverá indicar, na 

primeira reunião, um relator que será o respoosávc-1 pelo registro e 

encaminhamento ao pre~idente da Co:r.issâo Estadual de florestas 
Púb!•cas do Amap~·COr..t.EF/AP., no pra~o de até OS (cinco) dia!~ úteis, 

os tesumos das relJniões tom as prcpcstas discutidas P as 
aprese:ntações têcnic~s. 

Parár,rafo Unko. t.s reu•llôes dos grupos e sub· 
grup::.s de trabalho ~eràu registradas de forma 

sumãri~ com dcscriç~o das propost:a~. em 
documento a~sin~do pela tC'spectivo coordenador, 

que apresentar3 ~ :na~~ria à Ccmmào. 

Seção IV 
Das atribuições dos membros da Comissão 

Art. 1 4ç Ao presider'lte com;i~tl': 

1 - convocar e presidir iU reuniões do plenãrio, 
cabendo· lhe o voto lilstituclonal e o oe Qualidade; 

I!- ordenar o uso da palavra: 
111 - submeter à vota~ão as materias a s~rerr. 

decididas pelo pler.~rlo, ino;.ervlndo na ordem dos 
trabalhos, ou s<.~spendendo·os sempre que 

nec~?ssAno; 

IV- assinar: 
a} as cropcsições, recomendações c mcções da 

Comiss~o e atos re:at.vos ao seu cumpr.meoto; 
b} a~as aprovadas na:s reuniões; 
v - ze!ar pelo cumprimconto das disccslções desu~ 
Regimento Interno, adotando, para este- fim, as 

prcvlõénoas que se f1zerem necessárias: 
VI -Informar aos membros as providência !O tomadas 
cara os encaminhamentos deliberados pela 

Comissão. 
Art. 1~9 Ao~ membr~s da Comissão coiT~pete: 

1 - compõrccf'!.r ~s reuniõe') para as quais forem 
convocados os titulares e, no lmped.:nento destes, 

seus respecttvos )uplentes, 
11 - pa:11.:1~at das at1vid3des, com d1relto à voz e 

Vi)tO; 

111- debater e analisa~ ~s matérias em dtscuss~o; 

IV - requerer informaç3es, provldêm:ias.~- e 
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esdarecimer.tc-~ ao presidente; 
v- parUczpar dos grupos e sub· grupos de TrabalhCis 

para a; quais forem !!'ldiCJdos; 

VI - a?tesentar r('latórk>s e pate:eres, •!OS prazo~ 

n~a::los; 

'lU ·· sugerir temas e as~untos à dellbrrdção do 

p!enáfiO, son a forma de prcpoHas de 

;e::.cmendoções. propnsiçCe~ ou moçO.es: 
Vnl - prepor questõ~~ Ce Ndem ras revnlõcos óo 

plcná1io; 

IX- solicitar a ver;flcaç~o de quorun,; 

X - observar em st.Jas manifestações as regras 

b~~icas da convlv~ncia e do decoro. 

Art. 159 Ao p!en~ri~ da CcJ'T'issão compe~e: 

1- rr.ar.1!estar·~e sobie a adoção d~ açõe~ di? gest~o 

de noresta~ públicas t'5ta::h:a!s, bem como sobte o 

Plano Anual de Oulorea Florcstai·PAOf; 
11- estabelecer orientações e diretrizes. por melo de 

r~corP€11!la;õcs c proposlções, p~fttnentes aos seus 

objetivos e atribuições, 
111 - aprovar r:ro;-ões pe:1.inentPS aos seus objetivos 

e at:ibui~ões: 
IV - estabelerP.r cooperação com os movimentos 
soaJ•s, o:gan':i!ções H3o govemarn~ntõis e o setor 
E"nlpresarlal: 
V- ill{.t~:ltivar a o;,rtlt:ip:tçào democrâtica r\a gesi~o 

das polltlcas ! dos i~vestirne,Ho; pübllcos na gestão 

de flores:as pJJ!lhcas estaduais; 

VI- assina( as a:as apro·.rac1as nas reunlões; 

~rt. i 70 Compete aJ lnstitut:.> Estadual de F!orelta.s do Amapá-IH, no 

C);i:n::icio das allibuições de Secretarla·e.:e;:urrva d:t Comissão 

Estaduôl de Florc~aa Fúblicas do Mnapâ- COME"Fí,\P: 
1 - au)'.lliar o prc5ldente d3 Com;~são Estadual de 

Floresta PúoHcas co Arr.apâ -COM(F/AF; 

11 - prover 3poio técnico, administrailVO, fin3ncelro 
e os meios nece.sstbos à execução dos trnbt~lhcs da 

Comts~ào. J~ acordo coM suas disponibilidade~ 

orçamcnt~rias e finance:ras. fitando tt efetivação de 
g.!stos condi::lonadl à aprovação do presidente da 
Comissão E mdual de floresta Públ.cas do Amapá -

COMH/AP; 

Ui- elaborar e er.cam:nhar o PAOF do Estado para a 

aprt>ciaçao da Cornissão, analisando técnica e 

juridicamente, todas as contribuições efetivadas, 
Ci)nslderand~ as diretrizes e os principias de gestao 

de 11oresta~ pUblicas estadu31~; 
IV- providenciar a lawatura, o arqt..ivamento e os 

encarr.inhamentos devidos :ts atas das reuniões da 

Comissa o; 

V - ar(juivar e controlar todo) cs documento~ 

produzidos pela Comissão: 
VI - reriieir e providenciar a publicaç.c,o das 

apreciações da: Comlss~o; 
VIl - executa~ outros atos e atribuições. der.tro da 
e~fera d~ comçet~n::i3 da IEF, QUe lhes fc~em 

de:erminados ou delegados pelo presidente da 

Comissão: 

Vil I -dar publictdadc aos atos da Comiss3o. 

CAPfTULO,II! 

DAS OISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 189 O presidente da CorroJssaa Estadual de flürt'5ta PUblicas do 

Amapá - COMEF/AP poderá, el(cepc~onairnente, de acordo corn a 

óispor.ibll:dade orçarr:en~ária, dererm1nar a cobertura Integral otJ 
p:1rc.ial dos gastos de viagem, alimpntaçAo e hospedagem de 

rr.embros da Comi~são, rnediante solicitação justificada. 
Art. 199 ( proibldo a qualquer me:nbro titular ou suplente da 

Comissão <Jtuar Cm atlvrdadcs remuneradas pelo IEF1 c.om exceção d:> 

representante do IH na Comissão. 

Art. 2~ Os casos omlssos e <:s dVv:oas sobre a aplicaçlo deste 
1\egi:nento Interno serão resolvidos por S!U presidente, ad 
referendum do plenário. 

Art. 219 Este Rtgirnen::o entre~ em vigor na data de sua publicação. 

MacapMt.P. de dezembro c e 2013. 

'""'"'"' :::.:·.~j~f ... :"::: ..... "'"-
COMEF/AP 

(SIAC/Super-Fácil 

D3rio Nascimento de Souza 

JUSTIFICATIVA N' 001/2.014 

DISPENSA DE UCIT /I. CÃO 

PROCESSO N". 40.000 006/2014 
CREDOR: PRONTO NET L TOA- ME 

CNPJ- 04.6í2.7661000H88 

) 

OBJETO: Contratação de empresa especia!izaca 
na prestação de servicos de torneciniento de Link 

~~ 

.. 1' •. 

Pág. 09 

de Dados· para atender por 90 dias. para atender a 
unidade Beiral, sito a Rua Jovino o:noa s/n -
mun!cipio de Macapá-AP. 

VALOR MENSAL: RS 1.330,00 (Um mil, 
trezentos c trinta reais). 
VALOR TOTAL: R$ 3.990,00 (Três mil, 
novecentos e noventa reais). 

BASE LEGAL: Art. 24, Inciso I, da Lei n° 8.666 e 
suas alterações. ' 

JUSTIFICATIVA 

O Sistema Integrado de Atendimento 
ao Cidadão - SIAC/SUPERFÁCIL, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, instiluida 
pela Portaria n° 001/2013 de 17/01120í3, 
apresenta JUStificativa referente ao empenho de 
despesas no valor de RS 3.990,00 (Três mil, 
novecentos e noventa reais), decorrentes da 
Prestação de Serviços de fornecimento de Link de 
Dados para atender por 90 dias para atender a 
unidade Beiral. 

O valor proposto no orç<~menlo 
enquadra-se no disposto no Art. 24, Inciso f, da Lei 
n°. 8.666/93, aduz que. para obras e seNIÇOS de 
engenharia de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alinea a. do inciso I do artigo 23. 
desde que não se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou seNiço ou ainda para obras e 
seNiços da mesma natureza e no mesmo locai 
que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente: 

O art. 24. I. da Le1 n•. 8.656, d-a 21 ri2 
junho de 1993. dispõe que é DISPENSÂIJEL a 
licitação quando o valor para contratação de 
serviços for de até 10'Vc· (dez por cento) do valor 
estipulado no Art. 23, inciso I, alínea ·a··. RS 
150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais). 

Neste contexto. a Administração Púbitca 
poderá conlratar diretamente um determinado 
seNiço. desde que o valor envolvido seja inferior 
ao limite determinado para dispensa de licitação 
na contratacão de se1viços. se cor.stituindo em 
valor de pequena rclevãnci<J econõm1ca em 
comparação oo valer que poderia ser despendido 
peta Administração na fmmalizaçüo de un
processo licitatório 

Assim sendo. atendendo de pleno o 
disposto no Art. 24, inciso !,da Lei n° 8.666/93. em 
função do valor do objeto ser inferior a H$ 
15.000,00 (quinze mil reais). conforme preconiza a 
Lei, esta Comissão Permanente de Licitação 
entende pela DISPENSA DE LI ClT AÇÃO. 

De forma a cumprir o disposto no Art. 26 
da mesma lei. submetemos esta JUSTIFICATIVII 
â apreciação do Senhor Diretor Geral do Sistema 
Integrado de /1tendimento ao Cidadão 
SIACISUPERFÁCil. para ralif•cação e postenor 
publicação no DOE. 

[ Fun~~ção Estadual ] 

~==~========-===---
(Feria ~=.J 
lnailza Rosârio Barata Silva I 

Extrato do 1' Termo Aditivo ao Contrato n'017/2012 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL; O presente Termo Aditivo 
tem respaldo legal pela Adesão de Ata de Registro de 
Preço n' 00212012 - peta Lei 10.520/2002, Lei 
Complementar Estadual 0044/2007, e subsidiado pelo 
Art.65, parágrafo 1' da Lei n• 8.666/93. 

DO OBJETO: O obje1o do presente contrato e a 
prestação, peta CONTRATADA a CONTRATANTE, dos 

'' serviços especializados (pessoa jurídica) para 
execução de Prestação do Serviço de Telefonia Móvel 
Pessoal para ligações tocais, com fornecimento de 
aparelhos celulares, em regime de comodato, para 
FCRIA. conforme_. q_~scrição const.>!!!~ das 
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Especificações Técnicas. 

Acesso a serviço de dados (OI roçao) 
Acesso a serviço móvel (Gabinete) 
Acesso a serviço móvel (Coordenação) 
Acesso móvel (Chefias) 

(PoDER LEGISLATIV~ 
DÉ·SE CIÉNCII\ CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. 

Macapã- AP,11 deJle'zer;Dr~ r 2013. -· (,,, '...__ ..... 
Deputado JÚNIOR FAVACHO 

P1esidm11e Acesso móvel operacional/Modem 3G 

CONTRATADA: Empresa TNL PCS SIA ·OI 

VIGÊNCIA: Pelo presente Termo Aditivo, terá vigência 
de 12 meses. a partir oa data de sua assinatura 

(Assembléia Legislativa do Estad~ 
Dep. Amiraldo da Silva Favacho Júnior 

PORTARIA N.' 001112014-AL 

O Presidente da Assembléia Legislativa dO EMado do 
Amapa. no uso de suas atribuições legais 

RESOLVE: 

PORTARIA N.' 2963/2013-AL 

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente Termo Aditivo tem 
como objeto a PRORROGAÇÃO da vigéncta do 
contrato firmado entre as partes, em 03 de setembro de 
2012, nos tennos previstos em sua Clausula Segunda, 
a qual estabelece a possibilidade de prorrogação 
contratual, conforme o Art.57. li da Lei n• 8.666193. 

VALOR: Valor total deste Termo Aditivo para cobrir as 
despesas relativas á prorrogaçao do contrato. pelo 
período de 12 (meses), c de R$ 15.293,28 (Quinze mil, 
duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) 
que será pago no valor mensal de R$ 1.274,44 (Um mil, 
duzentos e setenta c quatro reais e quarenta e quatro 
ce~tavos}. 

O Preslden1c da Asscrrbl~la ~eglslativa do Estado do 
Ama; pá. usrtndo 11a!i ~tribuiç5es que lhe são conreddas pelo ilem 

I • Conceder Progressão Funcional aos servidores do 
Quadro Efcttvo da '"sembléia LegislAtiva do Estado do Amapâ. à 
conlar de 1' ae Janeiro de 2014, com base nas Avaft;>çOes de 
Desempenho normatizadaspelo N.o da ~sa n• 007/Z007 c 
Portaria de n• 259512013-N. .. relativamente ao periOdo aquisnlvo de 
2013. conforme o Mexo 1 dcsle alo 

IX. § I" ~o a.1. I 9 do Regin1ento lntemo. 

RESOLVE: 
· Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

pub~caçl!o. 

Macapá- AP, 15 de Janeiro de 2014. 

Concener 03 (três) meses de LICENÇA ESPECIAL 
PR~MIO. na fonn~ rJo a~tit{o i01, da le: n n 0065. de 03 dP. maio dP. 
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(Tribunal de Contas do Estado ) 
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante Picanço 

GABINETE DA PRESID~NCIA 

PORTARIA N'. 023/2014-TCE/AP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapâ. no uso das atribUIÇÕes que lhe são conferidas. com 
fundamento no art. 8', mciso 111, da Ler Complementar n'. 10, 
de 20 de setembro de 1995. e no que consta nas Cls n' 
002/2014-3'·1CEfTCEIAP de 03101120t4, autuada na forma do 
exped•ente n• 00001912014-TCE/AP. de 03101/2014. Cl n' 
003/2014-3' ICEITCE/AP de 03/0i/2014. autuada na forma do 
expediente n• 000020/2014-TCE/AP. de 0310112014. Cl n' 
0000412014-3'-ICEfTCE/AP oe 03101/2014, autuada na forma 
do expediente n' 000021/2014-TCI:o/AP, de 03/0tl20t4. Cl n' 
00512014·3'-ICEfTCEIAP de 03/01/2014, autuada na forma do 
expediente n• 000022/2014-TCE/AP de 03/0112014. e Cl n• 
00612014-3'-ICEITCE/AP, do 03/0112014. autuada na forma do 
expediente n' 000023/2014. de 03/01/2014. 

RESOLVE: 

Art. t• · Retificar as portarias n's 606. 607. 608, 609 
e 610/20t3-TCE de 29 de novemDro de 2013. que passa a 
vigorar com as seguintes aneraçOes. 

Portaria n• 606/2013. 
Onde se lê: Perlodo do 23 e 24/12113. 
Leia-se: Período de 27 e 28/02/2014. 
Portaria n' 607/2013. 
Onde se lê: Periodo de 02 a 22/12/2013. 
Leia-se: Penado de 03/02 a 26102/2014 
Portaria n' 60812013. 
Onde se lê: Periodo de 02 a 22/12/2013 
Leia-se: Perfodo de 03/02 a 26/02/2014. 
Portaria n' 60912013. 
Onde se lê: Período de 23 e 24/1212013 
Leia-se: Período de ?.7/02 a 0110312014. 
Portaria n' 610/2013. 
Onde se lê: Periodo de 02 a 24/12/2013 
Leia-se: Periodo de 03/02 a 01/03/2014. 

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

PORTARIA N'. 034/2014-TCEIAP 

A Presidente co Tribunal de Contas co Estado do 
Amapó, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundan:ento no art. 8", mciso 111. da Lei Complementar n". 10. 
de 20 de setembro de 1995. e no qlre consta do despad10 do 
Conselheiro Ricardo Soares P. de Sou<a .. ~~~rado às fls. 010 

'""'-

da Cl n'. 0046/2012-GAB-004. de 02 de outubro ce ?.012. 
autuada na forma do Processo n'. 005076!2012· 
Corregedoria!TCE/AP. de 03 de outubro de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1' ·Designar o Conselheiro Substituto ANTÔNIO 
WANDERLER COLARES TÁVORA, matricula 010 c os 
servidores CARLA fERREIRA CHAGAS, Analista de Controle 
E>terno/lnsoetora de Controle Externcr. referência TCDAS·5, 
matricula n• 026 e PAULO DE SANTANA VAZ, Técnico de 
Controle Externo/Coordenador Administrativo. referência 
TCOAS-5. matriculil n• 102. para sob a Presidênci<l do 
primeiro. comporem a Comissão de Sindicância encarregada 
de apurar os fatos r~ladonados ao extravio do Processo n'. 
003658/2003. reierentã â ·Prestiicâõ de Contas do Convênio n' 
01012003-FUNDECAP.iGrupo de Danç.1 Quadrilha Junina 
Coraç.'io Viloriense. distribuido Inicialmente a Relataria da 
então Conselheira Raquel Cap;beribe da Silva. 

Art. 2' - A Comissão deverá apresentar cs Relatôrios 
dos trabalho~ no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. a contar 
da publicação. 

Art. 3' - Dé·se ciência. publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N'. 03712014-TCE/AP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado éo 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no art 8'. inciso IV. da Lei Complementar n' 10, do 
20 de setembro de 1995. rJc o art. 68 da Lei n' 4.320/64 e 
disposições da Lei n'. 62d. de 31 de outubro de 2001. na 
regulamentação contida no Decreto n•. 3547, de 13 de 
nov(Jfl1bro de 2001. bem como no que consta da Cl n•. 
0007/2014-DARAD!TCE-AP, de 14 de janeiro de 2014. autuada 
na tonna do Processo n'. 000218/2014-TCEIAP. de 14 de 
janeiro do 2014. 

RESOLVE: 

Art. 1' -Conceder Suprimento de Fundos em regime 
de adiantamento em nome de JOSÉ MARIA DA SILVA, 
Assistente de Controle Externo. do Quadro Permanente do 
T11bunal de Contas do Estado do Amapá, matricula 065. no 
valor de RS 3.500,00 (três mil e t;uinhentos reais) destinados a 
custear pequenas despesas de pronto pagamento. 

Art. 2° · A despesa deverá ser empenhada 
integralmente na Fonte de Recursos Próprios. Programa de 
Trabalho 1.02.101.01.122.0166.2611, Elemento de Despesa 
3390.30 (Material de Consumo) no valor de RS 1.500,00 (um 
mil e qurnhentos reais). Elemento_ de Despesa 3390.39 
(Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica) no valor de R$ 
1.500.00 (um mil e quinhentos reais) e Elemento de Despesa 
3390.36 - (Serviços de Terceiros - Pessoa Flslea) no valor 
de R$ 500.00 (quinhentos reais). 

Art. 3'- O Suprimento concedido deverá ser aplicado 
no prazo de JO (trinta) dias, contados da data do recebimento 
dos recursos. 

Art. 4' · O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestação de GOntas. no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data do ténnlno do prazo de aplicação constante 
do Uem anterior. 

Art. 5' · O suprido freará responsável ale que a 
prestação de contas seja aprovada. 

Art. 6'- Oê·se ciência. publique-se c cumpra-se. 

PORTAR IA N'. 038/2014-TCEIAP 

A Presidente do Tdbunal de Contas do Estado do 
Amapá. no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no art. 8'. inciso 111, ria Lei Complementar n•. 1 o. 
de 20/09!1995. e mais no que consta no Processo de n' 
006086/2013, do 23/10/2013. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Conceder férias regulamentares ao 
C~nselheiro Subsliluto ANTONIO WANDERLER COLARES 
TAVOR.ll, oo10'02/2014 a 1210312014. referente ao 1' perfodo 
do intersticio 2013/2014. 

PORTARIA N'. 040/2014-TCEIAP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que the são conferidas. com 
fundamento no art. 8". inciso 111. da Lei Complementar n'. 10, 
de 20 de setembro de 1995-TCE/AP. 

RESOLVE: Art. 1'·Conceder Férias 
regulamentares aos servidores abaixo relacionados. nos 
lermos do que dispõe o Art. 90 da Lei n" 066'1993-TCE/AP. 

NOME DO 
MATRICULA 

PERIOOO 
FtRIAS 

SERVIDOR AQUISITIVO 

L•dla Dia o da I Ot/02113 a 03102114 a 
888 

Costa I 
01/02114 C4!03:t4 

... __.... ...... 

Juarez Távora l 01i'09113 a OJ/02!14 a 
Plcanço do 766 

01!!;9!14 04103.'14 
Nasc.met~lo 

Carmenl Regina 03105113a 03102114 a 
275 

Slq"elra Couto 03!05/~11 Gt./03.'14 

• 
Falima do 

0310G:t4 a 03:02114. 
Sor...orro Brito 043 

03;06115 0'-!0:;/111 
bote!ho 

Dion e fiarbOSi) 03102113 a 03102.'14 a 
035 

Palheta 031{)2/14 04i031t4 

toiz Carlos [W"' 03102114 a 
072 

Gomes da Silv.a 
-,.~~-... .. 0:06114- ~- .... ::_ 
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M.:uia Zclit~ d:t f 
09~ 

03102:13 a 03107/14 a 

Costa F 3'"135 n3/U?J14 ()4!03/14 

Ne~,;ma Mana de ,I 
25·0•112 a oJro2i;t a 

A'meida I 3~1 ! l 
Azevedo 

1 
25'01!1~ 04103114 

~--L_.~....;..____ ·--
Art. 2'- Dê-se ciência. publique-se e cumora-se. 

PORTARIA N'. 04112014-TCEIAP 

O 1' \r,ce Presidente no exercíCio da Presidcncia do 
Tribunal de Contas do Esladc do Amapá, no uso das 
atribuições :;ue lhe são conferidas, com fundamento no art. a·. 
inciso 111. da Lei Complementar n•. 10, de 20 de selembrc de 
1995, e no que consta da Cl n' 005/2014-ESCONITCEIAP. de 
16 de janeiro de 2014, au1uada na lorma do Expediente n•. 
000330/2014-TCE/AP, de 16 de janeiro de 2014. 

RESOLVE: 

Art. 1' · Designar a seMdora FLORACI ALVES. 
Técnico de Controle Externo/Auxiliar de Gabinete. matricula 
042. Referência TCFEC-5, para responder pelo Cargo de 
Diretora da Escola de Contas, no período de 20 a 24 de janeiro 
de 2014. enquanto durar a ausência da titular. Servidora 
CARLA AMORIM MORO, matricula 002. Referência TCDAS-5. 

Art. 2'. Dé-se cicncia, publique-se e cumpra-se. 

~ Macapá.17 de Janeiro de 2014. 

/~~~. L ~~ .. ,.p . " { L 
Consenleirn 1 I(Raó-§6-AR~ PERbrt'A"b~'Séiuzk' · 

.. _ . residen!e!.ITI~e'.~lcio 

PORTARIA N'. 0042/2014-TCE/AP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Eslado do 
Amaoá. no uso das atribuiÇÕes que lhe são conferidas. com 
fundamento no 811. 8'. inciso 111, da Lei Complementar n'. 10, 
de 20 de ~ctembro de 1995, art. 25 da Lei 0905, de 20 de julho 
de 2005, e mais nn que consta na Cl n' 005/2014-4'tCEtfCE, 
autuada através do Expediente n" 000204/2014-TCE/AP, de 14 
de janeiro de 2014. 

RESOLVE: 
Art. 1' • Designar o Ser~~iclor. JOSÉ ANTONIO 

FERNANDES DE SOUZA, Analista de Controle 
Externo/Assessor Técnico, matricula 060. Referência TCOAS-
4, para substituir o Cargo de Inspetor da 4' Inspetoria de 

Controle Ex1e1no do TCE/AP. no periodo de 05.'02/2014 a 
17/0212014. enquanto durar a ausência da litular. Servidora 
CARLA FERREIRA CHAGAS. Analista de Controle 
Externo/Inspetora de Controle Exrerno, matricula 026. 
Referência TCDAS-5. 

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

PORTARIA N". 043/2014-TCEIAP 
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Amapa. no uso das alribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no art. a•. inciso 111. da lei Complemenlar n•. 10. 
de 20 du setembro de 1995, e no que consta do Expediente n'. 
00033ai2014-TCE/AP, de 16 de janeiro de 2014. 

RESOLVE: - . 

Art. 1' ·Designar o Servidor PAULO DE SANTANA 
V AZ, T ócnico de Controle Externo/Coordenador Administrativo. 
m<>tricula 102, para responder pelo Cargo de Assessor de 
Controle Interno, no periodo de 03102/2014 a 04103/2014, 
enquanto durar a ausência da titular, Servidora MARIA ZELITA 
DA COSTA FARiAS, Analista de Controle Externo/Assessora · 
de Controle Interno. matricula 090. Referência TCDAS-5, por 
motivo de férias. 

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

Ministério Público Estadual 

(DiÁRIO OFICIAL) 

(Procuradoria Geral de Justiça ) 

lvana Lúcia Franco Cei 

PREGOEIRO· Portaria n°. 0124/201Ú3ABIPGJ 

RESULTADO FINAL OA LICITAÇÃO 

MODALIDADE: 
TIPO: 

DATA DE ABERTURA: 
HORA: 
OBJETO (resumido): 

Pregão N° 08212013-MPAP 
Menor Preço, considerando o 
maior desconto percentual. 
17/01/2014. 
10:00h 
Registro de Preços para 
Prestação de serviços de 
reserva, emissão, 
marcação/remarcação e 
fornecimento de passagens 
aéreas, para atender ao 
Ministério Público do Estado 
do Amapá. 

PROCF:SSO: 3011i3931101.l·MPAP 

F= FAB ~~~~~~~~~;;g~~:A M~ ·=-l 
f CNPJ: 08.641.92810001-67 I 

I
· Trec"'ho_s_IIJ:-:r-ac""io::.:.nari~,---õUãntidàde· ---
MAIOR PERCENTUAL 500 Unidade 
DE DESCONTO, I Incidente sobre a 

I comissão recebida a 
título de intermediação 

Valor Estimado: 
R$ 750.000,00 

I de passagens: 
30"/.(trinta por cento) 

~echosliiicfiiãêiõí!ais:.. Quantidade: l 
.

1 

MAIOR PERCENTUAL 100 Unidade 
DE DESCONTO, 

I 
incidente sobre a Valor Estimado: I 
comissão recJbida a R$ 150.000,00 

I 
titulo de interm.' ediaçllo 
de passagens: 
30"/.(tr/nta por cento) J 
--·-· ·--··-- _ __,_______ ___ ,_ 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Com fundamento no inciso IV do Art. 3° cJc o 

InCISO XX do Art. 4' ambos. da Ler n° 10.520. de 17 de 
julho de 2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto a 

licitante vencedora do certame com o respectivo valor 

total acima mencionado conforme decisao registrada na 

ata da sessão do dia 17/01/2014. 

Macapà-AP, 20 de Jal)eiro de 2014. 

~......._,I 
~t~-\-'-· 

M o a ~~cs de Abreu 
Pr.,goeirolt~P:AP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LI ClT AÇAO • CPL 

PUBLICAÇÃO DA ERRATA 00 TERMO OE 
JUSTIFiCATIVA N• 09712013/MP-AP 

PROCESSO N• 30~~!94/2Ç13 
OBJETO: Aquisição de dois veiculas Automotores 
para atender ao Ministério Público do Estado do 
Amapá. 

ONDE SE L~: Justifica-se a presente despesa em 
favor da empresa AUTOMOTO AUTOMOVEIS E 
MOTOS 00 AMAPÁ LTDA. no valor acima, 
referente à aquisiçao de 02 veiculas automotores 
para atender ao Ministério Público do Estado do 
Amapá, considerando que a empresa é a única 
autorizada · a revenda do veiculo marca 
Volkswagen no estado do Amapá. Havendo, 
portanto, inviabilidade de competiçao. 
encontrando amparo legal no Art. 25, I, da Lei 
8.666/93 e) alterações posteriores. Caracterizando 
IN~XIGIBILIDADE DE _LI~_ITA.,~~~· _ 

LEIA·SE: Justifica-se a presente despesa em 
favor da empresa AUTOMOTO AUTOMOVEIS E 
MOTOS DO AMAPÁ L TOA. no valor acima, 
referente 'à aquis1ção de 02 veículos automotores 
para atender ao Ministério Público do Estado do 
Amapá, considerando que a empresa é a única 
autorizada a revenda do veiculo marca 
Volkswagen no estado do Amapá, ainda, que os 
veiculas correspondem aos modelos 
Padronizados pelo MPAP. Havendo, portanto. 
inviabilidade de competição, encontrando amparo 
legal no Art. 25, t, da Lei 8.666193 e alterações 
posteriores. Caracterizando INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO. , .... , 

Macafà 1 de janeiro de 2014. 
- 7 

à ~J)j~;:eite 
Pre~8da CPUMP-AP 

Pág. 12 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
A Diretora-Geral do Ministério Públir.o do Estado 

do Amnpá, usando das atribuições que lhes são 
conferidas por lei. considerando os critérios legais da 
legislação pertinente e observar.do os preceitos do Artigo 
43, Inciso Vt da Lei 8.666/93, resolve HOMOLOGAR o 
julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial 
~~212013 - realizado pelo Pregoeiro Marcos Ravel 
Magalháes de Abreu na sessão do certame supra
epigrafado, do dia 17/0112014. às 10:00h, que declarou 
VENCEDORA do objeto da presente licitação, conforme 
especificado no Resuhado Fina! da Li~ttação. 

Macapá-AP. 20 de janeiro de 2014. 

11omologo, na forma da lei B. 666193 e 
Lei 10.520102;-.e afleraçr;es posteriores. 

l
,.J./.1..-(/\~---

Dr' El ele Silva Aguiar · 

Prom tora de Justiça 

Dir tora-Geral 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 010/2014 

No dia 22 de janeiro de 2014, no Ministério Público do Estado 
do Amapa, registram-se os preços da empresa FAB VIAGENS 
E TURISMO L TOA ME, para eventual Prestação de Ser~~iços 
de Reser~~a. Emissão, Marcação. Remarcação e Fornecimento 
de Passagens Aéreas. ao Ministério Público do Estado do 
Amapá, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do 
Pregão P1esencial n' oa212013. para Sistema de Registro de 
Preços. As especificações constantes no processo 
administrativo MPAP. n° 3007393/2013, assim como. os termos 
da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição. 

Este Registro de Preços tem sua vigência de 12 meses. até 23 
de ·aneiro de 2015. 

r~ilescrição I:Jnlil. .. Quanlidade Percentual de 
Resumida Registrada 1 Desconto 
----- ' _____ _li~~~ 

01 Registro de Preços para Prestação de Ser~~iços de rese111a, 
emissão. marcação/remarcaçao e fornecimento de passagens 
aéreas. Trechos Nacionais, para atender as necessidades do 
Ministério Público do Estado do Amapá. 

Unid. 500 30,0% 

02 Regisllo de Preços para Prestação de Serviços de rese111a, 
emissão, marcação/remarcação e fornecimento de passagens 
aéreas. Trechos Internacionais. pa1a atender as necessidades 
do Ministélio Público do Estado do Amapá. 

Unid. 100 30.0% 

(') Percentual de O<>sconto incidente sobre o valor da 
comissão recebida a titulo de lntermed/açllo de ~sssgens 
aéreas. ~- -· _ _ ·----. 

Fornecedor FAB VIAGENS E TURISMO LTDA ME. 
CNPJ: 08.651.92810001-67 
Endereço: Rua Paraná, 474 B- Santa Rita, Macapá/AP- CEP: 
6a901-260. 
Telefones: (96}-3224·1~2!~223-2065/8113-445g/~~ 1 ~.:4~J.7. 

.. ~l::~~;~,iJti~;'"" o, ____ _ 

Publicações Diversas 
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS DE 

EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE 
VALORES, CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE, 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, VIGILÃNCIA 
ORGÂNICA E SIMILARES DO ESTADO DO AMAPÁ. 

CNPJ 23.0'12. 713/0001-66 

ELEIÇÕES SINDICAIS 
A V ISO 

Cornunicilmo; que a Eleiç5o do Sindi~~to dos VigiiJntcs 
do Est~rlo do Amap<i que scna reillilnLia originillmente 
nos dias 1:J e 14 de dczemiJro ele 20013 fo1 transferida 
0·3ra os d•<tS 14 (QU.ARTOZE) E 15 (QUINZE) OE 
FEVEREIRO DE 2014, flOr força de dccis~o JU::Iic.!al, 
porP.m, ficam m<~~·ti:l.:lS todas as áernais regras d:J Edital 
que convocou u rereriCa cle!ç5o, ou sejJ, o horário de 
votaçêo l:as 08:00 às 17:00 hora,., o prazo Dara i11scriçiio 
de chapJS, o prr.zo para pcc;do de impugnação foram 
tndos venCidos e ~1 constituição du Corr1tS!:;tlo Eleitoral, a 
l.1sta de votaçiic é a oue foi apresentada a Cqmissão 
Eleirorar e aprovacJa no clia 23 de dezem!Jro d~ 2013, a 
ort:sentt .. dat.:: dõ Eleição foi apr ova<Ja em Assen1blcia 
G~:ral f:.xtraordlflãrio redlizadii no eira 18 de J:lnC.'IrO de 
201·1. O Edit~l dl' convocação da Eleição cncontr;;·sc 
<lflxatiO nn sede do Sind•cato c nos locais dP. trabalho. 


	

