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Art . 1° Fica instituido o “Dia de Sao Tiago" como data
comemorativa no ambito do Estado.do Amapa, que sera celebrado anualmente
no dia 25 de julho.LEIS Art. 2° O “Dia de Sao Tiago" devera fazer parte do calendario de
comemoracoes do Estado do Amapa , devendo o Poder Piiblico adotar as
rnedidas cabiveis para difundir a sua importancia historica, cultural r
religiosa, bem como promover o apoio a realiza^ao dos eventos comemorativos.

Art. 3® Fica revogada a Lei Estadual n° 1.696, de 09 de julho de
2012.LEI N° 2.430 DE 23 DE JULHO DE 2019

Art. 4 ® Esta Lei entra cm vigor na data dc sua publica^ao.

Institui o "Dia dc Sac Tiago" como
data comemorativa a ser celebrado
anualmente no dia 25 de julho.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SUVA
Severnador

0 SOVERNADOft DO ESTADO DO AMAPA,

Faco saber que a Assembled Legislative do Estado do Amap4
aprovou e eu, nos termos do art . 107 da Constitui^o Estadual, sanciono a
seguinte Lei:
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Secretaria de Estado da Justice e Seguran$a
Publica do Estado do Amapa. DETENTORA:
Radar Computer Distribuidora EIRELI (CN3J n.°
24.525.493/0001-41). FUNDAMENTO LEGAL:
Art 24 do Decreto Estadual n.° 3 182/2016 c/c
Portaria Conjunta n° 006/2018-PGE/AP
DOTAQAO ORCAMENTARIA: Programas de
Trabalho 2293 e 2294, Elemento de Despesa
339052 - Material Permanente, Fonte de Recursos
101. OBJETO RESUMIDO: Aquisi<?ao de 20
(vinte) Lnidades de EstagAo de Trabalho (Lote 25).
VALOR TOTAL: RS 88 420,00 (oitenta e oito mil.
quatrocentos e vinte reais).

Gabinete do Govcrnador, para viajar da
sede de suas atribui^oes Macapa-AP, ate
o Distrito de Mazagao Velho, municipio de
Mazagao-AP, a fim de acompanhar o
Secretario Adjunto e Coordenador da
Assessoria Especial do Governador e
varios Secretarios de Governo nas
Festividades de Sao Tiago, no periodo de
22 a 26.07.19.

Orgaos Estrategicos de Execupao

Gabinete do Governador
Marcelo Ignacio da Roza

P O R T A R I A N° 022/2019-GAB GOV
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR,
em Macapa-AP, 18 deAi \hcyde 2019.O CHEFE DE GABINETE DO

GOVERNADOR, no uso da faculdade dc
delegacao, que Ihe e conferida pelo inciso
II, do art. 123, da Constituipao Estadual e
Lei n° 0664, de 08 de abril de 2002 e
tendo em vista o teor do Memo n°
007/2019-CAEPI,

11/tie JultKxde 2019.‘ cap;

\I\J
YIARCELO IGNACIQ DA RO

CNEFE dc Gabinete do Gove

J

MAlWEL'0 IGNACIO Di'ROZA
Chefe d^Gabinete do Governador

O^A
pnadibr

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ADESAO
ATA DE REGISTRO DE PREQOS

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Contrato n°
001/2019-GAB/GOV CONTRATADA: VIP
EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ N°
08 412 133/0001-87). CONTRATANTE: ESTADO
DO AMAPA, por inte'medjo do GABINETE DO
GOVERNADOR PROCESSO SIGA N°:

R E S O L V E :

PROCESSO SIGA N°: 00002/GABGOV/2019
ARP N°: 03/2019-SEJUSP/AP. P.E. N°: 02/2018-
SEJUSP/AP ORGAO GERENCIADOR:

Designar o servidor ANTONIO DE
JESUS SOUSA ROCHA, Assessor Tecnico
Nivel Il/CAl, Cod. CDS-2, lotado neste
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Governador

Vice-Governador 

 Antônio Waldez Góes da Silva

Jaime Domingues Nunes

Secretarias Extraordinárias

Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas:Eclemilda Macial Silva 

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete de Segurança Institucional: Ten. Cel. QOPMC Cláudio Braga Barbosa

Defensoria Pública: Diogo Brito Grunho

Gabinete do Governador: Marcelo Ignacio da Roza

Polícia Militar: CEL PM José Paulo Matias dos Santos

Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres:Alba Nize Colares Caldas (interina) 

Polícia Civil: Del. Antonio Uberlândio Azevedo Gomes
Corpo de Bombeiros: Cel. BM. Wagner Coelho Pereira

Secretaria Extraordinária em Brasília:  Lília Suely Amoras Collares de Souza

Secretaria  Extraord. de Pol.  para a Juven.:Pedro Lourenço da Costa Neto 

Procuradoria Geral: Narson de Sá Galeno

Polícia Técnico-Científica: Salatiel Guimarães

Secretarias de Estado

Controladoria Geral: Joel Nogueira Rodrigues 

Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes: Aluizio da S. de Carvalho  

Mobilização Social: Alba Nize Colares Caldas  

SIAC-Super Fácil: Luzia Brito Grunho

IEF: Julhiano Cesar Avelar (interino)

Administração: Suelem Amoras Távora Furtado

Meio Ambiente: Robério Aleixo Anselmo Nobre

Saúde: João Bittencourt da Silva
SDC: Antônio Pinheiro Teles Júnior

IPEM: Neiva Lúcia da Costa Nunes

Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues

EAP: Jorielson Brito Nascimento

Cultura: Evandro Costa Milhomen

Detran: Inácio Monteiro Maciel

Hemoap: José Sávio Santos Ferreira Filho

Fazenda: Josenildo Santos Abrantes 

Procon: Eliton Chaves Franco

Desporto e Lazer: Alberto Cavalcante Maciel Júnior

Planejamento: Eduardo Corrêa Tavares

Segurança: CEL PM RR José Carlos Corrêa de Souza

Desenvolvimento Rural: Daniel Montagner

Educação: Maria Goreth da Silva e Sousa

Diagro: José Renato Ribeiro

              Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

IEPA: Marlene de Almeida Souza

Prodap: José Lutiano Costa da Silva

Turismo: Rosa Janaína de Lacerda Marcelino Abdon

Setrap: Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Trabalho e Empreendedorismo: Karla Marcella Fernandes Chesca

Infraestrutura: Alcir Figueira Matos

Agência Amapá: Tânia Maria do Socorro Barroso Miranda Sousa

Jucap: Gilberto Laurindo

Ciência e Tecnologia: Rafael Pontes Lima

Pescap: Edson Franças dos Santos

Iapen: Lucivaldo Monteiro da Costa

RDM: Roberto Coelho do Nascimento
Rurap: Osvaldo Hélio Dantas Soares
IMAP: Julhiano Cesar Avelar

CREAP: Amaury Barros Silva

            Fundações Estadual

Tumucumaque: Mary de Fátima Guedes dos Santos

          Sociedades de Economia Mista

AFAP: Francisco de Assis Souza Costa

UEAP: Kátia Paulino do Santos

Amprev: Rubens Belnimeque de Souza 

Caesa: Valdinei Santana Amanajás
CEA: Rodolfo Fernandes da Silva Torres

ARSAP: João Marco Dy Sa Y Mendonça

Gasap: Anizio Dos Santos Freitas

Superintendência de Vigilância em Saúde

          Serviço Social Autônomo
                                         

Dorinaldo Barbosa Malafaia

Fcria: Andreza Melo de Lima

)c
00011/PGE/2018
CLC/PGE/AP ATA DE REGISTRO DE PREQOS

31/2018-CLC/PGE/AP

P.E. N°: 033/2018-
N°: N3:P.U.
00002/GABGOV/2019. OBJETO; ContratapSc de
empresa especializada na prestapao de servipos
de locagSo de ve'cu os automotores (per diaria),
visando atendcr &s recessidades co Gabinete do
Governadcr. por intermedio do Gabinete de
Seguranpa Irstitucrcnal VALOR: O prepo do
oojeto deste Contrato fci estabelecido no valor
anual estimado de R$ t>4 600.00 (cinquenta e
qjatro mil e seiscentos reais), que sera pago de
acordo com a certificap^o do servipo, conforme
valores defimdos no Anexo I Planilha de
FormapSo de Prepos e Composipao de Custos,
deste Contrato VIGENCIA: Este Contrato tera
prazo de 12 (doze) meses, com vigencia a contar
da data de sua assmatura DATA DE
ASSINATURA 17 06 2019

Mac

^RCtLO IGNACld DVROZA
Chefc de Gabinete do Gievemad'

e>Zp1

EXTRATO
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

INSTRUMENTO CONTRATUAL: 3° Termo Aditivo
Contrato n° 001/2016-GAB/GOV.

CONTRATADA: J. P R JUCA - ME (CNPJ n.°
11.831. 587/0001-05) CONTRATANTE: ESTADO
DO AMAPA, POR INIfcKMfcDIO DO GABINETE
DO GOVERNADOR. OBJETO: PrestapSo de
servipo de orgamzapSo de eventos com Apoio
Logfstico e Correiatos, para atender as
necessidades da CoonJenadona de Cerimonial do
Gabinete do Governador VALOR: R$
1 353.033 60 (um milhSo, trezentos e cinquenta e
trfcs mil. tnnta e tr<5s reais e sessenta centavos). O
valcr a ser pago mensalmente corresponded tao
somente aos servipos solicitados peio Contratante,
desde que efetivamente prestados pela
Contratada PROCESSO ADMINISTRATIVO Nc:

PARECER
JURiDICO N3: 312/2019-PLCC/PGE/AP
VIGENCIA: 03 06 2019 DATA DE ASSINATURA
31.05.2019.

ao

28760 0307/2019-GAB/GOV.

Macapa (AP), 31 o

IGr DA/KOZA '
yb Governador

K/MRCELO ICTN
CfceTe de Gabine

EXTRATO
TFRMO ADITIVO DE CONTRATO

INSTRUMENTO CONTRATUAL: 4° Termo Aditivo
003/2016-GAB/GOV

CONTRATADA: J. N DE SOUZA NETO - EPP
(CNPJ n° 07 123 489/0001-38) CONTRATANTE:
ESTADO DO AMAPA. POR INTERMEDIO DO
GABINETE DO GOVERNADOR. OBJETO: O

Contrato n°ao

presente termo ad tivo terr como objeto a
repactuapSo e a prorrogapao do Contrato n°003/2016-GAB/GOV para a contratapSo ce
pessoa juridica para prestapao de servipos de
locapao de mao de obra especializada. com
fornecimento dos materia s de consume e insumo,
ferramentas. maqumas equipamentos
necessarios e adequados a execupao dos
servipos, nas dependences do Gabinete do
Governador e Resicdncias Governamentas.
VALOR: Para cobrir as despesas do perfodo de
01/01/2019 £ 08/06/2019
Convenpao Coletiva de Trabalho 20" 9/2019,
registrada no MTE sob o n° AP000003/2019, a
CONTRATANTE arcard, a t 'tulo de diferenpa de
faturamento. com o valor de RS 20 495,18 (vinte
mil, quatrocentcs e noventa e cinco reais e dezoito
centavos) Para cobrir as despesas relativas a
prorrogapao do contrato, que vigorara por mais 12
(doze) meses. de 09/06/2019 a 08/06/2020. a
CONTRATANTE arcara com o valor de R$
1 556 018.88 (um milhSo, quinhentos e cinquenta
e seis mil, dezoito reais e oitenta e oito centavos).
A previsdo para a realizapao ae eventuais horas
extras fica estimado em R$ 48 000,00 (qua^enta e
oito mil reais)
ADMINISTRATIVO
GAB/GOV.

e

decorrentes da

2019/2020. PROCESSO
Nw: 28760 0186/2019-

n°apenso
28760.0297/2019 GAB/GOV
JURiDICO
VIGENCIA: 09.06 2019 DATA DE ASSINATURA
07.06 2019.

o processo
PARECER

285/2019-PLCC/PGb'APN°:

Macapa ZAP), 07 de Jwnh 2019.

MARCELO IGf/A^O DA^ROZA
Chqfe de Gabinete^fo Qovernad<
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Publique-se e cumpra*se. Gabinete do Procjrador-Geral, M^pa-AP, 24 dePolicia Civil
T\Del. Antonio Uberlandio Azevedo Gomes MacaBa-AP. 16 ere julho d&2019.
y

PORTARIA N.° 284/ 2019-DGPC

O DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL,
usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
art. 17, XI, da Lei n.° 0683, de 23 de margo de
2005, e pelo Decreto n.° 1182, publicado no DOE
n.° 6666, de 23 de abril de 2018, combinado com
o paragrafo unico do art. 161, da Lei n.° 0066/93
e tendo em vista os motivos expostos no Oficio
n.° 549/2019-CSAD, subscrito pela Presidente
da Comissao da Sindicancia Administrativa
Disciplinar n.° 009/2019-CGPC, os quais
justificam a necessidade de regularizagao do prazo
fixado em lei para a conclusao dos respectivos
trabalhos.

Antonio Uberlandio Azevedo Gqr
v Pelegado-feferal deKoJcia Civil

PORTARIA N° 350/2019-PGE.

Autorizar k Coordenadora da
Central de Licitagoes e Contratos da
Procuradoria Geral do Estado do
Amapa para os fins que especifica,
emitir e assinar, de ordem,Oficios e
Memorandos.

PORTARIA N° 286/2019-DGPC

O DELEGADO-GERAL DE POLICIA CIVIL.
usando das atribuigdes que Ihe sao conferidas
pelo art. 17, XJ, da Lei n° 0883/05 e pelo Decreto
n.° 1182/18 de 23 de abril de 2018. publicado no
DOE n 0 6666. combinado com o art. 145 da Lei
n.° 8'12/1990 c tenao em vista os motivos
expostos no Oficio n.° 551/2019-CSAD/CGPC,
subscrito pela Presidente da Comissao da
Sindicancia Administrativa Disciplinar n 0

010/2019-CGPC.
necessidade de redes gnagSo de Comissao e
regularizagao do prazo fixado em lei
conclusao dos respectivos trabalnos.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA. no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015. e tendo em vista o Memo. n° 070/2019-
CLC/PGE/AP.

quais justificam aRESOLVE: os
RESOLVE:

REDESIGNAR, para constituirem a Comissao, os
servidores estaveis do quadro estadual: LIG1A
PIMENTEL MELLO TORRINHA, Ofidala de
Policia Civil, Matricula n° 369853, MARIA DO
SOCORRO DOS SANTOS CHUCRE, Agente de
Policia Civil, Matricula n° 309060 e GEOVANI DE
SOUZA COELHO, Matricula n° 369560, Agente de
Policia Civil, todos integrantes da Comissao
atuante, para sob a presidency do primeiro, dar
continuidade a apuragao dos fatos relatados na
Sindicancia n° 009/2019-DGPC;

Fixar em 30 (trinta) dias o prazo para condusao
dos trabalhos, a contar do dla subsequente do
termino do periodo inicial.

para a
Art. 1° - Fica autorizada a servidora Ana

Rita Guimaraes Queiroz, pertencente ao Quadro
de Servidores Civis do Estado, ocupante do cargo
comissionado de Respons£vel T6cnico Nivel IV -
Gestao Operacional/CLC/PGE, emitir e assinar, de
ordem, oficios e memorandos, em nome da
Central de Licitagoes e Contratos, encaminhados a
Imprensa Oficial do Estado e a Secretaria de
Comunicagao, bem como, proceder a devolugfto
de Processos aos 6rg§os e entidades da
Administragao Publica e no Interesse da
Administragao, a contar de 30 de Abril do corrente
ano.

RESOLVE:

REDESIGNAR para constituirem a ComissSo
processante os servidores estaveis, do quadro
Estadual: LIGIA PIMENTEL MELLO TORRINHA,
Oficiala de Policia Civil. Matricula n.° 369853,
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CHUCRE
Agente de Policia Civil, Matricula n.° 3C9060 e
GEOVANI DE SOUZA COELHO. Matricula n.°369560. Agente de Policia Civil, todos integrantes
da comissao atuante. para sob a presidency do
primeiro. dar continuidade a apuragao dos *atos
relatados na Sindicancia n.° 010/2019-CGPC;
Fixar em 30 (trinta) dias o prazo para conclusao
dos trabalhos. a contar do dia subsequento do
termino do periodo inicial.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicagdo.

Os atos praticados por
delegagao de competency deverao indicar esta
situagao nos seus fundamentos.

Art. 2°

De-se ciencia.
Publique-se e Cumpra-se.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua expedigao.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
lacapa-AP, 16 de julho

De-se ciencia.
Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Procurador-Geral, Macap4-AP, 04 de

Julho de 2019./7 / /

ANTONIO UBB^LANlJ
. /• Delebadf) Geral de Policia Civil

0
/Mcfcapa-AP. 1« de julho we 2019. /

/ iiadoi.ii querque
/ /Subp/ocxfradgkGeral do Estado.

AB/AP N° 1676-B
Antbnio VJberlandi\ Aze>

pelegafcto- Geral
edcrQoi

Po icia Civil
les 1/

PORTARIA N° 285/2019-DGPC
PORTARIA N° 363/2019-PGE.

Procuradoria Geral do Estado
I Narson de Sa Galeno

O DELEGADO-GERAL DE POLiCIA CIVIL.
usando das atribuigdes qje Ihe sao conferidas
pelo art, 17, XI, da Lei nc 0883/05 e pelo Decreto
n.:) 1182/18 de 23 de abril de 2018. publicado no
DOE n 0 6666, combinado com o art. 145 da Lei
n ° 8112/1990 e tendo em vista os motivos
expostos no Oficio n.° 550/2019-CSAD/CGPC,
subscrito pela Presidente da Comissao da
Sindicancia Administrativa Disciplinar n.°007/2019-CGPC,
necessidade de redesignagSo de Comissao e
regularizagao do prazo fixado em lei para a
conclusao dos respectivos trabalhos.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015.

RESOLVE:PORTARIA N° 222/2019-PGE.
Art. 1° - CONCEDER, a servidora

ACSA RAMOS PEREIRA GUIMARAES,
ocupante do Cargo Comissionado de Responsavel
por Atividade Nivel III, codigo: CDS-1, 30 (Trinta)
dias de Ferias, o gozo dar-se-a do dia 01 a 30 de
agosto do corrente ano.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA , no uso das atribuigoes que
Ihes sSo conferidas pelo art 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n° 0089 de 01 de Julho
de 20'5. e tendo em vista o Memo. n° 141/2019-
GAB/PGE.

quais justificam aos

RESOLVE:

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua expedigao.RESOLVE:REDESIGNAR para constituirem a Comissao

processante, os servidores estaveis. do quadro
Estadual: LIGIA PIMENTEL MELLO TORRINHA,
Oficiala de Policia Civil, Matricula n.° 369853,
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CHUCRE,
Agente de Policia Civil, Matricula n ° 309060 e
GEOVANI DE SOUZA COELHO Matricula n.°369560, Agente de Policia Civil, tocos integrantes
da comissao atuante. para sob a presidency do
primeiro. dar continuidade 3 apuragao dos *atos
relatados na Sindicancia n.° 007/2019-CGPC;
Fixar em 30 (trinta) dias o Drazo para conclusao
dos trabalhos, a contar do dia subsequento do
termino do periodo in cial
Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicagSo.

Art. 1°- AUTORIZAR o deslocamento
do servidor DAVI MACHADO EVANGELISTA,
ocupante do Cargo Efetivo de Procurador do
Estado e no exercicio do Cargo Comissionado de
Procurador Chefe da Procuradoria de Brasilia, da
sede de suas atribuigdes Brasilia/DF, ate a cidade
de Macapa/AP para participar de reunioes de
trabalho na Companhia de Eletricidade do Amapa
-CEA na Secretaria de Estado da Fazenda -
SEFAZ e na Secretana de Estado do
Planejamento - SEPLAN, no periodo de 29 a 30
de maio do corrente ano.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procufador-Geral, Ma^pa-AP, 18 de
Julho de 201 ^

/
/

/

subp
AP

Geral do Estado.
N° 1676-B/ OAB/

PORTARIA N° 364/2019-PGE.
Art. 2° - Esta Poriary entra em vigor

na data oe sua expedigao

De-se cidncia Publique-se Cumpra-se.
O SUBPROCURADOR-GERAL DO

ESTADO DO AMAPA. no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II eDe-se ciencia.
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PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES

Centímetro Composto em Lauda Padrão............ R$ 5,50
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00

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

desacordo com suas normas.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DAS 08:00 às 12:00 horas
DAS 14:00 às 18:00 horas  

PADRÃO DE RECEBIMENTO DE 

MATÉRIAS

  R EMESSA DE MATÉRIA  AS MATÉRIAS A 

SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO 

OFICIAL SOMENTE SERÃO ACEITAS SE 

APRESENTADAS NAS SEGUINTES 

MEDIDAS: 8cm DE LARGURA PARA TRÊS 

COLUNAS, 12cm DE LARGURA PARA 

DUAS COLUNAS OU 25cm DE LARGURA

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS.  FONTE ARIAL 10.

E-mail: diofe@sead.ap.gov.br 

ESTADO DO AMAPÁ
NÚCLEO DE IMPRENSA OFICIAL

Moacir de Azevedo Bentes Monteiro Filho
Gerente de Núcleo de Imprensa Oficial

 

Membro da ABIO - Associação Brasileira de 
Imprensa Oficiais

Sede: Rua: Paraná, 311
Bairro Santa Rita Macapá-AP

 CEP: 68.901-260

Vinícius Luiz Bastos de Carvalho
Chefe de Unidade de Produção, 

Editoração e Revisão
Mauryane Pacheco Cardoso

Chefe de Unidade de Administração
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VI da Lei Complementer n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Requerimento. de 2015, e tendo em vista o Memo. 006/2019-

PLCC/PGE. PORTARIA N° 369/2019-PGE.

0 SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II c
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista a Programagao de
Ferias/2019-PJUD/PGE.

RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER, a servidora

ADILA RAISSA NASCIMENTO NOBRE,
ocupante do Cargo Comissionado de Responsavel
Tdcnico Nfvel III -Analise de Processo, codigo:
CDS-3, 30 (Trinta) dias de Farias.

Art. 2° - DEFIRO o fracionamento do
periodo de fdrias no exercicio de 2019, sendo:

Art. 1°- CONCEDER, k servidora SD
BM ADRIELLY SHAHIRA DOS SANTOS LIMA,
ocupante do Cargo Comissionado de Responsavel
T^cnico Nivel III - Analise de Processo, codigo:
CDS-3, 30 (Trinta) dias de Ferias, o gozo dar-se-a
do dia 22 de agosto a 20 de setembro do
corrente ano.

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, ao servidor
ANTONIO SILVA GUIMARAES,
Cargo Comissionado de Responsavel T6cnico
Nivel III - Analise de Processo, codigo: CDS-3, 30
(Trinta) dias de F6rias. o gozo dar-se-a do dia 05
de agosto a 03 de setembro do corrente ano.

Art. 2° - Esta Portaria ontra em vigor
na data de sua expedigao.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Proajrador-Geral, Macapa-AP, 18 de
Julho de 20192V /

ocupante doArt. 2° - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua expedigao.I O primeiro periodo dar-se-a do

dia 09 a 23 de Agosto.
II - O segundo periodo dar-se-a do

dia 05 a 19 de dezembro.
De-se ci§ncia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Pr
Julho de 201^-

idor-Gecal, Macapa-AP, 18 deArt. 3° - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua expedigao.

De-se ciencia. Publique-se. CLmpra-se.

Gabinete do Pn
Julho de 201»̂

/

/
SBfbprqcup^dor-Geral do E?fado.

OAB/AP'N° 1676-B/ /
idor-Gersff, Macapa-AP, 18 de

V // iai rque
rubprpbu/aderfv-deral do Estado.
,/ OABfAP N° 1676-B

/Ttliago Lyna
Jbprpcu^aor-Gej&l do Estado.

y OAB/ AP 1676-B

/
/PORTARIA N° 368/2019-PGE. /

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Memo. n° 02/2019-
PTRI/PGE.

PORTARIA N° 365/2019-PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015.

PORTARIA N° 370/2019-PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I. II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, c/c a Lei n° < 881, de 28 de abril de 2015,
e tendo em vista a Programagao de Ferias/2019 -
DEFENAP/PGE.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER, nos termos do
art. 98 da Lei n° 089/2015, ao Procurador de
Estado, ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO, no
exercicio do Cargo Comissionado de Procurador
Chefe da Procuradoria de Tecnica e Controle
Legislative, codigo: PEC, 30 (Trinta) dias de
F6rias.

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, a servidora
ADRIA MOURA DOS SANTOS, ocupante do
Cargo Comissionado de Responsavel Tecnico
Nivel Ill-Contador, cbdigo: CDS-3, 30 (Trinta) dias
de F"6rias, o gozo dar-se-a do dia 01 a 30 de
agosto do corrente ano.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER, a servidora
CAMILA OLIVEIRA DE QUEIROZ , ocupante do
Cargo Comissionado de Assisterte Tecnico-
Juridico, codigo: CDS-3, 30 (Trinta) dias de Ferias.
o gozo dar-se-£ do cia 01 a 30 de agosto do
corrente ano.

Art. 2° - DEFIRO o fraconamento do
periodo de ferias no exercicio de 2019, sendo:

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua expedigSo. I - O primeiro periodo dar-se-a do dia

16 a 30 de Agosto.
De-se ciencia.Publique-se. Cumpra-se. II - O segundo periodo dar-se-3 do

dia 06 a 20 de Dezembro.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor

na data de sua expedigao.
Gabinete do Procur^dor-Ger^f, Macapa-AP, 18 de
Julho de 2019.x

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor
na data do sua expedigao.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Pipcurador-^eral, Macapa-AP, 18 de
Julho de 2019)

/OAB/AP N° 1676-B De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Procu^ador-Ge/al, Mac^pa- AP, 18 de
Julho de 2019.PORTARIA N° 366/2019-PGE.

COO SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihos sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Comolementar n°. 0089 de 01 de Julho

Tl II erque
SubdrbciiTrador-Oerd'l di'E$tado.y OAB/AP N°1676-B

fal do Estado.
1676-B
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PORTARIA N° 371/2019-PGE. Ferias, o gozo dar-se-a do dia 01 a 30 deagosto

do corrente ano. PORTARIA N° 376/2019-PGE.
O SUBPROCURADOR-GERAL DO

ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 do 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Memo. n° 195/2019-
GAB/PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista a Programagao de
Ferias/2019-GAB/PGE.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor
na data de s ja expedigao.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prog^ador Gejal, Macaj^-AP, 19 de
Julho de 201#RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER, 15 (Quinze)

dias de Ferias, relativas ao exercicio 2018, a
servidora CRISTIANE DIAS DA SILVA,
pertencente ao Quadro Estadual, nc exercicio do
Cargo Comissionado de Chefa de Gabinete/PGE,
cbdigo: CDS-4 (subsidio), o gozo dar-se-d, no
periodo de 29 de Agosto a 12 de Setembro do
corrente ano, (1a Quinzena).

Art. 1°- CONCEDER, k servidora
pertencente ao

Cargo

#ubp<ocurador/£eral do Estado.
/ / OAB/ArN°1676-B DENISE PEIXOTO GURGEL,

Quadro Estadual, ocupante do
Comissionado de Secretario Executivo Nivel II,
codigo: CDS-2, 30 (Trinta) dias de Ferias, o gozo
dar-se-a do dia 14 de agosto a 12 de setembro
do corrente ano.

/
J

PORTARIA N° 374/2019-PGE.
0 SUBPROCURADOR-GERAL DO

ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista a Programagao de
Ferias/2019-CLC/PGE.

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

D£-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Proqi^dor-Gpral, Mac^a-AP, 19 de
Julho de 2019.

Art. 2°
EVELEM CRISTINA PEREIRA ALVES, no
exercicio do Cargo Comissionado de Responsavel
Tecnico Nivel III, para responder cumulativamente
pela Chefia de Gabinete, durante as ferias da
titular, no periodo de 29 de Agosto a 12 de
Setembro do corrente ano.

DESIGNAR a servidora

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, a servidora
CARLA PATRICIA SILVA ARAUJO, ocupante do
Cargo Comissionado de Responsavel Tecnico
Nivel III - Pregoeiro, cddigo: CDS-3, 30 (Trinta)
dias de Ferias, o gozo dar-se-a do dia 01 a 30 de
agosto do corrente ano.

bfecjoL/ma Albuquerque
pr0c^irado^Geral do Estado.
/ OAB/AP N° 1676-B

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua expedigao.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procyr^dor-Ger^l, Macap^rAP, 18 de
Julho de 2019.' PORTARIA N° 377/2019-PGE.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor

na data de sua expedigao. O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigdes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista a Programagao de
Ferias/2019-SG/PGE.

g que/
Dprot'i
X OAB/AP N° 1676-B

De-se ciencia. Puolique-se. Cumpra-se.ral do Estado./

Gabinete do Prpeorador-Gapal, Macgpa-AP, 19 de
Julho de 201# y/ /

/PORTARIA N° 372/2019-PGE. /
/ a Ajbdquerque

prpc^radot-Geral do Estado.
/OAB/AP N° 1676-B

/ RESOLVE:O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA , no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Memo. n° 230/2019-
PJUD/PGE.

f/ Art. 1°- CONCEDER, a servidora
EDNA SABOIA DA SILVA OLIVEIRA, ocupante
do Cargo Comissionado de Responsavel Tecnico
Nivel II - Administrate, codigo: CDS-2, 30
(Trinta) dias de Ferias, o gozo dar-se-d do dia 15
de agosto e 14 de setembro do corrente ano.PORTARIA N° 375/2019-PGE.RESOLVE:

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

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Art. 1° - CONCEDER, nos termos do
art. 98 da Lei n° 089/2015, k Procuradora do
Estado, JANAINA DA SILVA ABREU,
(Trinta) dias de Ferias.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA. no uso das atribuigoes que
Ihes s3o conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015.

30

Gabinete do Progurador-Gepel, Macap£-AP, 19 de
Julho de 201Art. 2° - DEFIRO o fracionarrento do

periodo de ferias no exercicio de 2019, sendo:
RESOLVE: lueI - O primeiro periodo dar-se-a do dia Stfbp(tfcjjrador-j£eraI cto Estado.

\OAB/APN° 1676-B12 a 26 de Agosto. Art. 1° - Revogar os termos da Portaria
n° 160/2019-PGE, publicada no D.O.E. n° 6908,
de 29.04.2019,
JUREMA DE ALMEIDA DE SOUZA TITO, no
exercicio do Cargo Comissionado de Responsavel
Tecnico Nivel III - Coordenagao, codigo: CDS-3,
para desempenhar suas atividades funcionais, no
Gabinete do Governador - GAB/GOV.

II - O segundo pedodo dar-se-a do
dia 25 de novembro a 09 de Dezembro.

que designou a servidora
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor

na data de sua expedigao. PORTARIA N° 378/2019-PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA , no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista a Programagao de
Ferias/2019-NAD/PGE.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
icapa-AP, 18 deGabinete do Prqgurador-peral,

Julho de 201# Art. 2° - Designar a servidora JUREMA
DE ALMEIDA DE SOUZA TITO, no exercicio do
Cargo Comissionado de Responsavel Tecnico
Nivel III - Coordenagao, cbdigo: CDS-3, para
desempenhar suas atividades funcionais, na
Gerencia da Prestagoes de Contas do
Governo, da Secretaria de Estado da Fazenda -
SEFAZ, a contar de 18 de Julho do corrente ano.

/
/

/ querque
Subprjzfcuradbr-Geral do Estado.

/ OAB/AP N° 1676-B

imi

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, k servidora
ELOISE SHIBAYAMA TRINDADE, ocupante do
Cargo Comissionado de Responsavel Tecnico
Nivel I, cbdigo: CDS-1, 30 (Trinta) dias de Ferias,
o gozo dar-se-a do dia 05 de agosto a 04 de
setembro do corrente ano.

PORTARIA N° 373/2019-PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas peo art. 8*, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista a Programagao de
Ferias/2019-PJUD/PGE.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua expedigao.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua expedigao.Db-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Procurador-Geral, Macapa-AP, 19 de
Julho de 2019^ /RESOLVE:

,pa-AP, 19 deGabinete do Procurador-Geral, Mi
Julho de 2019'jt _ /Art. 1°- CONCEDER, k servidora

CAMILE MARIA VIANA MARQUES
MAGALHAES, ocupante do Cargo Comissionado
de Responsavel Tecnico Nivel III - Analise de
Processo,

DE
ima [uerque /

‘ocurador-Getal do Estado.
nai a

Subpj»cufado>Geral do Esfado.
OAB/AP N° 1676-Bircodigo: CDS-3, 30 (Trinta) dias de OAB/AP N° 1676-B f /
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PORTARIA N° 379/2019-PGE. Gabinete do Prc^curador-Qeral, M^p£-AP, 19 de

Julho de 2019,
CONSIDERANDO a alterapao da Lei Complementar
n° 0086/2014 que criou 10 novos cargos de Defensor
Publico de 2* categoria,0 SUBPROCURADOR-GERAL DO

ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuipoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Memo. n° 018/2019-
PPREC/PGE.

ue
pr^g/radonGeral do Estado.
/VOAB/AKN01676-B

CONSIDERANDO a portaria n° 087/2019 - DPG -
DPE/AP;i

CONSIDERANDO o teor da resolupSo n° 06/2019 do
Conselho Supenor da Defensoria Publica do Estado
do Amapa que dispoe sobre a remopao dos menbros
da DPE/AP

PORTARIA N° 382/2019-PGE.
RESOLVE:

O SUBPROCURADOR-GERAL
DO ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuipoes
que Ihes sao conferidas pelo art. 8a, § 2°. incisos I,
II e VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de
Julho de 2015, c/c a Lei n° 1881, de 28 de abril de
2015, e tendo em vista a Programapao de
Ferias/2019 - PPAM/PGE.

Art. 1°- CONCEDER, a servidora
ELOISY CRISTINY AUZIER DO MONTE,
ocupante do Cargo Comissionado de Responsavel
Tecnico Nfvel Ill-Coordenapao, codigo: CDS-3, 30
(Trinta) dias de Fbrias.

R E S O L V E:

Art.1° - Instaurar o Pnmeiro Concurso de Remopao
do ano de 2019 regido pelo presente Edited, na forma
dos artigos seguintes.

Art. 2° - DEFIRO o fracionamento do
periodo de ferias no exercicio oe 2019, sendo: DA DISPONIBILIDADE DE VAGASRESOLVE:

I - O primeiro periodo dar-se-a do dia Art.2° - Encontram-se disponiveis aos candidatos
interessados 15 (quinze) vagas nos Nucleos
Especializados e Regionais, a serem preenchidas por
remopao sucessivamente na oroem estabelecida
abaixo, bem como as que se tornarem vagas
virtude do preenchimento destes:

Art. 1° - CONCEDER, ao
servidor HADAMILTON SALOMAOALMEIDA,
perlencente ao Quadra Estadual, no exercicio do
Cargo Comissionado de Assistente Tecnico-
Juridico, cbdigo: CDS-3, 30 (Trinta) dias de Ferias,
o gozo dar-se-a do dia 01 a 30 de agosto dc
corrente ano.

12 a 26 de Agosto.
II - O segundo periodo dar-se-a do

dia 16 a 30 de setembro.
em

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua expedipao.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
I - Nucleo Especializado de Familia - 02 (duas)
vagasArt. 2° - Esta Portaria entra em

vigor na data de sua expedipao.
Gabinete do ProcuiSKjor-Geral, Macaj54-AP,19 de
Julho de 2019 7y( / 7

II - Nucleo Especializado Civel - 02 (duas) vagas:
De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Ill - Nucleo Especializado Penal e Execupao Penal -
02 (duas) vagas'9 'que

rpCû ada^Geral do Estado.
7 OAB/AP N° 1676-B

Gabinete do Proc^rador-Geral, Macapa-AP. 19 de
Julho de 201ZfTL / IV - Nucleo Especializado de Atendimento a Crianpa

e ao Adolescente - 01 (uma) vagaFuat(6 Uma Albuquerque
ipracufaaor-JSeral do Estado.
/ OAB/AP N° 1676-B V - Nucleo Especializado de Expansao e Melhoria do

Atendimento Juridico nos Municipios - 01 (uma)
vaga

PORTARIA N° 380/2019-PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuipoes que
Ihes s&o conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, li e
VI da Lei Complementar nc. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Memo. n° 047/2019-
PLCC/PGE.

PORTARIA NO 384/2019-PGE.
VI- Nucleo Regional de Santana - 01 (uma) vaga

VII - Nucleo Regional de Mazagao - 01 (uma) vaga;SUBPROCURADOR-GERAL
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuipoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Memo. n° 397/2019-
PJUD/PGE.

DOO
VIII - Nucleo Regional de Pedra Branca - 01 (uma)
vagaRESOLVE:

IX - Nucleo Regional de Calpoene - 01 (uma) vaga;Art. 1°- CONCEDER, ao servidor
FRANCISCO DUMONT GOES DE CARVALHO
FILHO, ocupante do Cargo Comissionado de
Responsavel Tecnico Nivel III
Processo, codigo: CDS-3, 30 (Trinta) dias de
Ferias. o gozo dar-se-a do dia 01 a 30 de agosto
do corrente ano.

Analise de RESOLVE:
X - Nucleo Regional de Laranjal do Jari - 02 (duas)
vagas

XI - Nucleo Regional de Oiapoque - 01 (uma) vaga.

DA READEQUAQAO INTERNA NOS NUCLEOS
ESPECIALIZADOS

Art. 3° - Em virtude das lotapbes dos Defensores
Publicos serem estabelecidas por Nucieo, fica
autorizado ao chefe de nucleo coordenar a
readequapao entre os membros que integram o
nucleo especializado.

DA READEQUAQAO ENTRE OS NUCLEOS
ESPECIALIZADOS

Art. 4° - Os interessados em realizar a readequapao
entre os nucleos especializados da capital dever§o
encaminhar requerimento ao Defensor Pub ico-Geral
ate as 14h00 do dia 26 de julho de 2019. de acordo
com as seguintes vagas:

I - Nudeo Especializado de Familia - 02 (duas)
vagas.

II-Nucleo Especializado Civel - 02 (duas) vagas

III - Nucleo Especializado Penal e Execupao Penal -
02 (duas) vagas;

IV - Nucleo Especializado de Atendimento a Crianpa
e ao Adolescente - 01 (uma) vaga.

V - Nucleo Especializado de Expansao e Melhoria do
Atendimento Juridico nos Municipios - 01 (uma)
vaga;

Complementar Estadua! n° 86/2014, no disposto no §1° O(A) Defensor(a) Pub)ico(a) podera concorrer a
art go 121 da Lei Complementar Federal n° 80/94, e readequapao para uma ou mais vagas previstas neste
pe!o Decreto n° 620, de 13 de fevereiro de 2019. e

Art. 1° - DESIGNAR o servidor JIMMY
NEGRAO MACIEL, Procurador do Estado, no
exercicio do Cargo Comissionado de Procurador-
Chefe do Nucleo das Varas do Trabalho/PGE, para
responder cumulativamente pela Chefia da
Procuradoria Judicial - PJUD, no periodo de 18
de Julho a 01 de Agosto do corrente ano durante
as ferias do titular HENDERSOM HENRIQUE DE
MOURA CUTRIM.

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

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

De-se c encia. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Procurador-Gerai, Mac^ad-AP, 19 de
Julho de 2019.7/ / yd

£ 9
querque

iprodur^doj^Seral do Estado.
/0AB/AP N° 1676-B

/

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

pa-AP, 18 deGabinete do Procurador-Geral,
Julho de 201

PORTARIA N° 381/2019-PGE. nO SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuipoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Memo. n° 047/2019-
PLCC/PGE.

m
Thi ma Albuque

Subprafcufador-Geral do I
OAB/AP N° 1676 - 1

/ e
tado.

if

RESOLVE: Defensoria Publica
Diogo Brito GrunhoArt. 1°- CONCEDER, ao servidor

GLEICE RODRIGUES ALVES, ocupante do
Cargo Comissionaco de Responsavel Tbcnico
Nivel III - Pregoeiro, cbdigo: CDS-3, 30 (Trinta)
dias de Ferias,o gozo dar-se-a do dia 01 a 30 de
agosto do corrente ano.

EDITAL N°001/2019- DPE-AP

O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO
AMAPA. nc uso de suas atnfcuipoes legais.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor espeoalmente do disposto no artigo 71 da Lei
na data de sua expedipao.

edital, confcrme modelo contido no Anexc i.De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.
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nos Nucleos que tenha elencado como de maior
prefer^nda que aquela para a qual foi removido,
deixando automaticamente de concorrer em relagao
3s de menor prefer^ncia.

Art.14 - Ao final da sessao, o presidente proclamara
o resultado dos pedidos de remogao.

Art.5° - Fmdo o prazo mencionado no artigo anterior,
o Defensor Publico-Geral decidira os requerimentos
ate o dia 30 de julho de 2019, e exoedira edital com o
resultado da readequaĝ o entre nucleos
especiahzados da caoital e d vulgagao das vagas
disponiveis para fins de remogcio.

§1* Do resultado da readequagao podera o(a)
Defensor(a) Publico(a) interessado(a) apresentar
recurso ao Defensor Publico-Geral. A impugnagao
devera ser protocolada ate as 17h00 do dia 31 de
Julho de 2019 no Gabinete do Defensor Publico*

Gera!

§2°. 0 Defensor Publico-Geral publicara o resultado
das impugnagdes ate o dia 02 de agosto de 2019.

DAS INSCRIQOES PARA O CONCURSO DE
REMOQAO

Art.6° * As insertgdes para o concurso de remogao se
midardo no dia 05 de agosto de 2019 e poderao ser
efetuadas ate as 17h00 Oo dia 09 de agosto de 2019,
por meio de Requerimento dirigido ao Defensor
Publico-Geral, a ser protocolado no Gabinete do
DPG, conforme modelo contido no Anexo II.

3°) Nucleo C

4°) Nucleo D

5°) Nudeo E

de 2019de

DOS RECUROS

Art. 15 - Da decisao de remogao cabera recurso ao
Conselho Superior da Defensoria Publica, que deverd
ser apresentado, de forma inequivoca, atd o
encerramento da sessSo publica, devendo constar na
ata da sessao, sob pena de preclusao

Art. 16-A apresentagao das razoes recursais devera
se dar no ate o dia 14 de agosto de 2019, sendo
dirigidas ao Defensor Publico-Geral. que as
encammhara ao Conselho Superior da Defensoria
Publica. juntamente com cbpia da ata da sessao e
outros documentos pertmentes

DA PUBLICAQAO DO RESULTADO DO
CONCURSO DE REMOQAO

Defensor(a) Publico(a)

ANEXO II

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIQAO
PARA REMOQAO

EXMO SR DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA,

_
f Defensor Publico do Estado do Amapa atualmente

lotado Nucleono
vem perante

V Exa. Requerer sua inscngSo no Concurso de
Remogao, nos termos do Edital n° /2019,
publicado no DOE n° de de

para os Nudeos a seguir listados, em ordem de
preference

Art. 17 - Decidida a remogao pelo Defensor Publico-
Geral e na ausenda de recurso, sera publicado o
resultado do concurso de remogao no Dtdro Oficia!
do Estado

§1°. O(A) Defensoria) Publico(a) podera concorrer a
remogao para uma ou mais vagas previstas neste
edital e para quaisquer das vagas decorrentes da
remogao dos Defensores titulares participantes do
certame.

de

1°) Nudeo A
Art.18 - A autorizagSo para a transference do local
de lotag§o do{a) Defensor(a) para a vaga escolhida
na remogao, ficara condicionada a existence de
substituto para a vaga deixada

2°) Nudeo B§2° O(A) Defensor(a) Pubfico(a) devera especificar
em seu requerimento a ordem de preference das
vagas para as quais pretende concorrer. ainda que
atualmente ocupadas, visando a otimizagao do
provimento dos cargos que vierem a vagar em razao
do concurso de remogao

DA SESSAO PUBLICA

3°) Nucleo C

Art. 19 - Havendo recurso, o Conselho Superior
decidira sobre o mesmo em sessao extrao^dinaria no
prazo de ate 05 (cinco) dias, observado o disposto no
artigo 21 da Resolug§o n° 06/2019/CSDPEAP
fazendo publicar a seguir o resultado do recurso no
Diario Oficel do Estado

4°) Nudeo D

(».)

11°) Nudeo L
Art7° - Sera realizada no dia 12 de Agosto de 2019,
as 15h00 ra sede da Defensona Puolica do Estado
do Amapa, situada na Rua Eliezer Levy, n° 1157,
bairro Central, Macapa/AP em sessao publica, na
qual o Defensor Publico-Geral decidira acerca das
remogdes correspondentes aos pedidos formulados

de de 2019.
DAS DISPOSIQOES FINAIS

Art. 20 - Fica assegurado o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas para impugnagdo do presente Edital,
que comegara a fluir a partir do dia segumte ao de

sua pubiicagao, que devera ser dirigida ao Defensor
Publico-Geral, que decidira em 24 (vinte e quatro)
horas.

Defensor(a) Publico(a)

ANEXO IIIParagrafo unico O Defensor Publico-Geral podera
designar outro(a) Defenscr(a) Publico(a) para presidir
a sessao publica de remogao.

REQUERIMENTO DE DESISTENCIA DO CERTAME
OU RENUNCIA A REMOQAO

EXMO SR DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA,

Art. 21 - Os casos omissos serao decididos pelo
Defensor Publico-Geral

Art.8* - O(A) Defensor(a) Publico(a) regularmente
inscrito sera dispensado de suas atividades para
participar da sessao publica de forma direta ou
podera se fazer representar por procurador
regularmente constituido, sob pena de desistencia
tacita em relagao a remogao para qualquer ofiao
naquela sessao

Art.22 - Este Edital entrara em vigor na data de sua
assinatura.

Defensor(a) Publico(a) do Estado do Amapa
atualmente Nucleolotado(a) noPublique-se, Comumque-se, Cumpra-se

vem perante
V Exa Requererpa-AP 23 de Julho de 2019.Paragrafo unico Comparecendo a sessao publica,

o(a) Defensor(a) Publicofa) regularmente inscrito
assinara a lista de presenga ( ) Desistencia do Concurso de Remogao referente

ao Edital N°001/2019 - GAB/DPG-DPE-AP.
Art.9°
Defensores participantes do concurso de remogSo
serao preenchidas de acordo com a distribuigao apos
o resultado da readequagdo. respeitada a ordem de
preferenda apresentada pelos Defensores Piiblicos

As vagas mjcialmente ofertadas aos ( ) Renuncia a remogao para o Nucleo/
BRfTO|GRlWHO

Defensor Publ^-Geral oo Estado do Amapa
Decreto n° 0620/2019

Dl

O Defensor Publico declara ainda que esta aente de
que a presente desistdncia/renunaa possui carater
irretratavel para o presente concurso de remogdoArt.10 - Encerrada a pnmeira etapa da remogao com

o preenchimento das vagas md-caaas de acordo com
a distribuigao apos o resultado da readequagao, tera
iniao novo procedimento de remogao que sera
realizado quantas vezes forem necess^rias na
mesma sessao. ate que n3o haja mais vagas nos
nucleos e/ou interessados nas vagas

ANEXOI

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIQAO
PARA READEQUAQAO ENTRE NUCLEOS

ESPECIALIZADOS

EXMO SR DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA,

de 2019de

Defensor(a) Publico(a)

Art.11 - Defmida a escolha da vaga. o Defensor
Publico Geral, preenchidos os demais requisitos,

ERRATA DE PORTARIA
Defensor(a) Publico(a) do Estado do Amapa

atualmente
Defensor(a)o(a)imediatamente

partiapante, dedarando vaga a sua lotagSo no
Nucleo do qual o(a) Defensor(a) removido era titular

removera
Nucleolotado(a) no

O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO
DO AMAPA, usando das atribuigdes que Ihe sSo
conferidas pela Lei Complementar Estadual n°.
0086, de 25.06.2014, e pelo Decreto n° 0620, de
13 defevereirode 2019,

vem perante
V Exa. requerer nos termos do §2° do artigo 7° da
Resolugao n° 06/2019/CSDPEAP a sua readequagao,

nos termos do Edital n° /2019, publicado no DOE
, para os Nucleos

Especializados a seguir listados, em ordem de
preferencia

Art.12 - O(A) Defensor(a) Pubhco(a) participate
podera apresentar desistencia do certame atd o inicio
da sessao ou renunciar as vagas nos Nucleos as
quais esta concorrendo. no momento da decisao de
remogao de cada uma, sob pena de preclusSo.
conforme modelo contido no Anexo III.

Art.13 - Uma vez removido(a) o(a) Defensor(a)
Publico(a), este(a) continuara concorrendo as vagas

den° de de

RESOLVE:

Art. 1° - Errata da Portaria de n° 084/2019- DPE-
AP, de 17/07/2019, publicada no D O E. n° 6962,
de 18/07/2019, com circulagflo no dia 19/07/2019.

1°) Nudeo A

2°) Nucleo B
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Onde se 16: O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA. usando das atribuig&es que
Ihe sSo conferidas pelo Artigo 119, Inciso III, da
Lei Complementar Estadual n°. 0086, de
25.06.2014, e pelo Decreto n° 0620, de 13 de
fevereiro de 2019. e

participarem da reuniao sobre a implantagao
de um orgao gestor (fundagao cultural) e o
sistema municipal de cultura, no municipio
Calgoene, no periodo de 23 a 27 de julho de
2019:

Infraestrutura
Alcir Figueira Matos

P O R T A R I A ( P ) n°.157/2019-SEINF

O SECRETARIO DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuigdes
legais, conferidas pelo Decreto n° 0790, de 26 de
margo de 2018, e tendo em vista o memo. n°
052/2019- SAES/SEINF de 19 de julho de 2019,

•Disney Furtado da Silva - Conselheiro
de Cultura;
•Manoel Roberto Ramos Prata -
Secretario Geral;
•Celso Franga Teran
Administrativo.

Leia-se: O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigOes que
Ihe sSo conferidas pela Lei Complementar
Estadual n°. 0086, de 25.06 2014, e pelo Decreto
n° 0620, de 13 de fevereiro de 2019, e

Secretario

De-se ciencia, regiafra-se//publique-se.
Macapa (AP)/22 ivMo de 2019.

Art. 2° - Esta portaria entrard em vigor na data de
sua assinatura, revogadas as disposigdes em
contr^rio.

R E S O L V E:

Art. 1°. Autorizar o deslocamento do
servidor MANUEL DE SOUSA CARVALHO -
Analista em Infraestrutura e Gerente de
Subgrupo de Atividades/SEINF, at6 os
Municipios de Laranjal do Jari/AP e Vitoria do
Jari/AP, no periodo 22 a 25/07/2019, objetivando
participar do recebimento da obra da Base do
SAMU e vistoriar obras naqueles municipios.

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

EVANDRO C
Secreteno dJ

IILHOMEN
de Cultura

Dd-se ci&ncia, registre-se, publique-se e cumpra-
se

Di y06z1/2019
) DEFENSOR PUBLICO-GERAL
O AMAPA,'EM 23 DE JULHO DE

GABINETE
DO ESTAD
2019. Educagao

Maria Goreth da Silva e Sousa
DfpGO BRITO GRUNHO

Defensor Puhlii Estadc do Amap£ PORTARIA N* 143/2019 - SEED De-se Ci&ncia, Publique-se e Cumpra-se.

SECRETARIA
INFRAESTRUTURA, em Macapa-AP, 19 de julho
de 2019.

n\0620/2019r<
A SECRETARIA DE ESTADO DA

EDUCAQAO, usando das atribuigoes legais
que Ihes sSo conferidas pelo Decreto n°.
0158/2018 de 26 de janeiro de 2018, com
fundamento na Lei n°. 2.257 de 05 de dezembro
de 2017, que organiza a Secretaria de Estado
da Educagao, e

DE ESTADO DA

Corpo de Bombeiros Militar
Cel. BM Wagner Coelho Pereira

TVAlcjrFimieira Matos
Secretariate Esfado da InfraestruturaRESOLVE:PORTARIA Nu 476.DF 22 DE JULHO PE 2019 Art. 1° Designar a Secretaria

Adjunta de Politicas de Educagao, Sra.
Neurizete de Oliveira Nascimento, para
responder, interinamente e cumulativamente,
pela Secretaria Adjunta de Apoio a Gestao
durante o gozo das ferias da titular, no periodo
de 22 a 30 de Julho de 2019.

O Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amap£, no uso de
suas atribuigdes conferidas pelo Decreto n° 3.154, 18
j»1. 19, e de acordo com a Lei Complementar n°
111, 09 abr, 18,(Lei que fi\a o efetivo do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado do Amapd), Lei n°
0789. 29 dez. 03, regulamcntada pelo Decreto n°
2260. 11 ago.04,

P O R T A R I A ( P ) n°.158/2019-SEINF

O SECRETARIO DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA no uso de suas atribuigoes
legais, que Ihe sao conferidas pelo Decreto n°
790 de 26 de margo de 2018, e tendo em vista o
teor do Memo. n° 061/2019-NUF/COAF/SEINF e
Autorizagao n° 030/2019-NUF/COAF,

Art. 2° - Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicagao.
DE-SE CIENCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RESOLVE:
R E S O L V E:Macapa,19 de Julho de 2019.

Art. 1° Homology r a D1SPENSA do MAJ QOCBM
PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS,
matricula n* 846970, da fungflo de Secretirio
Executive do FREBOM, a contar de 15 de julho de
2019;
Art. 2® Homologar a DESIGNACAO do MAJ QOC
BM ANTONIO ELIELSON CARVALHO DO
NASCIMENTO, matricula n° 847020,
assumir a fung2o de Secretario Executive do
FREBOM,a contar dc 15 dc julho de 2019;
Art. 3° Dcf-se ciencia. registre-se e publique-se.

Art. 1°. Autorizar o deslocamento do
servidor PAULO CELSO DE LIMA NERY -
Analista em Infraestrutura/Engenheiro Civil, ate
o Distrito de Bailique, no Municipio de
Macapa/AP, no periodo de 22 a 26/07/2019,
objetivando fiscalizar a obra de construgao do
Centro Integrado da Cidadania na Comunidade
de Vila Progresso, no referido Distrito, objeto do
Contrato n° 022/2019 - UCONT/SEINF/GEA.

Art. 2°.Esta Portaria entra em Vigor na
data de sua publicagao.

MARIA G
Secretaria dejEstado da Educagao

DecretoY0 0158/2018-GEA

USA

para
PORTARIA N° 144/2019 - SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAO, no uso de suas atribuigdes que
Ihe sao conferidas pelo Decreto n° 0158/2018 -
GEA de 26 de janeiro de 2018, com fundamento
na Lei n° 2.257 de 05 de dezembro de 2017, que
organiza a Secretaria de Estado da Educagao,e

CONSIDERANDO a necessidade de
celeridade aos processos de pagamento das
demandas da Secretaria de Estado da
Educagao, tendo em vista que os mesmos para
serem executados passam pelas fases de
Empenho, Liquidagao e Pagamento.

R E S O L V E:

Macapa-AP,22 dc julho dc 2019 De-se Ciencia, Publique-se e Cumpra-se.

SECRETARIA
INFRAESTRUTURA,em Macapa-AP, 19 de julho
de 2019.

DE ESTADO DA

ESTACIO JANAWYDECTLIVEIRA P1CAN£0
\CEL QOCBM

Comandante Gcrfal do CBMAP,em exercicio
A-

Alcjr Fiapeira Matos
Secretariate Esfado da Infraestrutura

Art. 1°. Autorizar o Servidor Isaias
assessor Tecnico Nivel

n°. 0061366-5-01, CPF:
lotado no Gabinete da

da Silva e Silva,
matricula

316.412.882-72,
Secretaria de Estado da EducagSo-SEED, a
desempenhar suas atividades no Nucleo de
Contabilidade-NUCONT/COFIC/SEED.

Art. 2°. O Referido servidor tern
habilidade e competence tdcnica para
desempenhar atividades relacionadas as
questoes financeiras de acordo com as
necessidades da NUCONT/COFIC/SEED.

Esta Portaria entra em

P O R T A R I A ( P ) n°.159/2019-SEINFII.Secretarias de Estado
O SECRETARIO DE ESTADO DA

INFRAESTRUTURA no uso de suas atribuigoes
legais, que Ihe sdo conferidas pelo Decreto n°
790 de 26 de margo de 2018, e tendo em vista o
teor do Memo. n° 021/2019 - NAF/SEINF, de 18
de julho de 2019,

Cultura
Evandro Costa Milhomen

Considerando que a AdministragSo
Publica deve observar o principio da eficidncia
previsto no art. 37 da Constituigdo Federal;

Considerando disposto de art. 67 da Lei
8.666 de 21 de junho de 1.993 que determina o
acompanhamento e a fiscalizagSo da execugdo
dos contratos por representante da
Administragao especial designado;

Art. 3°
vigor na data de sua publicagao.PORTARIA N" 047/2019 - SECULT

O Secretario de Estado da Cultura do
Amapa/SECULT, no uso de suas atribuigoes
legais que Ihe sao conferidas pela Lei n°. 1073
em seu artigo 9°, inciso XVIII, segao II, anexos
IX, X e Decreto n°. 0621 de 13 de fevereiro de
2019.
R E S O L V E:
Art. 1°.
servldores

De-se ciencia, Publique-se e Cumpra-se.
Macapa- AP. 22 de Julho 2019.

R E S O L V E:MARIA GOT
Secretaria cb&Estado da Educagao

DecretoM0 0158/2018-GEA

SOUSA
Autorizar o deslocamento dos

abaixo relacionados. para Art. 1°. Designar a servidora I2LANE DE
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( P ) N° 114/2019-SEFAZSOUZA RIBEIRO,
comissionado de
Administrativa, para fiscalizar o Contrato
atrav^s do Empenho n° 2019NE00225, firmado
entre SEINF e M DA SILVA OLIVEIRA - Objeto
AQUISIQAO DE GAS LIQUIEFEITO DE
PETROLEO, a contar 24 de junho de 2019.

Art. 2°. A fungao para qual foi designada a
servidora acima mencionada, sera exercida pelo
prazo necessario a conclusao das atribuigdes
que Ihes foram conferidas, com apresentagao
de relatorio conclusivo.

ao 'espectivo titu.ar JOSE ALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA,
que se afastara para usufruto de ferias regulamentares, no
periodo de 15 a 30/07/2019, referente ao exercicio de 2019,

ocupante do cargo
Chefe de Unidade O Secretario de Estado da Fazenda do Govemo do

Estado do Amapa. usando das atribuigdes que Ihe sao
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memorando n°
028/2019 - SEFAZ/COFIS/NUFAT.

Publique-se e cumpra-se
R E S O L V E:

Macapa/AP, 10 do.julho de 2019
Desigrar o(a) servidor(a) MOISES TAVARES

SERRA Auditor da Receita Estadual. lotado(a) na Secretaria de
Estado da Fazenda, para viajar da sede de suas atividades em
Macapa/AP ate o mumcipio de Oiapoque/AP. no periodo de 15
a 31/07/2019, a f>mde cumprir escala Oe servigos de fiscalizagao
naquele municipio.

JOSENILDO SANTO5 ABRANTES
Secretario de EstadoVla Fazenda

( P ) N°111/2019-SEFAZ

Para dar cumprimento no que determina 0 Art 3°.
paragrafo unico da Portaria n° 236/2002-SEAD, no retomo a
sede 0 servidor acima nominado devera encaminhar ao
NUAF/SEFAZ no periodo de 05 (cinco) dias uteis o competente

Relatorio de Viagem.

De-se Ci§ncia, Publique-se e Cumpra-se.

SECRETARIA
INFRAESTRUTURA, em Macapa-AP, 19 de julho
de 2019.

O Secretario de Estado da Fazenda do Governo do
Estado do Amapa usando das atribuigfles que Ihe sao
conferidas por Lei e terdc err vista 0 teor do Memorando
050/2019 - COTEPDICMS/APDE ESTADO DA

R E S O L V E:
Publique-se e cumpra-se

dcjr'Fkmeira Matos
Ae Estado da Infraestrutura

Flomologar 0 deslocamento do(a) servidor(a)
ROBLEDO GREGORIO TRINDADfc, Fiscal da Receita Estadual.
lotado(a) na Secretara de Estado da Fazenda, que viajou da
sede de suas atividades em Macapa/AP, ate a cidade de
Brasil a/DF, no periodo de 02 a 05/07/2019, a fim de assessorar
0 Secretario de Estado da Fazenda na Reum3o Especial de
Representantes COTEPE participarda 173“ ReuniSo Ordindria
do CONFAZ e 24a ReumSo Ordinaria do COMSEFA2

Macapa/AP 11 de julhk de 2019

JOSENILDO SANTCfe ABRANTES
Secretario de Estado da Fazenda

Secretario

Fazenda
Josenildo Santos Abrantes Para dar cumprimento no que determina 0 Art 3°

paragrafo umco oa Portaria n° 236/2002-SEAD, no retorno a
sede, 0 servidor acima nominado devera encaminhar ao
NUAF/SEFAZ, no periodo de 05 (cinco) dias uteis 0 competente
Relatorio de Viagem O custo das despesas com passagens
aereas ficara a cargo do servidor.

Autarquias Estaduais
( P ) N°108 / 2019-SEFAZ

O Secretario de Estado da Fazenda do Govemo do
Estado do Amapa usando das atribuigdes que Ihe sflo
conferidas por Lei e tendo em vista 0 teor do Memorando n°
0023/2019 - CGF/SEFAZ

DETRAN
Publique-se e cumpra-se.

Inacio Monteiro Maciel
Macapa/AP, 10 de julho de 2019.wR E S O L V E: PORTARIA N°0320/2019 DETRAN/AP,

18 DE JULHO DE 2019.JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretario de Estado da FjbendaDesignar o(a) servidor(a) ARMANDO CHERFEN

DE SOUZA. Coordenador/ Coordenadoria de Gest5o fmanceira.
Cbdigo CDS-3. lotado(a) na Secretaria de Estado da Fazenda
para viajar da sede de suas ativdades em Macapa/AP. ate a
cidade de Brasiha/DF no periodo de 10 a 13/07/2019, a fim de
representar o Estado do Amapa na Reunilo GT ACO 3150 e
3151 INTERISTITUCIONAL

O DIRETOR-PRESIDENTE
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA, no
uso de suas atribuigoes legais que Ihe
sao conferidas pelo Decreto n° 0054 de
02 de Janeiro de 2015, tendo em vista o
teor do Processo n° 014.009334/2019-

Memorando n° 090/2019-GAB/DETRAN-

Para dar cumprimento no que determina o Art. 3°.paragrafo unico da Portaria n° 236/2002-SEAD, nc retorno a
sede o servidor acima nominado devera encaminhar ao
NUAF/SEFAZ. no periodo de 05 (cinco) dias uteis o competente
Relatono de V agem. juntamente com o bilhete de passagem
utilizado.

( P ) N°112/2019-SEFAZ

O Secretario de Estaco da Fazenda do Govemo do
Estado do Amapa, usando das atribwgoes que Ihe s3o
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memorando
010/2019 COARE/SARE/SEFAZPublique-se e cumpra-se

AP.Macapa/AP, 09 de julho de 2019 R E S O L V E:
R E S O L V E:

JOSENILDO SAS^RANTES
Secretario de Estado d\ Fazenda

Designar o(a) servidor(a) ELIELSON MOREIRA
SANTANNA,Fiscal da Receita Estadual lotado(a) na Secretaria
de Estado da Fazenda, para viajar da sede de suas atividades
em Macapa/AP. ate a cidade de Manaus /AM, no periodo de 22
a 27/07/2019. a fim de participar da ReunAo T6cnica do Projeto
Nota Fiscal Eletrdnica e Encontro Nacioral de Administradores
Tributaries - ENCAT

ART 1° - DESIGNAR os
servidores, INACIO MONTEIRO
MACIEL, Diretor Presidente FGS-5,
POLLYANA STOCKMAN MORAES
LOBO, Chefe de Agenda de Transito,
FGS-1 e JOSE LORETO JESUS DA
COSTA, Assistente Administrative,

para viajarem da sede de suas
atividades funcionais em MACAPA/AP
ate o DISTRITO DE MAZAGAO VELHO-
AP, com objetivo de acompanhar e
fazer a Cobertura da Festividade de
Sao Tiago, nos dias 25 e 26 de Julho de
2019.

( P ) N° 1 0 9 / 2C19-SEFAZ

O Secretario de Estado da Fazenda do Governo do
Estado do Arrapa. usando das atribuic&es que ihe sao
confer das por Lei e tendo em vista o teor do Memorando n°
020/2019 -SEFAZ/COFIS/NUFAT

Para dar cumprimento no que determina o Art 3°.
paragrafo unico da Portaria n° 236/2002-SEAD, no retorno a
sede o servidor acima nominado devera encaminhar ao
NUAF/SEFAZ, nc periodo de 05 (cinco) dias uteis o competente
Relatono de Viagem. jurtamente com o bilhete de passagem
utilizado

R E S O L V E:

Homologar o deslocanento dos servioores abaixo
relacionados, lotados na Secretaria de Estado da Fazenda, que
viajaram da sede de suas atividades em Macapa/AP, ate o
municipio de Oiapoque/AP no periodo de 01 a 30/04/2019.a fim
de cumprir escala de servigo de fiscalizagSo naque’e municipio

Publique-se e cumpra-se.

ifid^julhode 2019Macapa/AP,

- Aguinaldo da Silva Lamarao - Fiscal da Receita
Estadual. JOSENILDO SANTOS ABRANTES

Secretario de Estado da Fazenda- Joel Ramos Cavalcante Filho-Auxiliar de Fiscal
de Tributos

Para dar cumprimento no que determina o Art. 3°,
paragrafo unico da Portaria n° 236/2002-SEAD, no retomo a
sede o servidor acima nominado devera encaminhar ao
NUAF/SEFAZ. no periodo de 05 (cinco) dias utets o competerte

Relatorio de Viagem.
( P ) N°113 / 2019-SEFAZ

O Secretario de Estado da Fazenda do
Govemo do Estado do Amapa. usando das atribuig6es que Ihe
s3o conferidas por Lei e tendo em vsta o teor do Memo
030/2019-SEFAZ/GAB

Publique-se e cumpra-se

Macapa/AP. 10 dejulhode 20l9
R E S O L V E: ART 2° - Esta Portaria entrara em vigor

na data de sua expedigao.

De-se ciencia, publique-j

V
JOSENILDO SANTOS AfeRANTES

Secretaric do Estado dalFazenda
( P ) Nu 110/2019-SEFAZ

O Secretano de Estado da Fazenda do Govemo do
Esrado do Amapa, usando das atribuigoes que Ihe s5o
conferidas por Lei e tenco em vista o teor do Memo. 089/2019-
COFIS/SEFAZ

DESIGNAR a servidora ELBA AMANAJAS
MONTFIRO, Teenies err Contabilidade. lotada na Secretaria oe
Estado da Fazenda, para responder pelo cargo de
Coordenador/Coordenadona de GestSo de Finangas, Cddigo
CDS-3, em substituigao ao respectivo titular ARMANDO
CHERFEN DE SOUZA, que viajou da sede de suas ativicaces
em Macap4 . ate a cidade de Bras'lia no periodo de 10 a
13/07/2019 desigriado atravesda Portaria n° 108/2019- SEFAZ

e
cumpra-se.

Publique-se e cumpra-seR E S O L V E:
Macapa/AP, 11 de julho Oe 2019.DESIGNAR a servidora MARIA NILMA LOBO

MELO, Gerente de Niicleo/Nucleo de Fiscalizagao de
Estatelecimento/Coordenadoria de Fiscalizagao, Codigo CDS-
2 lotada na Secretaria de Estado da Tazenda para responder
acumulativamente
Coordenadoria de Fiscalizacdo COdiqo CDS-3, em substituigao

JOSE FURTAOO DE BOOS
Diretor - Kdkrfi

DETRAN^AP

NIORV
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretario de Estado da fazenda

/cargo de Coordenador dapelo
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PORTARIA N° 0322/2019 DETRAN/AP,

DE 18 DE JULHO DE 2019.
ART 2° - Esta Portaria

entrara em vigor na data de sua
expedipao.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do C6digo de Transito
Brasileiro.De-j ncia, publique-se Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor HAILTON
ROMULO BARRETO DOS SANTOS, para tomar
ciencia da decisao proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitagao na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificagao de
penalidade, conforme dispoe o art. 17 da
Resolugao 182/2005-CONTRAN.

aautosos
O DIRETOR-PRESIDENTE

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA
uso de suas atribuigoes legais que Ihe
sao conferidas pelo Decreto n° 0054 de
02 de Janeiro de 2015, tendo em vista o
teor do Processo n° 014.009453/2019-
Memorando n° 091/2019 GAB/DETRAN.

e cumpra

, no

iKrACiq MONTEIRO MACIEL
Diretor Pr^sidente do DETRAN-AP

DECISAO

Processo n° 014.016836/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 25/10/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) HAILTON ROMULO BARRETO
DOS SANTOS.
Registro de CNH n° 02570894280.

R E S O L V E:
pa-AP>d6 de julho de 2019.

ART 1°
servidor JOSE FURTADO DE SOUSA
JUNIOR, Diretor Adjunto FGS-4, para
viajar da cidade de BRASILIA/DF, ate a
cidade de BELEM-PA/MACAPA-AP,
com o objetivo de realizar visita tecnica
no Departamento Estadual de Transito
do Para-DETRAN/PA, no dia 19 de
Julho de 2019.

DESIGNAR o

ln£ To Monteiro Maciel
D< legado de Policia

Diretor-Pi esidente do DETRAN/AP.O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuragao e
imposigao de penalidade ao condutor Sr.
HAILTON ROMULO BARRETO DOS SANTOS,
em razao de ter sido flagrado no dia 25/07/2016,
na TRAV. N. SR.a DA ASSUNQAO- FRENTE A
ESCOLA EST. PROF •A. SILVA SANTOS, UF-
AP, conduzindo o veiculo de placa NEV6507
sob a influbncia de alcool (fl.04).

Nos termos do art. 165 do Codigo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. HAILTON
ROMULO BARRETO DOS SANTOS portador (a)
da CNH n° 0808334048, a penalidade de
suspensao do direito de dirigir:

DECISAO

Processo n°014.009699/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 13/06/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) FRANCISCO SOUZA DA SILVA.
Registro de CNH n° 02970522520.

ART 2° - Esta Portaria
entrara em vigor na data de sua
expedigao.

De-se ciencia, publique-se
e cumpra-se. O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuragio e
imposigao de penalidade ao condutor Sr.
FRANCISCO SOUZA DA SILVA, em raz§o de ter
sido flagrado no dia 21/11/2016, na RUA
ELIEZER LEVY PR6XIMO A UNA, UF-AP,
conduzindo o veiculo de placa NEM4895 sob a
influencia de Alcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Cbdigo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. FRANCISCO
SOUZA DA SILVA portador (a) da CNH n°
0860769508, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

Art 165. Dirigir sob a
influencia de Alcool ou de
qualquer outra substAncia
psicoativa que determine
dependencia:
Infragio- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

m
INACldMOliTEIRO MACIEL

Diretor Presidente do DETF^AN-AP

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange A garantia dos direitos ao
contraditbrio e A ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem fcxito na entrega do
mandado de notificagAo pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo DiArio Oficial do Estado. (fl.13)

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo

previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.22).

Assim, considerando que o infrator nao
6 reincidente, bem como a infragAo prevista no
artigo 165 do Codigo de TrAnsito Brasileiro
dispde multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de Alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
TrAnsito Brasileiro; art. 16, inc.I, da ResolugAo
182/2005-CONTRAN, e que nAo houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e
manifestagoes constantes no presente
processo,
n°0178/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 22 a 23-v dos autos e DECIDO
pela aplicagAo da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de HAILTON ROMULO
BARRETO DOS SANTOS, pelo periodo de 12
(doze) meses, devendo o condutor realizar o
curso de reciclagem e aguardar o prazo de
suspensao para restituir a CNH.

PORTARIA N°0323/2019 DETRAN/AP,
19 DE JULHO DE 2019.

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de Alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependencia:
InfragAo - gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

O DIRETOR-PRESIDENTE
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA, no
uso de suas atribuigoes legais que Ihe
sao conferidas pelo Decreto n° 0054 de
02 de Janeiro de 2015, tendo em vista o
teor do Processo n° 014.009415/2019-
Memorando n° 058/2019-
NC/GAB/DETRAN-AP.

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange A garantia dos direitos ao
contraditbrio e A ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagAo, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem fexito na entrega do
mandado de notificagAo pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo DiArio Oficial do Estado. (fl.14)

Consta nos autos que o condutor nAo
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.24).

Assim, considerando que o infrator nAo
6 reincidente, bem como a infragAo prevista no
artigo 165 do Codigo de TrAnsito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Cbdigo de
TrAnsito Brasileiro; art. 16, inc.I, da ResolugAo
182/2005-CONTRAN,e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e

R E S O L V E:

ART 1° - DESIGNAR os
servidores, IZANETE OLIVEIRA,
Assistente Administrativo, DANIELA DO
SOCORRO RIBEIRO, Assistente
Administrativo, ERALDO SILVA DE
SOUZA, Assistente Administrativo,
CAIO OLIVEIRA BARBOSA, Chefe de
Unidade/Unidade
Condutores/Circunscrigao Regional de
Transito/ FGS-1 e MANOEL CEZAR DA

( SILVA MARTINS, Chefe de
Unidade/Posto de Atendimento/FGS-1,
para viajarem da sede de suas
atividades funcionais em MACAPA/AP
ate o Municipio de CUTIAS/AP, com
objetivo de realizar abertura de
processo da 1° Habilitagao no referido
Municipio, no periodo de 29 a 31 de
Julho de 2019.

de

acato parecero
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manifestagoes constantes
processo, acato
n°0174/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 24 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicagao da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de FRANCISCO SOUZA DA
SILVA, pelo periodo de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restitulr a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do C6digo de Transito
Brasileiro.

no presente artigo 165 do C6digo de Transito Brasileiro
dispde multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influ&ncia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput dc o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc.I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN, e que nio houve nenhuma
justificative que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
an&lise f&tica e juridica das provas e
manifestagoes constantes no presente
processo,
n°0179/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls.15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicagao da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de HELTON NATANAEL
PIRES, pelo periodo de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restitulr a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Codigo de Transito
Brasileiro.

Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditorio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com 6xito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Teldgrafos-ECT. (fl. 13).

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 14).

Assim, considerando que o infrator nao
e reincidente, bem como a infragao prevista no
artigo 165 do Codigo de Transito Brasileiro
dispde multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput dc o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN, e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
anaiise fatica e juridica das provas e
manifestagdes constantes no presente
processo,
n°0162/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 14 a 15-v dos autos e DECIDO
pela aplicagao da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de BRENO ANDERSON PINTO
DE ARAUJO, pelo periodo de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do C6digo de Transito
Brasileiro.

o parecer

acato o parecer

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor
FRANCISCO SOUZA DA SILVA, para tomar
ciencia da decisao proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitagao na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificagao de
penalidade, conforme dispoe o art. 17 da
Resolugao 182/2005-CONTRAN.

aautosos

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor HELTON
NATANAEL PIRES, para tomar cidncia da
decisao proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitagao na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificagao de penalidade,
conforme dispde o art. 17 da Resolugao
182/2005-CONTRAN.

aautosos

acato pareceroM, , 16 de julho de 2019.

liacio Monteiro Maciel
Deleg d̂o de Policia

Diretor-lPresidente do DETRAN/AP.
Macapa-AP,16 de julho de 2019.DECISAO

Processo n° 014.004964/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 21/03/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) HELTON NATANAEL PIRES.
Registro de CNH n° 02570889907.

aEncaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor BRENO
ANDERSON PINTO DE ARAUJO, para tomar
ciencia da decisao proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitagao na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificagao de
penalidade, conforme dispoe o art. 17 da
Resolugao 182/2005-CONTRAN.

autosos

nteiro Maciel
Djelegado de Policia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuragao e
imposigao de penalidade ao condutor Sr.
HELTON NATANAEL PIRES, em razao de ter
sido flagrado no dia 05/06/2016, na AV AMAPA
COM RUA TANCREDO NEVES, UF-AP,
conduzindo o veiculo de placa QLO0526 sob a
influencia dc alcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do C6digo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. HELTON
NATANAEL PIRES portador (a) da CNH n°
0531357274, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

DECISAO Macapa-AP,16 de julho de 2019.
Processo n° 014.018605/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 17/11/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) BRENO ANDERSON PINTO DE
ARAUJO.
Registro de CNH n° 01901880114.

AArt. 165. Dirigir sob a
influencia de Alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependencia:
Infragao- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

Iha :io Mopteiro Maciel
D ‘legado de Policia

Diretor-Pjesidente do DETRAN/AP.
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuragao e
imposigao de penalidade ao condutor Sr.
BRENO ANDERSON PINTO DE ARAUJO, em
razdo de ter sido flagrado no dia 29/08/2016, na
RUA BEIRA RIO PR6XIMO A IGREJA SANTA
IN^S, UF-AP, conduzindo o veiculo de placa
NEM0742 sob a infludncia de alcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do C6digo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. BRENO
ANDERSON PINTO DE ARAUJO portador (a) da
CNH n° 1293878640, a penalidade de
suspensao do direito de dirigir

DECISAO

Processo n° 014.005895/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 13/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) JOAO SANTOS DA SILVA.
Registro de CNH n° 05449047976.

De inlcio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinArio com fundamento na
ResolugSo n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditdrio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com dxito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Teldgrafos-ECT. (fl.14).

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.15).

Assim, considerando que o infrator nao
e reincidente, bem como a infragao prevista no

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuragao e
imposigao de penalidade ao condutor Sr.JOAO
SANTOS DA SILVA, em razdo de ter sido
flagrado no dia 04/12/2016, na RUA ADALVARO
CAVALCANTE PROX. AO COMERCIAL
RODRIGUES, UF-AP, conduzindo o veiculo de
placa NEW1278 sob a influencia de alcool (fl.

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
depend6ncia:
Infragao- gravissima
Penalidade
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

multa (10
04).

Nos termos do art. 165 do Cddigo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. JOAO
SANTOS DA SILVA portador (a) da CNH n°
1291987070, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

De inicio, cabe Informar que o processo
obedeceu ao rito ordin^rio com fundamento na
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Art. 165. Dirigir sob a
influencia de £lcoof ou de
qualquer outra substbncia
psicoativa que determine
dependence:
Infragao- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

LEILA LOBATO CARVALHO, em razbo de ter
sido flagrado no dia 30/08/2016, na RUA
HILDEMAR MAIA COM AV 13 DE SETEMBRO,
UF-AP,
NEM9874 sob a influencia de bicool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do C6digo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr.a LEILA
LOBATO CARVALHO portador (a) da CNH n°
1240355748, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

DECISAO

Processo n° 014.006673/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 23/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) GLEISON FONSECA DA SILVA.
Registro de CNH n° 06390028466.

conduzindo o veiculo de placa

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuragao e
imposigbo de penalidade ao condutor Sr.
GLEISON FONSECA DA SILVA, em razao de ter
sido flagrado no dia 14/10/2016, na RUA BEIRA
RIO PROXIMO A IGREJA SANTA INfcS, UF-AP,
conduzindo o veiculo de placa NEV7706 sob a
influencia de alcool (fl. 04).

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinbrio com fundamento na
Resolugbo n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditbrio e b ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com exito na entrega do
mandado de notificagbo pela Empresa de
Correios e Telbgrafos-ECT.(fl. 14).

Consta nos autos que o condutor nbo
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 15).

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependence:
lnfraQ§o- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses. Nos termos do art. 165 do Cbdigo de

Transito Brasileiro, cabem ao Sr. GLEISON
FONSECA DA SILVA portador (a) da CNH n°
1014689455, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditbrio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem bxito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Telbgrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diario Oficial do Estado. (fl.13)

Consta nos autos que a condutora nbo
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 14).

seguindo o
Art. 165. Dirigir sob a
influencia de bicool ou de
qualquer outra subst&ncia
psicoativa que determine
dependencia:
lnfragao- gravissima
Penalidade
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

Assim, considerando que o infrator nao
b reincidente, bem como a infragao prevista no
artigo 165 do Codigo de Trbnsito Brasileiro
dispde multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
Trbnsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugbo
182/2005-CONTRAN, e que nbo houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e
manifestagoes constantes no presente
processo,
n°0248/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante bs fls. 15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicagbo da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de JOAO SANTOS DA SILVA,
pelo periodo de 12 (doze) meses, devendo o
condutor realizar o curso de reciclagem e
aguardar o prazo de suspensao para restituir a
CNH.

multa (10

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinbrio com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditbrio e a ampla defesa.

Assim, considerando que o infrator nao
e reincidente, bem como a infragao prevista no
artigo 165 do Cbdigo de Trbnsito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Cbdigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN, e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e
manifestagoes constantes no presente
processo
n°0216/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 14 a 15p-v dos autos e
DECIDO pela aplicagbo da penalidade de
suspensao do direito de dirigir de LEILA
LOBATO CARVALHO, pelo periodo de 12
(doze) meses, devendo o condutor realizar o
curso de reciclagem e aguardar o prazo de
suspensao para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Cbdigo de Transito
Brasileiro.

acato parecero

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com exito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Telbgrafos-ECT.(fl. 14).

Consta nos autos que o condutor nbo
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.15).

Assim, considerando que o infrator nao
e reincidente, bem como a infragao prevista no

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Cbdigo de Transito
Brasileiro.

a acatoautos
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor JOAO
SANTOS DA SILVA, para tomar ciencia da
decisao proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitagbo na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificagao de penalidade,
conforme dispoe o art. 17 da Resolugbo
182/2005-CONTRAN.

Encaminhem-se o pareceros

artigo 165 do Cbdigo de Trbnsito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de bicool e considerando ainda os
artigos 261 caput etc o 256, III do Cbdigo de
Trbnsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN,e que nbo houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fbtica e juridica das provas e
manifestagoes constantes no presente
processo,
n°0177/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicagao da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de GLEISON FONSECA DA
SILVA, pelo periodo de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugbo n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Cbdigo de Transito
Brasileiro.

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, a condutora LEILA
LOBATO CARVALHO, para tomar ciencia da
decisbo proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitagao na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificagao de penalidade,
conforme dispbe o art. 17 da Resolugao
182/2005-CONTRAN.

aautosos
Macapa-AP, 16 de julho de 2019.

acato parecero

InbcE Monteiro Mcfciel
Delegadb de Policia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

DECISAO

Processo n° 014.018601/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 17/11/2017
Resumo do Assunto:
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) LEILA LOBATO CARVALHO.
Registro de CNH n° 06388036460.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuragao e
imposigao de penalidade ao condutor Sr *

Macapa-AP, 16 de julho de 2019.
aEncaminhem-se

Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor GLEISON
FONSECA DA SILVA, para tomar ciencia da
decisao proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitagao na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do

autososPROCESSO DE

lnaci< Mortteiro Maciel
Delt gada de Policia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
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recebimento da notificagao de penalidade,
conforme dispoe o art. 17 da Resolugao
182/2005-CONTRAN.

responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e
manifestag6es constantes no presente
processo,
n°0215/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 25 a 26-v dos autos e DECIDO
pela aplicagSo da penalidade de suspensao do
direito de diriglr de KAREN DE SOUZA LIMA,
pelo perfodo de 12 (doze) meses, devendo o
condutor realizar o curso de reciclagem e
aguardar o prazo de suspensao para restituir a
CNH.

Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do C6digo de Transito
Brasileiro.

Encaminhem-se aautos
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor
JURANDIR FIGUEIREDO VALE BISNETO, para
tomar ciencia da decisao proferida, bem como
da possibilidade de interpor recurso ou
entregar a Carteira Nacional de Habilitagao na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificagao de
penalidade, conforme dispoe o art. 17 da
Resolugao 182/2005-CON1RAN.

os

acato parecero

Macapa-AP,16 de julho de 2019.

InactoMonteii o Maciel
Delegatio de Policia

Diretor-Presidenje do DETRAN/AP.
Fundamenta-se a decisao nos preceitos

da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do C6digo de Transito
Brasileiro.DECISAO Macapa-AP, 16 de julho de 2019.

aEncaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutora KAREN
DE SOUZA LIMA, para tomar cidncia da
decisdo proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitagao na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificagao de penalidade,
conforme dispoe o art. 17 da Resolugao
182/2005-CONTRAN.

autosos
Processo n° 014.009785/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 13/06/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) JURANDIR FIGUEIREDO VALE
BISNETO.
Registro de CNH n° 05875977250.

Iriacio Mqnteiro Maciel
D riegadb de Policia

Diretor-Pfesidente do DETRAN/AP.
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuragdo e
imposigao de penalidade ao condutor Sr.
JURANDIR FIGUEIREDO VALE BISNETO, em
razao de ter sido flagrado no dia 07/11/2016, na
RUA JOVINO DINOA COM AV CORACY NUNES,
UF-AP, conduzindo o veiculo de placa NEV4689
sob a influencia de alcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do C6digo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. JURANDIR
FIGUEIREDO VALE BISNETO portador (a) da
CNH n° 0909424616, a penalidade de
suspensao do direito de dirigir:

DECISAO

Processo n°014.006611/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 20/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) KAREN DE SOUZA LIMA.
Registro de CNH n° 0575504221.

Macapa-AP,16 de julho de 2019.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuragao e
imposigao de penalidade ao condutor Sr.a
KAREN DE SOUZA LIMA, em raz3o de ter sido
flagrado no dia 05/10/2016, na RUA ADILSON
JOSE PINTO PEREIRA FRENTE AO MINI BOX
SOL NASCENTE, UF-AP, conduzindo o veiculo
de placa QLN5874 sob a influencia de alcool (fl.

Inacio Monteiro Maciel
Delegado de Policia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
depend£ncia:
Infragao- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

DECISAO
04).

Processo n° 014.009909/2018-DETRAN/AP
Data de entrada:15/06/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) MARCIO DE JESUS VITELLI.
Registro de CNH n° 04750661456.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuragao e
imposigio de penalidade ao condutor Sr.
MARCIO DE JESUS VITELLI, em razao de ter
sido flagrado no dia 27/11/2016, na BR-210 /
KM-2, UF-AP, conduzindo o veiculo de placa
NFA8232 sob a influencia de alcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do C6digo de
Trlnsito Brasileiro, cabem ao Sr. MARCIO DE
JESUS VITELLI portador (a) da CNH n°
0624032164, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

Nos termos do art. 165 do C6digo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr.* KAREN DE
SOUZA LIMA portador (a) da CNH n°
1555158817, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditorio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com exito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT. (fl.15).

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.16).

Assim, considerando que o infrator nao
e reincidente, bem como a infragao prevista no
artigo 165 do C6digo de Transito Brasileiro
dispde multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do C6digo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN,e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
anaiise fatica e juridica das provas e
manifestagdes constantes no presente
processo,
n°0214/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls.16 a 17-v dos autos e DECIDO
pela aplicagao da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de JURANDIR FIGUEIREDO
VALE BISNETO, pelo periodo de 12 (doze)
meses, devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da

Art 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependfcncia:
Infragao- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De inicio,cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contradltbrlo e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem 6xito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT, mas notiftcado por
edital pelo DiArio Oficial do Estado. (fl. 14)

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 25).

Assim, considerando que o infrator nao
£ reincidente, bem como a infragao prevista no
artigo 165 do Cbdigo de Transito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN, e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de

Art 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependdneia:
InfragSo- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditbrio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem Sxito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diario Oficial do Estado.(fl. 14)

acato parecero
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Consta nos autos que o condutor nao

apresentou defesa escrita dentro do
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 24).

Assim, considerando que o infrator nao
e reincidente, bem como a infragao prevista no

(doze) meses. Art. 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependfcncia:
Infragao- gravlssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditorio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem exito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diario Oficial do Estado. (fl. 14)

prazo
De inicio, cabe informar que o processo

obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditorio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com exito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT.(fl. 15).

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 16).

artigo 165 do Cbdigo de Transito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN,e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e
manifestagoes constantes no presente
processo
n°0220/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante £s fls. 24 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicagdo da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de MARCIO DE JESUS
VITELLI, pelo periodo de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decis5o nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Codigo de Transito
Brasileiro.

Assim, considerando que o infrator nao
6 reincidente, bem como a infragao prevista no

acato o parecer

artigo 165 do Codigo de Transito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do C6digo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN, e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e
manifestagoes constantes no presente
processo,
n°0219/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 16 a 17-v dos autos e DECIDO
pela aplicagdo da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de MARCELO MACIEL
SIQUEIRA, pelo periodo de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Cddigo de Transito
Brasileiro.

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 24).

Assim, considerando que o infrator nao
e reincidente, bem como a infragao prevista no
artigo 165 do COdigo de Transito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN, e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e
manifestagoes constantes no presente
processo,
n°0157/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 22 a 23-v dos autos e DECIDO
pela aplicagdo da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de ADRIANO DE MORAES,
pelo periodo de 12 (doze) meses, devendo o
condutor realizar o curso de reciclagem e
aguardar o prazo de suspensao para restituir a
CNH.

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforms previsto em lei, o condutor MARCIO
DE JESUS VITELLI, para tomar ciencia da
decisao proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitagao na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificagao de penalidade,
conforme dispoe o art. 17 da Resolugio
182/2005-CONTRAN.

autos aos acato o parecer

acato o parecer

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor
MARCELO MACIEL SIQUEIRA, para tomar
ci&ncia da decisao proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitagao na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificagao de
penalidade, conforme dispoe o art. 17 da
Resolugao 182/2005-CONTRAN.

aautososMacapa-AP, 16 de julho de 2019.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Codigo de Transito
Brasileiro.

\

m
TnfccioMonteiroMaciel
|)elegado de Policia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor ADRIANO
DE MORAES, para tomar ciencia da decisao
proferida, bem como da possibilidade de
interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitagao na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificagao de penalidade,
conforme dispoe o art 17 da Resolugao
182/2005-CONTRAN.

aautosos

DECISAO
pavAP,16 de julho de 2019.

Processo n° 014.007905/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 10/05/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) MARCELO MACIEL SIQUEIRA.
Registro de CNHn° 04304335821.

Ina :io Mopteiro fflaciel
D tlegado de Policia

Diretor-P.fesidente do DETRAN/AP.
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuragdo e
imposigao de penalidade ao condutor Sr.
MARCELO MACIEL SIQUEIRA, em razio de ter
sido flagrado no dia 02/09/2016, na RUA
JOVINO DINOA PROXIMO A ROTATORIA DO
ARAXA, UF-AP, conduzindo o veiculo de placa
NET2969 sob a influencia de alcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Cbdigo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. MARCELO
MACIEL SIQUEIRA portador (a) da CNH n°0531331195, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

Macapa-AP,16 de julho de 2019.
DECISAO

Processo n°014.006069/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 13/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ADRIANO DE MORAES.
Registro de CNH n° 06565312311.

lhacio iyionteir<¥ Maciel
IDelegado de Policia

Diretori Presidente do DETRAN/AP.
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuragao e
imposigao de penalidade ao condutor Sr.
ADRIANO DE MORAES, em razao de ter sido
flagrado no dia 25/12/2016, na AV VALTER
LOPES - NOVA BRASILIA, UF-AP, conduzindo
o veiculo de placa NEU9619 sob a influencia de
alcool (fl. 04).

DECISAO

Processo n° 014.006602/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 20/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) GERSON DOUGLAS
FERREIRA DA SILVA.
Registro de CNH n° 04018283396.

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependencia:
Infragao - gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12

Nos termos do art. 165 do Cbdigo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. ADRIANO DE
MORAES portador (a) da CNH n° 1412015487, a
penalidade de suspensao do direito de dirigir: O presente processo versa sobre
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procedimento administrative para apurapAo e
imposipao de penalidade ao condutor Sr.
GERSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, em
razAo de ter sido flagrado no dia 02/10/2016, na
RUA PRES. KENNEDY COM AV BRASILIA, UF-
AP, conduzindo o veiculo de placa QLN6811
sob a influencia de alcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do C6digo de
TrAnsito Brasileiro, cabem ao Sr. GERSON
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA portador (a) da
CNH n° 0685858205, a penalidade de
suspensAo do direito de dirigir:

\DECISAO

Processo n° 014.016839/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 25/10/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) CHARLE SILVA DO ROSARIO.
Registro de CNH n° 00865221450.

(
InAdio Monteiro Maciel

Delegado de Policia
Dirc/tor-Presidente do DETRAN/AP.

DECISAOO presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apurapao e
imposipAo de penalidade ao condutor Sr.
CHARLE SILVA DO ROSARIO, em razAo de ter
sido flagrado no dia 25/07/2016, na ROD AP 010
PR6XIMO A VILA MARANHENSE, UF-AP,
conduzindo o veiculo de placa NEJ7882 sob a
influencia de alcool (fl. 04).

Nos termos do art 165 do Cbdigo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. CHARLE
SILVA DO ROSARIO portador (a) da CNH n°
0909424010, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

Processo n° 014.006679/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 23/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) CLEBER COSTA FONSECA.
Registro de CNH n° 04023343455.

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
depend£ncia:
Infrapao- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apurapao e
imposipao de penalidade ao condutor Sr.
CLEBER COSTA FONSECA, em razAo de ter
sido flagrado no dia 16/10/2016, na RUA BEIRA
RIO EM FRENTE A IGREJA SANTA INES, UF-
AP, conduzindo o veiculo de placa NEW8023
sob a influencia de Alcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do C6digo de
TrAnsito Brasileiro, cabem ao Sr. CLEBER
COSTA FONSECA portador (a) da CNH n°
1293875606, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
ResolupAo n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo O
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditdrio e a ampla defesa.

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de Alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependfcncia:
InfrapAo- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificapAo, via AR, para o
enderepo constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem exito na entrega do
mandado de notificapao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diario Oficial do Estado. (fl. 15)

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de Alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependAncia:
Infrapao- gravissima
Penalidade
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolupao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditorio e A ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificapAo, via AR, para o
enderepo constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com Axito na entrega do
mandado de notificapao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT. (fl. 13).

Consta nos autos que o condutor nAo
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.14).

multa (10
Consta nos autos que o condutor nAo

apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 24).

Assim, considerando que o infrator nao
A reincidente, bem como a infrapao prevista no
artigo 165 do C6digo de TrAnsito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolupao
182/2005-CONTRAN, e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
anAlise fatica e juridica das provas e
manifestapdes constantes no presente
processo
n°0175/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fis. 24 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicapAo da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de GERSON DOUGLAS
FERREIRA DA SILVA, pelo periodo de 12 (doze)
meses, devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisAo nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolupao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Codigo de Transito
Brasileiro.

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolupao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditorio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificapao, via AR, para o
enderepo constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem exito na entrega do
mandado de notificapao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diario Oficial do Estado. (fl. 15)

Assim, considerando que o infrator nAo
e reincidente, bem como a infrapao prevista no
artigo 165 do C6digo de TrAnsito Brasileiro
dispde multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de Alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolupao
182/2005-CONTRAN, e que nio houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas
manifestapoes constantes no presente
processo,
n°0168/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fis. 14 a 15-v dos autos e DECIDO
pela aplicapao da penalidade de suspensAo do
direito de dirigir de CHARLE SILVA DO
ROSARIO, pelo periodo de 12 (doze)
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
ResolupAo n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Cddigo de TrAnsito
Brasileiro.

acato o parecer Consta nos autos que o condutor nAo
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.24).

Assim, considerando que o infrator nao
A reincidente, bem como a infrapAo prevista no
artigo 165 do Codigo de Transito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de Alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolupao
182/2005-CONTRAN, e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e
manifestapdes constantes no presente

acato
n°0114/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante As fis. 24 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicapao da penalidade de suspensAo do
direito de dirigir de CLEBER COSTA FONSECA,
pelo periodo de 12 (doze) meses, devendo o
condutor realizar o curso de reciclagem e
aguardar o prazo de suspensAo para restituir a
CNH.

e

acato o parecer

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor GERSON
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, para tomar
ciencia da decisao proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitapao na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificapao de
penalidade, conforme dispoe o art. 17 da
Resolupao 182/2005-CONTRAN.

aautos mesesos

o parecerprocesso,

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor CHARLE
SILVA DO ROSARIO, para tomar ciencia da
decisAo proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de HabilitapAo na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificapao de penalidade,
conforme dispde o art. 17 da ResolupAo
182/2005-CONTRAN.

Aautosos

Fundamenta-se a decisAo nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
ResolupAo n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Cbdigo de Transito
Brasileiro.

AP, 16xde julhode 2019.reap:

AEncaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor CLEBER
COSTA FONSECA, para tomar ciencia da

autosos
lna:io Monteiro Maciel

D ^legaao de Policia
DiretorV residente do DETRAN/AP. JVtacapa^AP, 16 de julho de 2019.
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decisao proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitapao na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificapao de penalidade,
conforme dispoe o art 17 da Resolupao
182/2005-CONTRAN.

RODRIGUES, pelo perfodo de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolup§o n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do C6digo de Transito
Brasileiro.

dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do C6digo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolupao
182/2005-CONTRAN, e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise tftica e juridica das provas e
manifestapbes constantes no presente
processo,
n°0274/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 23 a 24-v dos autos e DECIDO
pela aplicapao da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de ROONEI HEARLE PICANQO
BACELAR, pelo penodo de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolupao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Codigo de Transito
Brasileiro.

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor ALAN
FABRICIO MOREIRA RODRIGUES, para tomar
cibncia da decisao proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitapao na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificapao de
penalidade, conforme dispbe o art. 17 da
Resolupao 182/2005-CONTRAN.

autos aos

Macap^AE. 16 de julho de 2019. acato o parecer
*
i

A C A

Inqcio Mcnteiro Maciel
Delegacto de Policia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

DECISAO

Macap^-AP, 16 de julho de 2019.Processo n° 014.005360/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 27/03/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ALAN FABRICIO MOREIRA
RODRIGUES.
Registro de CNH n° 02020342785.

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor ROONEI
HEARLE PICANQO BACELAR, para tomar
cibncia da decisao proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitapao na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificapao de
penalidade, conforme dispbe o art. 17 da
Resolupao 182/2005-CONTRAN.

aautosos

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apurapao e
imposipao de penalidade ao condutor Sr. ALAN
FABRICIO MOREIRA RODRIGUES, em razao de
ter sido flagrado no dia 22/05/2016, na RUA
GUANABARA PR6XINO AO ATACADAO
MARACA, UF-AP, conduzindo o veiculo de
placa QLN4446 sob a influencia de alcool (fl.

Nos termos do art. 165 do C6digo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. ALAN
FABRICIO MOREIRA RODRIGUES portador (a)
da CNH n° 0860871450, a penalidade de
suspensao do direito de dirigir:

Ina ;io Monteiro Maciel
D tlegadade Policia

Diretor-pjesidente do DETRAN/AP.

DECISAO

Processo n° 014.009675/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 13/06/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ROONEI HEARLE PICANQO
BACELAR.
Registro de CNH n° 03698503650.

Macapa-̂ Pr-tS de julho de 2019.03).

( flit
Inacb Moqteiro Maciel

Del^gado de Policia
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apurapao e
imposipao de penalidade ao condutor Sr.
ROONEI HEARLE PICANQO BACELAR, em
razao de ter sido flagrado no dia 04/11/2016, na
RUA BEIRA RIO ROXIMO A IGREJA SANTA
INES, UF-AP, conduzindo o veiculo de placa
NFB8722 sob a influencia de alcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Cbdigo de
Trdnsito Brasileiro, cabem ao Sr. ROONEI
HEARLE PICANQO BACELAR portador (a) da
CNH n° 1238634110, a penalidade de
suspensao do direito de dirigir:

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependencia:
InfrapSo- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

DECISAO

Processo n° 014.011617/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 20/07/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) CARLOS ANTONIO
GONQALVES PANTOJA.
Registro de CNH n° 00870832005.De inicio, cabe informar que o processo

obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolupao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditbrio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificapao, via AR, para o
enderepo constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com exito na entrega do
mandado de notificapao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT. (fl.11).

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 12).

Assim,considerando que o infrator nao
b reincidente, bem como a infrapdo prevista no
dispbe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc.I, da Resolupao
182/2005-CONTRAN, e que nio houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das provas e
manifestapbes constantes no presente
processo,
n°0152/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 12 a 13-v dos autos e DECIDO
pela aplicapao da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de ALAN FABRICIO MOREIRA

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apurapao e
imposipao de penalidade ao condutor Sr.
CARLOS ANTONIO GONQALVES PANTOJA,
em razao de ter sido flagrado no dia 30/11/2017,
na RUA BEIRA RIO EM FRENTE A IGREJA
SANTA IN£S, UF-AP, conduzindo o veiculo de
placa NEP7778 sob a influencia de alcool (fl.

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de alcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependencia:
Infragao- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

04).
Nos termos do art. 165 do Codigo de

Transito Brasileiro, cabem ao Sr. CARLOS
ANTONIO GONQALVES PANTOJA portador (a)
da CNH n° 0909430336, a penalidade de
suspensao do direito de dirigir

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolupao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditbrio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificapao, via AR, para o
enderepo constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem exito na entrega do
mandado de notificapao pela Empresa de
Correios e Telbgrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Dibrio Oficial do Estado. (fl.14)

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.22).

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de blcool ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependencia:
Infrapdo- gravissima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensao do
direito de dirigir por 12
(doze) moscs.

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinario com fundamento na
Resolupao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditbrio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificapao, via AR, para o

acato o parecer

Assim, considerando que o infrator nao
e reincidente, bem como a infrapao prevista no
artigo 165 do Codigo de Transito Brasileiro



17DIÁRIO OFICIALMacapá, 23.07.2019 Pág.  

enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem exito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Tel6grafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diario Oficial do Estado. (fl. 15)

Consta nos autos que o condutor nao
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portarian°040/2010 - DETRAN/AP <fl.24).

vezes) e suspensSo do
direlto de dirigir por 12
(doze) meses.

CONTRATANTE: Departamento Estadual de
Transito do Amapa- CNPJ n° 11.633.713/0001-
09

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordin^rio com fundamento na
Resolugao n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange a garantia dos direitos ao
contraditorio e a ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificagao, via AR, para o
enderego constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem fcxito na entrega do
mandado de notificagao pela Empresa de
Correios e Telegrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diario Oficial do Estado. (fl. 14)

CONTRATADA: IUANNE MARY CASTILLO
GURJAO FIGUEIREDO. - CPF: 415.286.112-68

DATA DA ASSINATURA:18 de Julho de 2019.
ASSINATURA: assinam pelo Contratante: o Sr.
Inacio Monteiro Maciel- Diretor Presidente do
DETRAN/AP, e pela Contratada: a Sr3, luanne
Mary Castillo Gurjao Figueiredo.

Assim, considerando que o infrator naoe reincidente, bem como a infragSo prevista no
artigo 165 do Codigo de Transito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcooi e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Cbdigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN, e que ndo houve nenhuma
justificative
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise fatica e juridica das
manifestagdes constantes
processo,
n°0165/2Q19/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 24 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicag^o da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de CARLOS ANTONIO
GONQALVES PANTOJA, pelo periodo de 12
(doze) meses, devendo o condutor realizar o
curso de reciclagem e aguardar o prazo de
suspensao para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Codigo de Transito
Brasileiro.

Macapar;18 de Julho de 2019.

flAft
Consta nos autos que o condutor nao

apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 23).

Assim, considerando que o infrator nao
6 reincidente, bem como a infragao prevista no
artigo 165 do Codigo de Transito Brasileiro
dispoe multa gravissima, visto que dirigiu sob
a influencia de alcooi e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Codigo de
Transito Brasileiro; art. 16, inc.I, da Resolugao
182/2005-CONTRAN, e que nao houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
analise tetica e juridica das provas e
manifestagoes constantes no presente
processo,
n°0151/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante as fls. 23 a 24-v dos autos e DECIDO
pela aplicagao da penalidade de suspensao do
direito de dirigir de ALAN ALEX SANTOS DE
ALMEIDA, pelo periodo de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensao
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisao nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolugao n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Codigo de Transito
Brasileiro.

que pudesse eximi-lo de Inaci6 Monteiro Maciel
Delegido de Policia Civil

Diretor - Presidente do DETRAN/AP
provas e

no presente
Centro de Reabilitagao do Amapa
Amaury Bnrros Silva

acato o parecer

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO FT 003/201B-CREAP

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, atraves do
CENTRO DE REABILITAgAO DO ESTADO DO AMAPA E A
EMPRESA CLEAN SERVICE CONSTRUCTS LTDA

DO FUNDAMENTO LEGAL: ConstituigSo Federal, artigo 37,
Inciso XXI, e § 1°; Lei Complemontar n° 101/2000; Lei n°
4 320/1964; Lei Federal 10.520/02; Lei Complementar n°
123/2006; Lei Complementar Estadual n° 044/2007; Decreto
Estadual n° 2648/2007; Lei n° 8.666/1993 e suas aiteragdes
posteriores; Parecer Juridico n°. 158/2019-PLCC/PGE/AP e
demais normas que constar no Processo Administrative n°
002/201B-CREAP.

e
acato o parecer

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor CARLOS
ANTONIO GONQALVES PANTOJA, para tomar
ciencia da decisao proferida, bem como da
possibilidade de Interpor recurso ou entregar
Carteira Nacional de HabilitagSo na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificagao de
penalidade, conforme dispoe o art. 17 da
Resolugao 182/2005-CONTRAN.

autos aos

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente Termo Aditivo que tern por objeto a
Prorrogagao do Prazo de Vig&ncia estabelecido na
Clausula 5a do Contrato n° 003/2018-CREAP, originalmente
assinado em 05 de abril de 2018, referente a prestagao de
servigos de recepgao, auxiliar administrative, jardinagem,
limpeza e conservagSo, com fornecimento de mao-de-obra,
materials de limpeza e higicne e equipamentos para o
CREAP. com a contemplagao de 19 (dezenove)
funcionarios, conforme tabela abaixo:

a

QUANTIDADECATEGORIA
aEncaminhem-se

Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor ALAN
ALEX SANTOS DE ALMEIDA, para tomar
ci6ncia da decisao proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitagdo na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificagao de
penalidade. conforme dispde o art. 17 da
Resolugao 182/2005-CONTRAN.

autosos RECPCIONISTA
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

06
08

Macap^AB^16 de julho de 2019. 04
JARDINEIRO 01
TOTAL GERAL 19

Ai CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAQAO
Fica prorrogado a vigdneia do contrato n° 003/2018-
CREAP, por 12 (doze) meses, a partir de 05 abril de 2019,
tendo em vista o que constante na clausula quinta - Da
vig6ncia e prorrogagao, do instrument original de
contrato combinado com a disposto no inciso ii, art.57 da
Lei 8.666/93.

Inaci ) Monteiro Maciel
Deli gado de Policia

Diretor-Preiidente do DETRAN/AP.
CLAUSULA TERCEIRA-DO VALOR:
Os recursos para a cobertura das despesas
correspondent© ao presente aditamento, no exercicio
financeiro de 2019, estao orgados no valor mensal de R$
62.805,51 (Scsscnta e dois mil, oitocentos e cinco reais e
cinquenta e urn centavos) e o valor global de R$ 753.666,10
(Setecentos e cinquenta e tres mil, seiscentos e sessenta e
seis reais e dez centavos).
CLAUSULA QUARTA- DA DOTAQAO ORCAMENTARIA:
As despesas correspondentes a execupao deste aditivo
correra a conta dos recursos oriundos do Programa de
Trabaiho: 2698, na Fonte 107, Element de Despesas
339037 - Locagdo de Mao-de-obra.

DECISAO
Processo n° 014.016719/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 24/10/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ALAN ALEX SANTOS DE
ALMEIDA.
Registro de CNH n° 01667943323.

Maca ,16 de julho de 2019.

A A

Inicjo Monteiro Maciel
Delegadode Policia

Diretor-Prqsidente do DETRAN/AP.
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuragao e
imposigao de penalidade ao condutor Sr. ALAN
ALEX SANTOS DE ALMEIDA, em razao de ter
sido flagrado no dia 23/07/2016,na ROD AP 010
PR6XIMO A VILA MARANHENSE, UF-AP,
conduzindo o veiculo de placa NEM2427 sob a
influencia de alcooi (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Codigo de
Transito Brasileiro, cabem ao Sr. ALAN ALEX
SANTOS DE ALMEIDA portador (a) da CNH n°0979780652, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir:

DATA DE ASSINATURA: 05 de abril de 2019.

SIGNATARIOS: Assinaram este Termo Aditivo Contratual
AMAURY BARROS SILVA, pela Contratante e LUIZ DA
SILVA VALE pela Contratada.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.° 014/2017 - DETRAN/AP X
IUANNE MARY CASTILLO GURJAO
FIGUEIREDO.

AMAURY BARROSSTCVA
Diretor-Presidente do CREAPOBJETO DO CONTRATO: LOCAQAO DE

IMOVEL PARA INSTALAQAO DA SEDE
ADMINISTRATE DA CIRETRAN DO
MUNICiPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAQAO DO EXTRATO DE
PUBUCAQAO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO

003/2018-CREAP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO CENTRO DE
REABILITALQAO DO ESTADO DO AMAPA, no uso de suas
atribuigbes legais que Ihe sSo confer.das pelo Decreto n
3525 de 11 de setombro de 2017, c conforme dispositivos
da Lei n° 2.211 de julho de 2017.

RESOLVE:

OBJETO DO ADITIVO: O Presente Termo
aditivo tern por objeto alterar a CLAUSULA
NONA- DO REAJUSTE DO PREQO,assim como
registrar a concessao de desconto de 10% no
valor do contrato durante sua vigencia.
PROCESSO: 014.012987/2018

Art. 165. Dirigir sob a
influencia de alcooi ou de
qualquer outra substancia
psicoativa que determine
dependencia:
InfragSo- gravissima
Penalidade - multa (10



18DIÁRIO OFICIALMacapá, 23.07.2019 Pág.  c
Art.1° Tornar sem efeito a publicagao do 1° Termo Aditivo
ao Contrato n°003/2018-CREAP, publicado no Diario Oficial
do Estado do Amap£ n°6920. de 20 de maio de 2019,
paginas 19 e 20.

Herbdrios.
E mantida na estrutura do HAMAB a guarda das
Colegdes Cientificas Botanicas, compostas de
seis colegdes: exsicatas de (1) Criptogamas e (2)
Fanerogamas, (2) Xiloteca, (3) Carpoteca, (4)
Fungos, (5) Algas e (6) Tipos Nomenclaturais.
0 HAMAB dispde de um acervo de
aproximadamente 20.000 exsicatas;Carpoteca de
110 frutos; Colegao de Fungos com
aproximadamente 3.000 fungos; e Xiloteca em
fase de organizagao, com aproximadamente 200
amostras de madeira, coletadas em ecossistemas
amapaenses. O material botanico da colegao do
HAMAB 6 ainda composto de 167 familias e 1.042
generos.
Atualmente, o acervo do HAMAB esta sendo
informatizado atravds do programa de banco de
dados BRAHMS (Botanical Research And
Herbarium Management System) e se encontra
disponivel nos sitios do spec/esLink e Global
Biodiversity Information Facility (GBIF), por ser
herbcirio participante do Instituto Nacional de
Ciencia e Tecnologia Herbario Virtual da Flora e
dos Fungos (INCT-HVFF) que conta com apoio
financeiro do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Ciontifico e Tecnologico
(CNPq).
O HAMAB e uma referenda regional e local para
a flora amapaense, e a sua fungao e de albergar
amostras dessa fitodiversidade, para estudos
cientificos em: taxonomia, filogenetica,
fitossociologia, ecologia, farmacologia e outros.
Sendo o unico herbario no Amapa credenciado
pelo Index Herbariorum e Ministdrio do Meio
Ambiente.
2. ADMINISTRAQAO DO HERBARIO
AMAPAENSE - HAMAB
A colegao do HAMAB a administrada por um
Curador, nomeado por decreto governamental, e
deve ser um especialista em taxonomia vegetal e
atuante no campo da referida Colegao, ser
devidamente registrado na International
Association for Plants Taxonomist (IAPT) e
Sociedade Brasileira de BotSnica (SBB) por
serem os requisitos obrigatorios para
ropresentagdo do HAMAB na Segao de
Nomenclatura (Colegiado responsdvel pela
aprovagdo do Codigo Internacional de
Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas, na
qual o Amapa passou a ter direito a votos
institucionais). Na medida em que seja
necessario a colegao poderd ter Sub Curadores,
nomeados por meio de Portaria do Diretor-
Presidente do IEPA. E apresentar um corpo
auxiliar formado por Tdcnicos de herbario.
2.1 Atribuigdes do Curador e Sub Curadores:
2.1.1 Determinar a melhor maneira institucional
de organizar e conservar o acervo e os dados a
ele vinculados;
2.1.2 Providenciar, na medida do possfvel, a
identificagao do material incorporado a Colegao
do HAMAB;
2.1.3 Elaborar um orgamento anual para a
Colegao;
2.1.4 Autorizar visitas e acesso a Colegao (via
documento oficial ou e-mail);
2.1.5 Decidir sobre emprestimos de material;
2.1.6 Manter controle sobre entrada e saida de
material da Colegao;
2.1.7 Decidir sobre alienagao de material, exceto
nos casos de fieis depositaries;
2.1.8 Manter intercambio com outras institutes,

Cumpra-se.
Macapa, ^1 de julho de 2019.

1(4SOUZA
Diretdra •Presidente

MARLEN
Art.2° Revogadas as disposigOes em contriirio, esta
portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

P O R T A R I A N«096/2019-GAB/IEPA
Amaury Barros Silva

Diretor Presidente do CREAP
Decreto n° 3525/2017

A DIRETORA-PRESIDENTE do Instituto de
Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do Estado
do Amapa -IEPA, no uso das atribuigdes que Ihe
sao conferidas pela Lei. n°0338, de 16 de abril de
1997, alterada pela Lei n 0 0699, de 28 de junho
de 2002, Decreto n° 1136, de 12 de abril de 2018
e tendo em vista o teor do Memo n° 08 -

IEPA
Marlene de Almeida Souza

LanA/LASed de 01 de julho de 2019.
RESOLVE:
Art.1° - Designar o servidor, SERGIO

KLEBER DOS SANTOS, Gerente de Subgrupo de
Atividades de Analises de Agua, Cddigo CDS-1,
para exercer acumulativamente e em substituigao
ao cargo de Gerente Geral do Projeto Laboratdrio
de Geoquimica e Sedimentologia, Codigo CDS-2,
durante o impedimento do titular,JOSt= DINALDO
DE MIRANDA BRITO, no periodo de 08/07 a
08/07/2019, para usufruir as fdrias.

Art.2° - Dd - se Ciencia. Publique-se e

P O R T A R I A N°093/2019-GAB/IEPA *
A DIRETORA-PRESIDENTE do Instituto de

Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do Estado
do Amapa -IEPA, no uso das atribuigdes que Ihe
sao conferidas pela Lei. n° 0338, de 16 de abril de
1997, alterada pela Lei n ° 0699, de 28 de junho
de 2002, Decreto n° 1136, de 12 de abril de 2018
e tendo em vista o teor do Memo n°003/2019-
NUQUALI/IEPA de 25 de junho de 2019.

RESOLVE:
Cumpra-se.Art.1° - Designar o deslocamento dos

servidores, JERFERSON PINHEIRO MENDONQA,
Gerente do Nucleo de Qualidade, Codigo FGS-02
e ROBERTO CARDOSO DA SILVA, Motorista
Oficial, Codigo FGI-02, para viajarem da sede de
suas atribuigdes em Macapa, atd o municipio de
Calgoene, com o objetivo de realizar
acompanhamento dos projetos desenvolvidos
pelo Nucleo de Arqueologia, tendo em vista
cumprir o cronograma de atividades do Nucleo de
Qualidade, no periodo de 01 a 06/07/2019.

Art.2° - De - se Cidncia. Publique-se e

Macapa, 03 de Julho de 2019.
c

MARLENE
Diretor'a - Presidente

LM UZA

P O R T A R I A N°097/2019-GAB/IEPA
A DIRETORA-PRESIDENTE do Instituto de

Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do Estado
do Amapa -IEPA, no uso das atribuigdes que Ihe
sao conferidas pela Lei. n° 0338, de 16 de abril de
1997, alterada pela Lei n 0 0699, de 28 de junho
de 2002, Decreto n° 1136, de 12 de abril de 2018
e tendo em vista o teor do Memo n° 04- NUID de
01 de julho de 2019.

RESOLVE:

Cumpra-se.
Macapa, 26rde junho de 2019.

MARLEN UZA
Diretofa - Presidente Art.1°

PEREIRA PINTO,
Tecnologia da Informagdo, Cddigo FGS-02, para
exercer acumulativamente e em substituigao ao
cargo de Gerente do Nucleo de Informagao e
Documentagao, Cddigo FGS-02, durante o
impedimento do titular, MARCIO WENDEL DE
LIMA NERI, no periodo de 15 a 31/07/2019, para
usufruir as fdrias.

Art.2°
Cumpra-se.

Designar o servidor, EDER
Gerente do Nucleo de

P O R T A R I A N°094/2019-GAB/IEPA
A DIRETORA-PRESIDENTE do Instituto

de Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do
Estado do Amapa -IEPA, no uso das atribuigdes
que Ihe sdo conferidas pela Lei.n°0338, de 16 de
abril de 1997,alterada pela Lei n°0699,de 28 de
junho de 2002, Decreto n° 1136, de 12 de abril de
2018 e tendo em vista o teor do Memo n°011/2019- ASSEJUR/IEPA de 19 de junho de 2019.

RESOLVE:
Art.1° - Designar a servidora, PAMELLA

CARLINNY MOREIRA DA COSTA, Analista em
Ciencia, Tecnologia e Inovagao, para exercer
acumulativamente e em substituigao ao cargo de
Assessora Juridica, Cddigo FGS-2, durante o
impedimento da titular, THAIS MARCELA DOS
SANTOS AMARAL,no periodo de 08 a 18/07/2019,
usufruir as fdrias.

Dd - se Ciencia. Publique-se e

Macapa, 04 de Julho de 2019.

MARLEN A SDUZA
Diretofa - Presidente

P O R T A R I A N“098/2019-GAB/TEPA
A DIRETORA-PRESIDENTE do Instituto de

Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do Estado
do Amapa -IEPA, no uso das atribuigdes que Ihe
sdo conferidas pela Lei.n° 0338, de 16 de abril de
1997, alterada pela Lei n 0 0699, de 28 de junho
de 2002, Decreto n° 1136, de 12 de abril de 2018
e tendo em vista o teor do memo n° 02/2019 de 10
de Maio de 2019.

RESOLVE:
Art.1°

Procedimentos das Politicas de Colegdes
Bioldgicas Botanicas do Instituto de Pesquisas
Cientificas e Tecnologicas do Estado do Amapa.
1. POLlTICA DE COLEQOES DE HERBARIO
Um Herbario e uma colegao cientifica, composta
por amostras de plantas desidratadas,
provenientes dos diversos ecossistemas.
Servem como registro e referenda sobre a flora
do Amapa.
O Herbario Amapaense foi criado em 1979 por
Benodito Vitor Rabelo e sob o aerdnimo HAMAB
(aglutinagao de Herbario+Amapa+Brasil) foi
credenciado no Index Herbariorum sendo a
publicagao realizada na setima edigdo
(HOLMGREEN; HOLMGREEN; BARNETT, 1981;
THIERS, 2015). O mesmo foi credenciado
juntamente com as colegdes cientificas Fauna e
Entomofauna do Amapa junto ao Conselho de
Gestao do Patrimonio Genetico - CGEN, 6rg3o
ligado ao Ministerio do Meio Ambiente - MMA
pela Deliberagdo Numero 87 de 24 de fevereiro de
2005 (MMA, 2005) como flel depositaria para o
Amapa. E participa da Rede Brasileira de

Art.2° - De - se Cidncia. Publique-se e
Cumpra-se.

Macapa, 27 de Junho dg 2019.
MARLENE©* SOjljZA

Diretori - Presidente
e;Implementar o Manual de 2.1.9 Responder, de modo geral,sobre a Colegao.
2.1.10 A validagdo das sub-curadorias sera
determinada por publicagao de Portaria emitida
pelo Diretor-Presidente do Instituto de Pesquisas
Cientificas e Tecnologicas do Estado do Amapd e
publicada em Diario Oficial, com base nas
colegdes acessorias do HAMAB: (1) Criptogamas
e (2) Fanerogamas, (2) Xiloteca, (3) Carpoteca, (4)
Fungos, (5) Algas e (6) Tipos Nomenclaturais;
2.2 Atribuigdes do Tecnico em Herbario:
2.2.1 Efetuar as tarefas basicas necessarias a
manutengao e documentagao da Colegao;
2.2.2 Cumprir outras tarefas que Ihe forem
incumbidas pelo Curador e/ou Sub Curadores;
2.2.3 Zelar pela boa conservagao do acervo,
detectando e resolvendo problemas de
manutengao e armazenamento;
2.2.4 Auxiliar no gerenciamento das atividades
rotineiras de curadoria;
2.2.5 Identificar ou ajudar na identificagao do
material incorporado a Colegao, quando
solicitado pelo Curador;
2.2.6 Processar material novo a ser incorporado d

P O R T A R I A N 0 095/2019-GAB/IEPA

A DIRETORA-PRESIDENTE do Instituto de
Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do Estado
do Amapa -IEPA, no uso das atribuigdes que Ihe
s2o conferidas pela Lei n°0338, de 16 de abril de
1997, alterada pela Lei n° 1.175 de 02 de janeiro
de 2008,Decreto n° 1136,de 12 de Abril de 2018 e
tendo em vista o teor do Memo n° 105/2019 -
ARQUEOLOGIA/IEPA de 28 de junho de 2019.

RESOLVE:
Art.1° - Designar o deslocamento dos

servidores, CARLA DAIANE DE MATOS DOS
SANTOS, Apoio Tecnico, KLEBER DE OUVEIRA
SOUZA, Tecnologista, KEYLA MARIA RIBEIRO
FRAZAO, Tecnologista, RAFAEL AMARAL
STABILE. Pesquisador e RAIMUNDO LUCIMAR
PINTO DE ARAUJO, Motorista, para viajarem da
sede de suas atribuigdes em Macapa, ate o
municipio de Laranjal do Jari, com objetivo
realizar a delimitagao do Sitio Agua Branca IV,no
periodo de 15 a 29/07/2019.

Art.2° - Dd - se Cidncia. Publique-se e
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Colegao;
2.2.7 Manter atualizado o Livro Tombo do
Herb3rio;
2.2.8 Atender visitantes autorizados pelo
Curador;
3. PROCEDIMENTOS COLETA DE MATERIAL
Anteriormente 3 realizagao das coletas em campo
sao feitas listas de materials a serein utilizados,
bem como o processo de planejamento e de
logistica para deslocamento em campo, uma vez
que, dessa forma evitam-se contratempos nas
expedites clentificas.
Para a coleta de plantas in vivo 6 necess3ria a
utilizagao de alguns materials que estao listados
a seguir:
3.1 Altimetro; Alcool; Binoculo; Botas; Bussola,
mapas GPS; Caderneta de Campo; Canetas;
Corda de sisal ou barbante; Envelopes de papel;
FacSo; Fita metrica; Fitas adesivas; Folhas de
aluminio corrugado; Folhas de papeldo; Folhas
de jornal; Formol; Prensa de madeira; Podao;
Recipientes de vidro; Saco de papel; Saco
plastico de 50 e 100 litros; Serrote; Tesoura de
poda e outros que se fizerem necessarios.
3.2 Com o auxilio dos referidos materials, as
plantas sao coletadas e acondicionadas em
campo para serem transportadas ate tratamento
especlfico em laboratorio antes da incorporagao
a alguma colegao cientifica ou did£tica.
3.3 Sempre sao dadas preferences para plantas
em estado reprodutivo (floros, frutos e sementes)
para que seja elucidada a confirmagao da espdcie
coletada. Sendo coletadas 3 amostras (1 unicata,
2 duplicatas - exsicatas), a saber:
3.3.1 Para plantas lenhosas (3rvores, arbustos e
cipos) retira-se parte dos ramos contendo flores
e frutos;
3.3.2 Para plantas herbaceas (ervas, epifitas e
hemieplfitas) coletar o vegetal inteiro com as
raizes;
3.3.3 Gramineas e pteridofitas coletar mais de
uma representante para a mesma unidade
amostral;
3.3.4 Flores e frutos sucuientos e carnosos
devem ser mantidos em solugao de melo liquido
contendo formol, 3lcool e agua na proporgao
(4:3:3);
3.3.5
diretamente com folha de papel para que o
vegetal se fixe com facilidade;
3.3.6 Palmeiras e plantas com folhas grandes sao
geralmente acondicionadas depois de serem
cortadas em tr&s partes com o qual se especifica
a base, o meio e o apice;
3.3.7 Vegetais avasculares devem ser coletados
em envelopes de papel;
3.3.8 Algas sao conservadas em 3gua do mesmo
local de coleta ou em formol a 4%.
3.3.9 Na sequdncia anotar as informagdes da
coleta em fichas de campo e anexar 3 unidade
amostral que sera isolada com papelao, jornal e
folhas de aluminio corrugado e amarradas com
sisal ou barbante as pranchas de madeira. E
muito importante o cuidado na organizagao
dessa conjugagao para ndo danificar o material
coletado;
3.3.10 Acondicionamento e tratamento das
amostras depois de coletado e levado ao local de
tratamento as plantas sao colocadas em estufa
para secagem (desidratagdo) por urn periodo de 7
a 15 dias. E de tempos em tempos 4 borrifado
Alcool para se evitar infestagoes por fungos e
outros organismos. A estufa de secagem dove
permanecer ligada constantemente.
3.3.11 Montagem das Exsicatas
Depois que a planta d retirada da estufa e ja esta
etiquetada, a mesma sera preparada na sala de
montagem (Figura 3), com a qual sera fixada em
papel alcalino branco 240g/m2, sendo que a
planta deve ser fixada (com cola
carboxilmetilcelulose
maleiveis que so desprenderem da amostra,
como flores e frutos s3o guardadas em envelopes
de papel vegetal como pode ser observado.
Depois do processo de montagem as plantas sao
registradas e vao para o congelamento por um
periodo de 7 a 15 dia em freezer a -20° Celsius.
Para finalizar esse processo as plantas s3o
incorporadas na colegao cientifica (Figura 1).
Sendo que uma amostra 6 incorporada na
colegao e as restantes (duplicatas) sao enviadas
para outras colegdes cientificas ou didaticas.
4. INCORPORAQAO DE MATERIAL NAS
COLEQdES DO HAMAB
A solicitagSo de identificagSo e/ou incorporagao
de material botanico no HAMAB ficara

condicionada ao envio de oficio, ficha de
depdsito e planilha contendo as informagdes da
coleta (Excel). Esses documentos devem ser
entregues, obrigatoriamente, ao Curador ou Sub
Curador, e estao disponiveis no site oficial do
IEPA (www.iepa.gov.br), assim como na
Curadoria.
Os prazos a serem estipulados para identificagao
e/ou incorporagao obedecerao a ordem de
protocolo de solicitagSo, tendo um prazo de atd
60 dias para conclusao e resposta. A fim de dar
confiabilidade e veracidade 3s informagdes, o
HAMAB fomecerd um Parecer constando todas
as informagdes referentes ao material recebido.
4.1 As Colegdes do HAMAB sao formadas
principalmente por material coletado em
expedigoes cientificas realizadas no Estado do
Amapa;
4.1.1 Parte do material e obtida atraves de
doagdes e, por meio de intercdmbio com outras
instituigdes;
4.1.2 Outra parte pode advir da compra de pegas
ou exemplares individuals, ou de colegdes
particulares;
4.1.3 O Curador responsavel tern o direito de
recusar a entrada de material na Colegao quando
este nao estiver de acordo com os interesses da
Colegao e condigdes adequadas.
4.1.4 O deposito de materias oriundos de estudos
cientificos de Instituigdes de Pesquisas e de
Ensino sao gratuitos.
4.1.5 Para o depdsito de materiais oriundos de
Estudos de Licenciamento Ambiental serao
cobradas taxas referentes ao material utilizado
para confecgao das amostras e respectivo
depdsito, sendo o valor estipulado de forma
individual, uma vez que, o valor do papel e outros
materiais variam de acordo com a cotagSo do
dolar.
5. REGISTRO DO MATERIAL NAS COLEQOES
DO HAMAB
5.1 O formato de registro segue um padrSo unico
para todas as Colegdes: (1) Criptdgamas e (2)
Fanerogamas, (2) Xiloteca, (3) Carpoteca, (4)
Fungos,(5) Algas e (6) Tipos Nomenclaturais;
5.1.1 O material a ser registrado recebe uma
numeragdo sequencial, indicado pelo Livro
Tombo do Herbario;
5.1.2 Seguida de Nome Cientifico, Procedencia
(Pais, Estado, Municipio e Localidade), Coletor e
numero de coleta, Data e Observagoes;
6. CONSERVAQAO DAS COLEQOES
6.1 As tecnicas de conservagao e metodos de
monitoramento sao especificas para cada
Colegao e definidos pelo Curador e Sub
Curadores. Para tanto anualmente deve ser
solicitado que haja o expurgo com gds fosfina
para evitar contaminag§o por fungos, bacterias e
Infestagdo de artrdpodes;
6.2 Para se evitar contaminagao todo material que
sair da colegao $6 deve retornar depois que
passar pelo congelamento;
6.3 Se for encontrado vestigios de fungos ou
artrdpodes o material deve ser limpo com
Creosoto de Faia, alcool (70%) ou formol;
6.4 A temperatura ambiente das colegdes deve
permanecer entre 20 a 23° C e a umidade relativa
do ar entre 50 a 55%, pois valores abaixo dessa
referenda podem favorecer para quebra do
material botanico, e acima dessa referenda pode
criar umidade e favorecer contaminagSo.
6.5 Quando o herbario nao estiver sendo
utilizado, devera permanecer com as luzes
desligadas.
7. ALIENAQAO DA COLEQAO
7.1 A alienagao de material das Colegdes pode
ocorror das seguintes formas:
7.1.1 Quando o material e doado (duplicata) ou
intercambiado a fim de ser incorporado a uma
outra colegao, ou por outros motivos julgados
relevantes;
7.1.2 Quando o material estiver deteriorado e nao
mais servir aos propositos de estudos cientificos.
7.1.3 Em qualquer caso, o destino do material
alienado e os motivos de sua alienagao deverao
ser devidamente registrados e documentados ao
Nucteo de Biodiversidade/IEPA.
7.1.4 A decisao sobre a alienagao de material e de
responsabilidade do Curador da mesma, que
deve levar em conta o numero de exemplares ou
pegas representados na Colegao, sua
importincia, a relevancia do destino a ser dado
ao material.
7.1.5 Nos casos de alienagSo de grandes acorvos,
de exemplares ou pegas raras ou de importancia
historica, de material sujeito a polemicas ou

complicagoes de ordem juridica, a decisao
cabera ao Diretor do IEPA, em conjunto com o
Curador e Sub Curadores do Herbario.
8. ACESSO AS COLEQOES DO HERBARIO
8.1 As Colegdes do Herbario sao de acesso
estritamente reservados a especialistas
devidamente credenciados e autorizados pelo
Curador e Sub Curadores sendo:
8.1.1 Em todos os casos, o Curador e Sub
Curadores detenminam o acesso dos solicitantes
a Colegao sob sua responsabilidade;
8.1.2 As solicitagdes de visita podem ocorrer via
documento oficial e/ou e-mail com o minirno de 7
dias uteis de antecedencia ao Curador e Sub
Curadores;
8.1.3 A visita ao Herbario se dara em hordrio
comercial, salvo restrigoes indicadas pelos
Curadores e Sub Curadores;
8.1.4 Casos excepcionais devem ser avaliados
pelo Curador.
9. NORMAS PARA CONSULTA DO ACERVO DO
HAMAB
9.1 O Curador do Herbario pode interpelar
qualquer consultante que nao proceda dentro
das presentes normas e tomar as devidas
providencias:
9.1.1 O Herbario esta disponivel para consults de
pesquisadores, visitantes, estagiarios, entre
outros,. do segunda a sexta-feira, das 08h00min
3s 14h00min horas, excegoes necessitam de aval
do Curador;
9.1.1 Pessoas estranhas ao HAMAB nao podem
permanecer no seu interior fora do horario
normal de funcionamento, salvo se
acompanhado de um funcionario e com previa
autorizagao do Curador;
9.1.2 Deve-se manter silencio no recinto do
Herbario;
9.1.3 E proibido o exercicio de qualquer atividade
no recinto do Herbario que nao seja de natureza
do proprio acervo, salvo com autorizagao do
Curador;
9.1.4 E proibido no recinto do Herbario:
9.1.5 Introduzir qualquer planta verde;
9.1.6 Acender qualquer objeto que produza
chama;
9.1.7 Desligar equipamentos eletricos ou retira-
los das tomadas.
9.1.8 A remogao de espdcimes, livros,
equipamentos ou qualquer outro objeto do
Herbario s6 pode ser feita com autorizagao do
Curador e Sub Curadores, mediante registro no
Livro de Ocorrencias, no qual sera anotado o
nome do removente, a data de remogao e a
descrigao do item removido;
9.1.9 O manuseio de material herborizado deve
serfeito com os cuidados necessarios para evitar
sua deterioragao;
9.1.10 A dissecgao de qualquer parte de material
para emprestimo (flores, frutos, pdlen, esporos,
fragmentos de folhas) necessita de autorizagao
previa do Curador e de supervisao de um
botanico qualificado do IEPA;
9.1.11 Junto 3s exsicatas de onde se dissecou
alguma parte conforms descrito acima, deve-se
afixar uma etiqueta descrevendo a parte
dissecada e indicando o nome do solicitante, a
data de dissecgao e o destino da parte dissecada.
Eventuais sobras de partes dissecadas devem
ser recolocadas junto ao exemplar de origem nas
etiquetas de papel manteiga;
9.1.12 Apos a consulta, e responsabilidade de o
consultante fechar as portas dos armarios
consultados;
9.1.13 Emprostimos de material botanico far-se-
3o mediante entendimento previo entre
instituigdes e nao entre individuos;
9.1.14 O emprestimo de material-tipo s6 ser3
concedido em casos excepcionais a criterio do
Curador, tendo sido antes ouvidos
pesquisadores experientes do IEPA da area de
Taxonomia;
9.1.15 Na ausdncia do Curador e Sub Curadores,
nenhum visitante ter3 acesso ao Herb3rio.
9.1.16 Para acesso 3s informagdes que n3o se
encontram na internet, relativo 3 colegdes devera
ser solicitado via documento que serao
respondidos em ate 15 dias.
10. ACESSO DE PROFISSIONAIS BOTANICOS AS
COLEQOES DO HAMAB
10.1 Todos os visitantes devem assinar o livro de
visitas, registrando o nome da instituigao onde
trabalham, a data e o objetivo da visita.
10.2 A colegao de tipos nomenclaturais so pode
ser consultada com autorizagao do Curador,

Plantas aquaticas sao coletadas

CMC) e as partes
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10.3 Exsicatas reidentificadas pelo visitante
devem conter nova etiqueta constando a nova
classificagSo e o nomo do determinador;
10.4 Aos visitantes estrangeiros recomenda-se a
leitura do Decreto 65057 de 26 da agosto do 1969
(BRASIL, 1969), quo regulamenta a aprovagSo de servidores abaixo, para viajarem da sede de suasexpedigao em territ6rio nacional. Especial atribuigoes
atengao deve ser dada aos artigos 13 e 14: Velho/Ronddnia,

Art. 13. Antes de se conceder a autorizagao, monitoramento da entomofauna de importAnciadever-se-a realizar uma avaliagao o um mddica nas areas de influencia da UHE Santoinventario do material coletado em territorio Antonio, conforme convenio SAPO Saneamento 07- DATA DA ASSINATURA DA AVENCA PRINCIPAL:nacional, especificando-se os especimes a Ambiental Projotos e Operagoes LTDA EPP/IEPAserem retidos no Pais,ou a serem retornados (001/2017).
no devido tempo e acrescentado a colegoes
de instituig&es oficiais brasileiras.
Paragrafo linico. As partes interessadas
devem ter o direito de assistir ao exame do
material, pessoalmente ou atraves de
representantes.
Art 14. Os holotipos devem ser mantidos em
instituigdes oficiais brasileiras.

10.5 Ao concluirem seus trabalhos, espera-se que
os botanicos visitantes comuniquem por escrito
ao Curador a sua saida definitiva;
10.6 Os casos omissos serao decididos pelo
Curador.
11. EMPRESTIMOS DO MATERIAL PARA
ESTUDOS CIENTIFICOS
11.1 Todo emprestimo de material das Colegdes
deve ser devidamente documentado e assinado
pelo Curador do Herb4rio.
11.2 As solicitagdes de emprestimos devem ser
feitas ao Curador e Sub Curadores por meio de
documento oficial e/ou e-mail.
11.3 O Documento a ser enviado para a
formalizagao do emprestimo, no Brasil, 4 a Guia
de Remossa - GR. No exterior 4 a GR mais o
Termo de Transference de Material - TTM.

• O prazo maximo de emprestimo 4 de 6
(seis) meses a contar da data de
recebimento do material.

• Cabe a Instituigdo e ao Pesquisador que
solicitou emprestimo, de cuidar e manter
o material em boas condigdes.

12. RESPONSABILIDADE DO USUARIO DO
HERBARIO
12.1 Todo usu4rio das Colegoes obriga-se a
respeitar as Normas estabelecidas neste
documento, as Normas especificas da Colegao
que utiliza e as determinagoes do Curador
correspondents.
12.1.1 No Herbario, 4 proibido fumar ou ingerir
alimentos;
12.1.2 E responsabilidade etica do usudrio dos
exemplares e pegas, ou da documentagdo Cumpra-se.
correspondents ao HAMAB, que se d4 o devido
cr4dito ao IEPA por seu uso comunicagdes;
12.1.3 Exemplares e pegas devem ser referidos
em publicagdes atraves de seu numero de
registro ou tombamento, precedido pela sigla
institucional “HAMAB”;
12.1.4 Uma copia de qualquer publicagao que
faga referenda ao material das Colegdes do
HAMAB deve ser enviada 4 Biblioteca do IEPA;
12.1.5 Em casos que o envio da publicagao e
impossibilitado por algum motivo, solicita-se o
envio do arquivo digital.
13. DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS AS
COLEQOES
13.1 Uma politics de direitos autorais relativos ao
uso de exemplares e pegas para quaisquer
finalidades sera estabelecida com base na
legislaglo vigente, de modo a proteger a
InstituigSo contra eventuais casos de exploragSo
comercial ou uso indevido.Assim tSo logo sejam
realizados as publicagdes e relatorios de
pesquisas das plantas salvaguardadas pelo
Herb4rio Amapaense, 4 necessario mencionar no
trabalho o acronimo do Herb4rio, bem como os
devidos cr4ditos nos agradecimentos.

Art.2° De-se Ciencia, Cumpra-so e Publique-

tendo em vista o teor do Memo n° 076/2019 -NUBIO/ENTOMOLOGIA/IEPA de 04 de julho de
2019.

06- Clausula Quarts-Do valor.
Fica estipulado o prego de RS 350,00 (trezentos e
cinquenta reais) , a titulo de locagao pela ocupagSo do
espago objeto doste Termo de Autorizagao de Uso Precdrio
o Oncroso de bom Publico Por Particular para cada
quiosque com vencimonto para o dia 10 de cada m$s.
Quando o valor do pagamento ocorrer ate o dia 10 (dez) de
cada mes, havera um desconto de R$ 50,00 (cinquenta
reais). ficando ontao o valor da locagao em: RS 300,00
(trezentos reais) por cada quiosque conforme especificado
no Termo de Referenda.

RESOLVE:
Art.1° - Designar o deslocamento dos

em Macap4, ate Porto
com objetivo de realizar

Macapa - AP, >>11 de julho de 2Q19.• Periodo 15 a 18/07/2019.
JOSE LUIZ DOS SANTOS CHAVES
ROSALVO DIAS DE CASTRO
• Periodo 15/07 a 29/07/2019.
ADERBAL AMANAJAS SANTANA
GEANDRO DOS SANTOS GAMA

MARLENEDI
DIRETORA-fRESIOENTE/IEPA

Art.2° - D4 - so Ciencia. Publique-se e JUCAPCumpra-se.
Gilberto LaurindoMacapa, 11 de julho do 2019.

Diretora - Presidente
MARLEN PORTARIA N° 098/2019 - JUCAP DE 17 DEUZA

JULHO DE 2019

O Presidente da Junta Comercial do Estado do
Amap4, usando das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo art. 23, inciso I da Lei n°
8.934/94, pelo art. 29 da Lei Estadual n°
2.297/2018 e art. 10, inciso XXXI do Regimento
Interno da Junta Comercial do Estado do
Amapa, aprovado pela Rcsolugao n° 06/2018-
JUCAP.

P O R T A R I A Nu100/2019-GAB/IEPA
A DIRETORA-PRESIDENTE do Jnstituto de

Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do Estado
do Amap4 -IEPA, no uso das atribuigdes que Ihe
s3o conferidas pela Lei. n° 0338, de 16 de abril de
1997, alterada pela Lei n ° 0699, de 28 de junho
de 2002, Decreto n° 1136, de 12 de abril de 2018
e tendo em vista o teor do Memo n°079/2019-NUBIO/IEPA de 10 de julho de 2019.
RESOLVE:

Art.1° - Designar o deslocamento das
servidoras abaixo, para viajarem da sede de suas
atribuigoes em Macap4, ate as cidades do Rio de
Janeiro/RJ, participar da Defesa de Doutorado na
FundagSo Oswaldo
Horizonte/MG, com objetivo de participar do 55°Congresso da Sociedade Brasileira de MedicinaTropical.
Rio de Janeiro no Periodo de 23/07 a 06/08/2019:ANA PAULA SALES DE ANDRADE CORREA
Rio de Janeiro no Periodo de 23/07 a 06/08/2019:JOSIANE NOGUEIRA MULLER
Belo Horizonte/BHno Periodo de /07 a 06/08/2019:ANA PAULA SALES DE ANDRADE CORREA
JOSIANE NOGUEIRA MULLER

Art.2° - D e - s e Ciencia. Publique-se e

Considerando a Instrugdo Normativa
n° 17, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e
Integragao, que dispoe sobre a habilitagSo,
nomeagao, matricula e seu cancelamento de

tradutor publico e interprete comercial e, em
seus arts 10,18 e 19.

RESOLVE:
Art. 1° - Nomear para Tradutor ad hoc

a Sra. IZABELA MARIA DO SOCORRO
FERNANDES E FERNANDEZ SALAZAR,
brasileira, casada, RG 378854 - SSP/AP, CPF
167.302.162-04, com formagao academica
Bacharel em Administragdo, pos graduada em
Com6rcio Exterior, residente e domiciliado na
Avenlda Raimundo Alvares da Costa, n°1339-D,
Bairro Jesus de Nazar4, na cidade de Macap4-
AP, para fins de realizar a tradugao de 02 (dois)
documentos, sendo este, Apostila, e Certidao
de Nascimento com AverbagSo de Casamento e
Divorcio, pertencentes ao Sr. DAVID ESTEBAN
ROJAS RODRIGUEZ, expedida pela
REPUBLICA DA COLOMBIA do Idioma
ESPANHOL para o Idioma Nacional Brasileiro.

cruz, e em Belo

Macapa, 17 de julho de 2019.

OUZA
Diretora - Presidente

EXTRATO
TERMO DE AUTORIZAQAO DE USO PRECARIO E

ONEROSO DE BEM PUBLICO POR PARTICULAR NB
001/2019/IEPA

01- INSTRUMENTO PRINCIPAL:
EXIRATO DO TERMO DE AUTORIZAQAO DE USO
PRECARIO E ONEROSO DE BEM PUBLICO POR
PARTICULAR N‘ 001/2019

02- PARTES DO INSTRUMENTO PRINCIPAL
a) AUTORIZANTE:
Institute) de Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do
Estado do Amapa / IEPA
CNPJ N° 34 927.285/0001-22
SignatAria: Marlene de Almeida Souza
CPF n* 241 450.172-34
B) AUTORIZADA:
H.H. CAVALCANTE JUNIOR
CPF N’27.749.037/0001-73
Signatdrio: Hilder Henriquo Cavalcante Junior
CPF n“ 013.385.682-80

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

03 - Cldusula Primeira - Do Objeto e da Fiscalizagdo:
Consiste o objeto do presente Termo de Autorizagao de
Uso Precario e Oneroso de Bem Publico Por Particular do
espago fisico localizado nas dependences do IEPA no
Centro de Difusao Cientitica e Tecnol6gica - Museu
Sacaca. na Praga do Pequeno Empreendedor Popular,
especrficamente o espago destinado a 01 (um) quiosque
com segmento do comercio do ramo alimenticio com area
do aproximadamente de 13.34 ma cada um, oxclusivamente
para uso comercial, conforme destinagio abaixo:

QUIOSQUE A: destinado a comercializagSo de
comidas variadas

04 - Clausula Segunda - Do Embasamento Legal: Lei n°
8.666/93, art . 2* e 26; Lei n* 8.387/95, art. 2", II e III.
05 - Clausula Terceira - Do Prazo de vigfcncia do Tormo de
Autorizagao: O prazo de duraĝ o do presente Termo de
AutorizagSo de Uso Precario e Oneroso de bem Publico
Por Particular sera de 12 (doze) moses a contar da data da
assinatura.

Art. 3° -
em contrtrio. Revogqm-se as disposigdes

/SL ‘ J
mhUilli!

Gilberto Laurindo
Presidente/JUCAP

se.
Macapa, 09 do Julho de 2019.

MARLENE DE Al
Diretora - Presidente

UZA

PORTARIA N° 099/2019- JUCAP DE 22 DE

* P O R T A R I A N 0 099/2019-GAB/IEPA
A DIRETORA-PRESIDENTE do Instituto de

Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do Estado
do Amap4 -IEPA, no uso das atribuigoes que Ihe
sao conferidas pela Lei n° 0338, de 16 de abril de
1997, alterada pela Lei n° 1.175 de 02 de janeiro
de 2008, Decreto n° 1136, de 12 de Abril de 2018 e

--m JULHO OE 2019

O President© da Junta Comercial do Estado do
AmapA, usando das atribulgfies que Ihe s4o conferidas
pelo art. 23, Inciso I da Lei n° 8.934/94, pelo art. 29 da
Lei Estadual n° 2.297/2018 e art. 10, inciso XXXI do
Regimento Interno da Junta Comercial do Estado do
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ate o municipio de Tartarugalzinho/AP, no
periodo de 15 a 27/07/2019, para realizarcm
Capacitagao
Intradomicilar Preenchimento de Ficha de
Notificagao e Condutas de Abordagem Tecnica
em Visitas Domiciliares, com onus para esta
SVS/AP.

AmapA, aprovado pela ResolugAo n° 006/2018-JUCAP. atividades Macapa/AP, ate a cidade de Sao
Paulo/SP, no periodo de 05 a 07/08/2019, para
realizar Vlsita Tecnica ao Setor de Morfologia e
Mlcroscopia do Instituto Adolfo Lutz - IAL/SP.
com onus para esta SVS/AP.

Considerando a Instrugfto Normativa
n° 17, de 05 de dezembro de 2013, do Oepartamento de
Registro Empreaarial e IntegragAo, que dispOe sobre a
habflitagio, nomeagAo, matricula e seu cancelamento
de tradutor publico e intArprete comerclal e, em seus
arts 10, 18 e 19.

Borritagao Residualem

Macapa-AP, 18 de julho de 2019.

A t.u- L
ittiELO CAPEI

MacapA-AP, 18 de julho de 2019.
ARINomem para

Tradutor ad hoc a Sra LUCIA MARIA SENA DE
ALMEIDA, brasileira, divorciada, RG 275.088-AP, CPF
126.993.492-91, com formagAo acad£mica em
Psicologia, Direito e Bacharelado em Letras, residente
e domiciliada na Rua ParanA, n°1295, Apto. 902, Balrro
Santa Rita, na cidade de MacapA-AP, para fins de
realizar a tradugAo de uma SENTENQA DE DIVORCIO
N° RG 07/01060. de RIZALVA COSTA PICANCO
WINCKEL, expedite em 21/11/2007 pelo Tribunal de
Grande Instancla de CAIENA-Guiana Francesa do
Idioma France* para o Idioma Nacional Brasilelro.

RESOLVE: CELISA PENNA
Decreto ri6 3143/2019

Supermtendente de Vigilancia em Saude - em
ExerciciO/SVS

CELISA ELARI.
Decreto n° 3143/2019

Superintendente de Vigilancia em Saude - em
Exercicio/SVS

PORTARIA N° 090/2019-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA
EM SAUDE, no uso das prerrogativas que Ihe
confere a lei n.° 2210, de 14.07.2017, e pelo
Decreto n.° 2802.Considerando o que consta no
memos. n° 018/2019-UCZ/NVA/DEVS/SVS

PORTARIA N° 087/2019-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA
EM SAUDE, no uso das prerrogativas que Ihe
confere a lei n.° 2210, de 14.07.2017, e pelo
Decreto n.° 2802. Considerando o que consta
no memo. n° 008/2019-DEA/SVS.

Art. 2° •Esta Portaria entra em vigor na
R E S O L V E:data de sua publlcag&o.

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO dos
Servidores Paulo de Tarso Santana Tavares.
Biologo, Raimundo Almeida Coelho, Auxiliar
Administrative, Maria Jose Telles Miranda.
Agente Sanitario, Carlos Alberto da Cruz
Bezerra, Motorista, Rackel Barroso Monteiro,
Medico Veterinario (Chefe da UCZ/SVS),da sede
de suas atividades Macapa/AP, ate o municipio
de Pracuuba/AP, no periodo de 24 a 31/07/2019,
para realizarem Agao de Programa de Controle
e Vigilancia da Raiva, com onus para esta
SVS/AP.

Art. 3° - Revogam-se as dtsposigdes em
R E S O L V E:contrAho.

GilNrtoLa îftihlo
Presidente/JUCAP

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO do
servidor, Ciro Mota Dias, Motorista, da sede de
suas atividades Macapa/AP ate a Guiana
Francesa • Caiena, no periodo de 15/07 a
19/07/2019,
Superintendente, onde na oportunidade vai
tratar dos Termo de Pactuacao, firmados no
Sistema de Vigilancia Transfronteiriga, com
onus para esta SVS/AP.

para fazer o Translado doERRATA

RESULTADO DE LICITAQAO - PREGAO
ELETRONICO N° 002/2019-JUCAP, publicada no
DOE-AP N°6954, de 08 de julho de 2019.
ONDE SE LE:" Macapa-AP, 18 de julho de 2019.LOTE VALOR

GLOBAL RS
EMPRESA

ADJUDICADA
Macapa-AP, 17 de Julho de 2019.

CELISA PEMNy^.0 CA^ELARI.
Decreto n" 3143/2019

Superintendente de Vigilancia em Sauce - em
Exercicio/SVS

ARAGUARI
COMERCIO E
REPRESENT
ACOES LTDA
CNPJ
08.903.023/00
01-31

I.CELISAR$6.499,00
Decreto n° 3143/2019

Superintendente de Vigilancia em Saude - em
Exercicio/SVS

05

PORTARIA N° 091/2019-NGP/SVS
PORTARIA N° 088/2019-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA
EM SAUDE, no uso das prerrogativas que Ihe
confere a lei n.° 2210, de 14.07 2017, e pelo
Decreto n.° 2802. Considerando o que consta no
memos. n° 018/2019-GAB/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA
EM SAUDE, no uso das prerrogativas que Ihe
confere a lei n.° 2210, de 14.07.2017, e pelo
Decreto n.° 2802. Considerando o que consta no
memos. n° 010/2019-CQL/DEVL/SVS

LEIA-SE: 41

LOTE EMPRESA
ADJUDICADA

VALOR
GLOBAL RS

ARAGUARI
COMERCIO E
REPRESENT
ACOES LTDA
CNPJ
08.903.023/00
01-31

RS1.859,90
R E S O L V E:0 5

R E S O L V E: AUTORIZAR O DESLOCAMENTO dos
Servidores Dorinaldo Barbosa Malafaia,
Superintendente de Vigilancia em Saude,
Margarete do Socorro Mendonga Gomes.
Assessora de Desenvolvimento Institucional,
Meryzangela Lobato Pinheiro Duarte, Diretora
Executiva Administrativa, da sede de suas
atividades Macapa/AP, ate a cidade de
Brasilia/DF, no periodo de 24 a 26/07/2019, para
realizagao de Viagem Institucional a Brasilia/DF,
para Reuniao na OPAS e tambbm tratar de
assuntos relacionados a repasses de Recursos
Federais, com onus para esta SVS/AP.

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO da
Servidora Michele de Souza Pontes Oliveira,
Enfermeiro (Gerente do Centro De Qualidade
Laboratorial, da sede de suas atividades
Macapa/AP, ate a cidade de Belem/PA, no
periodo de 21 a 27/07/2019, para realizar Visita
Tbcnica ao Lacen-PA, com onus para esta
SVS/AP.

i

pttowish
GilbertQ/Laurindo
Presid*ntaUU Af>

Superintendents de Vigilancia em Saude Macapa-AP, 18 deuilho de 2019.
Macapa-AP, 19 de julho de 2019.LLJCO>svs

CELISA PENSAIWELDCAPELARI.
Decreto n° 3143/2019

CELISA PENNATVIELO CAPELARI.
Decretory 3143/201S

Superintendent de Vig tenc a em Saude - em
Exercicio/SVS

Dorinaldo Barbosa Malafaia

Superintendente de Vigilancia em Saude- em
exercicio/SVSPORTARIA N° 086/2019-NGP/SVS

PORTARIA N° 089/2019-NGP/SVS
O SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA

EM SAUDE, no uso das prerrogativas que Ihe
confere a lei n.° 2210, de 14.07.2017, e polo
Decreto n.° 2802. Considerando o que consta no
memos. n° 58/2019-NVA/DEVS/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA
EM SAUDE, no uso das prerrogativas que Ihe
confere a lei n.° 2210, de 14.07.2017, e pelo
Decreto n.° 2802. Considerando o que consta no
memos. n° 026/2019-DEVL/SVS

Publicagdes Diversas

LCM CONSTRUCAO E COMERCIO
CNPJ:19.758.842/0001-35

Torna a Publico que requereu junto a Secretary
Municipal de Meio Ambier.te de Oiapoque as
licengas. Previa (L.P), InstalagSo (L.l) e OperagSo
(L O), para a atividade de canteiro de obra e
usinagem asfbltica no uso imediato de utilidade
publica. E 'ecebeu a licenga previa e instalag3o.

R E S O L V E:
R E S O L V E:

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO dos
Servidores Jose Lima, Agente de Saude
Publica, Haniel Nunes Queiroz, Agente de
Combate as Endemias, Volmir Miguel Zanini,
Biologo,da sede de suas atividades Macapa/AP,

AUTORIZAR O DESLOCAMENTO das
Servidoras Nathalye Dias Martins, Biologo,
Maria Ines Oliveira Leal Costa,
Farmacdutico/Bioquimico, da sede de suas



22DIÁRIO OFICIALMacapá, 23.07.2019 Pág.  c
INFOJET COMERCIO E SEKVICOS DE INFORMATICA
LTDA-ME, CNPJs (>5.888.814/0001 28. iUin(s): 7 e 10 RS
90.546,60 (noventa mil, quinhentos e quarenta e seb rcai* c
sessenta centavos) e C E S ARAFJO ME,CNPJ: 24.6413.073/0001-
J6 - item(s): 6 - RS 25.992,00 (vinte e clnco mil. novecentos e
noventa e dob reals). 0» autos do process© pcmianrcerio com
vista franqueada IOS interessados, no enderego: avenida Santana,
2975. Paraiso. Santana AP, CpP: 68.925 000 - C entral de
LkltagOes,no horario de

de 8:00h as 14:00h. ATA(s) DE REGISTROjt)fc PREgOS N* 49,
50,51,52,53,54,55 e 56 de 2019. / \ 'Prefeitura, Camaras

e Orgaos Municipals DATA DA ASSINATURA:17/07/2019.
##DAT SantartD-AP,\19 de julho de 2019.

##ASS FRANCISCO DO CARMQl
##CAR Secreterio -$i

cA DE OLIVEIRA
i/PMS h asM:00h.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CENTRAL DE LICITAQ&ES

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N8.065/2019 -CL/PMS

\ Aft, 16 de julho de 2019.Nan

FRANCISCO DO O
Secret*

l|0 SOUZA DE OLIVEIRA
- SEMSA/PMS

RESULTADO DE LICITAgAO
PREGAO ELETRONICO SRP N° 33/2019-PMS

OBJETO: Registro de Pregos para a Aquisigao de Recarga
de G£s para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Educag£o
constantes no Termo de Referenda.
LICITACAO: 776011.
VALOR ESTIMADO:R$ 181.600,00
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: no enderego eletronico:
www.licitacoes-e.conn.br, a partir da publicagfo no Diario
Oficial do Municipio e Diarr^ Oficial da Uniao - DOU.
FIM DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as h:08:00min,
dodia 06/08/2019.
ABERTURA DA SESSAO DE LANCES: 06/08/2019, as
09h.30min.
OBTENCAO
eletronico:www.lieitacoes-e.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANARef: Processo n° 1372/2018 - PMS
Levamos ao conhecimento dos interessados que o
PREGAO ELETRONICO N° 33/2019 em epigrafe, foi
adjudicado em favor da(s) empresa(s): SANDRO VILMAR
PIRES-ME, CNPJ: 09.253.952/0001-91, arrematante dos
item(s): 01 no valor de R$ 104.992,74 (cento e quatro mil.
novecentos e noventa e dots reais e setenta e quatro
centavos): VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ:
12.215.178/0001-39, item(s): 2 - R$ 17.520,00 (dezessete mil.
quinhentos e vinte reais); OFFICE TECH TECNOLOGIA
LTDA. CNPJ: 07.366.769/0001-77, item(s): 3 - RS 15.990.00
(quinze mil, novecentos e noventa reais); DARKLE R
ARAUJO-ME.CNP: 28.491.434/0001-50 - item(s): 4, 9 e 11 -
RS 12.867,91 (ooze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e
noventa e um centavos); NEXT EMPREENDIMENTOS
EIRELI. CNPJ: 20.061.104/0001-13. item(s): 8 - RS 21.979.95
(vinte e um mil, novecentos e setenta e nove reais e
noventa e cinco centavos); INOVAMAX TELEINFORMATICA
LTDA. CNPJ: 07 055.987/0001-90, ttem(s): 5 - RS 900,00
(novecentos reais); INFOJET COMERCIO E SERVES DE
INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ: 05.888.814/0001-28,
iterrys): 7 e 10 - R$ 90.546.60 (noventa mil, quinhentos e
quarenta e seis reais e sessenta centavos) e C E S
ARAUJO-ME, CNPJ: 24 603.073/0001-36 - item(s): 6 - RS
25.992.00 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e dois
reais). Os autos do processo permanecerao com vista
franqueada aos interessados, no enderego: avenida
Santana, 2976. Paraiso, Santana/AP, CEP: 68.925-000-
Central de Licitagoes,no horario de 8:00h as 14:00h.

Santana-AP.16 de iplho de 2019.

SEME/PMS, conforme especificagoes
AVISO DE HOMOLOGA(^AO

Com base nas informagdes constantes nos autos do
Processo Administrative 06/2019 - SEMSA/PMS,
referente ao PregSo Eletronico N° 037/2019-CL-PMS
e considerando que foram observados os principios
da legalidade, moralidade e do devido processo legal,
HOMOLOGO todos os atos administratis os
praticados pela equipe de pregfio para que
produzam efeitos legais e, por conscguinte,
determino a aquisig&o do bem da empress:
Mega Comercial e Ambiental LTDA - ME que
arrematou o presente lote, no valor de: RS 52.319.20
(cinquenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e
vinte centavos). Os autos do processo permanecer3o
com vista franqueada aos interessados, no enderego,
Avenida Santana, 2975. Panqso, Santana/AP, CEP:
68.925-000-Central de Lrcita<

8:00h is 14:00h. I

DO EDITAL: enderegono

J)
itanaAP, 22 de Julho de 2019.

FNJNON BAkKUbUIJARCGN
Pregoeiro CL/PMS

Dec. 0453/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CENTRAL DE LICITAQOES
AVISO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N°. 056/2019-CL/PMS

nb horirio de

Sanbjiia-AP, 17 pe julho de 2GI9.

\ RMO SOUZA DEFRANCISCOJOSE D RODRIj
Pregoeirt

OBJETO: Registro de Pregos para Futura AQUISICAO DE
MATERIAIS PERMANENTES PARA DAR SUPORTE AS UBS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
SANTANA.
LICITAQA0:776224
VALOR ESTIMADO: RS 34.598,10.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: no enderego elatrdnico:
www.licitacoes-e.com.br. a partir da pubtlcagio no Diario
Oficial do Municipio e Diario Oficial da Uniao - DOU.
FIM DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as h:08min, do
dia 09/08.72019.
ABERTURA DA SESSAO DE LANCES: 09/08/2019, as
10h:00min.
OBTENQAO DO EDITAL:
eletrdnico:www.licitacoes-e.com.br

INTO O IRA
le Saiide SEMSA/PMSSccrctario Municii

RESULTADO DE LICITAgAO
PREGAO ELETR6NICO N° 037/2019-PMS RESULTADO DA LICITAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 005/2019-PMSRef: Processo n° 06/2019 - PMS
Objeto: AQUISIQAO DE CONDICIONADORES DE AR
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO
MUNICIPIO DE SANTANA, para execugdo das
PROPOSTAS DE AQUISIQAO DE MATERIAIS
PERMANENTES DO RECURSO DE PROGRAMA:
Proposta n° 11193.442000/1180-02; Proposta n°
11193.442000/1180-07;
11193.442000/1180-08; n° 11193.442000/1180-10; n°
11193.442000/1180-13, n° 11193.442000/1180-15, para
atender as demandas da Secretaria Municipal de
Saude
constantes no Termo de Referenda- Anexo I.
Levamos ao conhecimento dos interessados que o
PREGAO ELETRONICO N° 037/2019 em epigrafe, foi
adjudicado em favor da empresa: MEGA
COMERCIAL & AMBIENTAL LTDA - ME que
arrematou o presente lote, no valor de: R$ 52.319,20
(cinquenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e
vinte centavos). Os autos do processo
permanecerdo com vista franqueada aos
interessados, no enderego, Avenida Santana, 2975.
Paraiso, Santana/AP, CEP: 68.925-000-Central de
Licitagdes, no horario de 8:00h as 14:00h.

SantapdrAP, 17 de julho de 2019.

OBJETO: SISTEMAS DE REGISTRO DE
PREQOS para aquisigao de PNEUS (radial),
com montagem, nas referdneias especificadas
no ANEXO, com certificado do INMETRO,
conforme especificagdes contidas no ANEXO I
do Edital.

enderegono

Santana-AP, tB de Julho de 2019. Proposta n°
JOSE D. RODI INTO

Preg<
Dec. HORADATA ABERTURA: 19/07/2019

10h:00min.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de
Santana-PMS, Brendon Auzier Marques Loes,
nomeado atraves do Decreto n° 0369/2019-
PMS, no uso de suas atribuigdes legais, tendo
em vista os autos do Processo n° 5871/2019 e a
Ata da realizagao da sessdo ptiblica no dia 19
de julho de 2019, iniciada as 10h00min, onde
foi constatada que a referida licitacao foi
declarada DESERTA, tendo em vista o fato de

SEMSA, conforme especificagdes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
ATO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

44TEX CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana por
interm£dio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PMS;
ESPECIE: Extrato da Ata de Registro de Pregos; oriundas do
Preg3o Eletronico SRP n« 33/2019 - CL/PMS. Objeto: O
registro de prego para futura e eventual AQUISigAo DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA para atender as
demandas da SEMSA/PMS para o periodo de 12 meses.
EMPRESA(s) REGISrRADA(s): SANDRO VILMAR PJRES ME,
CNPJ: 09.253.952/0001-91, arrematante dos item(s): 01 no
valor de R$ 104.992,74 (cento e quatro mil, novecentos e
noventa e dois reais e setenta e quatro centavos); VLP
INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ: 12.215.178/0001-39,
item(s): 2 - R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte
reais); OFFICE
07.366.769/0001-77, item(s): 3 - R$ 15.990,00 (quinze mil,
novecentos e noventa reais); DARKLE R ARAUJO-ME, CNP:
28.491.434/0001-50 - item(s): 4,9 e 11 - R$ 12.867,91(doze
mil, oitocentos e sessenta e sete reals e noventa e um
centavos); NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ:
20.061.104/0001-13, item(s): 8 - R$ 21.979,95 (vinte
mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco
centavos); INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ:
07.055.987/0001 90, item(s): 5 - R$ 900,00 (novecentos
reais); INFOJET COMfRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA-ME. CNPJ: 05.888 814/0001-28, item(s): 7 e 10 - R$
90.546,60 (noventa mil, quinhentos e quarenta e seis reais e
sessenta centavos) e C E S ARAUJO-ME, CNPJ:
24.603.073/0001-36 - item(s):6- R$ 25.992,00 (vinte e cinco
mil, novecentos e noventa e dois reals). Os autos do
processo permanecerao com vista franqueada
interessados, no enderego, Avenida Santana, 2975. Paraiso,
Santana/AP, CEP: 68.925-000. Central de Licitagdes - horario

n§o ter comparecido nenhum licitanie
interessados em partlclpar do referido certame.
ENCERRAM a licitagao ratificaridc a decisao
proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Brendon AuzilF Marques Lopes
pregqfjrO-PMS

Santan , 22 de Julho de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

BRENDON AUZlj&MARQUES LOPESPregfclkfo-PMS .
DecretoM»60/2019-PMS

TECH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: AVISO DE HOMOLOGACAO
Com baw nas infurmav«’»r> i-omtantrs no« autos do Proces-so
AdminLstr.itivo 1372/2018-PMS, refcrmtf ao Prrgao Eletronico
N°33.̂2019 e considerando que foram observados m principios da
legnlldiidr, rnornlidudc f do drvkto prucnsti legal. HOMOMXJO
todos os atos udnunislrutiv(*> praticados pela equip* dr prcgAo
para que produ/.ani efeitos legais e, por conseguinte, determino a
contratavao da einpresa: SANDRO VILMAR PIRES-ME.CNPJ:
09.253.952/tHXH -91, arrrnulai lc dm inm(<t): 01 no valor dr RS
104.992.74 (cento e quatro ml., novreento* e noventa e dobmb c
>etenla e qualm centavos); VI.P INDI'STRIA ELETRONICA
LTDA. CNPJ: 12.215.178AKHH 39, item(s): 2 - RS 17.520,00
(dezessete mil, quinhentos e vinte reab); OFFICE TECH
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 07.366.769/0001 77, itcm(s): 3 -
RS 15.990,00 (quinze mil novecentos e noventa reais); DARKLE
R ARAUJO-ME.CNP: 28.49L4J4AW0150 - item(s): 4. 9 e 11 -
RS 12.867,91 (doze mil,oitocentos e sessenta e srtr reab e noventa
< um centavos ), MAI 1'Ml‘RJ I ND1MENTOS 1 IRELI, CNPJ:
20.061.104/0001 13. Hcm(s): 8 - RS 21.979,95 (vinte e um mil,
novecentos c setenta e nove renin e noventa e cinco centavos);
INOVAMAX lELElMORMATICA LTDA. CNPJ:
07.055.987/0001-90, itenHs): 5 - RS 900,00 (novecentos reab);

e um
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIT6RIA DO JARI

AVISO DE LICITAQAOTomada de Prego 022019-CPLCSO/PMVJ, do tipo Empreitad-Por Meror Prego Global Obfeto ContratsgAo de Empresa para
Construgdo de uma Praga da Juventude. no Bairro Santa Clara.Na Zona Urbana do Municlpo de Vrtdria do Jari-ApData/Hordno: 19/08/19 ds 08hrs Local: CPLCSO/PMVJ. Oedital e anexos. disponlvel
de 02/08/19.

a

lojari ap.gov.br. ^ partir

rt-AP. 22 de julho de 2019
OSaos

Pr< IO/PMVJ
Dec 02^2CT9-GAB/PMVJ
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