
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
jq ir 

CONTRATO N°. 006/2018 - GAB/SEFAZ 

CONTRATO QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O ESTADO DO 
AMAPA, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DA FAZENDA DO 
ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA 
BMTCA ATIVOS AMBIENTAIS S/A. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, através da Secretaria de Estado da 
Fazenda inscrita no CNPJ sob o n9  11 762 12810001-09, com sede na Avenida 
Procópio Rola, n° 90, Centro, Macapá 	AP, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário de Estado da Fazenda, 
Josenildo Santos Abrantes, CPF n° 432.308.492-79, residente e domiciliado nesta 
Capital e a BMTCA ATIVOS AMBIENTAIS S/A, pessoa jurídica de direito privado. 
inscrita no CNPJ sob o n° 24.825.785/0001-08, com sede na Av. Deputado Jamel 
Cecilio, no 3.455. Sala 1807, Setor Jardim Goiás, Goiânia - GO. doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua Diretora, Liana Maria 
Alia, brasileira, empresária, RG 711.102 SSP/GO, CPF n°228.080.941-91, residente 
e domiciliado em Goiânia-GO, resolvem firmar o presente contrato de fornecimento 
de serviço de Certificação das Áreas dos Parques do Estado do Amapá, 
incluindo acesso à Plataforma Eletrônica "On-Iin&' de mercado eletrônico de 
ativos ambientais originários de Conservação e Ampliação de Florestas 
Nativas (atividades classificadas sob o código 0220-9/06 na Tabela de 
Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE), que realize suas operações de registro e 
transferência de titularidade de ativos em sistema de banco de dados 
distribuídos, com guarda e registro de transações permanentes e à prova de 
violações, atendendo ao artigo 4° da Lei Estadual n° 2.353, de 21 de junho de 
2018, nos mercados nacional e internacional, sujeitando as partes à Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações e demais normas pertinentes, bem como os casos 
omissos, em decorrência do Processo Administrativo n° 28730.0009952018-4. 
Parecer Jurídico n° 0571/2018 - PLCC/PGE, vinculado à nota de empenho e à 
proposta da CONTRATADA mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de serviço de Certificação 
das áreas dos Parques do Estado do Amapá, incluindo os registros, processos, 
verificações, validações e certificações por terceiras partes. das referidas ãreas, 
necessárias à emissão dos títuIos/certifiados de Créditos de Floresta L,,. 
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correspondentes, bem como acesso à Plataforma Eletrônica "On-Jíne" de merca.o 
eletrônico de ativos ambientais originários de Conservação e Ampliação de Florestas 
Nativas (atividades classificadas sob o código 0220-9/06 na Tabela de Classificação 
Nacional de Atividade Econômica - CNAE do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE), que realize suas operações de registro e transferência de 
titularidade de ativos em sistema de banco de dados distribuídos, com guarda e 
registro de transações permanentes e à prova de violações, para implantação do 
programa TESOURO VERDE", nos termos da Lei Estadual n°2.353, de 21 de junho 
de 2018, nos mercados nacional e internacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

- Certificação das áreas dos Parques do Estado do Amapá. incluindo suporte 
técnico necessário para a realização do inventário, registro e originação dos Títulos 
de Crédito de Floresta dessas áreas, bem como entrega dos relatórios produzidos 
sob a égide da metodologia científica com o devido laudo para fins de registro 
contábil do patrimônio natural do Estado. 

II - Disponibtlização de acesso do site da Plataforma Eletrônica "On-line" de Mercado 
Eletrônico de ativos ambientais no site da Secretaria da Fazenda do Estado do 
Amapá e nos demais sítes que o Estado determinar, no âmbito de sua jurisdição. 
que passará a ser denominada "Plataforma Tesouro Verde', a qual deverá realizar 
suas operações de registro e transferência de titularidade de ativos em sistema 
seguro de banco de dados distribuídos, com guarda e registro de transações 
permanentes e à prova de violações, em sistema "Blockchain". 

III - Disponibilização, dentro dessa Plataforma Eletrônica, de aplicativo de cálculo de 
conversão de "Pegada Ambiental" em unidades de Créditos de Floresta. 

IV -. Oferta na Plataforma Eletrônica de ativos ambientais, privados e/ou públicos, 
que sejam oriundos de projetos desenvolvidos em áreas de vegetação nativa, 
preservadas e conservadas nos termos do art. 30,  inciso XXVII da Lei Federal n°. 
12.651. de 25/05/2012. devidamente verificados, validados, registrados e 
custodiados como ativos de natureza econômica e classificados sob o código 0220-
9/06 na tabela do CNAE/IBGE, por metodologia científica registrada na Organização 
das Nações Unidas - ONU, apresentando os dados regulares do registro e a 
titularidade do mesmo. 

V - Desenvolvimento e manutenção de comp/iance dentro da Plataforma Eletrônica 
para a comercialização de ativos ambientais. 

VI - Operacionaíização das negociações e transações eletrônicas de oferta e venda 
dos Créditos de Floresta, mediante registro de transferências de titularidade de 
ativos em sistema seguro de banco de dados, com guarda e registro de transações 
permanentes e à prova de violações e que permita a rastreabilidade dos 
documentos. 
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VII - Serviços de atualização e suporte tecnológico da Plataforma Eletrônica. 

VIII - Renovação das certificações dos Créditos de Floresta dos Parques do Estado 
do Amapá a cada 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro inventário, de 
modo a certificar as novas safras anuais. 

IX - Operacionalização das negociações e transações eletrônicas de oferta e venda 
dos créditos ambientais dos parques do Estado do Amapá. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PLATAFORMA 

A Plataforma Tesouro Verde compreende o desenvolvimento e manutenção de 
uni "hotsite" que vincula acesso a um ambiente de registro e mercado eletrônico de 
compra e venda de serviços e créditos, com registro de transferência de titularidade. 

II - A Plataforma deverá conter um conjunto de sistemas, processos e ações 
integradas, verificadas e validadas por organizações independentes, reconhecidas 
internacionalmente, que fundamentam o desenvolvimento sustentável da região 
onde estão inseridos. 

III - As unidades de Crédito de Floresta devem ser armazenadas na Plataforma 
Eletrônica. denominada "Plataforma Tesouro Verde'. 

IV Como critério de registro, a Plataforma deverá contar com tecnologia e soluções 
com capacidade de: 

a) gerar número único no sistema de controle, com codificação serial que 
permita o controle e a rastreabilídade dos documentos de comprovação 
de inventário, quantificação e verificação da área de origem do Crédito e 
sua titularidade: 

b) cadastramento de área e de proprietários do Crédito: 

c) registro das dimensões e localização exata da área e a sua inequívoca 
vinculação ao projeto, com memorial descritivo contendo pontos de 
georreferencjamento: 

d) registrar os documentos de Inventário, quantificação e verificação por 
certificadora de terceira parte: 

e) armazenar Plano de obrigações assumidas pelo provedor dos serviços 
ambientais certificados: 

f) disponibilizar informação rastreável dos direitos adquiridos pelo titular 
do Crédito; 

g) dispor de estrutura de solução segura de registro de informações, em 
sistema de banco de dados distribuídos, com guarda e registro de 
transações permanentes e à prova de violações. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

CLÁUSULA QUARTA  - DAS CERTIFICAÇÕES 

- As Certificações dos Parques Florestais do Estado do Amapá, com todas as suas 

etapas. incluindo inventário, validação, verificação, registro, originação de créditos e 
custódia, serão realizadas após a assinatura deste Contrato, a um custo financeiro 
para o Estado de R$ 180,00/ha (cento e oitenta reais por hectare) no primeiro ano. 

II - Deverão ser entregues ao Governo do Estado os "Títulos de Crédito de Floresta" 
correspondentes a todas as áreas de conservação de florestas nativas dos parques 
do Estado do Amapá, atendendo ao parágrafo único do artigo 11  da Lei Estadual n° 
2.353, de 21 de junho de 2018, os quais deverão conter os documentos 
comprobatôrios de cada etapa, quais sejam. 

a) Certificado de empresa terceira parte nacional validadora, para verificação 
da conformidade dos dados (estoques de biomassa e sua conversão em 
Crédito de Floresta); 

b) Certificado de empresa terceira parte internacional validadora, para 
verificação das metodologias utilizadas na originação dos Créditos por 
organização registrada na ONU; 

c) Certificado de custódia jurídica internacional. 

lii - O documento final denominado "Titulo de Crédito de Floresta", comprobatório da 
origem do bem intangível, deverá ser emitido por instituição de guarda e 
conservação de documentos, conferindo ao seu portador, no caso o Estado do 
Amapá, a propriedade do direito creditôrio sobre ele, e deverá conter: 

a) sistema de rastreabilidade, por meio de código QR e link, para acesso ao 
código único de titularidade do Certificado: 

b) sistema de rastreabilidade, por meio de código QR, para acesso ás 
informações do projeto originador dos ativos e aos documentos 
comprobatónos das certificações e validações; 

c) selo do Programa Tesouro Verde. 

IV - As Certificações dos Parques do Estado do Amapá, deverão ser renovadas a 
cada 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro inventário, de modo a originar 
as novas safras anuais de Crédito de Floresta, sendo que os custos dos serviços 
serão reajustados conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente 
aos doze meses anteriores ao aniversário da proposta. 

V - A comercialização do Crédito de Floresta do Estado do Amapá deverá obedecer 
aos mesmos critérios estabelecidos nesta cláusula, ressaltando que no caso desses 
certificados de Crédito de Floresta, a comercialização não terá custos de qualquer 
origem tais como custódia, liquidação, ou quaisquer outros constantes da Plataforma 
de negociação para o Estado do Amapá. 
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VI - O pagamento pela aquisição dos títulos públicos comercializados pela 
Piataforma será recolhido por DAR para este fim específico, com orientação de 
transferência para conta indicada pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

VII A certificação e validação dos produtos descritos nesta Cláusula, por empresa 
nacional ou internacional conforme alíneas 'a e 'b do inciso II desta Cláusula, não 
caracterizam subcontratação dos serviços, vez tem o condão de atestar a 
conformidade dos dados e das metodologias utilizadas. 

VIII - A entrega dos serviços de certificação será realizada na Secretaria de Estado 
da Fazenda e o recebimento definitivo dos serviços será a cargo da comissão a ser 
criada pelo Secretário de Estado da Fazenda. 

IX A entrega e o recebimento definitivo dos certificados de Crédito de Floresta 
gerados será realizada no prazo de até 30 (trinta dias) após a conclusão dos 
serviços a cargo da contratada, 

X - O Plano de Trabalho referente ao serviço de Certificação obedecerá ao disposto 
no Anexo Único deste instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA - DA COMERCIALIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS UNIDADES 
DE CRÉDITO DE FLORESTA 

- A CONTRATADA deve disponibilizar no site da Plataforma Tesouro Verde um 
aplicativo de cálculo da Compensação ou Mitigação Ambiental para conversão em 
unidades de Crédito de Floresta. 

II - Para realizar a compra, o interessado deve efetuar um cadastro "on me' na 
plataforma eletrônica. 

111 - A emissão do "Selo Sustentabilidade Tesouro Verde" para o comprador do 
Crédito de Floresta somente será adquirido por meio da Plataforma Tesouro Verde e 
sua homologação se dará: 

a) após a verificação dos elementos e critérios do cumprimento da 
Compensação ou Mitigação Ambiental, conforme calculadora da Pegada 

Ambiental; 

b) recolhimento efetivo, via Documento de Arrecadação - DAR, do valor 
correspondente aos Certificados Públicos do Estado do Amapá. 

IV - A empresa só poderá obter o "Selo. Sustentabilidade Tesouro Verde se fizer a 
compensação ou mitigação ambiental e social de forma integral, de acordo com 
critérios técnicos da matriz de fatores de compensação utilizados pela Plataforma. 

V -. As versões dos aplicativos da Plataforma que estiverem na fase de suporte 
deverão receber atualizações que consistem em: 
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a) atualizações de programas, correções, alertas de segurança e atualizações 
criticas de correção, 

b) atualizações fiscais, legais e normativas (a disponibilidade pode variar por 
país e/ou programa): 

c) scrípts de  upgrade: 

d) Certificação com a maioria dos novos produtos/versões de terceiros; 

e) principais versões de tecnologias e produtos, que incluem versões de 
manutenção geral. versões selecionadas de funcionalidade e atualizações de 
documentação 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

- Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações e documentos 
necessários e relevantes à execução do contrato, principalmente em relação ao 
serviço de certificação dos parques estaduais. 

II 	Permitir, caso necessário, acesso dos técnicos da CONTRATADA aos 
equipamentos e sistemas do CONTRATANTE em vistas a regular execução do 
objeto. 

III - Aprovar e receber os serviços executados pela CONTRATADA, quando de 
acordo com o contrato 

IV - Criar políticas de incentivo e estímulo às empresas para demanda de no 
mínimo: 

a) 4.465.206 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco, duzentos 
e seis) de unidades de Crédito de Floresta no 10  ano; 

b) 8.930.412 (oito milhões, novecentos e trinta, quatrocentos e doze) de 
unidades de Crédito de Floresta no 2 ° ano; 

C) 	17860.824 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta, oitocentos e 
vinte quatro) de unidades de Crédito de Floresta no 31, 41  e 51  ano, nos 
moldes previstos neste instrumento. 

V - Divulgar o uso da Plataforma nas midias para a população, outros entes 
subnacionais e internacionais 

VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de 
realização do presente Contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que, 
a seu critério, exijam medidas corretivas. 

VII - Designar funcionário(s) para a fiscalização e acompanhamento da execução 
dos serviços. 

VIII - Oferecer treinamento sobre emissão de Documento de Arrecadação - DAR 
aos técnicos designados pela CONTRATADA: e 
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IX Propor a inserção nos editais de licitação a política de compras sustentáveis, 
nos termos da Lei Federal n° 12305/2010, exigindo Selo de Sustentabíl idade 
reconhecido pela CONTRATANTE para as empresas participantes, bem como a 
utilização do Crédito de Floresta para pagamento de precatórios, a possibilidade de 
utilização em dação em pagamento, dentre outros. 

X - O Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, 
integrará por meio de adesão à Plataforma Eletrônica Tesouro Verde, a exemplo de 
outros entes subnacíonais, a fim de atender a todas os interessados em negociar 
títulos públicos e privados do Estado do Amapá, no Brasil e no Exterior. 

CLÁUSULA SETIMA  -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- Garantir a entrega do objeto, bem como a execução dos serviços, nos prazos 
acordados, obedecendo integralmente as condições estabelecidas no Proposta 
Comercial e demais documentos pertinentes à matéria, constante do Processo 
Administrativo n° 287300009952018-4 que fazem parte integrante deste 
instrumento, independente de transcrição. 

II - Fornecer Plataforma Eletrônica "On-Iine"  de mercado eletrônico de ativos 
ambientais originários de Conservação e Ampliação de Florestas Nativas (atividades 
classificadas sob o código 0220-9/06 na Tabela de Classificação Nacional de 
Atividade Econômica - CNAE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE). 

III - Realizar operações de registro e transferência de titularidade de ativos em 
sistema de banco de dados distribuídos, com guarda e registro de transações 
permanente e à prova de violações, no âmbito do Programa Tesouro Verde" na 
Plataforma Tesouro Verde, atendendo ao artigo 40  da Lei n0  2.353, de 21 de junho 
de 2018, nos mercados nacional e internacional, mediante o cumprimento da 
estruturação e realização da demanda dos créditos privados, conforme item IV da 
Cláusula sexta. 

IV - Disponibilizar no site da Plataforma Tesouro Verde um aplicativo de cálculo de 
Compensação ou Mitigação Ambíental para conversão em unidades de Crédito de 
Floresta. 

V - Certificar os parques do Estado do Amapá, em todas as suas etapas, incluindo 
inventário, registro e origínação de Crédito de Floresta. 

VI - Ceder ao CONTRATANTE a título de antecipação, imediatamente após a 
implantação da Plataforma Eletrônica, lote de 2.232.603 (dois milhões, duzentos e 
trinta e dois, seiscentos e três) unidades de Crédito de Floresta, sendo 
disponibilizados outros lotes em igual quantidade, logo após o consumo do lote 
anterior, limitada ao total de 8.930.412 (oito milhões, novecentos e trinta, 
quatrocentos e doze) unidades de Crédito de Floresta, condicionado a que: 

	L 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

a) a venda das unidades de Crédito de Floresta disponibiliza 
CONTRATANTE a título de antecipação, promovida pela própria Plataforma, 
acontecerá de forma intercalada entre 1 (um) unidade de Crédito de Floresta 
de titularidade pública e 1 (um) unidade de Crédito de Floresta de titularidade 
privada; 

b) o rateio do valor arrecadado será efetuado na própria Plataforma após a 
venda das unidades de Crédito de Floresta disponibilizadas a titulo de 
antecipação ao CONTRATANTE; 

c) as unidades de Crédito de Floresta disponibilizadas a título de antecipação, 
serão restituídas pelo CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, após a 
conclusão da certificação dos seus parques estaduais, tanto portanto, na 
mesma quantidade que foi antecipada pela CONTRATADA, isto é, sem 
qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE. 

VII - Entregar ao CONTRATANTE os "Títulos de Crédito de Floresta' 
correspondentes a todas as áreas de conservação de florestas nativas dos parques 
do Estado do Amapá, atendendo ao parágrafo único do artigo 10  da Lei Estadual n° 
2353, de 21 de junho de 2018. 

VIII - Entregar documento final denominado "Título de Crédito de Floresta", 
comprobatório da origem do bem intangível, que deverá ser emitido por instituição 
de guarda e conservação de documentos, conferindo ao seu portador, no caso o 
Estado do Amapá, a propriedade do direito creditório sobre ele, devendo nele conter; 

a) código  único  de origem e projeto (número de série): 

b) sistema de rastreabilidade, por  meio  de código QR, para acesso às 
informações do projeto originador dos ativos; 

c) sistema de rastreabilidade, por meio de código QR, para acesso aos 
documentos comprobatórios das certificações e validações por terceiras partes 
independentes com reconhecida atuação internacional: 

d) Selo Sustentabilidade "Tesouro Verde". 

IX - Renovar a emissão dos Certificados de Crédito de Floresta dos Parques do 
Estado do Amapá a cada 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro inventário, 
de modo a certificar as novas safras anuais, nos termos e custos ora pactuados. 

X - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições e qualificações 
descritas na Proposta Comercial e/ou declarada pela CONTRATADA, necessárias 
ao fiel cumprimento do objeto, com utilização eficiente dos recursos disponíveis. 

Xl - Acatar e obedecer às normas de utilização e segurança das instalações, 
mantendo os seus técnicas informados quanto às normas disciplinares do 
CONTRATANTE. exigindo sua fiel observância, especialmente quanto á utilização e 
segurança das instalações. 
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XII - Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os 
esclarecimentos julgados necessários. 

XIII - Manter em sigilo, ou seja, não revelar ou divulgar as informações confidenciais 
ou de caráter não público recebidas durante e após a prestação dos serviços no 
Órgão CONTRATANTE, tais como: informações técnicas, operacionais, 
administrativas, econômicas, financeiras e quaisquer outras informações, escritas ou 
verbais, fornecidas ou que venham a ser de seu conhecimento, sobre os serviços 
contratados, ou que a ele se referem. 

XIV Disponibilizar à CONTRATANTE estrutura de suporte técnico, incluindo central 
de suporte e técnicos especialistas, visando á prestação dos serviços de suporte 
durante o prazo estipulado neste Contrato. 

XV - A utilização dos serviços de suporte deverá estar disponível para no mínimo 2 
pessoas autorizadas pela CONTRATANTE. 

XVI - As solicitações de suporte poderão ser efetuadas ilimitadamente durante a 
vigência do período contratado, sem ônus ao CONTRATANTE. 

XVII 	Salvo disposto em política de segurança da CONTRATANTE, a 
CONTRATADA poderá receber alertas automáticos de ocorrências do sistema e, 
proatvamente, comunicar á CONTRATANTE e, com a anuência desta, realizar os 
serviços necessários para sanar os problemas relatados. Se houver, esses alertas 
também deverão estar disponíveis para os responsáveis indicados pela 
CONTRATANTE. 

XVIII - A CONTRATADA tem por obrigação comunicar, por escrito, ao 
CONTRATANTE, condições inadequadas de funcionamento, fazendo constar a 
causa de inadequação e a ação devida para a correção. 

XIX A CONTRATADA deverá promover, sempre que necessário, atualizações de 
programas, alertas de segurança e atualizações críticas de correção, bem como 
atuações fiscais, legais e normativas necessárias à perfeita execução do objeto. 

XX - A CONTRATADA deverá garantir acesso às informações Plataforma Tesouro 
Verde aos técnicos designados pela CONTRATANTE, no que se refere ao objeto 
deste contrato, para emissão de relatórios gerenciais, verificações e aferições, a fim 
de atestar as conformidades do regular desempenho do objeto. 

XXI A CONTRATADA deverá permitir acesso ao Ministério Público do Estado do 
Amapá e aos órgãos de controle estaduais interno e externo, observados os 
requisitos legais. 

XXII - A CONTRATADA só poderá emitir o Selo Sustentabilidade sob a marca 
Tesouro Verde da venda dos certificados de Crédito de Floresta, sejam eles de 
titularidade privadas ou públicas, após o devido recolhimento do Documento de 
Arrecadação - DAR ao Tesouro Estadual momento no qual o CONTRATANTE dará 
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kw 
seu aceite, observando as  normas  legais pertinentes e a devida contrapartida aos 
interessados 
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XXIII - Realizar operações de transferência de titularidade de ativos ambientais com 
"compilance", disponibilizando amplo acesso aos interessados em transferirem seus 
títulos/certificados de Crédito de Floresta na Plataforma de negociação Tesouro 
Verde 

XXIV - Disponibilizar a Plataforma Eletrônica, por meio de 'hotsite", em âmbito 
nacional, para o governo do Estado do Amapá, e atender a todos os entes federados 
interessados em ofertar títulos públicos e privados, no Brasil e no Exterior, por meio 
da Plataforma Tesouro Verde, utilizando e difundindo o programa "Tesouro Verde'. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO PARA OPERAÇÃO  DA PLATAFORMA 

A implantação e operação do aplicativo da Plataforma ocorrerá em até 30 trinta dias 
após a assinatura deste Contrato e emissão da respectiva Ordem de Serviço e não 
implicará em custo financeiro para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA  -  VALOR DO CONTRATO 

-  A contratação para a realização dos serviços de certificação dos parques do 
Estado do Amapá, com todas as suas etapas, incluindo inventário, registro, 
originação de créditos e custódia, implicará no custo financeiro para o Estado de R$ 
180,00/ha (cento e oitenta reais por hectare) no primeiro ano, para uma área minima 
de 31 .33900 ha (trinta e um mil, trezentos e trinta e nove hectares). 

II - O custo dos serviços de certificação dos anos subsequentes será reajustado 
conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente aos doze meses 
anteriores ao aniversário da proposta. 

III - O CONTRATANTE, ao implantar o Programa 'Tesouro Verde" deverá incentivar 
a comercialização dos certificados "Crédito de Floresta" originários de áreas 
privadas, via Plataforma Tesouro Verde, no mercado nacional e internacional, e 
será remunerado em 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) pelas aquisições de 
créditos privados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privados no Estado. a 
incidir exclusivamente a sobre a demanda estruturada diretamente pelo 
CONTRATANTE. 

IV - O CONTRATANTE será remunerado no percentual disposto no item anterior, 
somente se efetivar a comercialização mínima conforme disposto no inciso IV da 
Cláusula Sexta. 

V - A comercialização dos títulos na Plataforma será feita, alternadamente, uni titulo 
público e um título privado e assim sucessivamente, independente da origem do 
título. 	

t) 
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VI A CONTRATADA repassará os valores provinientes das receitas ora estim 

ao CONTRATANTE, por meio de Documento de Arrecadação Estadual - DAR, a 
ser emitido até o 51  (quinto) dia útil do mês subsequente ao da alienação dos 
títulos. 

CLÁUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta contratação serão atendidas com Recurso 
Próprio, Programa de Trabalho: 2643 - Manutenção Administrativa, Fonte: 101 e 
Natureza de Despesa: 339039. 

II - Nos anos seguintes, as despesas decorrentes desta contratação, obedecerão as 
dotações orçamentárias especificas. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

- Para a realização do inventário e certificação dos parques do Estado do Amapá 
implicará no custo financeiro para o CONTRATANTE de R$ 18000 (cento e oitenta 
reais) por hectare/ano, sendo que o lote mínimo será de 31.339,00 ha (trinta e um 
mil, trezentos e trinta e nove hectares) cujo investimento é de R$ 5.641020,00 
(cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e vinte reais). 

li - O pagamento pelos serviços de certificação dos parques do Estado, em todas as 
suas etapas, incluindo inventário, registro e originação de Crédito de Floresta, será 
realizado nas seguintes condições: 

a) o inicio do inventário e certificação se dará após a apresentação do 
relatório de pré-diagnóstico e o pagamento do primeiro lote, que não poderá 
ser inferior a 31.339,00 ha, tendo como custo de investimento R$ 
5.641 .020,00 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e vinte reais): 

b) a cada nova solicitação de inventário e certificação a CONTRANTE 
deverá realizar o pagamento do investimento correspondente ao lote, sendo 
este de no mínimo 31.33900 ha. 

III - O oagamento se dará em duas parcelas, no prazo de até 30 (trinta) dias a 
contar da apresentação da nota fiscal, observado o seguinte: 

a) 	Primeira parcela no valor de R$ 4.000 000,00 (quatro milhões de reais) 
após a assinatura do contrato; 

b) Segunda parcela no valor de R$ 1.641020,00 (um milhão, seiscentos e 
quarenta e um mil e vinte reais), após a entrega do objeto. 
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IV - O pagamento será efetuado após a verificação da regularidade fiscal, trabalhista 
e previdenciária da CONTRATADA. 

V Em caso de irregularidade, a Secretaria da Fazenda notificará a CONTRATADA 
para que sejam sanadas as pendências, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por igual periodo, sendo que ao final este prazo, sem que haja a 
regularização por parte da CONTRATADA ou a apresentação de defesa aceita pela 
Secretaria da Fazenda, fatos estes que, isolada ou conjuntamente, caracterizarão 
descumprimento de Cláusula Contratual, estará o contrato passível de rescisão e a 
CONTRATADA sujeita às sanções administrativas e judiciais previstas neste 
contrato 

VI - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente 
de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em 
decorrência de penalidade ou inadimplemento contratual, 

VII - No ato do pagamento, a Secretaria da Fazenda realizará a retenção de tributos 
federais, de acordo com a legislação específica vigente 

VIII - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela Administração Pública, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
05% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
da seguinte formula: 

=  (TXIIOO) /365 
EM = 1 x N x VP 

Onde: 
= índice de atualização financeira: 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,-
EM 

nual;
EM = Encargos monetários; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

IX - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os 
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos e serem submetidos à 
apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para 
verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos 
envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa; 

X Não haverá, em hipótese alguma, antecipação de pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

0 contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da outorga do 
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presente instrumento, com eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado 
do Amapá. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GESTÃO DO CONTRATO 

A regular execução do contrato relaciona-se diretamente com o acompanhamento 

de sua execução caberá à Secretaria de Estado da Fazenda, que verificará o fiel 
cumprimento pela CONTRATADA das condições ora pactuadas, bem como registrar 
todas as circunstâncias que influenciem na execução do objeto deste Contrato. 

II - No exercício de suas atribuições, deve o gestor do contrato proceder às 
orientações necessárias para correção das falhas observadas na execução do 
Contrato. 

III - As providências que ultrapassem a competência do Fiscal de Contrato deverão 
ser reportadas ao seu superior hierárquico, em tempo hábil, para adoção das 
medidas oportunas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O cumprimento da execução dos serviços será acompanhado e fiscalizado, em sua 
integralidade por um servidor (a) a quem incumbirá acompanhar a execução dos 
serviços, determinando à CONTRATADA as providências necessárias ao regular e 
efetivo cumprimento do serviço cabendo a este servidor: 

a) Notificar a CONTRATADA por escrito a ocorrência de eventuais 
irregularidades na prestação dos serviços: 

b) Verificar se a prestação do serviço está sendo executada em 
conformidade com o pactuado, no tocante a prazo, especificações. preço e 
obrigações; 

c) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do 
Contrato, determinado as providências necessárias à correção das falhas, 
observando e adotando as providências para a regularidade da execução do 
Contrato: 

d) Encaminhar ao Secretário da Fazenda pedido de alteração dos 
serviços contratados, acompanhado das justificativas, observadas as 
disposições do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993; 

e) Receber e atestar as notas fiscais ou faturas, promovendo a 
verificação dos serviços efetuados, emitindo a competente habilitação para o 
recebimento de pagamentos; 

1) 	Manter controle dos pagamentos efetuados, atentando para que o valor 
pactuado não seja ultrapassado: 
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g) Controlar o prazo de vigência do Contrato, comunicando à 
CONTRATADA e à Unidade competente da Administração eventuais atrasos 
e encaminhando, em tempo hábil, expediente para a prorrogação do 
Contrato ou para a abertura de nova licitação, se for o caso: 

h) Esclarecer dúvidas e transmitir instruções à CONTRATADA, 
comunicando alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações, inclusive solicitando ao setor competente da Administração, 
quando necessário, parecer de especialistas; 

1) 	Fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o 
regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

- Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, 
além da prática dos atos previstos nos artigos 81, 86. 87 e 88 da Lei Federal n° 
8666, de 21 de junho de 1993, ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-
los, cabendo as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, 

II - O descumprimento, parcial ou total, de quaisquer das disposições contratuais ora 
estabelecidas por parte da CONTRATADA, sujeitará a CONTRATADA, no caso de 
sua culpa exclusiva, além das penalidades previstas no item anterior, a multa de 5% 
cinco por cento) do valor financeiro transacionado na Plataforma Eletrônica "On-

line", até a data da efetiva aplicação da penalidade, que incidirá exclusivamente 
sobre a comercialização de ativos efetivadas em razão da demanda diretamente 
estruturada pelo CONTRATANTE, limitado ao valor correspondente à 5% do valor 
deste Contrato, conforme definido no inciso 1 da Cláusula Nona deste contrato. 

III A multa a que se refere o inciso anterior não impede que a Administração 
Pública rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais sanções previstas 
em lei. 

IV Antes da aplicação de qualquer penalidade, será garantido à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesa. 

V- Suspender o uso da Plataforma sem justificativa legal. 

VI - Em caso de descumprimento do determinado no inciso IV da Cláusula Sexta, 
bem como as condições previstas no inciso III da Cláusula Décima Primeira, o 
CONTRATANTE deverá devolver à CONTRATADA as unidades de Crédito de 
Floresta que foram antecipadas e não comercializadas, sendo que o valor 
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arrecadado com a venda das demais unidades será repassado para CONTRATADA, 
se impossível a sua restituição em Crédito de Floresta. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

- Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII, do artigo 78 da Lei Federal n° 8666/93 e suas 
alterações posteriores,- 
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osteriores;

II - Consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo nos autos do processo 
de contratação ou em autos especifico, desde que haja conveniência para a 
Administração; 

III  - Judicial, nos termos da legislação que rege a matéria: 

IV  -  A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente: 

V -  A inexecução total ou parcial de quaisquer das disposições contratuais ora 
estabelecidas ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
implicando, conforme o caso, na aplicação das penalidades previstas na Cláusula 
Décima Segunda: 

VI  -  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, 

Vil  -  Nos casos de rescisão contratual as unidades de Crédito de Floresta 
antecipadas e não restituidas deverão ser devolvidas, sendo que em caso de 
impossibilidade, o valor recebido pela venda 	deverá ser repassado para 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA  -  DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão submetidos a análise da Procuradoria Gral do Estado, e 
resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei Federal n° 8666/93, suas 
alterações posteriores e demais legislações aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  -  DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Macapá, Capital do Estado do Amapá, para 
dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato, excluído qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja: 
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E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também 
assinam, para que produza os efeitos jurídicos legais. 

Macapá/AP, 6 de julho de 2018. 

-  Liana Maria Alia 
BMTCA ATIVOS AMBIENTAIS S/A 

CONTRATADA 

Testemunhas 

.4 

CPF: 

2. 
CPF: 
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SCCRETARiO or 1ETADC 05 tRANSPORTES 

JUSTWIÇAT?fA Ei' 16'2E18.SETRAP 

Eni c pirrrrie ao Ips lii, ao M 1, do ri*1t4a. N'atr.n 
M 0iç120:5 de 01 da aaIWic da 2015. e5da 150 
Ceatoiowoar. a. Latido do Arna$, a Secnetara Ti 
Estico da TelaOøi*5 ua 1e51 ato a 'tecenutiace as 
pai-nnen Sais da ardetnr 	oIogiea, de, P0 a 
Orçuineatines riu. 20'oemI4al esatuta *'t I?F2018. ri 

da P8 21.211,32 Mito e eec me *zise 	* e 
lasSa a 	os%deo,l ii' 2018P000493, .etde 
17107/2018. iiS suor a. 115 2821e,22 fII4 e .e «ai 
dialetos e esa de a Sarlis a doo macilsacol, 
20'11P000495. es,a.s s. 1'111n3pia tio v 	da PS 
2841132 (VIIIIIII 4 oe ml daselose essa teuS elite. a SOa 
taM 	210004$ vi*ila lia 17/0172015, tio va* co 
RI 2521 .32 h11i a só .$. diOrrais e ansa ' 	a titia. 
ese ossusiesi. 201 *P~ sndea em 1P1070I0, no a4a' 
d.*520211.20eIata.00eto(dsueSa..erar,a.awma 
w~ asetoaoe3 20t$PtIoOSV aaióe. em 7/07f2016, tIo 
valer d5*%20,211,32(Vt5.,coa 	 ffila 
elSa a S est a 	*•000.gs eutea. 
t7/0'tr2013. se 	d e. 28.211,33 Piela e lIS "a 
ds.litoe e ais. mas a titia e 85* allSJCSl, ao ttiut*uta 

do a.lO PSttaiSe 1OASIA iilsran* A más. 
,sStet 	itf*vne A'.dc, a. 
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EXTRATO DO CONTRATO N'00612018 - 
GABISEFAZ 

NEX!GIBILIDAUDADE DE JC2TAÇÃO 

PROCESSO N 28730.0008952018-4. de 

PORTARIA 

ti 

25/08/2017 
CONTRATANTE: ESTADO DO AMAPÁ 

atraies da SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA, representada por seu titular 
Jos.enildo Santos Abrantes. Parecer 
Jurídico ri" 0571/2018 — PLCC/PGE 
CONTRATADA: 	BMTCA 	ATIVOS 

AMBIENTAIS 5/A, CNPJ 24.825.785/0001-
00. - 

OBJETO: Certificação das áreas dos 

Parques do Estado do Amapá, acuado 

inventaria, validaçoos e voriflcaçôes por 

terceiras partes, e registros aocessarlos a 

emisseo dos certificados de "Credito ao 

Floresta" dessas areas, bem como entrega 

dos relatórios produzidos sob a égide da 

metodologia científica com o devido laudo 

para fins de registro contábil de 

patrimônio 	natural 	do 	Estado, 

fornecimento de Plataforma EletrÔnIca 

"On-line" de mercado eletrônico de ativos 
annbientaís originámos de Conservação e 

Amptiaçao de Florestas Nativas 

(atividades classificadas sob o código 

0220-9106 nas Tabela de ClassificaçAc 
Nacional de Atividade Económica - CNAE 

do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatstica - IOGE(, que realize soai 

operaçoes de registro e transferência os 

titularidade de ativos em sistema de banco 

de dados distribuídos, com guarda o 
registro de transações permanentes e a 

prova de violaçÕes, para atuar sob a egide 

da marca "Tesouro Verde", atendendo ao 

art, 4" da Lei Estadual ri' 2.353. de 21 de 

junho de 2018, nos mercados nacional e 

internacional. TIPIFICAÇÃO LEGAL. Art. 

25 lieiso 1 c/c art 26, parágrafo 
Inelcos II o til d Lei Federal ri*  6.66611993 
VALOR: 1 	A contrataçào d abiato 
Implicará em custo financeiro pare o 
CONTRATANTE li - A renauneraçáo ria 

CONTRATADA será feita através do 

pagamento da R$ 5,641.020.00 (cinco 

miihões, seiscentos e quarenta O um mii ri 

vinte reais para a realização do inventário 

e certif'cacao dos Parques do Estado do 

Amapá correspondente a R$ 180,00 (cento 
e oitenta reais) por hectareleno, sendo que 

o lote minímo cera de 31.332,00 na (trinta e 

um mil, trezentos e trinta e nove hecteresi, 

III 	O custo dos serviços de certificaac 

dos anos Subsequentes será reajustado 
conforme índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA, calculado polo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistice - IBGE, referente aos doze 

meses anteriores ao aniversário da 
proposta. IV - O CONTRATANTE fará jus a 

receita equivalente ao crcentual de 0,05% 

(cinco centésimos por cento) pelas 

aquisições de cr*ndltos privados por 
pessoas físicas ou jurcdícas, publicas ou 

privados 	cio 	Estado, 	a 	incidir 

exclusivamente sobre a demanda 

estruturada 	diretamente 	pelo 

CONTRATANTE. V - A CONTRATADA 

repassará os valores provenientes das 

receitas 	ora 	o%clrnada.S. 	ao 

CONTRATANTE. por meio de Documento 
de Arrecadação Estadual - DAR, a cor 

emitida até o 5 (quinto) dia util do mês 

subsequente ao da alienação dos títulos. 

VIGÉNCiA: 60 (sessenta) riressa, 	ntados 

Çt5IÂROIFICAL) 	 Pág. 5.4 
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a partir da  outorga do contrato. 

DATA DA ASSINATURA: 06/07/2018 

'RPtJBtJCADO POR 1-IAVEP. SAÍDO COM 

INCORREÇÕES NO DOE N6715, PAG24 

nfrastrutura 

Aicir Figueira Matos 

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°00412018 
- UCONTISEINFIGEA 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00 CONTRATO N° 
00412016 	UCONTISEINFIGEA, CELEBRADO 
ENTRE O (3EA, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA 	DE 	ESTADO 	DA 
INFRAESTRUTURA 	SEINF, COMO 
CONTRATANTE E A EMPRESA GHR 
COP4STRUÇÔES E TERRAPLANAGEM LTDA 
epp, 
O Governo de Estado do Amapá por mnter'ri&lio 
da Secretaria de Estado da Intrs.Vrutura 
SEINF,  situada a Avenida AB  n  278 Centro 

Macap&AP. irisetria rio Cadastro Geral rIS 
r,,itrbuintes do Minsteno da Fazenda solo o n. 

304 5770001 -25 reste ato representada pelo 
seu Secretário Si ALCIR FIGUEIRA MATOS 
brasdeiro, arquiteto, 8(3 n° 223 1951 - SSP/AP 
0FF n0  370640 372-20, conforme atrbução 
constante do  DECRETO n° 079012018. de 26 de 
março de 2018, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (31-iR 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
EPP, CNPJ (MF) 09.632 033/0001-2, com seoe 
em M5cspd-AP. sito a Av. Eucltdes da Cunfl - 
586 - A, Bairro Santa Rita, representada ri8StO ato 
por seu Sócio Aomirstrador Sr HUMBERTO 
RIBEIRO DE SOUSA. brasileiro solteiro 
empresário, CPF r° 127 607 02-1 e R 3 
326 41-PTC/AP. regrOente e domicil soa nesta 
cidade os Macapa, resolvam ceebra' a aresente 
Termo Aditivo, em conformidade com o que consta 
no processo n° - Processo rr° 196,212278/2017 - 
SEINF decorrente do Contrato ri* 004/2018 -, 
UCONT/SFINFIGEA, cuo o objeto trata da OBRA 
COMPLEMENTARES NA ESCOLA ESTADUAL 
TEIXEIRA DE FREITAS, NO MUNIOCIPIO DE 
MACAPA-AP ia  Muncipo cc MacapiAP 
su teitaidose as oarles ás normas disciplinares 
ia Le rIeóoT. ce 21 as furrflo de 1993, e ás 

'ui1teg claus'ar 
' 	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

O presente Termo Aditivo tem por objeto. 
1 1 - O ecréscrio qualitativo e quantitativo 
constante da CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E 
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS referente ao 
Cortt"oto ri0  004/2018- UCONTISEINF/GEA 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO: 
2.1 - Fica alterada á CLÁUSULA QUINTA - DO 
VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
do contrato ao valor origina: de R$ 340.351 
(Trezentos e quarenta mil trezentos e cinquenta e 
seis "sas e oitenta centavos) fica acrescido, e 
valor de  R$ 81.876,43 (Oitenta e um mii. oitocentos 
e setenta e seis reais e quarenta e três centavos) 
passando o valor atual no Contrato para a 
riportanca de R....42.2324 (Quatrocentos e 

vinte e dois rn duzentos e trinta e três reais e 
vinte e quatro centavos) 	 .41 

2.1.1 - Os recursos orçamentarias para a 
execução dos serviços objeto 'deste Aditivo verão 
:)riundos do Programa de Trabalho: 
12.361.0031,1046 - Função; 12 - Educação, 
Sub-Função: 351 — Ensino F.noamer'tal, 
Programa: 0031 — DsenvoIvrnento ca 
ntraeatrutura Social, Ação:  1046 	Cor'str.r 
Ampliação e modernizar as escota de Ensino 
Fundamental. Tendo como Natureza da Qaspesa: 
4,4.90.81 - Categoria Económica: 4 - Despesas 

CLAUSULA TERCEIRA -  DO  FUNDAMENTO 
LEGAL: 

3,1 	Este Aditivo encontra Seu fujam opal 
embasario ria Clausule Ocima Setin-ia e Cláusula 
Dácima Oitava do Contrato original, no Art. 57 
1', Inciso lVencArt B5,1°e2°da lei 8866de 
21 de Junho de 1993 

DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS 
CLÁUSULAS. 

Ficam mantidas $ ratificadas as demais 
clausulas e disposiçbes do Contrato originário 
que não tenham sido modificados pelo 
presente Termo Aditivo 
Por estarem justos e de acordo em relação ao 
conteúdo deste TERMO ADITIVO, assinam o 
mastro em 03 (três) vias de igual teor e forma na 
presença de 02 iduas tes-emurbas, lambem 
Subscritas, 'devendo 55e instrumento ser 
publicado, em resumo no Diário Oficial do Estado 
do Aii:apa o prazo de 20 (vinte! dias 'de sua 
assin atura 

Macapá 26 de junho de 2018 

AI CtR PIGUEIRA MATOS 
SECRETARIb DE ESTADO DA 

44FRAESTRUTURA 
Dec. N°0790/2018 

TERMO DE PARALISAÇÃO DO CONTRATO 
N°04012013 -SEINF 

]ermo de Paralisaçâc de Contrato i'°  040i2C13 
SEINF. celeOrados entre o GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, atraves co Secretaria de 
Estado da Infraestrutura - SEINF, como 
CONTRATANTE e a empresas EDIFICA 
ENGENHARIA LTDA. como CONTRATADA. 
Pelo presente instrumento, e nos menores terrno 
de direto, os rio tini asse-iscos como outorgantes e 
rOOorr)carnontc outorgados de un, lado o 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, através da 
Secretaria de Estado da lntra*strutur* - SEINF 
atuada o Avenida FAB n° 1276 Centro, em 
Macapa!AP inscrita no Cadastro Geral ce• 
Contribuintes do Mtnisterc da Fazer-ida sob o a° 
0C',394,577/00O125 representada ceia sua 
Secretária em Exercicio Sre GLÁUCIA REGINA 
MADERS, rS$olvS celebrar o orese'te TERMO 
DE PARALISAÇÃO AO  CONTRATO r° 
040/2013. SEINF. 

JUSTIFICATIVA: 
Justifica-se a paralisação co CONTRATO n° 
040/2013- SEINF. em função tia não ibaração da 
área de ritervenção da obra, por pane do HCAL, 
cuja solicitação foi discutida em reuni8o e 
conforme consta de solicitaç.5es (citas pelos 
of'c:o 	rr° 107/2018 SAES/SEINF e 260/2018- 
SAIE!SEINF a SESA 
OBJETO: 

Execução cos serviços te REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS OR, 
ALBERTO LIMA. Iocarzacta -iv sede cc MUi:rt:O 

- AP. 
FUNDAMENTO LEGAL: 

Em conformidade com o que estabelece o § urrico 
do ad 80  combinada com o sri 26 da lei E 866/93 
RESOLVE: 

Suspendem temporariamente a contagem de a-azo 
referente as CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO  DA OBRA VIGÉNCIA e a 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - 00 PRAZO DA 
V1GÉNCIA E DA EFICÁCIA tio Contrato  ri° 
040/2013- SEINF, a contar de 10 de ABRIL de 
2018. atendendo ao interesse da Administração 
Pública 

4apá-AP. 12 rIs JurihO 2018 

(3I&IèIA REGINA MADERS 
SECRETARIA DE ESTADO DA 

PORTARIA 
(P) n 040 /Z08-GABSE)EL 04  

O Secretário de Estado do  Despo 
e Lazer/SEDEL, no uso do suas atrbuiç 
legais que lho são conferidas pelo Decreto n° 

56116 de 20 de Dezembro de 2016 pato 
ArtIgo 18 da 	0  0811 as 20 do fevereiro da 
2004 e Decreto Estadual ri°  4270. de 14 de 
setembro de 2005 e, 

Resolve. 

Ao 11  - Designar o servidor 
Agnaldo Ricardo Cavalcente da Silva, lotado 
nesta Secretaria, para Fiscalizar o Processo o° 
15000357/2013.SEDEL X JCA (Empresa JCA 
Serviços Especializados Ltda). referente ao 
Quinto Termo Aditivo, Prestação tios serviços 
Continuados de limpeza, conservação e apoio 
ad:nIillstrailYo, em postos localizados nas 
dependências da Secretaria de Estada ao 
Desporto e Lazer/SEDEL e rios Centros 
Didáticos. 

Art. 2" - Esta Portaria entrara rir 
vigor na data de sua publicação. 

Ar:. 30  . De Ciência publique-se e 
Cumpra-se. 

Macap 06 de junho de 2018 

FAB.O MA " ANDRADE 
Secretario da SEDE-, em exarciçu 

Republicado por riaver saldo com o Titulo 
incorreto, rio dia 08.08.2018, pág. 23, n°6695. 

Meio-Ambiente 

Bernardino Nogueira dos Santos 
	1 

EXTRATO DO CONTRATO 002/2018 - SEMA 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEMPRAM O 
ESTADO CC AMAPÁ, 4 TRAVES DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
- SEMA,'AP E A EMPRESA DECOLANDO 
TURISMO E REPR/(SENTAÇÕES LTDA PARA 
OS FINS ABAIXO DECLARADOS 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL 
O presente contrato tem come undamenio 
legal o Processo ri' 2016/279578 e o edital e os 
anexos do Pregão Ettr/nrco SRP ri  01112017. 
tudo cm conformidade com as Leis Federais a° 
10.520/2032 a 8.666/1993 e, pela Lei Estadual ri' 
6.474(2002, pelos Decretos Estaduais ir' 
2.06912006 e 967/2008, pelo Decreto Federal ii' 
3.555(2000 e suas alterações posteriores, pela 
Lei Complementar ri°  123/2006. p018 Lei 
Complementar n° 12312006, pelo Código de 
Defesa do Consumidor, 

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a 
contratação de empresa especializada na 
Prestação de Serviços de Agenc.aniririto de 
Viagens que compreende o fornecimento de 
passagens aèreas nacionais e Internacionais. 
coro remessa, emissão, marcação, remarcação, 
cancelamento, reembolso ressarcimento e 
entrega de bilhete (manual ou eletrônico) alou 
ordens da passagens, emissão de seguro de 
assisténcla em viagem internacional, e 
quaisquer outras atividades relacionadas que 
se mostrem necessárias ao completo alcance 
da locomoçao via aorea de servidores, aro 
âmbito nacional ou /nternacioiial dos órgâi.a o 



Diano 

RESOLVE 

Niu 	Rosinere Amanojs Peno aia evercer a ceeru von 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbuIçÕcs 
que lhe 5o conferidas uelç urt 119. Inciso XXII, da COn$tituiçAo do Estado do 
Aeap1. C IC a Ler n° 1. '5, de 02 de acervo de 2008. 	tendo rer 0:5(5 cc 

tontido no Ofício n5  003/GAS/iEP4. 

DECRETO N° 2863 DE 31 DE TOLHO DE 2018 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atiibuiçõea 
rue lhe são conferidas pelo are. 119, inciso XXII, da ostitulão do Estado do 
Amapá, e/e a ti OC  1.175. de 02 de janeiro de 2008, e tendo cm vista o 
rontdc no Ofício e°  002JGA&IIEPA, 

RESOLVE: 

Exone'ar Delson dos Anjos Moreira do cngo tn: ('Orsussão & 
Coefe da Unidade de Fnauças/Xscco de Admirustração/Drctoria de Gestão 
Administrativa, Código F65-1, do lnsdtuto de Pesquisas Cientiicas e 
Tecnológicas do Estado do Amanã, a ecrmar de " de agosto de 201$ 

 DA 

ANTÔNIO WALDEZ 66E5 DA SILVA 

Governador 

óó o.'heod O254I2 cv :sc ' 
*cólAlAeó(1me"'ópe ANTON(O ~DEZ  OaES $L.3Ce5RsAÇ'C'F, 	.... o 

OI4VAC e A w,Ie,Ac Clõece accuoseSo pedI a, tófl'&AI'A III 
uo 

DECRETO N°  2864 DE 31 DE JULHO DE 2018 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atr.buições 
cue he são conferidas pelo are. 119. inciso XXII. da Conatitcução do Estado do 
Amapá, ele a Lei 0  1.175, de 02 de janeiro de 2008, e tendo oro vista 
contido no Ofício n°  0502/AB/1EPA. 

co:nrasão dc Cref da Un.dade de Finar.çasíNúceo de A±ac...: 
Diretoria de Gestão Admrist:a'iva, Código FS.1, do Lnst:eueu de Pesqu:so 
Científicas e Tecr.eiógicas do Estado do Amapà, a contar de 1' de agcto cc 
2018. 

ANTÔNIO WALDEZ aÓEs DA SILVA 
Governador 

Co urVCuAO stsoi?A( eva ORe CtO4E?3 
rvvacuou asMas 	es-. pu' 5508.50 waase coes re ss.oa cOetpascer., A0' 

'tn.t fø :ne.o4'e A pL,rI.c.cde. G :OC..r*"t Cc W CIfltC "a A!n 
'hp .e,oec egdoc 19 pua pue..itneoUdO, 

DECRETO NJ° 2865 DE 3 DE TULHO DE 2018 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usada das acribu:ce 
que lhe são conferidas pelo CrI 119, inciso XXII, da Con.stituiçie do Esi.odo cl. 
Amapá, ele a Lei n° 1.175, de 02 cc janeiro de 2008, e tendo em metaIs 
eor,tirio na Ofício n°  0O3/6481IEPA, 

E $ O L  E 

Exonerar, a pedido, o 2°  SGT PM Dejoir Carvalho PiIocreào da 
função coirrisovanoda de Responsável por Atividade N1'ei III: Serviços Geras e 
Tro:urporte/NOceo de Adrninip1rafeo/Djretorja der Gestão Adsviristraawa 
Código FGI-3, do instituto da Pesquisas Cientificas e Tecr.okigrcas do Eetad' 
do Amapá, a contar de 36 de agosto de 20$. 

ANTÔNIO WALDEZ GOla DA SILVA 
Governador 

tal 	rootAlruo Cor CR, VOOceoi 
C5Caenuo,, 	pc ANT$,sQ *51.055 COES O& SILVA C,CVEF,NA&CA conauco 

'os,sasa A aeWMpdac.Ø: e000a,etD oca. e.' aol.,.. e., 
'Ct.t.wc edccaç g3.'t.taJuotoslge 

DECRETO N 2866 DE 32 DE JULHO DE 2018 

Antônio Waldez Góes da Silva 
Governador 

João Bosco Papaléo Paes 
vice-Governador 

Estado do Amapá 

 	PODER  EXECUTIVO  

Macapá-Amapá 
31 de Julho de 2018 — Terça-feira 
Circulação: 01.08.2018 às 17:30h 
Exemplar com 28 páginas IÍ 
N°6731 
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. 
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Educação 

Maria Goreth da Silva e Sousa 	) 

A1encros 

N°00 

CONTRATO 
FISCAL DO 

CONTRATO 
EMPRESA OBJETO 

CunnoIaçtv, 
de vir/rosa 

oupecrulizada 

de 
torneçimc'mo 

de serviço de 
cernficaçfru 
tias arcas doa 
7aiiluosdo 
Larada li, 

Aruopi 

00512018. 

SEFAZ 

BMTCA 
Atiaivi 

Ambientai 

SiA 

CRISTINA 
MARIA 

FÃ V ACHO 

AMORAS 

Planejamento 

Eduardo Corrêa Tarjares 
	) 

Fazenda 

Josenildo Santos Abrantes 

{P/N°13t /2018-SEFAZ 
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3010112019 e 01 a 30/0112020 
PROCESSO 	E-DOC n°314.198835/18 

SERVIDOR(A) Lúcia Suely Cordeiro Salgado 
CARGO 	Médico 
MATRICULA 0062365-2 
QUINQUÊNIO 1210712005 a 1110712010 

PERÍODO(S) : 10/09 a 09/10/2018. 15/02 a 
16(03 e 15104 a 14/0512019 

PROCESSO 	E-DOC n° 314.205478118 

SERVIDOR(A): Slmoril Lobato da Silva 
CARGO 	Farmecèutico 
MATRICULA : 0109444-0 
QUINQUÊNIO: 03/01/2013 a 0210412018 
PERi000(S) : 01/ a 30/09/2018. 01 a 

38/05 e 01 a 30/0512019 
PROCESSO 	E-DOC n° 314.20542118 

Mcapâ-AP, 27 de Julho de 2018. 

ASTRI61ARIA DOS SAN11S. CAVALCANTE 
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD 

Saúde 

Cal. PM. RR Gastão Valente Calandtini deAzevedo1  

ux'vx:RtuO' 
t.aO ESTADO 

AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

cowssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE RMARCA.ÇÁ0 DE LICITACÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°015/2017 - SESAIAP 

PROCESSO N° 304.14417/2017 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÕNICO SRP 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR TEM 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANETE, para o Hospital Estadual de Laranjal do 
Jan. qual integro o esIn,tora da Rede Etaduai de Saúde 
do Amapd.AP, corfcme proposta a' 23086.1760001110-
09 do Fundo Nacional ci. Saúda, de acordo com es 
caractertstcas contidas no Termo de Referencia a seus 
Anexos. 
Inicio do AcoItúmealo_.Propostas. ao andeeçc 
eletrónico' http:t/www.licrtacoea-s.corr.ba' no dia 0/1 de 
agosto de 2018, a partir das 17:OOh (horário de Brasiiva/ 
Limite do Acolhimento de Propostas 11 da agosto de 
2018. a partir deu 0I:00h jhorerio de BusojIla). 
Data e Hora da Disputa' 20 de agosto de 2018, a partir deu 

10:05h (horerio de BrSsllla). 

CYNTHI&
0k  

SILVA 
Prdoeiro da CPIJSESA 
Poirtifia 0  0279/2018 

JUSTIFICATIVA 

Em cumprimento ao Item III, do Art: 6°. da Instrução 
Normativa e° 0001/2016. de 01 de Junho de 2016, emitida 
pela Controladora-Geral do Estado do Anrapa. a Secretaria 
de Estado da Educação justifica neste ato a necessidade de 
pagamento tora de ordena croriolõgios, da P0 r1 
2018P010599, no valor R$ 551.271,13 (Quinhentos e 
cinquenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e treze 
centavos) a empresa ABRASSE EMPREENDIMENTOS 
LTOA - ME, correspondente a Nota Fiscal n° 450. 451. 446. 
461, 462, 457, 458. 459 e 460, Contrato ri0  86/2016. SEEO 

que lena como oteto a presta* de serviços de 
rnrenuleiaçáo predial de natureza frequente (preventiva a 
corretiva( para atender ao centro administrativo da SEED, 
anexos e Escolas Estaduais, pelos seguintes motivos: 

11  O serviço referente à P0 mencionada está sendo 
prestado. 
20 Trata-se de pagamento com despesa necisssãna ao borra 
funcionamento da escola. 
31  É preciso possibilitar condições financeiras ti empresa que 
executou o servaço de construção para atender as 
demandas, evitando maiores transtornos com a comunidade 
Escolar 

Que o fato sela  deliberado em função das razões 
apresentadas 

11"4'0 
*ia/ 	Bata 

Secretario AdJtk de Aç10 a Gestão 
Oec. n'Of512O18-\GEA 

PORTARIA 
	

Na 047/2018 - SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento, 
do Governo do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto ri°  
1107, de l2de abril de2Ol8; 

Considerando as diretrizes do Conselho 
Estadual de Gestão Fiscal no sentido de realizar 
estudos voltados para o equilíbrio das contas 
públicas: 

Considerando a. Agenda 2030, de 
abrangência internacional voltada para a discussão 
de estratégias para a promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

RESOLVE: 

Art. iu 	Fica constituído o grupo de 
trabalho GT - Agenda Amapá 2030", compostos 
pelos abaixo norneados 

- Otávio Augusto Magalhães da Fonseca 
- Alberto Jorge de Oliveira 
- Oneide da Cruz Pinheiro 
- Solaine Nazaré Leite Sussoarana 
- Edmilson Clenientino da Siva 
- Regina Céus Martins Parreira 

Art. 21  - O grupo de trabalho ora constituído 
tem como finalidade promover estudos e elaborar 
propostas para integraçâo da agenda 2030 'e 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS 
ao planejamento do Estado do Amapá: 

Art. 31 - Os trabalhos desenvolvidos pelos 
membros ora nomeados serão considerados 
serviços públicos relevantes, de caráter prioritário, 
ficando autorizada' 

- a solcitação de documentos e 
informações consideradas riecessánas, 

II - a realização de diligências, reuniões e 
vistas técnicas, inclusive perante Outros órgãos da 
Administração Pública das demais esferas, dento e 
fora.do  Estado do Amapá: 

Art. 40  - A proposta lera oficialmente 
apresentada a partir de 1° de novembro de 2018, 
considerando as vedações da legislação eleitoral. 

Dê-se ciência, puolique-se e cumpra-se 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, em Macapá-AP 13 de julho de 

2018 

( 
E 	ARDO CORRÊA TAVARES 

Secretário/SEPLAN 

Meio-Ambiente 

Bernardino Nogueira dos Santos 

ERRATA; 

Republicação um vista de incorreções no extrato da 
Portaria n° 995í2018-SEMAJAP publicado no Diário 
Oficial n°6722 de 17.07.2018, PAG 56: 

Onde se ler - Art. 1'- DESIGNAR o Agente de 
Polícia Civil, Sr. JOSE RAIMUNDO CORDEIRO 
DE OLIVEIRA CORDEIRO__. 

Leis-se - Art. l0  DESIGNAR o Agente de Polícia 
Civil, Sr, JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA 
CORDEIRO.... 

Macapá-AP, 30 d€ julho de 2018. 

8ERNAKDbGUE1IiÓ SANTOS 
Secretário de Estado do Meio Ambiente 

O secretário de Estado da Fazenda do Ooveroo 
Co Estado do knapa, usando das atribuições que iria elo 
conferidas por tal e tendo em vista o isco do Momo. riu 072/UCC 
!NUAFI/sEFAZ 

RESOLVE 

Art 11  DESIGNAR a servdore CRISTINA 
MARIA I'AVACIIO AMORAS cheio de Gabinete, Côcifeo 
COS-3, pertencente ao Quadro de Pessoal do Govervo do 
Estado ao M,apa oradana Secretaria de Estado de Fazenda, 
como fiscal do colmato utiaso 

Art° 21-Estabelecer a vignca desta portava 
triçuantO estiver em validade o contrato 

Art* 3°-Esta portaria entra em vgor ria dais de 
sua publicação revogando as dapostçàea aro contrario 
especialmente a Portava 00  190/2016- SEFAZ 

Mucapa/AP 2/de iuiho de 2018 

.JCSENILDO55 à 'alRAblTES 
Secretário da Estadd'da Fazenda 

JUSTIFICATIVA 

O Secretário de Estado da Fazenda - 
SEFAZ/AP, no uso de suas competências, 
atribuições e responsabilidades constantes na 
legislação vigente, em especial ao a Lei n°. 811 
de 20 de fevereiro de 2004 e ao Decreto ri' 6483 
de 19 de novembro de 2013: 

CONSIDERANDO o comprovado contexto de 
crise nacional, que tem provocado a 
inadimpléncia involuntária de despesas de 
toda a ordem, apesar do relevante interesse 
público, para assegurar o pagamento de 
verbas de natureza alimentar, como a folha de 
pagamento; 

CONSIDERANDO as fortes chuvas e oscilações 
de energia que provocaram a indisponibilidade 
dos nobreaks que atendem à Secretaria 
Adjunta da Receita Estadual, e consequente 
comprometimento do sistema corporativo 
utilizado para as atividades relacionadas à 
Administração Tributária )SATE). inclusive com 
a suspensão da arrecadação dos tributos 
próprios; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 61  da 
Instrução Normativa n° 001/2016 da 
Controlador/a Geral do Estado; 

JUSTIFICA: 

1°, A necessidade de realização de pagamento 
de forma prioritária da empresa que presta os 
serviços de manutenção e fornecimento de 
peças para nobreaks da Secretaria de Estado 
da FazendaJSEFAZ, corno excecão à ordem 
cronológica 	de 	pagamentos, 	para 
reestabelecinrento de energia estabilizada para 
o parque tecnológico relacionado ti 
Administração Tributária, visando atender as 
necessidades da SEFAZ e subsequente 
recolhimento de tributos pelos contribuintes, 


