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[orpo de Bombeiro • 

Cel. BM Raimundo Américo F. de Miranda 

PORTARIA 
N.0 410/2012-DDRH 

) 

Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no uso 
de suas atribuições de acordo com o Decreto 
n• 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar n• 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as Leis n• 
0628, de 01 de novembro de 2001, alterada pela 
Lei no 1031, de 21 de julho de 2006, que revoga 
o art. 4° e altera o art. 2• da referida Lei; Lei 
Complementar no 0019, de 25 de novembro de 
2002, alterada pela Lei Complementar no 0034, 
de 25 de abril de 2006, que altera o art. 3° da Lei 
citada; Lei Complementar n• 0034, de 25 de 
abril de 2006, que altera o art. 3° da Lei 
Complementar no 0019, de 25 de novembro de 
2002 e revoga o art. 4° da Lei Estadual no 0628, 
de 01 de novembro de 2001; Lei n• 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2° da Lei n• 
0628, de 01 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar no 062, de 06 de 
abril de 2010, que altera a Lei Complementar n• 
0034, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre 
os critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP e Lei 
Complementar no 064, de 21 de setembro de 
2010, que altera a Lei Complementar n• 0034, de 
25 de abril de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor 
do Processo n° 13.000.700/DP/DDRH/CBMAP, de 
26 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Promover o CB QPCBM JOSÉ 
CLÁ~DIO BATISTA DE OLIVEIRA, matricula 
274232, à graduação de 3° Sargento do Quadro 
Especial de Praças, do Corpo de Bombeiros 

Militar, por ter completado 20 (vinte) anos de 
efetivo serviço, a contar de 20 de agosto de 
2012. 

Art. 2° -ievo am-s 
' contrário. 

Ma p · P, 30 a osto de 2012. 

R•lm'rnl~~'"''~ M'~"'' · C•l BM ~~;~nrlantP. GP.rAI rln CBMAP 

PORTARIA 
N.0 411/2012-DDRH 

Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no 
uso de suas atribuições de acordo com o 
Decreto no 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar n• 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as Leis no 
0628, de 01 de novembro de 2001, alterada 
pela Lei no 1031, de 21 de julho de 2006, que 
revoga o art. 4° e altera o art. 2• da referida Lei; 
Lei Complementar no 0019, de 25 de novembro 
de 2002, alterada pela Lei Complementar n• 
0034, de 25 de abril de 2006, que altera o art. 3° 
da Lei citada; Lei Complementar no 0034, de 25 
de abril de 2006, que altera o art. 3° da Lei 
Complementar n° 0019, de 25 de novembro de 
2002 e revoga o art. 4• da Lei Estadual no 0628, 
de 01 de novembro de 2001; Lei no 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2• da Lei no 
0628, de 01 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar n• 062, de 06 de 
abril de 2010, que altera a Lei Complementar no 
0034, de 25 de abril de 21106, que dispõe sobre 
os critérios para a matrícula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP e Lei 
Complementar n• 064, de 21 de setembro de 
2010, que altera a Lei Complementar no 0034, 
de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para a matricula no Curso de 
Fnnnacão ciP. Cabos e Saraentos do Quadro 

Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor 
do Processo n° 13.000.701/DP/DDRH/CBMAP, 
de 28 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Promover o CB QPCBM 
ANTÔNIO CARLOS CORRÊA BOTELHO, 
matricula 273899, à graduação de .3° Sargento 
do Quadro Especial de Praças, do Corpo de 
Bombeiros Militar, por ter completado 20 
(vinte) anos de efetivo serviço, a contar de 20 
de agosto de 2012. · 

Art. 2" • Revo~g· e as di contrário. 

~ . 
capá P,· O de a 

\~ \~ ~ 
Raimundo rico Furtado dWira M 

Comandante Geral do CB 

PORTARIA 
N.0 412/2012-DDRH 

Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no uso 
de suas atribuições de acordo com o Decreto 
no 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar no 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as Leis no 
0628, de 01 de novembro de 2001, alterada pela 
Lei no 1031, de 21 de julho de 2006, que revoga 
o art. 4° e altera o art. 2" da referida Lei; Lei 
Complementar n• 0019, de 25 de novembro de 
2002, alterada pela Lei Complementar no 0034, 
de 25 de abril de 2006, que altera o art. 3° da Lei 
citada; Lei Complementar n• 0034, de 25 de 
abril de 2006, que altera o art. 3° da Lei 
Complementar no 0019, de 25 de novembro de 
2002 e)Elvoga o art. 4° da Lei Estadual no 0628, 
de 01 (!e novembro de 2001; Lei n• 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2• da lei n• 
0628, de 01 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar n• 062, de 06 de. 
abril de 2010, que altera a Lei Complementar no 
0034, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre 
os critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
·Especial . de Praças do CB~AP e Lei 

,, 
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Pâg. 02. 

Compfementar no 064, de 21 de setembro de 
2010, que altera a Lei Complementar no 0034 de 
25 de abril de 2006, que dispõe sobre' os 
critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor 
do Processo n° 13.000.702/DP/DDRH/CBMAP, de 
2G de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Promover o CB QJ>CllM JOSÉ 
RENATO PEREfRA DA PENHA, matricula 
274321, à graduação de 3° Sargento do Quadro 
Especial de Praças, do ·corpo de Bombeiros 
Militar, por ter completado 20 (vinte) anos de 
efetivo serviço, a contar de 20 de agosto de 
2012. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em 

contrário. ~ 

, Maca~·/ _P, 30 ag o de 2012 . 

';--\\.. 

érico Furtad ~ '!'rand~ - Cel BM 
om ndante Geral do CBMAP 

PORTARIA 
N.0 413/2012-DDRH 

Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Mlf/tar do Estado do Amapá, no 
uso de suas atribuições de acordo com o 
Decreto no 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar no 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as Leis n° 
0628, de 01 de novembro de 2001, alterada 
pela Lei rio 1031, de 21 de julho de 2006, que 
revoga o art. 4° e altera o art. 2° da referida Lei; 
Lei Complementar no 0019, de 25 de novembro 
de 20o'2, alterada pela Lei Complementar no 
0034, de 25 de abril de 2006, que altera o art. 3° 
da Lei citada; Lei Comple~e,.ntar no 0034, de 25 
de abril de 2006, que altera o art. 3° da Lei 
Complementar n° 0019, de 25 de novembro de 
2002 e revoga o art. 4° da Lei Estadual n° 0628, 
de 01 de novembro de 2001; Lei no 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2° da Lei no 
0628, de 01 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar no 062, de 06 de 
abril de 2010, que altera a Lei Complementar no 
0034, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre 
os critérios para a matrícula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP e Lei 
Complementar no 064, de 21 de setembro de 
2010, que altera a Lei Complementar ·n° 0034, 
de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para a matrícula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do ·Quadro 
Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor 
do Processo no 13.000.703/DP/DDRH/CBMAP, 
de 26 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Promover o CB QJ>CBM ELSON 
DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA, matricula 
274062, à graduação de 3° Sargento do Qua·dro 
Especial de Praças, do Corpo de Bombeiros 
Militar, por ter completado 20 (vinte) anos de 

. efetivo serviço, a contar de 20 de agosto de 
2012. 

Art. 2°
contrário. 

sposições em 

P O R'T A R I A 
N.0 414/2012-DDRH 

Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no uso 
de suas atribulcões de acordo com o Decreto 
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no 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar n• 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as Leis no 
0628, de 01 de novembro de 2001, alterada pela 
Lei n' .1031, de 21 de julho de 2006, que revoga 
o art. 4' e altera o art. 2' da referida Lei; Lei 
Complementar n• 0019, de 25 de novembro de 
2002, alterada pela Lei Complementar n• 0034, 
de 25 de abril de 2006, que altera o art. 3' da Lei 
citada; Lei Complementar n• 0034, de 25 de 
abril de 2006, que altera o art. 3" da Lei 
Complementar n• 0019, de 25 de novembro de 
2002 e revoga o art. 4• da Lei Estadual n' 0628, 
de 01 de novembro de 2001; Lei n' 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2° da Lei n• 
0628, de 01 de novembro de 2001, que <lispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar no 062, de 06 de 
abril de 2010, que altera a Lei Complementar n• 
0034, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre -
os critérios para a matrícula no Curso de 

· Forri1ação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP e Lei 
Complementar no 064, de 21 de setembro de 
2010. que altera a Lei Complementar n' 0034, de 
25 de abril de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para a matrícula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor' 
do Processo n• 13.000.704/DPIDDRH/CBMAP, de 
26 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Promover o CB QPCBM 
JAI!-~.91! DO AMARAL FREITAS, matrícula 
274178, à graduação de 3° Sargento do Quadro 
Especial de Praças, do Corpo de Bombeiros 
Militar, por ter completado 20 (vinte) anos de 
efetivo serviço, a contar de 20 de agosto de 
2012. 

PORTARIA 
N.• 415/2012-DDRH 

Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do i!stado do Amapá, no 
uso de suas atribuições de acordo com o 
Decreto no 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar no 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as Leis n• 
0628, de 01 de novembro de 2001, alterada 
pela Lei n• 1031, de 21 de julho de 2006, que 
revoga o art. 4° e altera o art. 2° da referida Lei; 
Lei Complementar n• 0019, de 25 de novembro 
de 2002, alterada pela Lei Complementar n• 
0034, de 25 de abril de 2006, que altera o art. 3° 
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da Lei citada; Lei Complementar no 0034, de 25 
de abril de 2006, que altera o art. 3' da Lei 
Complementar n' 0019, de 25 de novembro de 
2002 e revoga o art. 4° da Lei Estadual n• 0628, 
de 01 de novembro de 2001; Lei no 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2' da Lei no 
0628, de 01 de novembro de 2901, que dispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar n• 062, de 06 de 
abril de 2010, que altera a Lei Complementar n' 
0034, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre 
os critérios para a matricula no Curso de 
Formação oe Cabos e Sargentos do Quadro 
Espeçial de Praças do CBMAP e Lei 
Complementar no 064, de 21 de setembro de 
2010, que altera a Lei Complementar no 0034, 
de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor 
do Processo n• 13.000.705/DP/DDRH/CBMAP, 
de 26 de agosto de 2012. -

RESOLVE: 

PORTARIA 
N." 416/2012-DDRH 

Comandante Geral _ do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no uso 
de suas atribuições de acordo com o Decreto 
no 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar n' 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as Leis n° 
0628, de 01 de novembro de 2001, alterada pela 
Lei n' 1031, de 21 de julho de 2006, que revoga 
o art. 4° e altera o art. 2" da referida Lei; Lei 
Complementar n' 0019, de 25 de novembro de 
2002, alterada pela Lei Complementar n• 0034, 
de 25 de abri! de 2006, que altera o art. 3' da Lei 
citada; Lei Complementar n' 0034, de 25 de 
abril de · 2006, que altera o art. 3° da Lei 
Complementar n• 0019, de 25 de novembro de 
2002 e revoga o art. 4° da Lei Estadual no 0628, 
de 01 de novembro de 2001; Lei n• 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2' da Lei n• 
0628, dé 01 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar n• 062, de 06 de_ 

REMESSA DE MATÉRIA 
AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 
NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 
SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE 

LARGURA PARA TR~S COLUNAS, 
12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 
NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. FONTE ARIAL 10. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM. ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

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

02 RAC/REMES R$ 225,00- R$ 450,00 R$ 900,00 
SAPOSTAL 

Pág. 03 

abril de 2010, que altera a Lei Complementar n• 
0034, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre 
os critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP e Lei 
Complementar no 064, de 21 de setembro de 
2010, que altera a Lei Complementar n• 0034, de 
25 de abril de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor 
do Processo ri 0 13.000.7061DP/DDRH/CBMAP, de 
26 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Promover o CB QPCBM JOSÉ 
DO NASCIMENTO MACIEL, matricula 274283, à 
graduação de 3° Sargento do Quadro Especial 
de Praças, do Corpo de Bombeiros Militar, por 
ter completado 20 (vinte) anos de efetivo 
serviço, a contar de 20 de agosto d 2012. 

Art. 2° - Revogam-se as di~p sições em 
contrár' . ' - '\ 

Maca á/ P, 30 de a s o de ~12. 
\6\~ . 

R~imund ~o Furta o ~randa '. Cel M 
C mandante G ral do CBMAP 

PORTARIA 
N.0 417/2012-DDRH 

Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no 
uso de suas atribuições de acordo com o 
Decreto n• 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar n• 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as Leis n• 
0628, de 01 de novembro de 2001, alterada 
pela Lei n• 1031, de 21 de julho de 2006, que 
revoga o art. 4° e altera o art. 2' da referida Lei; 
Lei Complementar no 0019, de 25 de novembro 
de 2002, alterada pela Lei Complementar n' 
0034, de 25 de abril de 2006, que altera o art. 3° 
da Lei citada; Lei Complementar n• 0034, de 25 
de abril de 2006, que altera o art. 3° da Lei 
Complementar n• 0019, de 25 de novembro de 
2002 e revoga o art. 4° da Lei Estadual n° 0628, 
de 01 de novembro de 2001; Lei.n' 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2• da Lei n° 
0628, de 01 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar n' 062, de 06 de 
abril de 2010, que altera a Lei Complementar n• 
0034, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre 
os critérios para a matrícula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP e Lei 
Complementar no 064, de 21 de setembro de 
2010, que altera a Lei Complementar no 0034, 
de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para a matrícula no Curso de 
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Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor 
do Processo n• 13.000.707/DP/DDRH/CBMAP, 
de 26 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Promover o CB QPCBM 
MÁRCIO SANTOS DE OLIVEIRA, matricula 
274062, à graduação de 3° Sargento do Quadro 
Especial de Praças, do Corpo de Bombeiros 
Militar, por ter completado 20 (vinte) anos de 
efetivo ~erviço, a contar de 20 d gosto de 
2012. 

PORTARIA 
N.0 4181DDRH 

ições em 

Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no uso 
de suas atribuições de acordo com o Decreto 
no 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar no 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as Leis n• 
0628, de 01 de novembro de 2001, alterada pela 
Lei no 1031, de 21 de julho de 2006, que revoga 
o art. 4° e altera o art. 2° da referida Lei; Lei 
Complementar n• 0019, de 25 de novembro de 
2002, alterada pela Lei Complementar n• 0034, 
de 25 de abril de 2006, que altera o art. 3° da Lei 
citada; Lei Complementar no· 0034, de 25 de 
abril de 2006, que altera o art. 3• da Lei 
Complementar n• 0019, de 25 de novembro de 
2002 e revoga o art. 4• da Lei Estadual n• 0628, 
de 01 de novembro de 2001; Lei· n• 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2" da Lei n• 
0628, de 01 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar n• 062, de 06 de 
abril de 2010, que altera a Lei Complementar no 
0034, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre 
os critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP e Lei 
Complementar no 064, de 21 de setembro de 
2010, que altera a Lei Complementar n• 0034, de 
25 de abril de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para a matrícula no Curso de 
Formação de Cabos e ·sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor 
do Processo n° 13.000.708/DPIDDRHICBMAP, 
de 26 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Promover o CB QPCBM 
NEWTON RIDELL LOUREIRO FRAZÃO, 
matricula 306274, à graduação de 3° Sargento 
do Quadro Especial de Praças, por . ter 
completado 43 (quarenta e três) anos de idade, 

-,ntar de 22 de agosto de 2012. 
. . _Art. 2° - Revogam-se as ·~isposições em 

""""'o. M•~· 30' i.o~do 2012. 

eri o FurtatJo~M and~1Cel BM 
nd nte Geral do BMAP 

PORTARIA 
N.0 42512012-DDRH 

Comandante Geral do Corpo · 
de Bombeiros Militar dô Estado do Amapá, no 
uso de suas atribuições de àcordo com o 
Decreto n' 0011, de 03 de janeiro de 2011, Lei 
Complementar n• 065, de 21 de setembro de 
2010, e ainda em conformidade com as leis n• 
0628, de 01 d~ novembro. de 2001,. alterada 
pela Lei n• 1031, de 21 de julho de 2006, que 
revoga o art. 4" e altera o art. 2° da referida Lei; 
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Lei Complementar n• 0019, de 25 de novembro 
de 2002, alterada pela Lei Complementar n• 
0034, de 25 de abril de 2006, que altera o art. 3" 
da Lei citada; Lei Complementar n' 0034, de 25 
de abril de 2006, que altera o art. 3" da Lei 
Complementar n• 0019, de 25 de novembro de 
2002 e revoga o art. 4° da Lei Estadual n• 0628, 
de 01 de novembro de 2001; Lei n' 1031, de 21 
de julho de 2006, que altera o art. 2° da Lei no 
0628, de 01 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre promoção de Cabos e Soldados do 
CBMAP; Lei Complementar n• 062, de 06 de 
abril de 2010, que altera a Lei Complementar n' 
0034, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre 
os critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP e Lei 
Complementar .n• 064, .de 21 de setembro de 
2010, que altera a Lei Complementar no 0034, 
de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para a matricula no Curso de 
Formação de Cabos e Sargentos do Quadro 
Especial de Praças do CBMAP, e ainda o teor 
do Processo n° 13.000.740/DP/DDRHICBMAP, 
de 29 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

PORTARIA 
N." 427/2012-DDRH 

Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amaoá. no 1:so 
de suas 2tnt!u;ções de acordo com o 'oecreto n' 
00' ': de 03 de Janeiro de 2011 Lei Complementar 
n' 065 de 21 de se:en;bro de 2010. e ainda em 
cc:1form1dade corn as Leis n" 062H. oe c·1 de 
novembro de 2001, alterada pela Lei n• 1031. de 
21 de julho de 2006. que revoga o art. 4' e altera o 
art 2' da referida Lei: Lei Complementar n• 0019. 
de 25 de novemoro de 2002. alterada pela Lei 
Complementar n'· 0034. de 25 de abril de 2006. 
uue altera o art. 3' da Lei cilada: Lei 
Complemenlar n' 0034, de 25 de abril de 2006. 
que altera o ar. 3" aa Lei Complementar '1. 0019, 
de 25 de novembro de 2002 e revoga o art. 4" da 
Le1 Estadual n' 0628. de 01 de novembro de 2001· 
Lei n' 1031 de 21 de JUlho de 2005. que altera o 
ar!. 2'' da Lei n'' 0628. de C1 de novembro de 200'1. 
que d1spee soL~re promoção de Cabos e ·soldados 
do CBfv1AP Le, Complementar ri• 062. de 06 de 
abril de 2010. que altera a Lei Complementar n' 
0034 de 25 de abnl de 200G, que dispõe sobre os 
cri!P.rios para a matricula no Curso de Formação 
oe Cabos e Sargen:os elo Qi.Jadro Especial de 
Pr<:~ças do CBMAP e Le1 Complementar n' 064. de 
2' de !\elemllro de 2010. que allera a Lei 
Cornp!e:nentar n' 0034 de 25 de abril de 2006. 
Qll-? dispõe sobre os critérios para a matricula no 
Curso de Formação de Cabos e Sargentos do 
Quadro Especial de PrJças do CBMAP. e ainda o 
leor do Processo n• 
13 000 7 441DPIDDRHtCBMAP, de 04 de setembro 
de 2012 

RESOLVE: 

Art 1°- Promover o CB QPC8M ÂNGELO 
MENEZES SAC(3t.~ENTO. matrícula 339245. à 
gradc~ação de 3° Sargento do Quadro Especial de 
Praça~. do Corpo· de Bombeiros Mil!~r. por te1 
comple.!ado 43 (Quarenta e três) anos idade .a, 
conta• de Oi de setembro de 2012. · ' 

. . ~ .4rt 2" ·· Re•10gam)te as d;~'poslç~ es. em 
contrar.o/'\ 1 1. . , . . ;\ , 
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á:'T 1~ Ide setembro de 2(';12.• 

·~\_~ \0,. ~· 
co Furtado de Miranda • Cel BM 

oman ante Geral do CBMAP 

Secretarias de Estado 

®fuilij istração _j 
Maria Luiza Pires Picanço Cearense 

-
PORTARIA N•.Lf0q 12012.'SEAD. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Governo do Amapá, no uso da competência que lhe 
foi delegada pelos Decrelos n"s 1.497. de 16/10192. 
0148. de 23!01198 e lendo em visla o conlido no 
Processo -Protocolo Geral n' 40446/2012 , 

RESOLVE: 

Conceder Licença para Atividade Polilica. até o 15' 
dia seguinte da eleição do corrente ano, a ser usufruida 
pela servidora Valdinel Pinheiro Ferreira. ocupante 
do Cargo do Provimenlo Eletivo de Professor, Cadaslro 
n' 865001, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
E!llado do Amapá, lolada na SEED. nos lermos do 
Artigo 100. Parágralo Único. da Lei n' 00'66. de 
03:05193. a conlar de 07 de julho de 2012. 

Macapé·AP. e.m J ~de,!; ~iermbode 2012. 

MARIA LU12~ Pf{f~~NÇO CEAR NSE 
Secretária de 'f~~ da AdminiSira o 

PORTARIA N' l{O!J i2012· SEAD. 

A, SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Governo do Amapa. no uso ria ~ompcténcia que lhe 
foi delegada pelos 9ecrelcs n•s 1 407. de 16'1 0192. 
0148. de 23!01:98 c lnndo em visla o conlodo no 
Processo -Protocolo Geral n' 4556812012 • 

RESOLVE: 
Concedet Licença para AuvidLldc Po1ít1cn. até o 15° 

dia scguinle da eleição d~ corrente ano. a ser usuhuida 
pelo servidor Antonio A rol do Coutinho. occpantn do . 
Cargo de Provimento Eletivo de Prolessor. Cadastro n'' 
360139. perlencente ao Ouaclro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapã. iolado na Sf:ED. nos .ermos do 
Artigo 100. Parágrafo ún,co. da lei n' 0066. de 
03105,93. a conlar oc 07 de jUlho de 20 12 

Macapà-AP. em J~ dcSCfr~c de. 2012. 

MARIA LU12A Pjlfrc-,;~~AP.ENSE 
_ Sec~etária de E:stado da A~n~in~s?ração 

(Saúde 

I Lineu d~ Silva Facundes 

) 

Resolução n.• 059/12- CIB/AP. Macapá, 13 de julho de 2012. 

A Comiss~o lntergestorcs Bipartite do Amapá, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diàrio Oficial 
do Estado de 25 de março de 2009. e com fulcro nas 
deliberações da reunião Ordinária, realizada no dia 13 de 
julho de 2012; 

Considerando ~ TELESSAÚDE Brasil Redes na 
Atenção Básica, tem o objetivo de desenvolver ações de 
apoio á Alençao a Saúde e de Educação Pennanente das 
Equipes de Atençao Básica, visando a Educação para o 
lrabalho. 

Considerando a perspectiva de melhoria da 
qualidade do atendimento e ampliação de ações ofertadas 
por essas equipes. 

Considerando que a Secretaria de Estado da 
Saúde do Amapá - SESA-AP, através da Gerencla de 
Atenção Básica apresentou proposta ao · M,lnlstério da 
Saúde. pleiteando um núcleo do TELESSAUDE para o 
Estado, obtendo aprovaçM da proposta, conforme Portaria 
n". 1229 de 14 de junho de 2012. 

Resolve: 

Aprovar a Implantação de 01 (um) núcleo do 
TELESSAÚDE no Estado do Amapá no valor total de R$ 

• 750.000,00 (Setecentos e C1nqüenta Mil Reais), no qual 
todos os Municípios serão completados. 

Q L- r J. "' ~--, 
· ~os (:la'mpai6'D~arte \ 

-~C_!!-presidcnte da CIB·A? 



Macapá, 19.09.2012 

Resolução n.0 060!12- CIB;AP Macapá, 13 de julho de 2012. 

A Comissão ln1ergestores Bipartite do Amapá. no 
lJSO das atribuições que lhes são conferidas pelo 
Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diário Oficial 
do Estado de 25 de março de 2.009, e com fulcro nas 
deliberações da reunião Ordinária, realizada no dia 13 de 
JUlho de 2012: 

Cor~siderando o memo n° 14712012-
GRAB!SESA<AP, em que solicita a aprovação do Projeto de 
Equipe Saúde da Família Ribeirinha para o Distrito de 
Bailique do Município de Macapá. 

Considerando a Política Nacional de Atenção 
Básica-PNAB, Portaria n° 2.488 de 211to:2011. 

Conside~ando o Parecer favorável da Gerência de 
Atenção Basica da Secretaria de Estado da Saúde do 

·Amapa.' 

Resolve: 

Aprovar o Projeto de Implantação de 01 (uma) 
Equipe Saúde da Família Ribeirinha para o Distrito de 
Balllque do Múnicipio de Macapá. 

Resolução n.' 061/12- CIBIAP 
Macapá, 024 de agoslo de 2012. 

A Comissão lntergcstores Bipartite 
do Amapa. no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado 
no Diário Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e 
com fulcro nas deliberações da reunião ordinária, 
realizada no dia 05 de agosto de 2011; 

Considerando a Art 7'. Inciso 11 da 
Portaria n'. 2.226/09-GM, que institui no âmbito da 
PolitJca Nacional de Atenção Básica. o Plano Nacional de 
lmplanta_ção de Unidade Básica de Saude para as 
Equipes de Saúde da Familia. 

Considerando a apresentação de 
ordem de serviço para funcionamento da obra. 

Resolve: 

Aprovar a liberação da 2' parcela dos 
recursos da Construção da Unidade Básica de Saude da 
Familia dq bairro Borboleta no M~niclpio de ltaubal, 
conforme Art. 7', Inciso 11 da Portaria n' 2.226109-GM. 

71/CIB/2011. 
Art. 1° tornar sem efeito a Resolução n° 

[;
• I~ '-. 1\i.l· ,,(,, ~ 

arlos mpaio buU 
Vive-presidente da CIB-AP 

Resolução n.' 052/12- CIB/AP 
Macapá, 24 elo agosto de 2012. 

A Comissão lntergestores Bipartlte do 
Amapa, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diárto 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009. e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

. Considerando a Portaria n'. 1097/GM, de 
22 de ma10 de 2006, que define a Programação Pactuada e 
Integrada da Assistência em Saúde; 

Considerando a Portaria n'. 204/GM de 
29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiament~ e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os 
serv>ços, na forma de blocos de financiamento; 

Consi<!erando a Portaria n'. 161/GM de 
20 de janeiro de 2010, que defino o Protocolo' de 
Cooperação entre Enlos Públicos - · PCEP, como o 
>nstrumento q~e se de.stina a formação da relação entre 
gestores do S1stema Unico de Saúde quando unidades 
Públicas de saúde, hospitalares e ambulatoriais 
especializadas,_ lo~alizadas no território de um Munlcipio, 
estão sob gerenc1a de determ1nada unidade federativa e 
gestão de outra, e que determina o periodo de 12 meses 
para renovar esses Protoc:olos: 

Considerando a Resolução da ClT n• 
04 de t9 de julho de 2012, que dispõe sobro a pactuação 
Tripartite acerca das regras relativas às 
responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema único 
de Saúde (SUS) .. 

Resolve: 

Art. 1' Homologar os Protocolos de 
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Cooperação entre Entes Publicos-PCEP de acordo com os 
quadros ent anexo, com ilS respectivas Unidades que 
f>carão na Gestão Estadual. assim como a atualização dos 
quadros da Programação Pactuada lntegrada-(PPI). 

Art. 2' Homologar a lransferência do 
recurso para o Município de Porto Grande a partir da 
competência de setembro de 2012, que passa assumir a 
Gestão e Gerência da Unidade de Saúde, CNES 2019736 na 
ordem anual de R$ 800.640,00 (oitocentos mil, seiscentos e 
quarenta reais), previsto no TCEP da competência de 
agosto de 2011. acrescidO do valor anual de R$ 21.360,00 
(vinte. e um md trezentos e sessenta reais). referente 
projeção com base na sCrie histónca da produçao do 
município Totalizando valor anual do R$ 822.000,00 
(oit9centos o vinte e dois mil reais). 

c~h(·'" ·lt .\_ \Ç'àrlo~ l;ampaio uarte 
Vice-presidente da CIB-AP 

Republicado por ter saído com incorreções 
no diario oficial do Estado n<\5299 do dia 
29/0812012. 
-~---··· 

Resoluçao n.• 063/12- CIB/AP 
Macapa, 24 de agosto de 2012. 

A Comissão lntergestor~s Bipartite do 
Amapâ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP. publicado no Diário 
Oficial do Est•do de 25 de março d& 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 24 
de agosto de 20t 2. 

Considerando a portaria n'. 3123/GM, de 
07 de .dezembro de 2006, que homologa o Processo de 
adesao ao Programa de reestruturação dos Hospitais 
Filantrópicos no SUS. 

Considerando a apresentação pela 
Comissão da Avaliação do Plano Ooerativo Anual referente 
ao período de maio/2011 à ahrili2012, do Convênio n'. 
002/2007 firmado entre Secretaria de Estado da Saude e 
Soc1edade Beneficente São Camilo mantenedora do 
Hospital Escola São Camllo e São Luiz. 

Resolve: 

Aprovar da Avaliação do Plano 
Operativo Anual de 2011/2012, do Convênio n'. 00212007 
firmado entre Secretaria de Estado da Saúde do Amapá e 
Sociedade Beneficente São Camilo mantenedora do 
Hospital Escola São Camilo c São Luiz. 

" . 
r~;~r,,1,r'~ 
\ctfi'los ~ampalo 'ouarte 

Vice-president! da CIB-AP 

Resolução n.' 064112- CIB/AP 
Macapà, 24 de agosto de 2012. 

A Comissão lntergestores Blpartite do 
Amapá, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordlnâria, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Con,siderando a portaria n'. 3123/GM, de 
07 de dezembro de 2006, que homologa o Processo de 
adesão ao Programa de reestruturação dos Hospitais 
Filantrópicos no SUS. 

,, Considerando a Avaliação do Plano 
Operativo Anual referente ao periodo de maio/2011 a 
abril/2012, do Convênio n'. 00212007 firmado entre 
Secretaria .de Estado da Saúde e Sociedade Beneficente 
São Camilo mantenedora do Hospital São Camilo e São 

·Luis. 

Resolve: 

Aprovar o Plano Operativo 201212013 
que seril parte integrante do Convênio a ser afirmado entr~ 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá e Sociedade 
Beneficente sao Camllo mantenedora do Hospital SAo 
Camilo e São Luis. 

Resolução n." Uti51~012- CIB/AP 
Macapá, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Blpartlte do Amapá, no 
uso das atrlbulçOes que lhes são conferidas pelo 
Regimento Interno da CIB·AP, publicado no Diário Oficial 
do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro nas 
deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 24 de 
agosto de 2012. 

Considerando a Portaria Ministerial n• 1340, de 29 
de junho de 2012, que define a estratégia de aumento do 
aéesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos contando 
com três componentes: COMPONENTE I - Cirurgias de 
Catar~tas, COMPONENTE 11 - Ortopedia, 
Otornnolarlngologla, Urologia e Vascular e Oftalmologia e 
COMPONENTE 111 - Procedimentos definidos como 
Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade 
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considerados relevantes para ampliação do acesso, no 
contexto Inter-regional; 

Considerando os financiamentos específicos por 
componentes, onde no Art. 7' estabelece o montante 
anual, ainda para os exercícios de 2012 e 2013; com 
recursos financeiros distribuídos entre os três 
componentes definidos para cada ente; 

' Considerando o Art. 8' da portaria n• 1340/M.S que 
destina adicionais especificas para o componente I -
Cirurgias de Cataratas, conforme anexos IV e V; 

Considerando a necessidade do Estado em dar 
respostas as demandas reprimidas nas diversas 
especialidades. com características eletivas. 

Hc~oh:e: 

Art. 1' - Aprova• distribuiçao dos valores 
destinados ao Estado do Amapá, referente aos 
Componentes I, 11 e 111, conforme abaixo: 

"fiitõ-F'inãnceiro - AneXõ- 111 da Portaria n'. 1340; R$ 
2 160 329 41 
-éódir~é(:,)'Gestà Compon Compon Compon 
go tor o ente ente ente 
IBG I 11 111 
E i 
1600 I Estad Estad 631.061, 764.634, 764.634, 
00 o ual 30 06 06 
Gestáo Municloal o 00 0,00 0,00 
Gestão Estadual 631.061, 764.6_34, 764.634, 

.. . - , _____ _30 ____ L06 06 

Art. 2' Aprovar distribuição dos valores 
destinados ao Estado do Amapá, referente os anexos IV e 
V da referida portaria, co~forme abaixo: 
Teto Financeiro - Anexo IV e V da Portaria n° 1340: R$ 
217 880 62 

;~· i ·~'''''" ''"' l"'" ~~;:: .. ' -IBGE , utor ão Cirurgias de 

16õo· .. sãntã-na-- --t-Esta :=E-,sl:-a-t.oC:::a:!!ta:.:r=.•t:::a:__ __ _ 

69 ________ ----:-- _!!? ___ d ;::u::;•:c1+s_o_.o_5_1._32 __ _ 
1600 LaranJal do Esta Esta 24.299,73 27 Jari do dual 
16õo Oiapoque -- .;;E:.s,_ta-~E"'st"'a-l--------
50 do dual 21.209,54 
1600 : Mazagao Esta ""E'='s7ta!..-J------
40 do dual 19.202,69 

1600 Porto Grande Esta Esta 
53 do dual 
1600 Vitória do Esta Esta 
ao Jari do dual 
"16õo Tartarugalzin Esta Esta 

14.283,25 

14.802,72 

21.311,66 
70 , ho do dual 
16oo- ~Pedra Eiranc.-a=+~E~s;::-ta+;::E=-st::::a-t-------
15 do dual 9.092,97 

1600 Calçoene Esta Esta 
20 ' do dual. 

10.171,88 

1600 Amapá Esta Esta 
10 do dual 7.481,28 

16oo Ferreira Esta Esta 
23 Gomes do dual 5.878,47 

1600 Cutias do Esta Esta 
_2_! __ .._Araguarl do dual 5.101.48 
1600 · Stma do Es'7ta-+-:E;::s"'ta'---l--------
95. _____ Na-:i~ _____ d_o ___ t!_u~~-'--2_.7_79_,_40 ___ _ 

Li~s Pre~e f. ~ '- ~ ' ' . . ' . \. \. C!J\~s ampaio ~u;ne 
ce-pres dente da CIB-AP 

Resol uçao n.• 066/2012- CIB/AP 
Macapá, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Blpartlte do 
Amapá, no uso das atribuiÇões que lhes sao conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando a Portaria n• 2.206/09-GM de 
14 de setembro de 2011, que institui no âmbito da polltica 
NacJo~al de Aten~o Básica, o Programa de Requallflcação 
de Umdades BásJcas de Saúde e o respectivo Componente 
Reforma. 

Considerando .o Art. 10, Inciso li da Portaria 
n' 2.206/09-GM. 

Considerando a apresentaçao documental na 
Comissão lntergestores Blpartlte do Amapá. . 

Resolve: 

Homologar a Ordem de Inicio do Serviço 
para a reforma da Unidade Básica de Saúde de Cabralzinho 
no Município de Macapá. 

Resolução n.' 067/2012- CIB/AP 
Macapã, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Bipartile do 
Amapá, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publica~ no Dlllrlo 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 24 · 
de agosto de 2012. 

C~nslderand~.a Po_rtaria n• 2.206/09-GM de 



Macapá, 19.09.2012 

14 de setembro de 2011, que institui no amblto da política 
Nacional de Atenção Básica, o Programa de Requalificação 
de Unodades Basicas de Saúdo e o respectivo Componente 
Reforma. 

Considerando o Art. 10, Inciso li da Portaria 
n' 2.206109-GM 

Considerando a apresentação documental 
na Comissão lntergestores Bipartite do Amapá. 

Resolve: 

Homologar a Ordem de Inicio do Serviço 
para a Reforma, Pintura e Ampliação da Unidade Básica de 
Saudc Dr. Álvaro Corroa no Município de Macapfl. 

Resolução n.' 068120t2- CIBIAP 
Macapá, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Bipartite do 
Amapâ, no uso das atribuições que lhes sao conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando a Portaria n' 2.206/09-GM de 
14 de setembro de 2011, que institui no âmbito da polltica 
Nacional de Atenção Básica, o Programa de Requalificação 
de Unidades Básicas de Saúde e o respectivo Componente 
Reforma. 

Considerando o Art. 10, Inciso 11 da Portaria 
n' 2.206/09-GM. 

Considerando a apresentação documental 
na Com1ssao lntergestores Blpartite do Amapá. 

Resolve: 

Homologar a Ordem de Inicio do Serviço 
para a Reforma, Pintura e Ampllaçao da Unidade Básica de 
Saude Leozildo Fontoura no Município de Macapá. 

I 

Q~'s \~~p~;}, .Lrt?-? 
Vice-presidente da CIB-AP 

Resolução n.• 069/2012- CIB/AP 
Macapa, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Bipartite do 
Amapa, no uso das atrlbuiçOes que lhes sao conferidas 
pelo· Regimento Interno da CIB·AP, publicado no Diêrlo 
Oficial do Estado do 25 do março do 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordlnàrfa, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando a Portaria n' 2.206/0S·GM de 
14 de setembro de 2011, que institui no âmbito da política 
Nacional de Atenção Básica, o Programa de Requallficaçao 
de Unidades Básicas de Saude e o respectivo Componente 
Reforma. 

Considerando o Art. 10, Inciso li da 
Portaria n' 2.206/09-GM. 

Considerando a apresentaçao documental 
na Com1ssà0 lntergestorcs Bipartlte do Amapá. 

Resolve: 

Homologar a Ordem de Inicio do Serviço 
para a Reforma da Unidade Básica de Saude Perpétuo 
Socorro no Municlplo de Maca pá. 

Rosoluçao n.' 070/2012- CIB/AP 
Macapà, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Blpartlte do 
Amapa. no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Oiério 
Oficial do Estado de 25 de março do 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinária, ~eallzada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando a Portaria n' 2.206/09-GM de 
14 de setembro de 2011, que institui no âmbito da política 
Nacional de Atençao Bâslca, o Programa de Requaliflcaçao 
de Unidades Básicas de Saúde e o respoctlvo Componente 
Reforma 

Considerando o Art. 10, Inciso 11 da Portaria 
n' 2.206/09-GM. 

Considerando a apresentação documental 
na Comissão lntergestorcs Bipartite do Amapâ. 

Resolve: 

Homologar a Ordem do Inicio do Serviço 
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para a Reforma e Pintura da Unidade Bflsica do Saúde 
Congós no Municlpio de Macapá. 

(
. ~ 

\.. I . 

'·'' \ \ \ ., ~los tmpalo ~ua~ 
Vice-presld_:_nte da CIB-A_!'_ 

Resolução n.' 07112012- CIB/AP 
Maca pá, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Bipartite do 
Amapâ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB·AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas delijlerações ·cfa reunlao ordinária. realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando a Portaria n' 2.206/09-GM de 
14 cfe setembro de 2011, que institui no âmbito da política 
Nacional de Atenção Básica, o Programa de Roquallflcação 
de Unidades Básicas de Saúde e o respoctlvo Componente 
Reforma. 

"considerando o Art. 1 O, Inciso 11 da Portaria 
n' 2.206i09-GM. 

Considerando a apresentação documental 
na Comissão lntergestores Blpartlte do Amapa. 

Resolve: 

Homologar a Ordem de Inicio do Serviço 
para a Reforma e Pintura do Muro da Unidade Bâsica de 
Saude Lélio Silva no Município de Macapá. 

0 ~ \ \. un . , -\r ,, C~rlos ampa1o Juarte 
Vice-présidente dà CIB-AP 

Resolução n.• 072/2012- CIB/AP 
Maca pá, 24 de agosto de 2012 

A Comissao lntergestores Bipartite do 
Amapâ, no uso das atribuições que lhes sao conferidas 
polo Regimento Interno da CIB·AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinârfa, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando a Portaria n' 2.206/09-GM de 
14 de setembro de 2011, que institui no âmbito da polltlca 
Nacional de Atenção Básica, o Programa de Requalificação 
de Un1dadcs Básicas de Saúde e o respectivo Componente 
Reformo 

Considerilndo o Art. 10. Inciso 11 da Portaria 
n' 2.206/09-GM. 

Considerando a apresentação documental 
na Comissão lntergestores Bipartite do Amapâ. 

Resolve: 

Homologar a Ordem de Inicio do Serviço 
para a Reforma da Unidade Bâsica de Saude Rosa Moita no 
Município de Maca pá. 

( ~~- \·r..'!,--~- ~ 
lca\1os ~in paio O arte ( 
Vice-presidente da 1 B-AP 

Resolução n.• 07312012- CIB/AP 
Maca pá, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Bipartite do 
Amapá, no uso das atribuições que lhos são conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinârla, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando a Portaria n' 2.206/09-GM de 
14 de setembro de 2011, que institui no âmbito da política 
Nacional de Atençao Básica, o Programa de Requaliflcação 
de Uflídades Básicas de Saúde e o respectivo Componente 
Reforma. 

Considerando o Art. 10, Inciso 11 da Portaria 
n• 2.206/09-GM. 

Considerando a apresentação documental 
na Comissão lntergestores Blpartite do Amapâ. 

Resolve: 

Homologar a Ordem de Inicio d~ Serviço e 
liberação da 2' parcela para a Reforma da Unidade Básica 
de Saúdo do Bairro do Paraíso no Municlpio de Santana. 

Resolução n.• 074/2012- CIBIAP 
Macapà, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lnterQe.stores Blpartlte do 
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Amapa, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Regimento Interno da Ci6-AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunlao ordinária, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando a Portaria n' 2.206/09-GM de 
14 de setembro de 2011, que institui no âmbito da política 
Nacional de Atenção Básica, o Programa de 'Requalificaçâo 
de Unidades Básicas de Saúde e o respectivo Componente 
Reforma. 

Considerando o Art. 1 O, Inciso li da 
Portaria n' 2.206109-GM. 

Considerando a apresentação documental 
na Comissão lntergnstores Bipartito do Amapá. 

Resolve: 

Homologar a Ordem de InÍCIO do Serviço c o 
pagamento da 2' parcela para a Reforma da Unidade 
Básica de Saúde do Assentamento do Cruzeiro 
(Comunidade do Cruzeiro) no Município de Amapa. 

. Vice-~e~e7a~~Prt~ 
Resolução n.' 07512012- CIBIAP 
Macapá, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Bipartite do 
Amapá. no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando a Portaria n' 2.206/09-GM de 
14 de setembro de 2011, que Institui no âmbito da polltlca 
Nacional de Atenção Básica, o Programa de Requalificação 
de Unidades Básicas de Saúde e o respectivo Componente 
Relorma. 

Considerando o Art. 10, Inciso 11 da Portaria 
n' 2.206109-GM. 

Considerando a aprosoniaçào documental 
na Comissão lntergestores Bipartite do Amapá. 

Resolve: 

Homologar a Ordem de Inicio do Serviço e o 
pagamento da 2' parcela para a Reforma da Unidade 
Básica do Saúde do Assentamento do Piqulá (Comunidade 
do Piquiá) no Município de Amapá. 

~ Presidcnte:Js:AP Qi~' ~' J ~ •, \. ,\,.. 
li s ampaio uart 

Vice-presidente da CIB-AP 

Resoluçao n.' 076/2012- CIB/AP 
Macapá, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Blpartlte do 
Amapâ, no uso das atribuições que lhes sao conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberaç-ões da reunião ordinâria, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando o oficio n'142/2012-
GAB/SEMSA/PMS, do 16 de julho do 2012, que encaminha a 
deliberação n'002/2012-CMSS, com aprovação da 
devolução do servidor da FUNASA Sr. Jorge Luiz Morais 
para a Coordenação Estadual de Vigilância em Saude. -

Resolve: 

Homologar o retorno do servidor da 
FUNASA Sr. Jorge Luiz Morais, do Município de Santana 
para a Coordenação Estadual de Vigilância em Saúde. 

Q ~' ........... \. 
\Á ' \ ( \ ri~ :Sampaio buà'tte 

Vice·presidento da CIB·AP 

Resolução n.' 077/2012- CIB/AP 
Macapá, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergostoros Bipartite do 
Amapà, no uso das atribuições que lhes sao conferidas 
polo Regimento lntemo da CIB-AP, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro 
nas deliberações da rouniao ordinária, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando o oficio n'418/2012· 
SEMSAIPMPG, de 07 de agosto de 2012. que encaminha a 
deliberação n'OS/2012-CMSPG, com aprovação da 
devolução do servidor da FUNASA Sr. Nilson José Martins 
para a Coordenação Estadual de Vigilância em Saude. 

Resolve: 

Homologar o retorno do servidor da 
FUNASA Sr. Nilson José Martins, do Munlciplo de Porto 
Grande para a Coordenação Estadual de Vigilãncia em 
Saúde. 
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Resolução n.' 078/2012- CIB/AP 
Maca pá, 24 de agosto de 2012 

A Comissão lntergestores Bipartite do 
Amapã, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB·AP. publicado no Diário 
Oficial do Estado de 25 de março de 2009. e com fulcro 
nas deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 24 
de agosto de 2012. 

Considerando o oficio n' 014312012· 
SEGEP/NEAP/SEIMS, de '04 de julho de 2012, 
descentralizando o servidor da FUNASA Sr. Elcido José 
Rodrigues, Agente de Saúde Pública para a Coordenação 
Estadual de Vigilância em Saúde. . 

Considerando que o servidor reside no 
municip10 de Oiapoque. 

Resolve: 

Homologar a descentralização do servidor 
da FUNASA Sr. Elcido José Rodrigues, Agente de Saúde 
Pública da Coordenação Estadual de Vigilância em Saúde 
para desempenhar suas funções no Municlpio de 
Oiapoque. 

r -~ 
\H\f· t-,1' ., 
·drros\Sa'mpàro ~uah~ 

Vice-presidente da CIB-AP 

EXTRATO 
CONVÊNIO DE ESTÁGIO N'. 00212012- SESA 

Termo de convênio de estagio que entre si celebram o 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL • SENAC. 
para os fins nele declarados. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, pessoa 
jurldica de dire~o público interno, inscrita no CNPJ sob o n'. 
00.394.57710001-25, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, inscrito no CNPJ n'. 23.086.17610001· 
03, órgão público integrante da Administração Direta do Estapo 
do Amapá, com endereço na Av. Fab. n• 69, Centro, nesta 
cidade. doravante designada simplesmente CONCEDENTE. 
neste ato representado por seu Secretario de Saúde, nomeado 
pelo Decreto n' 0497, Sr. LINEU DA SILVA FACUNDES, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n'. 
1850735, inscrito no CPF (MF) sob o n'. 066.731.632-9t, 
residente e domiciliado na Avenida 16 de Julho, n' 1031, 
Bairro: Novo Buritizal, em Macapá-AP, e do outro lado como 
CONVENENTE, o SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL, através de seu 
Departamento Regional no Amapá. representado neste ato 
pelo Diretor Regional, Sr. JOSE IGUARASSU BEZERRA 
MONTEIRO, que resolvem celebrar o presente CONV~NIO, na 
conformidade das cláusulas e condições seguintes. que se 
obrigam a cumprir e respe~ar. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO FUNDAMENTO 
LEGAL: 

O presente CONV~NÍO tem respaldo legal no art. 23, 
§ único e art. 25, da Constttuição Estadual, Decreto Federal n• 
93.872/86, Decretos Estaduais n• 2042175 e 3854197. e no Art. 
1 16, caput da Lei n• 8666193. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: 
O presente CONVÉNIO tem por objeto oportunizar 

estágio profissional aos alunos regularmente matriculados no 
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL, curricular e extracurricular para os c ursos de 
Auxiliar e Técnico em Enfermagem. 

§ 1'. O Estágio propiciará aos alunos do ~>ENAC -
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMl;RCIAL a 
complementação do ensino e aprendizagem, \ •sendo o 
desenvolvimento dos conhecimentos nas áreas e >pecificas 
onde ocorrerão os estágios. de acordo com as ali' •dades da 
SESA. não implicando em vinculo empregatlcio d•' qualquer 
natureza. 

§ 2'. Os estágios serão realizados nas ui•idades de 
saúde da SESA, sendo do SENAC - SERVIÇ(' NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL a responsabilidade de 
contratar seguro de acidentes pessoais. 

§ 3'. Os estagiários se responsabilizarão pelos 
materiais pessoais de segurançn exigidos pela SESA, quando 
da execução dos trabalhos de estágio, tais como luvas. 
máscaras. sapatilhas, jaleco, entre oulros:.. '&:DJjij;iÇ;~.., 

CLÁUSULA TERCEIRA 11 
ESTÁGIO 

A duração do perlodo &.~~~~~~-~~ 
de 12 (doze) meses, com inicio na data de assin tura do Termo 
de Compromisso que senl celebrado entre o aluno e a SESA, 
com a interveniéncia do SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL, podendo ser prorrogado por 
igual periodo, por interesse da SESA. desde que em r1Jspeito à 
Cláusula Segunda deste Instrumento. ~ 

PARÁGRAFO ÚNICO: A carga horária ~ estágio 
será de no máximo 40 (quarenta) horas semanais, crHn jomada 
diária, dentro do horário de expediente do órgao ijo qual o 
aluno esteja prestando estágio. " 

CLÁUSULA QUARTA - DA REALIZ/ft;ÃO DO 
ESTÁGIO: 

O estágio dar-se-à nas áreas de interesse'da SESA, 
porém em atividades relacionadas com a formação acadêmica 
do estagiário, cabendo: 

a) a Diretoria-Geral do SENAC - SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, através de 
critérios próprios e regulamentares. após a solic~ação da 
SESA, encaminhar os estagiários, obedecendo as normas do 
estágio curricular compatlvel com a natureza das atividades a 
serem exercidas; 

b) ao estagiário, a obrigação de apresentar 
Relatório Bimestral de suas atividades de estágio á 
Coordenação do Curso ao qual esteja vinculado no SENAC -
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 
para convalidar as horas curriculares, devendo conter o visto 
do respectivo t~ular do Departamento onde o estágio se 
realizar; 
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c) ao t~ular de cada Departamento onde 
ocorrer o estágio enviar ao SENAC - SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, ao término do mesmo, 
Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pelo 
Estagiário, abrangendo a freqOência, carga horária e conduta 
profissional. 

d) os estagiários tem que ser fiscalizados 
obrigatoriamente pela Chefe de Enfermagem da SESA em que 
os alunos estiverem atuando e por seus mestres. não 
permitindo que o estagiário fique sozinho com o paciente. 

§ 1'. Os estagiários exercerão suas atividades sob a 
orientação e controle dos Departamentos onde forem alocados. 

§ 2'. A duração, orientação, supervisão e avaliação 
do Estagio serão acompanhadas, regularmente, pelo SENAC
SERVI~O NACIONAL DE ·APRENDIZAGEM COMERCIAL, 
através do setor próprio, fundamentada na normatização 
especifica do respectivo Curso Superior ao qual esteja 
vinculado o estagiário. 

CLÁUSULA NONA- DO FORO: 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do não 

cumprimento deste Instrumento, eventualmente não resolvidas 
no âmbito administrativo, as partes CONVENENTES elegem o 
FORO da cidade de Macapá, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas signatárias. 

Ma capá- P, 1 O de Setembro de 2012. 

EXTRATO 
CONVÊNIO DE ESTÁGIO N'. 00312012- SESA. 

TERMO DE CONV~NIO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O 
INSTITUTO MACAPENSE DO MELHOR ENSINO SUPERIOR 
·IMMES. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n'. 
00.394.57710001-25, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, inscrito no CNPJ n•. 23086.176/000t· 
03, órgão público Integrante da Administração Direta do Estado 
do Amapá, com endereço na Av. Fab, 69, Centro, nesta cidade, 
doravanle designada simplesmente CONCEDENTE, neste ato 
representada por seu secretario de saúde, nomeado-pelo 
decreto n'. 0679/2012. o Sr". LINEU DA SILVA FACUNDES, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n'. 
1850735, inscrito no CPF sob o n•. 066.731.632-91, residente e 
domiciliado na Avenida 16 de Julho, n• 1081, Bairro: Novo 
Bur~izal. em Macapá-AP, e o do outro lado como 
CONVENENTE, o INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO 
SUPERIOR S.S. L TOA, instituição privada de ensino superior, 
CNPJ n' 04.t59.72710001-77, credenciado pelo Ministério da 
Educação • MEC, através da Portaria n' 960, de 27 de março 
de 2002, localizado em Macapá. Amapa, com endereço na Rua 
Jovino Dinoá, 2085, Centro, doravante - designado 
simplesmente IMMES, neste ato representado por sua Diretora 
Geral, Prol". OLISETH S CORREA, brasileira, solleira, 
pedagoga, portadora da Cédula de Identidade n'. 087244 -
SSP/AP e do CPF (MF) n'.575. 167.902-49, residente e 
domiciliado nesta capital, resolvem celebrar entre si o presente 
convênio, em conformidade com as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL: 

O presente Convênio têm respaldo legal no art. 23, 
Parágrafo Único e Art. 25 combinado com o art. 12 §4° da 
Constituição Estadual, Decreto Federal n. 93.872/86 e 
Estaduais n. 2042175 e 3854/97, no Art. 116, caput, da Lei n' 
8666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJEí'O: 
Este Convênio tem como objeto oportunizar estagio 

profissional ,aos acadêmicos regularmente matriculados no 
IMMES, curricular e extracurricular para os cursos de 
Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. 

§ 1°. O Estágio propiciará aos acadêmicos da IMMES 
a complementação do ensino e aprendizágem, visando o 
desenvolvimento dos conhecimentos nas áreas especificas 
onde ocorrerão os estágios, de acordo com as atividades da 
SESA, não implicando em vinculo empregatício de qualquer 
natureza. 

§ 2". Os estágios serao realizados nas unidades de 
saúde da SESA, sendo do IMMES a responsabilidade de 
contratar seguro de acidentes pessoais. 

§ 3'. Os estagiários s 
materiais pessoais de segurança e · 
da execução dos trabalhos de estágio, 
mascaras, sa~atilhas, jaleco, entre outros. 

CLAUSULA_ TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO 
ESTÁGIO: 

A duração do período de estágio observará o limite 
de 12 (meses), com inicio na data de assinatura do Termo de 
Compromisso que será celebrado entne o acadêmico e a 
SESA, ·com a interveniência do IMMES, podendo · ser 
prorrogado por igual periodo, por Interesse da SESA, desde 
que em respeito à Cláusula Segunda deste Instrumento .. 

PARÁGRAFO ÚNICO ,... A éarga horária do estágio 
será de no máximo 40 (quarenta) hora.s semanais, corTi.jorriada 
diárta, dentro do horário de expediente do órgão no qual o 
acadêmico esteja prestando estágio. . · 
~ÁUSULA SÉTIMA- DOS RECURSO$ ORÇAMENTARIO~:_ 

O estágio não poderá acarrétar Onus para 
administraçao pública. 
_ CLÁUSULA O!JAVA- OA VIG~NCIA: 

I 
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O presente Convênio vigoraré por prazo 
determinado, contados a partir da data de sua assinatura. 
garantindo-se um prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado e/ou modificado, através de Termos Ad~ivos, bem 
como rescindido, de comum acordo entre as partes ou 
unilateralmente por qualquer uma delas, mediante a 
comunicação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO -O encerramento antecipado 
deste Convênio nM prejudicará os estágios já iniciados. 

CLÁUSULA NONA- DOS CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos serão tratados diretamente com a 

Comissão de ttica e Coordenação do Curso nas Unidades 
Hospitalares/Rede de Saúde. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO: 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do não 

cumprimento deste Instrumento, eventualmente não resolvidas 
no ámbilo administrativo, as partes CONVENENTES elegem o 
FORO da Cidade de Macapá, com exclusao de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas signatárias. 

Macapá (AP), 10 de setembro de 2012. 

LI S 
SECRETÁRIO DE ES DO DA SAÚDE 

CONCEDENTE 

EXTRATO 
TERMO ADinVO CONVENIO N'. 004/2010 • SESA. 

QUARTO TERMO ADITIVO ao CONvtNIO N'. 004110 • SESA, que 
entre si celebram o ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a UNIVERSIDADE 
FEOI!RAL DO AMAPÁ fUNIFAP) através da FUNDAÇÃO MARCO 
ZERO. para os fins nele declarados. 

GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurldlca de 
Direito Interno Público. inscrito no CNPJ N'. 00.394.577/0001-25, p01 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. inscrito no 
CNPJ/MF sob o n'. 23.086.17610001-03. doravante denominada 
CONCEDENTE, neste ato representada por seu Secretario de Saúde. 
nomeado pelo decreto n•. 0679/2012, o S,.. LINEU DA SILVA 
FACUNOES, brasileiro. casado. portador da cédula de identidade n•. 
1850735. inscrito no CPF sob o n•. 066.731.632-91, residente e 
domiciliado na A•. 16 de Julho. n' 1031. Bairro: Novo Bur~izal, em 
Macapa-AP. e de oulro lado como CONVENENTE a UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAPÁ, doravante denominada UNIFAP. autarquia 
especial de ensino superior. vinculada ao Mlnlstêrto da Educação. 
in~ita ao CGCIMF sob o n' 34.868.25710001-81, sediada Campus 
Umversitário Marco Zero do Equador, Rodovia JK. Km 02. Macapá 
(Estado do Amapá), CEP: 68902-260, neste ato representada por seu 
Re~or, Prol. Dr. JOSÉ CARLOS TAVARES CARVALHO, doravante 
denominado CONVENENTE, brasileiro, designado através do Decreto 
Pre~dencial n•. de 04 de Julho de 2006, portador da carteira de 
identidade n• 117.846-AP, CPFIMF n•. 208.750.252-20, resldenle e 
domiciliado a av TRA 06 TUPIS, n'. 75. bairro: Muca, Macapâ (AP) e 
como executora a FUNDAÇAO MARCO ZERO. Inscrita no CNPJ:. n• 
09.514.35910001-51, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n• 
3006 Bairro. Santa Rita, CEP n' 66.901·256, Macapã/AP. neste ato 
representada por seu Representante Legal Sr'. Ci.EIA MESQUITA 
ISABEL DA SILVEIRA, brasileira. portadora· do RG. t.262.972. Natural 
de Abadiânla-GO, CPF n' 505.290.21t-53, residente e domiciliada na 
Rua Paraná, 129!>-AP n'502. doravante denominada FUNDAÇÃO 
MARCO ZERO, resolvem celebrar o presente Termo Adnivo 
subordinado as cláusulas e condições seguintes. que se obrigam a 
cumprir e respeitar integralmente, em observancla ao art 57 Inciso 11. 
§§, 1' e 2' da Lei Federal8.866193, com nova redação dada pera lei n'. 
9.648, de 27/05/1998. JUSTIFICATIVA n'. 013/2012 • UCCINSP/SESA, 
Parecer Jurldico n•. 93312012 - ASSEJURISESA, de acordo com o 
Proces~o Administrativo n'. 2012/55700- SESA, de prorrogação do 
Convênio n'. 00412010 - SESA, firmado com a UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAPÁ {UNIFAP) através da FUNDAÇÃO MARCO 
ZERO e que se obrigam a cumprir e respeitar. 

CLAUSULA PRIMEIRA- 00 OBJETO: 
O presente Termo Aditi•o tem por objeto a alteraçAo da 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA • DA VIG~NCIA E . DA 
PRORROGAÇÃO, e seus respectivos aditivos. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO: 
O estipulado na CLÁUSULA D~CIMA QUARTA • DA 

VIGeNCIA E DA PRORROGAÇÃO do CONVtNIO N'. 00412010 -
SESA passara a vigorar com a seguinte redação: 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA • DA VIG~NCIA E DA 
PRORROGAÇÃO: 
O presente Convênio terá sua vigência prorrogada por um periodo de 60 
(sessenta) dias, a contar de 031091t2 a 01111112. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇAci: 
As partes confirmam e ratfficam as demais Cláusulas do 

CONTRATO ORIGINAL. aqui nao referidas, na forma como se aCham 
originalmente redigidas, e que neste ato e ocasião. são totalmente 
ratificadas, para todos os fins de direito as quais permanecem 
inaHeradas por seu Instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA- DA PUBLICAÇAO: I 
Deverá ser Providenciada. como condição de efiCácia, a 

publlcaçAo desle lermo aditi•o. em extraio no OlMo Ollclal do Estado, 
até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinalura. de\'endo 
esta ocorrer no prazo de 20 (•inte) dias, a contar daquela data, 
conro~me disposto no artigo 61, parágrafo primeiro da Lei n•. 8.866193. 

Por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente 
Instrumento em 03 (três) ~as de igual te01 e fo~ma, na presença de 02 
(duas) testemunhas que também no fim assinam. 

Macapé-AP, 03 de Setembro de 2012. 

EXTRATO 
CONTRATO N" 024/2012 • SESA 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O GOVERNO 00 ESTADO 00 PN.PI'Á, 
ATRAVÉS DA St:CRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE COMO 
CONTRATANTE E A EMPRESA: VL EMPREENDIMENTOS 
TURISTICOS LTOA EPP, COMO CONTRATADA, PARA OS 
FINS NELE DEClARADOS. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AIIAPÁ Pessoa· 
Jurldlca de Dire~o Interno PllltiOo, Inscrito rit -CPJ N" 
00.394.5n/0001·25, por Intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAúDE, Inscrito no CNPJ/MF sob o n' 
23;086.176/0001-03, <ioravante denominada CONTRATANTE,. , 

.. 



Macapá, 19.09.2012 

como sede na Avenida FAB. N" 069, Bairro: Central, Macapâ
AP. neste ato representada por seu SecretArio de Saúde, 
nomeado pelo Decreto n" 0679/2012, de 08/03/2012. o Sr. 
LINEU DA SILVA FACUNDES. brasileiro, casado, CPF n• 
066.731.632-91, e R.G. 1850735, residente e domiciliado â Av. 
Dezesseis de Julho, n• 1.031, Bairro: Novo Burltlzal, 
Macapâ/AP, e do ou1ro lado. corno CONffiATADA a empresa 
VL EMPREENDIMENTOS TlJRISTICOS LTDA EPP, pessoa 
jurldica de dlretto privado, inscrita no CNPJ sob o n• 
02.209.80610001·10, com sede na SHIN CA 01, Lote A, Bloco 
A, Salas 358 e 359, Shopping Dect< Norte - Lago Norte, 
Bras fila- DF, neste ato representado pelo Sr. JUAN CARLOS 
DANTAS, brasileiro, càsado, Inscrito no CPF (MF) sob o n• 
373.220.281-04 e RG n• 992718 SSP/DF. residente e 
domiciliado na SMPW, Quadrá 04, Conj. 06, Casa 12. resolvem 
firmar o presente contrato de prestação da serviços, 
observando as condições seguintes que se obrigam a cumprir e 
respetter Integralmente. 
CLÁSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 

O presente corrtrato tem respaldo legal no Art. 37, 
inciso XXI, da CF/1988; Lei n". 4.320, de 17/03/1964; Lei n" 
10.191;2001, Lei n" 10.520/2002, do decreto n"3.555/2000, Lei 
n•. 8.666. de 21106/1993 e suas atterações posteriores; Lei 
Complementar n". 101, de 04/05/2000. n•. 123/06 e demalS 
cominações legais; Decreto N" 3931, de 19 de Setembro de 
2001, vinculado a proposta da Contratada, ao Pregão 
Eletr6nlco n• 00412012 e 023/2012, constente nos au1os do 
Processo AdministraUvo N" 2012/58481. 
CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em 
agenciamento de viagens, compreendendo a prestação de 
serviços de reserva, a emissão e marcação de assentos de 
passagens aérea. flwlal e terrestre nacionais, e serviços 
correlatos como translado terrestre na sede da contratante 
quando solic~ado, mediante requisição (modelo padrão) em 
Ta rifa Econ6mlca, Normal e Promoclonal, visando garantir a 
operacianalizaçâo integral para os pacientes e 
acompanhantes, doadores e acompanhantes, dos 
beneficiários do Programa de Tratamento Fora do 
Domicilio (PTI'DJ. da secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá - SESA. 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIG~NCIA: 

O presente Contrato vigerã por t 2 (doze) meses e 
terá por termo IniCial a data de sua assinatura, 23/08/2012 e 
por termo flnaJ o dia 22108/2013, podendo ser prorrogado por 
perfodos subseqüentes iguais e sucessivos até o limite de 60 
(sassenta) meses, nos termos do art. 57. 11, da Lei n" 8.666/93. 
CLÁUSULA SEXTA- DO VALOR CONffiATlJAL: 

6.1. O valor máximo estimado para atender um 
perfodo de ~2 (doze) meses, na equlsiÇáo de passagens 
aéreas é de R$ 7.686.000,00 (Sete mllhlies, seiscentos e 
oitenta e seis mil reais) para o valor estimado global e RS 
640.500,00 (Seiscentos e qu~enta · nllentos reais) 
para o valor estimado mensal; · · .' . oe:;:;;--\ 

6.2. Os valores c . . m anterior são 
meramente estimativos, podendo variar dur te a execução do 
contrato. não cabendo à contratada quaisquer direitos caso não 
sejam atingidos durante o prazo de vigência deste contrato: 

6.3. Sobre os valores pagos a tttulo de aquisição de 
passagens estimadas em RS 7.686.000,00 (Sete mUhóes, 

· seiscentos e oitenta e seis mil reais), incidirá o percentual de 
desconto sobre o. valor da comissão recebida pela agencia de 
10% (Dez por cento), apresentado por ocesláo da 
apresentação das propostas; 

6.4, o valor máximo descr~o no item 6.3 é meramente 
estimativo. não cabendo à co~tratada qualquer direito caso não 
seja alcançado durante a execução do contrato; 

6.5. o contratante, como forma de incentivo à 
obtenção da melhor tarifa promocional ou reduzida disponl~el 

, no momento da requisição e/ou compra do bilhete. reduzira o 
desconto contratual pela Agência de viagens sobre o valor das 
tarifas dos bilhetes de passagens adquiridos, da segwnte 
forma: 

1 -em tOO%. quando o bilhete contemplar descontos 
•guais ou superiores a 50% da tar»a básica ou cheia: 

11 -em 50%. quando·o desconlo for na faixa de 30 a 
40%: 

111 - em 25%. quando o desconto for na faixa de 1 5 a 
29%: 

IV- em 10%, quando o desconto for na faixa de 5 a 
1~~0. • 
CLÁUSULA SÉTIMA- DA DOTAÇAO ORÇAMENT ARIA: 

7 .1. As despesas com a execução do present~ 
instrumento ocorrerão à conta do Programa De Trabalho n 
10.122.0t40.2522, através da Fonte 216 e Elemento .De 
Despesa 33.90.33 (Passagem e despesas com locomoç.ao). 
o valor máximo estimado para 12 (doze) meses, na aqurs~ção 
de passagem aérea é dé RS 7.666.000,00 (Sete mllhoes, 
seiscentos e oitenta e seis mil reais), sendo empenhado 
para cobertura total do Contrato o valor de R$ 640.500,00 
(Seiscentos e quarenta mil ! quinhentos reais), através da 
Nota de Empenho n• 2012NE06299, de 23 de Agosto de 
2012, que dará suporte a referida despesa. . 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA FISCALIZAÇAO: 

12.1. A execução dos serviços será objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avali~ção por 
representante da Secretaria de Estado da. Saude. com 
atribuições especificas. devidamente designadas pela 
autoridade competente, acompanhadas nomeado atrav_és de 
PQrtaria e acompanhados pelo Gestor Geral da fiScahzaçao dos 
contratos. . 

12.2. Para constatação do desempenho dos servrços 
prestados pela agência contratada. a contratante poderá no 
momento· da requisição do bilhete efetuar consuna em no 
mfnimo 03 itrés) agênélas de turismo e/ou diretamente nas 
companhias. buscando os valores dispo~lbifizados neste 

• momento, para confirmação da base tarifária do ·bilhete a ·ser.' 
emitido cuja documentação resultante sefá .. anexada ·ao 
processo de pagamento para posterior confrontação . ao 
relatório encaminhado pela agencia contratada; . 

12.3. A fiscalização de que trata esta <:láusuta nao 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contr~tada, inclusive 
perante terceiros. por qualquer irregut~ridade. resultante de 
imperfeições técnicas. vlc1os red1bltonos, .ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferio!._C. n~ ocorr,êncla 
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desta, não Implica co-responsabilidade do Contratante ou de 
seus ?~entes e prepostos (art. 70 da Lei n• 8.666193). 

12.4. Ainda para efeitos de fiscalização. fiCa a 
Conlralada obrigada a apresentar. mensalmente, a qu~ção de 
encargos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA VALIDADE E EFICÁCIA: 

15.1. O presente Contrato só terá validade depois de 
assinado pela autoridade competenle da Secretaria de Estado 
da SàUde, e adquirindo eficácia após a data de sua assinatura. 

15.2. Incumbirá ao Contratante providenciar a 
publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais 
'od~ivos no 'Diário de Oficial', que é condição indispensável 
para sua elicácia, será providenciada pela administração até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura. para 
oc01rer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- 00 FORO: 

· · 16.1. Fica ele~o o foro da Cidade de Macapá. como 
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do 
presente instrumento, que não possam ser resolvidas 
administrativamente. com expressa renuncia de qualquer outro. 
por mais privilegiado que sejam. 

Macapá (APJ, 23 de agosto de 2012. 

~i'OO:~~' ~--

EXTRATO 

DASAÚDE 
E 

CONTRATO N° 02512012- SESA. 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE E A EMPRESA S. K. O. LIMA & 
CORTES LTDA-EPP. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, pessoa 
jurfdica de direito público interno, inscrHa no CNPJ sob o n•. 
00.394.577/0001·25, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, com Inscrição no CNPJ n•. 
23.086.17610001.03, órg~o público integrante da Administração 
Direta do Estado do Amapá, com endereço na Av. Fab, 69, 
Centro. nesta cidade. doravante designada simplesmente 
CONTRATANTE. neste ato representada por seu Secretário de 
Saúde nomeado pelo Decreto N' 0679/2012, o Sr. LINEU DA 
SILVA FACUNDES, brasileiro. casado, portador da cédula de 
identidade n•. 1850735. inscrito no CPF sob o n•. 066.731.632· 
91, residente e domiciliado na Avenida 16 de Julho, n' 1.081, 
Bairro: Novo Bur~izal, em Macapá-APe de outro lado, como 
CONTRATADO, a S. K. O. LIMA & CORTES LTDA • EPP, 
pessoa jurldica de dire~o privado. sociedade empresarial 
limttada, inscrHa no C.N.P.J. sob o li' 09.4g7,2g410001·83. com 
sede na Av. Wattor Lopes Cruz, n' 1.373, Bairro: Nova Brasilia, 
CEP. 68.925-000, Santana - Amapá, neste· ato representada 
pelos seus sócios, Sra. SILVANA KEILA DE OLIVEIRA LIMA 
E SILVA. brasileira. casada em regime de comunhão parcial de 
bens. inscrita no RG sob o n' 258921 PTC·AP e CPF (MF) 
687.194.852·04, residente e domiciliada na Av. Waller Lopes 
da Cruz. n' 1.373, Bairro: Nova Brasília, CEP. 68.925·000. 
Santana- Amapá, JUVÊNCIO DA SILVA E SILVA, brasileiro, 
casado, autônomo, inscma no RG sob o n' 004605 PTC·AP e 
CPF (MF) n' 209.337.622-91, residente e domiciliado na Av. 
WaHer Lopes da Cruz. n' 1.373, Bairro: Nova Brasllia, CEP. 
68.925.000. Santana • Amapá, celebram · o presente 
CONTRATO, sujeitando-se a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n' 8.6661g3 e 
aHerações posleriores, mediante as cláusulas ·e condições 
seguintes. que se obrigam a cumprir e respeitar integralmente: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL: 
Este contrato tem respaldo legal na Lei 10.52012002, 

Lei Federal N' 8.666/93, Lei Federal N' t0.19t/2001, Decrelo 
393112001. Decreto n• 5.450/2005, Lei Complementar 
12312006. Decreto 6.204/2007 e subsidiariamente na Lei n• 
8.666/93 e suas alterações, decorrente do Processo 
Administrativo n• 2012151848, Pregão Eletr6nico· N• 
028/2012, oriundo do Proc. n• 2011176938 • CPUSESA. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
O presente contrato ~~~· JmO objeto a prestação de 

serviços de manutenção e recupuoção de 02 (dois) barcos a 
serem utilizados pela Coordenadona de Vigilância em Saúde, 
em madeira de lei, com especiflcBções e qu ntldas 

· no Anexo I deste instrumento. · 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA 

· 3.1 • Este contrato terá vigência a pari da data de 
sua assinatura, a contar de 3010812012, permanecendo a sua 
duração até a entrega total dos serviços ora contratados. que 
deverá ocorrer no prazo mãximo de 45 (quarenta e c1nco) d1as 
corridos. 

CLÁUSULA SÉTIMA· DO VALOR E DA FONTE DE 
RECURSO: 

7.1 • As despesas com execução total deste contrato 
totalizam o valor estimado de R$ 160.000,00 (Cento e 
sessenta mil reais), conforme cronograma de desembolso que 
correra à conta de Dotação Orçamentária consignada no, 
Programas de Trabalho: 10.542.0130.2276, Fonte: 216. 
Elemento de Despesa: 33.90.39, sendo empenhado 
inicialmente o valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil 
reais) conforme Nota de Empenho 2012NE06320. 

' CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA • DA VALIDADE, 
EFICÁCIA E PUBLICAÇÃO: 

13.1· O presente CONTRATO só terá validade 
depois de assinado pela autoridade competente da Secretaria 
de Estado da Saúde, e adquirindo eficácia ap6s a data de sua 
assinatura. 

· 13.2· Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a 
publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais 

· aditivos no 'Diário de Oficial', que é condição indispens:lvel 
pàra aua eflcâcia, será providenciada pela administração até o · 
quin!õ"iliãillii do mês seguinte ao da sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA· DO FORO: 
14.1· Fica eleito o foro da Cidade de Macapá, como 

competente para dirimir quaisquer quest6es oriundas do 
presente instrumento. que nao possam ser resolvidas 
administrativamente. com expressa renuncia de qualquer outro, 
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por mais privilegiado que sejam. 

Macapá/AP, 30 de agosto de 2012. 

ACUNDES 
SECRETÁRIO DE TADO DA SAÚDE 

CONTR. TANTE 

EXTRATO 
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N" 138/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 2012/54786 • SESA. 

Ao quinto dia do mês de setembro do ano de dois e 
mil e· doze. reunlram·se nesta Secretaria de Estado da Saúde. 
localizada na Av. Fab. 69. Centro- Macapá- AP. as PARTES 
abaixo qualificadas, para firmarem o PRESENTE TERMO DE 
AJUSTE DE CONTA E RECONHECIMENTO DE DIVIDA nas 
condições que se seguem: 

· I -O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa 
Jurldica de Direito Interno Publico. Inscrito no CPJ n•. 
00.394.577/0001·25, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE DO ÀMAPÃ, pessoa jurldica de direito 
público, inscrita no CN('J sob o n•. 23.086.17610001.03. 
situada na Av. Fab, 69, Centro - Macapá - AP. neste ato 
representada pelo Excelentissimo Senhor Secretário da.Saúde. 
Sr'. LINEU DA SILVA FACUNDES. brasileiro. casado, 
portador da cédula de identidade n•. 1850735, inscrito no CPF 
sob o n•. 066.731.632-91 e: 

11 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 
NORTE S.A., inscrito no CNPJ sob o n' 0034.597.955/0003-51, 
localizada na Rua Odilardo Silva. n• 2970, neste ato 
representado por seu procurador, Sr. JOSÉ RENATO LEAL 
DE MOURA, portador do CPF N" 686.505.402-44 e RG n• 
3355125/SSPIPA, Rod. Augusto Montenegro, SIN, KM 12, 
Agulha, Belém/PA. 

CLÁUSULA 1' - DO OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERISTICOS 

CLÁUSULA 2'- DO VALOR 
CLÁUSULA 3'- DA QUITAÇÃO PLENA 
CLÁUSULA 4'- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
CLÁUSULA 5'- DO FORO . 
CLÁUSULA 6'- DAS DISPOSIÇOES FINAIS 
CLÁUSULA 7'- DA PUBLICAÇÃO: 

· CLÁUSULA l' - DO OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERISTICOS: 

1.1 -O presente TERMO DE RECONHECIMENTO 
DE DiVIDA tem por objeto a liquidação do valor devido pela 
Secretaria de Eslado da Saúde do Amapá, bem como o 
reconhecimento da divida, relativa ao fornecimento dos gases 
medicinais realizado no mês. de Julho/2012, constantes no 
Processo Administrativo n•. 2012154786 • SESA. 

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

CONTA E RECONHECIMENTO D.E DÍVIDA é de R$ 
365.464.09 (Trezentos e cinqüenta e cinco mil quatrocentos · 
e sessenta e quatro reais com oito centavos), com os 
recursos alocados conforme labela abaixo e conforme nota de 

h 2012NE06739 d 31/09/2012 em_]l9n o e 
PTRES MODALIDADE RUBRICA 

10.302.0160.2471 EstlmaUvo 33.90.30 
FONTE MES VALOR 

101 Julho/12 355.464,08 
TOTAL 355.464,08 

• CLAUSULA 3 -DA QUITAÇAO PLENA . 
3.1 - O recebimento do valor estabelecido na 

Cláusula·2' do presente TERM(i) DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, Importa em total quitação da 
divida mencionada na Cléusula 1 •. 

CLÁUSULA 4'- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
4.1-0 presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 

RECONHECIMENTO ·DE DIVIDA tem seu fundamento 
baseado nas previsões legais dos artigos 59 da lei 8666/93, 
artigo 37 e 63 da Lei n•. 4.320. de 17 de março de 1954, 
Decreto Federal 93872/86M Parecer Jurldico n• 649/2012 • 
ASSEJURISESAIAP e Parecer Jurldlco n• 2012 
ASSEJURJSESAIAP. 

. CLÁUSULA 5'- DO FORO·/~~~:::> 
5.1 - As partes elegem a como un1co 

competente para a soluçao de questões ou de 1 lerpretações 
divergentes com base neste instrumento que. amigavelmente, 
não puder resolver. o Foro da Justiça. Estadual, Comarca de 
Macapá-AP, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

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

observado o prazo legal. compromete-se a publicar o extrato 
resumido do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA; 
- - 6.2- A Seéretaria de Estado da SÕúde do Amapá, no 
prazo legal de 05 (cinco) dias. obriga-se a. enviar cópia fiel do 
presente TERMO DE AJUSTE DE . CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ao Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Amapé; 

6.3- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA elaborado em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, sendo uma para a Secretaria da Saúde 
do Amapã, outra para a empresa: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE S.A., e uma para constar dos autos 
do Processo Administrativo n•. 2012154786- SESA; 

6.4 - Cabe a empresa comprovação da regularidade 
· fiscais municipais. Estaduais e Federais, apresentado as 

devidas Certidões Negativas para fins de receber o que foi 
reconhecido: 

6.5 - Fica declarado nulo o contrato havido entre as 
partes sem o devit J processo licitalório, conforme reza o artigo 
59, Parágrafo Único da Lei. n•. 8.666193 e suas devias 
alterações. 

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

RECONHECIMENTO DE DIVIDA deverá ser publicado em . 
resumo no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias 
ou até o quinto dia útu~o mês se_guinte ã contar da data de sua 
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assinatura, confonne prevê o parágrafo único do art. 51 da Lei' 
n•. 8.666/93. 

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

Macapá-AP. 05 de Setembro de 2012. 

LINEU wES 
SECRETÁRIO DE ESTADP-DA SAÚDE 

EXTRATO 
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N' 119/2012- SESA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2006/74601 • SESA 

Ao sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil 
e doze, reuniram-se nesta Secretaria de Estado da Saúde, 
localizada na Av. Fab. 69, Centro- Macapá- AP, as PARTES 
abaixo qualificadas, para firmarem o presente TERMO DE 
AJUSTE DE CONTA E RECONHECIMENTO DE DtvlDA nas 
condições que se seguem: 

I -A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AI\')APÁ, pessoa jurídica de direito púb)ico, inscrita no CNPJ 
sob o n•. 23.086.176/0001-03, situada na Av. Fab, 69, Centro
Macapâ - AP, neste ato representada pelo Excelentíssimo 
Senhor Secretário da Saúde, Sr". LINEU DA SILVA 
FACUNDES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n•. 1850735, inscrito no CPF sob o n'. 066.731.632-
91 e: 

11 -COOPERATIVA DE PRODUTORES DE MÓVEIS 
DO AMAPÁ- UNIMÓVEIS, com CNPJ n' 03.878.666/0001-35, 
sito é Avenida Ataide Teive n•. 2141-A, Bairro: Santa Rita. 
Macapá/AP, neste ato tendo representado pelo seu presidente 
o Sr. HILDERSANDRO DE CARVALHO ARAUJO. brasileiro, 

. empresârío, união estável, portador do RG: 234429 SSP/AP e 
CPF n•. 449.945.322-49, residente à Av. Diógenes Silva, n•. 
2681, Bairro: Buritizal, Macapá/AP. 

ÍNDICE 
CLÁUSULA 1' - DO OBJETO E SEUS 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS . 
CLÁUSULA 2'- DO VALOR 
CLÁUSULA 3'- DA QUITAÇÃO PLENA 
CLÁUSULA 4'- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
CLÁUSULA 5'- DO FORO 
CLÁUSULA 6'- DAS DISPOSIÇOES FINAIS 
CLÁUSULA 7'- DA PUBLICAÇÃO 
CLÁUSULA 1' - DO OBJETO E SEUS 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: 
1.1- O presente TERMO DE AJUSTE OE CONTA E 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem por objeto a liquidação 
do valor devido pela Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, 
bem como o reconhecimento da dívida, relativa a aquisição de 
107 peças de colchão hospitalar med. 1.88x88x14- D33 com 
revestimento e capa na cor azul e 27 peças de colchão 
hospitalar med. 1.50x75x70- D28 com revestimento e capa na 
cor azul, conforme fatura devidamente atestadas por 06 (seis) 
servidores. constantes do Proces~o-Adm · Ivo n•. 
2006n4601 - SESA. • 

CLÁUSULA2'-DOVALO . 
2.1 - O valor do presente O AJUSTE DE 

CONTA E RECONHECIMENTO DE DiviDA é de R$ 28.010,70 
('ii:lte e oito mil dez reais com setenta centavos), que será 
pago có<n os recursos alocados conforme tabela abaixo e 
conforme nota(!~ empenho 2012NE06549 de 31108/2012. 

PTRES MODALIDADE RUB.RtCA l · 
10.302.0160.2471 Ordinário 33.9~ 

~--~F~O~NT~E~---t'NMO~T~A'F~IS~C~A~L-+--v~A~LOR -] 

107 oooo15 28.010.70 1 

VALOR TOTAL GERAL (R$) 28.010,70 l 
CLAUSULA 3'- DA QUITAÇÃO PLENA: 
3.1 - O recebimento do valor estabelecido na 

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

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

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem seu fundamento 
baseado nas previsões legais dos artigos 59 da lei 8666/93, 
artigo 37e 63 da Lei n•. 4.320, de 17 de março de 1964, 
Dacrelo Federal 93872/86, PARECER JURÍDICO N' 784/2012 
- ASSEJURISESA e PARECER JURÍDICO N' 800/2012 -
ASSEJURISESA. 

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

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

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

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

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

6.3- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA elaborado em 03 (três) vias 
de igual teor e foiTTla, sendo uma para a Secretaria da Saúde 
do Amapá, outra para a empresa: COOPERATIVA DE 
PRODUTORES DE MÓVEIS 00 AMAPÁ - UNIMÓVEIS, e 
uma para constar dos autos do Processo Administrativo n'. 
2006n4601- SESA; 

6.4- Cabe a empresa comprovação da regularidade 
fiscais municipais, Estaduais e Federais, apresentado as 
devidas Certidões Negativas para fins de receber o que foi 
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reconhecido, conforme exigência legal do art. 29 da Lei n• 
8.666/93; 

6.5 - Fica declaratlo nulo o contrato havido entre as 
partes sem o devido processo licitatório, conforme reza o artigo 
59, Parágrafo Unico da Lei. n•. 8.666/93 e suas devia.; 
alterações. 

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

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA deverá ser publicado em 
resumo no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias 
ou até o quinto dia útil do mês seguinte à contar da data de sua 
assinatura, confonne prevê o parágrafo único do art. 61 da Lei 
n•. 8.666/93. 

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

== . 1 ~embro de 2012. 
c..~~~ 

LINEU DA" ES 
SECRETÁRIO DE ESTAÓéfDA SAÚDE 

JUSTIFICATIVA N°. 005/12 • UCC/NSP/SESA 

RATIFICO NA FORMA DE LEI 
( -"'~2012. 

LINEU 0A.::>I1:1Fl'A'CUNJ?ES 
SECRETARIO DE ESTA~O DA SAUDE 

Trata-se de justificativa ol?jetivando a alteração da 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGENCIA, para fazer face ao 
1' TERMO ADITIVO ao CONTRATO N". 004/2011 • SESA, 
celebrado com a empresa: BIONEXO DO BRASIL L TOA. 

Justifica-se· a alteração do instrumento supra em razão 
da necess1dade de dar continuidade ao referido contrato, 
ficando sua vigência prorrogada por um periodo de 12 (doze) 
meses a contar de 31/05/12 a 31/05/2013, resguardado desta 
forma o interesse público que rege a administração. 

Pelo exposto, para salvaguardar os interesses da 
administração desta Secretaria, em observância ao art. 57 
inciso 11. §§. 1° e 2° da Lei Federal 8.666/93. com nova redação 
dada pela Lei n°. 9.648, de 27/05/1998, Parecer Jurfdlco n•. 
728/2012 - ASSEJURISESA, de acordo com o Processo 
Administrativo n'. 2012124546 - SESA, através de termo 
aditivo, por acordo entre as partes e devidamente justificada, 
bem como~ determino sua publicação no Diário Oficial do 
Estado para que produza condiç~ eficácia deste ato. 

~~-AP,31 demaiode2012. 

i 

·~-
Talná Vanessa das Chagas Ribeiro 

Chefe da Unidade de contratos e Convênios 
Decerto n• 4514 de Setembro de 2011 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO CONTRATUAL 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N°. 004/2011 o 

SESA, que entre si celel)ram o ESTADO DO PN.AP Á, através 
da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a empresa: 
BIONEXO DO BRASIL LTDA para os Iins nele declarados. 

O GOVERNO DO ESTADO DO PN.APÁ. pessoa 
1uridica de d·lfeito publico interno. inscrita no CNPJ n•. 
00.394.57710001-25, por intermédio da SECRETARIA OE 
ESTADO DA SAÚDE, inscrito no CNPJ n'. 23.086.176/0001-
03. órgão público integrante da Administração Direta do Estado 
do Amapá. com endereço na Av. Fab, 69, Centro, nesta cidade. 
doravanle designada simplesmente CONTRATANTE. neste ato 
representada per seu Secretario de Saúd~. nomeado pelo 
decreto n'. 0679/2012, o Sr". LINEU DA SILVA FACUNDES, 
brasileiro. oasaqo, portador da cédula de identidade n°. 
1850735. inscrílo no CPF sob o r.0 • 066.731.632-91 :residente e 
dom1c11iado na Av. 16 de Julho. n' 1031. Bairro: Novo Burltizal, 
em Macapá-AP, e de outro lado a empresa: BIONEXO DO 
BRASIL L TOA. pessoa jurídica de direito privado interno 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas sob N:0 04 069.709/0001-02, situada à Avenida 
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n°.: 936. 7° andar- conjunto 71 
do mesmo edifício no Bairro do Brooklin, Município e Comarca 
de São Paulo. Estado de São Paulo, neste ato representada. 
por seu procurador Sr". MAURICIO DE LAZARRI BARBOSA, 
brasileiro, divorciado, engenheiro, titular da cédula de 
identidade RG n•.: 7.481.000- SSP/SP e inscrito no Cadastro 
de Pessoas Flsicas sob CPF/MF n•.: 074.797.828-Q2, residente 
e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 
na Rua Jasmim, n'.: 850, apto n•.: 194, Bairro Chácara 
Primavera, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo 
subordinado as cláusulas e condições seguintes, que se 
obrigam a cumprir e respeitar integralmente. em observância 
ao artigo 65 paragrafo 11 - por acordo entre as partes, letras a), 
b) da Lei FedEiral 8.666/93. com nova redação dada pela Lei 
N°. 9.648, de 27/05/1998, JUSTIFICATIVA N". 00512012 -
UCC:NSP/SESA, PARECER JURÍDICO N". 728/20XX -
ASSEJURiSESA, de acordo com o PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N". 2012/24546 - SESA de TERMO 
ADITVO do CONTRATO N". 004/2011- SESA, firmado com a 
empresa: BIONEXO DO BRASIL LTDA. que se obrigam a 
cumprir e respeijar. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto a alteração da CLAUSULA 
TERCEIRA - DA VIGÊNCIA e seus aditivos, que entra em 
vigência a pa~" de sua assinatura. . _ 

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇAO: O 
prazo de vigência estipulada na Cláusula Terceira do 
CONTRATO N". 00412011 • SESA passam a vigorar, 
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respectivamente. com as seguintes redações: 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA: O presente Contrato 
terá sua vigência prorrogadª por 12 (doze) meses, ficando 
prorrogado a partir do dia 31105!2012 até o dia 31/05120!3. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇAO: As 
partes confirmam e ratificam as demais cláusulas do 
CONTRATO ORIGINAL, aqui não referidas, na forma corno se 
acham originalmente redigidas, e que neste ato e ocasião. são 
letalmente ratificadas, para todos os fins de diretto ais quais 
Permanecem inalteradas por este Instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA- DA PUBLICAÇÃO: Deverá 
ser providenciada. como condição de eficácia, a publicação 
deste termo aditivo, em extrato no. Diário Oficial do Estado. até 
o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura. 
devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, a contar 
daquela data, conforme disposto no artigo 61, parágrafo 
primeiro da Lei N". 8.666/93. 

Por estarem assim, 1ustos e concordes, as partes 
assinam o presente inslrU'nento em 03 (três) v\as de igual teor 
e forma, na presença de 02 (duas) testemtr,has que também 
no fim assinam. 

MacepA-AP, 31 de Maio de 2012. 

.c:~~ UNE 
SECRETÁRIO DE ESTADIJ> DA SAÚDE 

CONTRATANTe 

EXTRATO 
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N' 126/2012 • SESA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2012/40466 o SESÁ 

Ao quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil 
e doze, reuniram-se nesta Secretaria de estado da Saúde, 
localizada na Av. Fab, 69, Centro- Macapa - AP, as PARTES 
abaixo qualificadas, para firmarem o presente TERMO DE 
AJUSTE DE CONTA E RECONHECIMENTO DE OlVIDA nas 
condições que se seguem: 

I- A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 00 
AMAPÁ, pessoa jurfdica de direito público, inscrita no CNPJ · 
sob o n•. 23.086.176/0001-03, situada na Av. Fab, 69, Centro
Macapá - AP, neste ato representada pelo Exoelentissimo 
Senhor Secretário da Saúde, Sr". LINEU DA SILVA 
FACUNDES, brasileiro, casado, pcrtado'r da cédula de 
identidade n•. 1850735, inscrito no CPF sob o n•. 066.731.632-
91 e; 

11- AIRTON PEREIRA DA SILVA ME, com CNPJ n• 
34.841.460/0001-64, sito à Rua Domingos Marreiros, n•. 1769, 
Bairro: Fátima, Belém!PA, neste ato tendo como representante 
legal a Sr. AIRTON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, portador 
do CPF n•. 031.954.732-92, RG: 1975542 - SEGUP/PA,, 
residente e domiciliada ã Rua Domingos Marreiros, n•. 1769, 
Bairro: Fátima, Belém/PA. 

INDICE 
CLÁUSULA 1' - DO OBJETO E SEUS 

ELEMENTOS CARACTERISTICOS ~ 
CLÁUSULA 2'- DO VALOR 
CLÁUSULA 3'- DA QUITAÇÃ EN 
CLÁUSULA 4'- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
CLÁUSULA 5'- DO FORO 
CLÁUSULA 6'- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
C~USULA 7'- DA PUBLICAÇÃO 
CLAUSULA 1' - DO OBJETO E SEUS 

ELEMENTOS CARACTERISTICOS: 
1.1- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 

RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem por objeto a liquidação 
do valor devido pela Secretaria de Estado da Saúde do Ama pé, 
bem como o reconhecimento da divida, relativa à prestação 
dos serviços de hospedagem e fornecimento de alimentação 
para atender aos pacientes e acompanhantes inscrit9s no 
Programa de Tratamento Fora do Domicilio -PTFD, no mês de 
Junho de 2012, conforme fatura devidamente atestada por 02 
(dois) servidores, constantes do Proeesso Administrativo n•. 
2012140466- SESA. 

CLÁUSULA 2'- DO VALOR: 
2.1 - O valor do presente T!=RMO DE AJUSTE DE 

CONTA E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA é de R$ 
104.679,00 (Cento e quatro mil seiscentos e setenta e nove 
reais), que será pago com os recursos alocados conforme 
tabela abaixo e conforme nota de empenho 2012NEOB476 de 
29/0812012. 

PTRES MODALIDADE RUBRICA 

10.122.0140.2522 Ordinário 33.90.39 

FONTE NOTA FISCAL VALOR 

101 000228 104.679,00 

VALOR TOTAL GERAL R$ 104.679,00 
CLAUSULA 3'- DA QUITAÇAO PLENA: 
3.1 - O recebimento do valor estabelecido na 

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

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

RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem seu fundamento 
baseado nas previsões legais dos artigos 59 da lei 8666/93, 
artigo 37e 63 da Lei n•. 4.320, de 17 de março de 1964, 
Decreto Federal 93872/86, PARECER JURÍDICO N' 734/2012 
- ASSEJURISESA e PARECER JURÍDICO N' 83112012 -
ASSEJURJSESA. 

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

competente para a solução de questOes ou de interpretações 
divergentes com base _neste instrumento que, amigavelmente, 
não puder resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca. de 
Macapá-AP, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, 
de q~alquer outro, por mai~_P.r.ivilegiado que seja; 

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

observado ó prazo legàl, compromete-se a publicir o extrato 
resumido do presente TERMO DE AJUSTE DE· CONTA E. 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA; 

6.2- P.. ~&tãria de Estado da Saúde do Amapá, no 
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prazo legal de 05 (cinco) dias .• obriga-se a enviar cópia fiel do 
presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ao Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Amapâ; 

6.3- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA elaborado em 03 (trés) vias 
de igual teor e forma. sendo uma para a Secretaria da Saúde 
do Amápá, outra para a empresa: AIRTON PEREIRA DA 
SILVA ME. e uma para constar dos autos do Processo 
Administrativo n'. 2012140466- SESA; 

6.4- Cabe a empresa comprovação da regularidade 
fiscais municipais, Estaduais e Federais, apresentado as 
devidas Certidões Negativas para fins de receber o que foi 
reconhecido, conforme exigência legal do art. 29 da Lei n' 
8.666193: 

6.5 - Fica declarado nulo o contrato havido entre as 
partes sem o de~ido processo licitalório, conforme reza o artigo 
59, Parágrafo Unico da Lei. n'. 8.666193 e suas devias 
alterações. 

CLÁUSULA 7•- DA PUBLICAÇÃO: 
7.1 • 0 presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA deverá ser publicado em 
resumo no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias 
ou até o quinto dia útil do mês seguinte à contar da data de sua 
assinatura. conforme prevê o parágrafo único do art. 61 da Lei 
n•. 8.666193. 

Assim sendo, estando as PARTES justas e 
acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTA E RECONHECIMENTO DE DIVIDA, para que produza 
seus jurldicos e legais efeitos. 

-~:~""" . l\NEU DA S -, 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAUDE 

EXTRATO 
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N' 12912012 • SESA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2012153112 • SESA 

Ao quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil 
· e doze, reuniram-se nesta Secretaria de Estado da Saúde, 

tocalitada na Av. Fab, 69, Centro- Macapá -AP. as PARTES 
abaixo qualificadas, para firmarem o presente TERMO DE 
AJUSTE DE CONTA E RECONHECIMENTO DE DIVIDA nas 
condições que se seguem: • . 
. I- A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUOE DO 
AMAPÁ, pessoa jurídica de· direito público, inscrita no CNPJ 
sob o n'. 23.086.17610001-03, situada na Av. Fab, 69, céntro
Macapá - AP, neste ato representada pelo Excetentlssimo 
Senhor Secretário da Saúde, Sr". LINEU DA SILVA 
FACUNDES, brasileiro, casado, portador da cédula. de 
identidade n•. t850735, inscrito no CPF sob o n•. 066.731.632-
91 e: 

11- AIRTON PEREIRA DA SILVA ME, com CNPJ n• 
34.841.460/0001-84, sito.~ Rua Domingos Marrelros, n•. 1769, 
Bairro: Fátima, Belém/PA, neste ato tendo como representante 
legal a Sr. AIRTON PEREIRA DA SILVA,·brasileiró, portador 
do CPF n•. 031.954.732,92, RG: 1975542 - SEGUPJPA,, 
residente e domiciliada à Rua Domingos Marrelros, n'. 1769, 
Bairro: Fãtima, Belém!PA. 

iNDICE 
CLÁUSULA 11 

- DO ~BJE SEUS 
. ELEMENTOS CARACTERISTICOS • ' . 

· CLÁUSULA 2' ~ 00 VALOR 
CLÁUSULA 38 - DA QUITAÇ PLENA 
CLÁUSULA 41 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
CLÁUSULA 5' - DO FORO 
CLÁUSULA 61 - DAS DISPOSIÇOES FINAIS 
CLÁUSULA 7•- DA PUBLICAÇÃO 
CLÁUSULA 1' - DO OBJETO E SEUS 

ELEMENTOS CARACTERISTICOS: 
1.1 -O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem por objeto a liquidação 
do valor devido pela Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, 
bem como o reconhecimento da divida, relativa à prestação · 
dos serviços de hospedagem e fornecimento de alimentação 
para atender aos pacientes e acompanhantes Inscritos no 
Programa de Tratamento Fora do Domicilio • PTFD, no perlodo 

. de 01 de julho a t5 de julho de 2012, conforme fatura 
. cevidamente atestada por 02 (dois) servidores, constantes do 

Processo Administrativo n•. 2012/53112- SESA. 
CLÁUSULA 2'- DO VALOR: 
2.1 - O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE 

CONTA E RECONHECIMENTO DE DiviDA é de R$ 62.339,50 
(Cinquenta e dois mll trezentos e trinta e nove reais com 
cinquenta centavos). que será pago com os recursos 
alocados conforme tabela abaixo e conforme nota de 
emoenho 2012NE06475 de 2910812012. 

PTRES M)DALIDADE PERIODO 

10.122.0140.2522 Estimativo 
Ot a 15de 

Julho de 20t2 

RUBRICA FONTE NOTA VALOR 'FISCAL 

33.90.39 
t01 00000230 52.339,50 -

VALOR TOTAL GERAL (R$1 52.339,50 
CLAUSULA 3'- DA QUITA AO PLENA: ç 
3.1 - o recebimento do valor estabelecido na 

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

CLÁUSULA 41
- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

4.1 - O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E. 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem seu fundamento 
baseado nas previs6es legais dos artigos· 59 da lei 86EÍ6193, 
artigo 37e 63 da Lei n•. 4.320, de t7 de março de 1964, 
Decreto Federal 93872/86, PARECER JURIDICO N' 82312012 . 
- ASSEJURISESA e PARECER 'JURIDICO· N• 84312012 -
ASSEJURISESA. 

CLÁUSULA 5' - DO FORO: . -..__,___ 
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5.1 - As partes elegem neste ato como único 
competente para a solução de questões ou de interpretaçõe·s 
divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, 
não puder resolver, o Foro da Justiça Estadual. Comarca de 
Macapâ·AP, com exPressa renúncia, por si e seus sucessores, 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 

. CLÁUSULA 61
- DAS DISPOSIÇOES FINAIS: 

6.1 - A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, 
observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato 
resumido do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA; 

6.2- A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, no 
prazo legal de 05 (cinco) dias., obriga-se a enviar cópia fiel do 
presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ao Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do 1,\mapá; 

, 6.3- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA elaborado em 03 (três) vias 
de Igual teor e forma, sendo uma para a Secretaria da Saúde 
do Amapá, outra para a empresa: AIRTON PEREIRA DA 
SILVA ME, e uma para constar dos autos do Processo 
Administrativo n•. 2012/53112-SESA; 

6.4- Cabe a empresa comprovação da regularidade 
.. fiscais municipais, Estaduais e Federais. apresentado as 

devidas Certidões Negativas para fins de receber o que foi 
reconhecido, conforme exigência legal do art. 29 da Lei n• 
8.666193; 

6.6- Fica declarado nulo o contrato havido entre as 
partes sem o devido processo licitatório, conforme reza o artigo 
59, Parágrafo Único da Lei. n•. 8.666193 e suas devias 
atteraç6es. 

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

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA deverá ser publicado em 
resumo no Diário Oficial do Estado, no prato de 20 (vinte) dias 
ou até o quinto dia útil do mês seguinte á contar da data de sua 
assinatura, conforme prevê o parâgrafo único do art. 61 da Lei 
n•. 8. 666/93. . 

Âssim sendo, estando as PARTES justas e 
acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTA E RECONHECIMENTO DE DiviDA, para que produza 
seus jurídicos e legais efeftos. 

Macapá-AP, 05 de Setembro de 2012. 

. 

LINEU 
SECRETAR AÚDE 

EXTRATO 
JUSTIFICATIVA N'. 013112 • UCC/NSPISESA: 

RATIFICO NA FORMA DE LEI 
EM: 0310912012. 

LINEU DA SILVA FACUNDES 
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE 

Trata-se de justificativa objetivando a alteração do 
prazo estipulado na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA • DA 
VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, e seus respectivos 
aditivos, para fazer face ao 4• TERMO ADITIVO ao 
CONVÊNIO N'. 004/2010 - SESA, celebrado com a 
UNIVERSIDADE FEDERAL 00 AMAPÁ (UNiFAP) através da 
FUNDAÇÃO MARCO ZERO. 

Justifica-se a alteração do instrumento supra em razão 
da necessidade de atender ao MEMO n•. 5912012· 
GETESISESA, para a realização de finalitação dos módulos 
constantes no Cronograma de realização do Curso de 
Especialização em Saúde da Famflla, ficando sua VIgência 
prorrogada por um período de 60 (sessenta) dias a contar 
03109112 a Ot/11/2012, resguardado desta forma o interesse 
público que rege a administração. 

Pelo exposto, para salvaguardar os interesses da 
administração desta Secretari1. em observancia ao art. 57 
inciso 11, §§, 1° e 2° da Lei Fedt I 8.666193. com nova redação 
dada pela Lei n'. 9.648, da 2710511998, Parecer Jurldlco n'. 
93312012 - ASSEJURISESA, de acordo com· o Processo 
Administrativo n•. 2012155700 - SESA. através de termo 
aditivo, por acordo entre as partes e devidamente justificada. 
bem como, determino sua publicação no Diãrio Oficial do 
Estado para que produza cóndições de eficácia deste ato. 

Comissão Permanente de Licitação 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: 2011189288 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24. inciso X da Lei 8.666193 e 
alterações posteriores. 
ADJUDICADO: Ehzabeth Santos doi; Reis. CPF n' 

. 2G8,284.99t-15 
OBJETO: Locaçllo de 1móvel urbano para atendimento da 
Unidade Mista de Saúde do município de Oiapoque- UMS. 
Recurso orçamentário n~ Açi!o: 2472 - Elemento de 
Despesa: 33.90.36- Fonte: 101 
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Valor est1mado mensal: R$ 12.000,00 (doze m11 rea1s). 
Valor estimado global RS 144.000.00 (cento e quarenta e 
quatro mil reais). Este valor está estimado para um período de 
até 12 (doze) noescs. ' 

SenhOr Secretário, 

Submetemos ·a elevada consideração de Vossa 
Excelência. a ptesente justificativa que tem como objeto manter 
acordo 'de vontades entre a Secrelana de Estado da Saude. 
CNPJ n•. 23.086.17610001·03, doravanle denominada 
Contratante e a Sra. Elizabeth Santos dos Reis, portadora da 
cédula de identidade n•. 1074950 SSPIGO e do CPF n• 
268.284.991·15, designada Contratada, paduando dessa forma 
a locação de um imóvel para se111ir como posto base da 
Unidade Mista de Saúde do Município de Oiapoque - AP. com 
localização na Avenida Veiga Cabral. n' 181. ba11ro Central. 

T ai justificatwa ora em comento, caractenza-se pela 
necessidade de locaçllo de um 1móve1 por e&ta secretaria no 
município de 01apoqueiAP. para luncionamento da Unidade 
Mista de Saúde daquele muniCípio. No caso em comento. o 
contrato anteriOr, com suas duas ad1ções. acabou em 31 de 
dezembro de 2011. e como ja cftado anteriormente. a locação 
do imóvel possui o espoco de viabilizar -.o fundonamCnlo da 

. UMS/Oiapoque. não podendo ter seus se111iços descontínuos. 

que. 

Versa a Lei n'. 8.666193. em seu art. 24, inciso X 

r a que: É dispensav~l a lic~açllo: 

"para a compra ou· locação de imóvel 
destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, 
cujas necessidades de insralaç8o e 
localizaç8o condicionem a sua escolha, 
desde que o preço seja compatível com 
o vs'lor de mercado, segundo avaliação 
préVia". 

Nesse sentido. Marçal Justen F1lho (20t 2) assevera 

"A auséncla do 1/cltaçao na hipótese de 
compra ou locaçao de Imóvel deriva da 
lmpossibilidáde da o Interesse sob 
tutela estatal ser satisfeito através de 
outro Imóvel, que não aquele 
selecionado. As caracterlsticas do 
imóvel (tais como localização, 
dimensão, edificação, destinação etc.) 
sao relevantes, de modo que a 
Administração não tem outra escolha. 
Ouando a administração necessita de 
imóvel para destinaç§o peculiar ou com 
localização determinada, não se toma 
posslvel a compeUçilo entre 
particulares. Ou a administração 
encontra o Imóvel que se presta a 
acender seus Interesses ou nao o 
encontra. 

Na primeira hipótese, cabe-lhe adquirir 
{ou locar) o Imóvel dlsponrvet; na 
segunda, é imposslvel a locaçao ou 
aquisição. ( ... ) Trata-se de hipótese de 
inexigibilidade de licitação e o caso 
sujeita-se ao disposto no art. 25." · 

Confonne despaCho exarado pela Gerente de 
Projetos de Infraestrutura da SESA. aquele município não 
dispõe de imóveiS dísponiveis para aluguel c que atendam as 
normas especificas relativas estabelecimento assistencial à 
saude. Informa ainda que o prédio em questão atende 
provisoriamente aos redamos da adminislração. 

A Lei n. 8.666193 autoriza a respectiva locaçllo. eis 
que se enquadra nos tennos do art. 24. inciso X,· 

Vale rassallar que os preços propostos peta 
adjudicaléria estao compatíveis com os praticados no mercado, 

· confo1me avatiaçllo prévia e atualização financeira da tabela do 
INPC acostada aos autos. O falo de ser a antiga prestadora .do 
serviço e ter a Unidade Mista de Saúde devidamente Instalada e 
em pleno funcionamento. inclusive com localizaçllo estratégica 
no Munic1pio. revela a proposta ma1s vantajosa para a 
adminlslraçllo atendendo as finalidades precípuas da 
Administração 

Assim posto, em cumprimento ao artigo 26 da. Lei 
Federal n. • 8.666193 .e alteraÇões rogo a Vossa Excelência se 
digne ratifiC8r a presente justif1C8tiva e determine sua publicaçllo 
no Diário Ofidal do Estado para se produta seus efeitos . 
legais. 

de Setembro de 2012. 

Comissao Penmanente de Licitaçao 

JUSTIFICATIVA H". 04312012- CPUSESA 

Assunto: Dispensa de licilaçao 
Fundamento t.egat: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666193 e 
alterações. 
Objeto: Aquisi<,;âo de Prótese de Quadril. 
Adjudicada: MEDIC SYSTEM LTDA 
Valor total: R$ 19.010,00 (dezenove mil c dez reais) 
Processo: 2011192522 
Ação: 2471- Fonte: 101 -Elemento de despesa:~3.90.32 

Excelentissimo Senhor Secretário, ·-·--- . 



Macapá, 19.09.2012 

Submeto a elevada aprec1açilo de Vossa 
E<ccléncia a .presente justificativa sobre Aquis•çào de 
Protese de Quadril • Drspensa de L•c•tação em favor da 
empresa MEDIC SYSTEM LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 
71.170.344/0001-97, no valor de RS 19.010.00 
(dezenove mil e dez reats), que tem como objetivo a 
aquis•ção da prótese retrocitada para atender ao pactente 
Rubens de Oltve~ra Panto)a. portador da cédula de •dentidade 
n' 114805 e do CPF n• 804.568.552-20, conforme consta nos 
autos. constderando·se as seguintes razões· 

A Const•tutção Federal. na Seção 11 no seu 
anigo 196. d•spõe que .. a saúde é direito de todos e dever do 
Estado. garantido medtante politicas socrars e econômicas que 
"n;em a redução de doença e de outros agravos e ao acesso 
umversat e iguatitario às ações e serviços para sua promoção. 
proteção e recuperação 

A Lei 8.080190 (Lei Orgántca da Saúde) no seu 
artigo 17. 111. dtspoe que e de competência da d~reção estadual 
do SUS prestar apoio lécntco e financeiro aos Mumcipios e 
executar supletivamente ações e serviços de saúde. O dtretto 
a vtda e a saúde. entre outros, aparecem como consequéncia 
imediata da consagração da dtgnidade da pessoa humana 
como fundamento da República Federativa .jo Brastl. Por se 
tratar de contratação de extrema necessidade permitindo 
mfe111 q•,e'tal contcatação será essenctal e ind•scut•velmente. a 
mais adequada a plena satisfação do objeto. 

Por se tratar de situação de potenc,al r·sco a 
saude do paciente. que sofre de fraturas no Fêmur com fu1cro 
no Art 24. lnctso IV da Lei n•. 8.666193 e alterações. a 
presente d1spensa reverte-se de legalidade visto que o valor 
da mesma está compalivei com o objeto prelendtdo. além da 

. ex1StêncJa de recursos orçamentârios, que assegurem o 
pagamento da obrigação decorrent 

Isto posto, submet a pre ente Justificativa para 
ratificação e após tal procedi ento. s j3 determtnada sua 
publtcação no Diário Oftcial do stado c nforme determina o 
art. 26. da Lei 8.666193 e alte 

Setembro de 2012 

Alexandre Marcond s Ribeiro Partilho 
Prest~.e.nte. ~~i'USESA 

Úndustria e Comércio ) 
José Reinaldo Alves Picanço 

PORTARIA (P) N• 068/2012- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no uso 
das suas atribuições que lhe sM conferidas pelo 
Decreto n• 0007 de 03 de janeiro de 2011 e, 
tendo em vista o que consta no Memo. n° 
042/2012- DRMISEICOM. ' 

RESOLVE: 

Art. 1'o - Designar o servidor ANTONIO 
FERREIRA DO AMARAL, Chefe da Divisão de 
Geologia e Recursos Hídricos Subterrâneos, 
Código CDS-2, para viajar da sede de suas 
atribuições até Belém-PA, com o objetivo de 
discutir, conhecer e relacionar as demandas do 
Projeto de Materiais de Construção na Região de 
Macapá, que está sendo elaborado pela CPRM -
Serviço Geológico do Brasil/Regional Pará. no 
periodo de 13 à 19.09.2012. 

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

Dê-se ciência. publique-se e ·;umpra-se. 

TU CEtRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nl 002/2012- SEICOM 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 002/2012 PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIAUZADA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A Sl:CIIETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMá!CIO E 
MINERAÇÃO - SEICOM COMO CONTRATANTE E A EMPRESA 
NOBRAS$0 COMUNtCAçAO E DESIGN lTtlA, COMO CONTRATADA. 

aAUSULA PRIMEIRA· DO FUNDAMENTO lEGAl 
O presente Termo Aditivo tem fundamento legal 'tart. 57, 60, 61 da 
Lei n' 8.666/93 e alteraçCes.-

CLÁUS.ULA SEGUNDA· DO OBJETO 
O presente termo aditivo tem por objeto alterar a CLÁUSULA 
QUINTA - VIG!NOA E PRORROGAÇÃO que passará a ter a seguinte 
redaçao: 

ClÁUSUlA_ QUINTA DA VIG!NCIA E PRORROGAÇÃO 
O presente termo aditivo terá vigência de GO'dias a partir da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a.. legisla~~ 
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aplicável e vontade e conveniência das partes. 

CLÁUSULA DtOMA PRIMEIRA- PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente contrato será publicado no ~lá rio oficial do Estado, 
nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nl 8.666/93 e alteraçõos 
posteriores, para surtir todos os efeitos legais 

ClÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· DO FORO 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriund2s do não cumprimento deste 
instrumento, eventualmente não resolvidas no âmbito 
administrativo, as partes elegem o foro da Comarca de Macapá/ AP, 
com exclusão de qualquer outro por mais privile~:iado que seja. 

F. por estarem assim, justas e Contratadas, assinam este instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e·forma, na pr·esença de 02 (duas) 
testemunhas abaixo, que ao final subscrevrm. 

CLÁUSUlA DÉCIMA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÂC DAS CLAUSULAS 

Permanecem ina~eradas as demais disposições contratuais. 

[Trãbiiíhõe Em~r~edõrismo ~ 
Sivaldo da Silva Brito ----·. ·---

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

A Secretar:a de Estado do Trabalho e 
EmpreendedonsmoiSEfE e este Pregoeiro. 
des•gnado peta Portaria n•. 065/201:2-SETE. de 
23/0512012. tornam públtco para conhe:tmento dos 
interessados que o Pregao Prêsenctal 1\1° 00312012-
SETE. destinado à contratação de empresa espec,alizada 
Contratação de Empresa EspecialiZada em 
Capacttaçao de Gestão de Pequeno~ Negóctos, 
Plano de · Negocio e Serviços Técnicos 
espec•alizados na Organizaç:.o de Workshop, 
marcado para o d•a 12 de setembro 2012. foi cancelado devido 
o descumoflmento de requisitos técnicos e pelo não 
reconhecimento da abertura de envelope je um dos 
part•c•pantes o qual devera ser republicado oponunamente 

Macapa-~.: 2 ~e s·e~·. mbro de 2012. 

, I·~ ANTONt&~ ~-R~ EIRA MEBNDES 
egoe1o 

P rtaria n•. 065/2012 

(Receita Estadual 1 
~Ju;;c;i;n::e;;te;;C;;;a:;rv;a:;lh;;o;dei;;;;;A;;;Ie;;n;;c;;a;;r== . 

COORDENADORIA DE FISCAUZAÇÃO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

A Coordenadora de RscalizaçÍio da Secretaria da Rece~a 
Estadual- CDFIS/SRE, com base no Art. 195, inciso 111 da Lei 
400, da 22 de dezembro de 1977. INTIMA o tttular ou ,orepos1o 
da empresa abaixo relacionada a comparecer à Secmtaria da 
Receita Estadual, sito Av. Raimundo Alvares da Costa, 367 -
Centro. Macapá-AP, para tomar ciência do Auto de Infração, 
pagar ou impugnar o crád~o tributário. O não comparecimento 
no prazo previsto de 30 (trinta) dias após a publica~o deste 
Edital, considerar-se-à o suje~o passivo intimado na forma do 
Art.195, §2". inciso 111 da Lei n'. 400197. 

RELAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO 

CPF RAZAO SOCIAL N°. AI 
-;;;25~6:;;:6B3~2;:;58;;::;7;;;3-+-;:E;:;D;-;UA~R;:;iD:i:Oi?'C:::'R;:;;U,;;Z~M::;:A:;:;R;::T""IN""EZ==--+"70•37/2010 

(Mobilização Social =:Jl 
~E=I~o~ia~n;;a;;C;;a:m;;b;;r;;a~ia~So~a~r;;e;;s;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Pàg. 11 

PORTARIA N°16712012- SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO ·DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada 
pela Lei n" 0811, de 20 de janeiro de 2004. no 
seu art. 87. em consonância com o art.8°, iné. 
XII do Decreto n° 0029. de 03 de janeiro de 
2005. tendo em vista o contido no Memo 
11°024/2012-GPVPT ICPS/SIMS. Processo no 
2012158882 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento da 
!:~~:idora Maria Luiza Dias, Gerente do ProJeto 
de lmplementaçilo das Ações de Valorização 
das Partetras Tradicionais - CDS-3. que se 
deslOcou da sede de suas atribuições Macapá
AP até os Municip1os de Serra do Navto e 
Pedra Branca do Amapari, com o objetivo 
realizar mobilização e reunião técnica com os 
benef1ciános do Programa Renda para Viver 
Melhor, no período de 23 a 25 de agosto de 
2012. 

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

Macapá-Ap, 05 de setembro de 2012: 

Eloiana ~~'·soares Seqretária/S~S 

PORTARIA N° 16812012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. no uso 
das suas atributções que lhe fora outorgada 
pela Lei n• 0811, de 20 de janeiro de 2004. no 
seu art. 87, em consonância com o art 8°, inc. 
XII do Decreto n" 0029, de 03 de janeiro de 
2005, tendo em vista o contido no Memo n" 
325/2012-CARTI/SIMS, Processo 
n°2012162912. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento do 
servidor Jair Reis de Araújo, Técnico em 
Nutrição e Dietética, que se deslocou da sede 
de suas atribuições Macapá-AP até o Distrito 
do Bailique, com objetivo de integrar a equipe 
de operacionalização do 2° termo aditivo da 
Feira do Programa de Aquisição de Alimentos -
PAA. no período de 28 a 31 de agosto de 2012. 

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

Macapá-Ap, 05 de setembro de 2012. 

EloianJ~~b~ oares selr!t~r~~~~ 
PORTARIA N° 169/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada 
pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004. no 
seu art. 87, em consonância com o art.a•. inc. 
XII do Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 
2005, tendo em vista o contido no Memo 
n°.328/2012-CARTIISIMS, Processo 
n°2012/62916. 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar o déslocamento dos 
servidores Jair Reis 'de Araújo e Helainne 
Cordeiro Pantoja, Técnicos em Nutrição e 
Dietética/GEA, que se deslocarão da sede de 
suas atribuições Macapá-AP até os Municípios 
de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari, com 
oojettvo de reunir com as ajiltidades 
benefictarias do Programa Aquísição de 
Alimento - PAA e integrar a equipe de 
operacionalização da feira do referido 
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programa. no período de 18 a 21 de setembro 
de 2012. 

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

Macapa-Ap. 05 de setembro de 2012 

PORTARIA N°. 170/2012-StMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada 
pela Lei n• 0811, de 20 de jane1ro de 2004. no 
seu art. 87. em consonância com o art.8", inc 
XII do Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 
2005. tendo em· vista o contido no Memo 
n"035/2012-GTI/SIMS, Processo 2012/62229 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento do 
servidor Oberdan Nunes Favacho de lima, 
Gerente Operacional do Projeto "Tecnologia da 
Informação" CDS-2. que viajou da sede de 
suas atribuições Macap<i-AP até os Municíp1os 
de ltaubal e Cutias do Araguan, com objetivo 
de conceder suporte técnico em Informática á 
equipe que irá realizar a açé':lo com os usuários 
do Programa Renda pra Viver Melhor, no 
período de 28 a 30 de agosto de 2012 

Art. 2° - Dê-se Ciência. Cumpra-se e 
Publique-se. 

Macapá-Ap, 05 de setembro de 2012. 

Eloiana··~··lJ~oares 
Secfe~~: I SlMS 

PORTARIA N° 171/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada 
peta Lei n• 0811. de 20 de janeiro de 2004, no 
seu art 87, em consoné':lncía com o art.8°. inc. 
XII do Decreto n° 0029. de 03 de janeiro de 
2005. tendo em vista o contido no Memo. n". 
311/2012-CARTI/SIMS, Processo 
n"2012/59345. 

/ 

RESOLVE: 

Art. 1" Homologar o deslocamento da 
servidora Ana Cristina Guedes Martinez. 
Gerente de Unidade de Execução/CARTI -
CDI-3, que se deslocou da sede de suas 
atribuições Macapa-AP o Município de Cutias 
do Araguan, com objetivo de reunir com as 
entidades beneficiarias do Programa de 
AquiSIÇão de Alimentos (PAA) e integrar a 
~::ju1pe de operacionalização da feira do 
1derido programa, no período de 23 a 24 de 
agosto de 2012. · 

Art. 2° - Dê-se Ciência. Cumpra-se e 
Publique-se 

Macap<i-Ap. 05 de setembro de 2012. 

r \.~ Eloianl ~mbraia oares 
Se ret~r!mSI S 

PORTARIA N"172/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada 
pela Lei n• 0811. de 20 de janeiro de 2004, no 
seu art. 87, em consonância com o art.8", inc. 
XII do Decreto n• 0029. de 03 de jane1ro de 
2005. tendo em vista o contido no Memo_ 
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313/2012-CARTI. no Processo n• 2012/58756. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento das 
servidoras Adenílde do Socorro Dias 
Lacerda, Gerente de Núcleo/ Coordenadoria 
de Artículaçé':lo Institucional CDS-2 e Rosilene 
Lopes dos Santos, Técnica de Nutrição e 
Díelét1ca/GEA. que se deslocaram da sede de 
suas atribuições Macapá-AP até o MunicípiO de 
Serra do Navio, com objetivo de reunir com as 
entidades beneficiárias do Programa de 
Aq~sição de Alimentos (PAA) e integrar a 
equipe de operacionalizaçé':lo da feira do 
referido programa. no período de 29 a 30 de 
agosto de 2012. 

Art. 2" - Dê-se Ciénc1a. Cumpra-se e 
Publique-se. 

Macapá-Ap, 04 de setembro de 2012. 

ELOIANA:~JJ.~ /1 A SOARES 

si:~!~ MS 

Autarquias 

(Adap J 
lvana Maria ~ntunes Moreira 

PORTARIA N'. 0111/2012-ADAP 

A PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas 
atribuiçOes conferidas pelo Decreto n" 1 208, de t 1 de 
fevereiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1' • Designar a servidora MARIA 
IZOLINA OLIVEIRA SANTOS - Diretora de Gest5o e 
Loglstica/AOAP, para responder acumulativamente pela 
Coordenadoria de Contabilidade e FmançasiAOAP. durante o 
impedimento da titular, no perfodo de 17/0912012 a 
01/1012012. 

DÉ•SE CtiONCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

M~c~pã- AP. 10 de s~e~ de 2012.-

\ .rQ.U~. \t{;()J{},. 
'l~ana Mar Ant/Jnes Mo~ira 
~e ra·P~sidente _ 

PORTARIA N'. 0112/2012-ADAP 

A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ- AOAP. no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 1208, de 11 de 
fevereiro de 2011. e tendo em vista o teor do Memo. 
266/2012-CPIADAP. 30 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Homologar o deslocamento do 
servidor Adaílson Oliveira Bartolomeu - Analista de 
Infraestrutura, da sede de suas atribuições Macapã-AP. até o 
município de Amapá, no perfodo de 04 a 05109/2012, com o 
objetivo de realizar visita técnica a área onde será implantado 
o Museu da Base Area da 2' Guerra Mundial, para 
levantamento de dados que baseiem a elaboração do Projeto. 

D~-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

(Amprev J 
Elcio José de Souza Ferreira 

ATO CONasSORIO DE PENSAO 
PORTARIA NV135 d~ setembro de 2012. 
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O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no uso das 
a~trlbulções conferidas pelo indso XIII do art.l4 do Regimento Interno 
aprovado pelo Ato Resolutório n•. 001/99-CA/AMPREV, de 02 de 
setembro de 1999 c tendo em vista o qur. consta no Proc:esso "' 
2012.07.092ZP DIBEf/AMPREV, de 10/08/2012, resolve conceder 
pens:io na forma a seguir discriminada: 

Dadas da Instituidor 

Nome da ••-servidor: DAHYl RODRIGUES LOBA TO, mwicula no 

285714; Cargo: Profl!ssor, CPF n• 004.670.492·20; Data do 

Óbito: 09/07 /2012; Lotação: Secrelaria de Estado da Educação. 

Parcela(s) da pensão, vigente a partir de 09/07/2012- data da óbito 

DENOMINAÇÃO (DISCIUMINAÇÃO R~UNERAçAO) PERCENTUAL 
Vencimento 100% 

TOTAL 100% 

Dados do(s) pens1on1sta(s) 
BENEFIOÁRIO (5): PARENTESCO NATUREZA % 

DA PENSAO COTA 

Marl.1 das Graças Monteiro Cônjuge Vitalício 100% 
Lo bata 
TOTAL 

Concedo a pensão, neste ato disaiminada, com fundamento IPgal 
nas arts. 10, lndso I, § 5'; 26 § 1•, 31 e 89, da lei Emdual no 
0915, de 18 de agasta de 2005. Ressalta que o presente beneficio 
ocrá lncluldo no Plano financeiro, conforme determina o art. 91, 

:~32d/~:~• 0915/2005, com redaç~o~dada pfela Lei Estadual n• 

~ :o~~set_e~ rode 2~ /. 

1 sj!~"1(-d . 
e:l e-Jh~ ~~ ia 

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO 
PORTARIA N2 136 de 10 de setembro de 2012. 

O Diretor Presidente da Amapá Prevldênda, no uso 
das atribuições Gonferidas pelo inciso XIII do art.14 do 
Regimento Interno aprovado pelo Ato Resolutório n2. 
001/99-CA/AMPREV, de 02 de setembro de 1999 e tendo em 
vista o que consta na Processo n• 2012.07.0846P 
OIBEF/AMPREV, de 24/07/2012, resolve conceder pensão na 
forma a seguir discriminada: . 

Dadas do Instituidor 

Nome da ex-servidO<: JOSt UBIRAJARA DA SILVA, matricula no 

840360; Carga: Médico, Classe: 31, Padr~o: I, CPF n• 

013.962.262-49; Oata do Óbito: 18/06/2012; Lota~o: Secretaria 

de Estado da Sa.ide. 

Percela(sl da pen~ vlgorrte • partir de 18/06/2012 data do óbito . -
DENOMINAÇÃO (DISCRIMINAçAO REMUNERAÇÃO) PERCENTUAL 

Venamento 100% 

TOTAL 100% 

Dados do(s) penstonlltals) 
BENEfiOÁRIO (S): PARENTESCO NATUREZA "' DA PENSAO COTA 

ESMERALDA TAVORA Cônjuge Vitalício 33,33 

DA SILVA 
HANNA CRISTINA Rlho(a) Temporária 33,33 
PACHECO DA SILVA 
ADRIEUYDE PAULA Filho(•) Temporária 33,33 

SILVA DA SILVA 

Concedo a pensão, neste ato discriminada. com fundamrmto legal 
nos arts. 10, Inciso I, § 5': 26 § 1': 31 e 89, da lei Estadual n• 
0915, de 18 de agosto de 2005. Ressalto que o presente beneficio 
será induido no Plano Financeiro, conforme determina o art. 91, 
§1•, da Lei n• 0915/2005, com reda~o dada pela lei Estadual n• 
1M2/2009. 

Ma c á~ . ~-10 d~:et~m o de 20(Í· • ' 

J i~" :·-
L-.------~~~~u· n2L .. 

PORTARIA N•. 137/2012 -AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapa Previdência. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n•. 0076. de 03 de janeiro de 2011 e 
considerando o memorando n•. 198/2012 -
GAB/AMPREV; 

.~J:~OLVE:. 
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Des1gnar os serv1dores Fábio Luis da Silva 
Gato Médico Perito e Heraldo Rodrigues 
Ribeiro, Méd1co Perito para viajarem da sede de 
suas atribuições Macapa/AP. até a cidade de 
Fortaleza/CE. no período de 17 à 24/09 de 2012. 
Com objetivo de participar do XX Congresso 
Brasileiro de Perlc1a Méd1ca 

PORTARIA N°. 138/2012- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência. 
no uso das atribuições que lhe são confendas pelo 
Decreto 11° 0076, de 03 de Janeiro de 2011 e 
considerando o memorando n". 02312012 . 
CEP/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar a servidora Gleyssiane Maria 
Santana dos Reis. Assistente de Diretoria. da 
Amapá Previdência - AMPREV, para responder 
em substrtuição pelas Secretárias do Conselho 
Estadual de Previdência - ·CEP/AMPREV e do 
Conselho Fiscal da Amapá Previdência - CIAP, 
durante· o impedimento da Titular Josilene de 
Souza Rodrigues. no período de 04/09 a 
02/11/2012 

- ' 

Macapá~2, sete . ro. de 

.· ·T· 
El. J ~~\U' 
Dir r ;~idente da ··---

JUSTIDCATI\'A !\'•. 00712012- PROJURIAJI.IPRE\' 

Homologo na formo da Lei 

Macapá,.a_A') Jlill( 
-f__C)~ 

ELISABEn: MARIA SErucJ,rENAFORT SA.I'IT ANA 
lllrttora Presidente em uerctcloi~\11-IPRE\' 

PROCESSO: N' 2012.61.600677PA 
ASSI:NTO: Celcl>raç5o do I' (Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato 
n' 014'2011 do contratado 'vlVO parn ad«]Uação de volore<. 

FUI\DAME]IoTO U:GAI.: Cláusula primeira :\rtigo 65,~ 1' e 2' 
da Lei &.666193 e suas altaao;ões po:rtcrioros; na dãu>1J!a sc><ta do 
contrato n'014,.2011-AMP]\EV. 

OBJF.TO: O pr«ente instrumento tem como objeto a ALTERAÇAO 
DA CLÁUSULA SE.'XTA 7.1 que trlll.a. respeo:tivamente. do 
\'ALO R. no sentido de alterar o valor original de 2S~o passando 
para RS 20.497,50 (vlntc mil, quatrocento~ e noventa e sete ren.ís e 
cinquenta centai'Os) com amparo Jogai na lei 8.666.'93, art. 65, § I' e 
2' 

Senhor Diretor-Presidente. 

·Submeto a presente justificativa para apreciação 
c: competente ratiHClt~c"ào de \"assa Scnhori~ com amp.vo·lcgal na 
<.:láu<rula primeira - Artigo 65,§ I' e l' da Lei 8.666193 e suas 
altmções posteriores: na cláu.rula sexta do contrato n° 01412011· 
AMPRE\'. 

Tendo por finalidade a celebração do I" Tenno 
Adith·o ao contrato n° 014:"201 I. no sentHio de alterar o \1llor original 
de 25% para R$ l0A97.50 (l·inte mil quatrocentos e noventa e sele 
reais c cinquenta cent.av<Y.i). 

Justifica-se o referido aditamMlo pelo fat~ de 
que o Yalor utilizado do smiço uhrapassou a estimati,;a do contrato n° 
014·2011 ••om a empresa VIVO, tendo em >istJI a demanda do ll<O 

frequente da. telefonia mó\'el para resolver problemas extrnordinârios.. 
que não s.: e-ncontravam no U!iO rotineiro derta lnstiruiçlo. corno 
exemplo a instauração da CPI (Comissllo Parlamentar de Inquérito), e 
varias Assembléias que ocorreram em outro!! Estados para solucionar 
a demanda com o Banco Cruzeiro Sul. 

DIANTF. DO E.'!(l'OSTO, em atençlo aos 
prin~ipios basibtres da Administração PUblica c aos comando$ da Lei, 
submeto a presente justificativa â. apreciação de Vossa Senhoria. para 
Iins de rntifica~o. ~Ivo melhor jui1.o, t posterior publicação na 
lmprcma Oficial. 

Macapâ'AI'. 20 de Julho de 2012. 

fl),i~,~'(' (- ~LLIJ<((_(,_'Z, r Nidiane CosiJl dt Almt1da 

A.<.1eSsora .luridica da AMPRt:\' 
OABIAP2071 

EXTRATO DO CONTRATO N' 02712012-AMPREV 

PARTES: AMAPÁ PREVIDÉNCIA-AMPREV contratan:e e a 
EMPR~SA N.A.M. PEREIRA & CIA LTDA como conlralada. 
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presente Contrato tem por tuodamento legal o disposto 
n' 8 666193. e no Proc~sso n". 2012.190.200161PA no 

.te n' 001/2012- CELi/\MPREV e nas dema1s d•soos1ções 
.1s que 1he forem ap11càve1s 

.LÁUSULA SEGUNDA- 00 OBJETO: 

2.1 -O prese·ne Conlratc fo· elabor.3dO com o ObJetivo ele 
onentar a reai1zaçã;1 ce rrcr1ação e descrever as condições 
básicas ;::ara post~;rtOI conl!éit<Jç.ão do servrços oe avahação 
de 1móvr.tS. pertr.r\cen1es u !vm~pá P•ev·dêncra- AMPRE V 
conforme as es.oecrfrcaçõcs ccw~tante!i nos ANEXOS da 
Carta Coov11e n" 00'/.'!201;; 
CLÁUSULA QUINTA- O~ VIGENCIA CONTRAiUAL: 

5.1 :._ O presente Co:Jiralo entrara em v1gor na data de sua 
assinatura e lera seu f1m com a entrega do Laudo Técn1co 
ater;dendo as especificações desta Carta. visando assegurar 
o fiel adrmp!cmento das obngações contratuaiS 

5.2- A 111eJC.ecucão totat ou parc:rRl dn ContríJto ense;C:J a sua 
rescisão r.orn <JS consequênc1as :ontratua1s prevrst;JS nos 
arts 77 " 8ü do Estaluto da L1c1:ação Pública 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PREÇO 

7.1 -Para a execuciio do presente Contrato o Valor Global 
ser a de RS 23 000 00 conforme costa no Processo n". 
2012.190 ?.00161PII -AivlPREV 

CLÁUSUL/1 OITAVA~_Q.Ql~C.iill.QRÇ,AMENTÁRIA: 

8.1 - As despesas decorrentes da conlratõção em alusão 
correrão a conta do í'rogram;, de 1 rat:alho da Amapa 
Previdénc•a OY 1;>2 8001 7001 Nola de Empeoho n' 
000255!2012 emitida em 03'09;2012 E:errenlo de Despesa 
3390 39.00 00 - . 0Jtros Scrv:ços de Terceiros - Pessoa 
Juríd1ca e Sub-Elemento 3390 39.99.00- Outros Scrv•ços 
de Tercerros -Pessoa Juri<i1cr:l" 

M~~apa iAPi. O~~.~e1eimro de 2 

I , ,j :.-r" 
' ' . 

E IDENT 
AT NTE 

ERRATA 

Na Portaria n°. 120/2012-AMPREV. de 16 
de agosto de 2012, publicado no DOE n'. 5294. de 
22 de agosto de 2012, na pág.07 

ONDE SE LÊ: " .. Macapá-AP, 16 de julho 
de 2012 ... 

LEIA-SE: " ... Macapá-AP, 16 de agosto de 
2012 .... " 

Publique-se_ e registre-se. 

Macapá-AP, 10 de setembro de 2012. 

ERRATA 

Na Portaria n'. 121/2012-AMPREV, de 16 
de agosto de 2012, publicado no DOE n' 5294, de 
22 de agosto de 2012, na pág 07. 

ONDE SE LÊ; Macapá-AP. 16 de JUlho 
de 2012 . 

LEIA-SE .Macapá-AP, 16 de agosto de 
2012. 

Publique-se e registre-se 

Macapá-AP, 10 de setembro de 2012. 
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(Detran 

Francisco Sávio Alves Pinto 

PORTARIA 073/2012 DETRANIAP 

"ESTABELECE NORMAS GERAIS SOBRE O 
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PSICOLÓGICAS 
BEM COMO PSICÓLOGOS PERITOS EXAMINADORES. 
JUNTO AO DETRAN!AP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas, por meio do 

Decreto Estadual n' 0491 de 27 de fevereiro de 2012, e; 

CONSIDERANDO que o art. 148 do Código de 

Trânsito Brasileiro autoriza aos pepartamentos Estaduais 

de Trânsito o credenciamento de entidades públicas ou 

privadas para realização dos exames de habilitação; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 

normas e procedimentos para disciplinar o 

credenciamento de Clinicas Psicológicas e Profissionais 

para realização de Avaliação Psicológica em candidatos à 

Habilitação e Condutores, no âmbito do Departamento 

Estadual de Trânsito do Amapá- DETRAN/AP e; 

CONSIDERANDO os procedimentos e critérios 

de credenciamento dos profissionais de psicologia para 

realização dos exames de avaliação psicológica 

estabelecidos na Resolução n• 267, de 15/02/2008 do 

Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN; com alteração 

dada pelas Resoluções CONTRAN de n• 283, de 01/07/2008 

e n• 327, de 14108/2009, e suas alterações; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os 

pressupostos da atividade de entidades psicológÍcas e 

Psicólogos (as) Peritos(as) Examinadores de Trânsito, 

junto ao DETRAN/AP; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I - DISPOSICÔES PRELIMINARES 

Art. 1• - Esta portaria estabelece regras para o 

credenciamento de Entidades Psicológicas, bem como 

Psicólogos Peritos Examinadores de Trânsito e tem como 

base os seguintes critérios: 

I - Os Psicólogos (as) deverão ter, no mínimo, 02 (dois) 

anos de formados e estar regularmente escritos nos 

respectivos Conselhos Regionais; 

11 - O Psicólogo deve ter Titulo de Especialista em 

Psicologia do Trânsito reconhecido pelo CFP ou 

Certificado de conclusão do Curso de Capacitação 

Psicólogo Perito Examinador expedido por Universidade 

e ou Faculdade , Pública ou Privada, devidamente 

reconhecida pelo MEC, conforme previsto na ·Resolução 

267/08- CONTRAN; 

111· Possuir experiência de um ano· de Avaliação 

Psicológica; 

§1". Após cinco anos, contados a partir da data da 

publicação da Resolução n• 267, de 15/0212008, do 

Conselho Nacional de Trânsito, só serão,.Credenclados e 

Recredenciados Psicólogos (as) portadores de Titulo de 

Especialista em PsicQ!Qg_ia do Trânsito reconhecido pelo 
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CFP (Conselho Federal de Psicologia); 

Parágrafo_ Único- O profissional só poderá exercer suas 

atividades após a autorização do Diretor-Presidente do 

DETRAN-AP e cumpridas as etapas formais, por Portaria 

publicada em Diário Oficial do Estado. 

CAPiTULO 11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

Art. 2•. Todos os exames de Avaliação Psicológica para 

obtenção de Carteira Nacional de Habilitação ou· 

Condutores de Veículos Automotores a serem realizados 

deverão ser distribuídos equitativamente entre os 

credenciados de acordo com os seguintes critérios: 

I · A vigência do Credenciamento seril de 12(doze) meses 

contados da .data de assinatura de Termo de Adesão, 

podendo ser renovados sucessivamente mediante 

. requerimento do credenciado (a) e no interesse da 

Administração Pública, podendo, ainda, ser concedida 

dilatação de prazo por mais 30(trinta) dias após o 

vencimento, para providenciar a documentaçãõ exigida. 

11 ·O atendimento por Psicólogo em módulos de serviços 

será de 04(quatro) horas continuas, compreendidas no 

período de 08h00min as 12h00mln e 14h00min às 

18h00min, de segunda a sexta·feira e aos sábados de 

08h00min as 12h00min; 

111 • O credenciamento e recredenciamento de que trata 

esta Portaria não manterà nenhuma espécie de vinculo 

com o DETRAN/AP; 

IV· Os psicólogos credenciados não poderão exceder à 

cota máxima de exames de acordo com os padrões 

fixados, pelo Conselho de Psicologia; 

V· A distribuição dos exames será feita sempre de forma 

equitativa entre os Psicólogos Credenciados, exceto 

quando o horãrio de atendimento disponibilizado pelo 

credenciado não permita a equitatividade; 

CAPITULO 1\1 ·DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA 

CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGO(A); 

Art. 3°. O credenciamento será concedido (a) ao 

profissional Psicólogo (a) que, preenchendo os requisitos 

exigidos: 

ESPECIFICAÇÕES 

1- Psicólogos (as) deve;ão ter, no mínimo, 02 (dois) 
1 

'OS de formados -e estar regularmente escritos nos I 
respectivos Conselhos Regionais. 

2· Certificado de Curso de testes Psicológicos. 

3· . Participação em eventos · Científicos como J 

Profissional (Cursos, Artigos, Conferências, Capitulo 

em Livros, Apresentação de temas livres ou pôster em 

Congresso ou Jornada, Simpósios, Jornada Regional ou 

Estadual) na area do Trânsito ou Avaliação Psfcológica. 

~~ Atuaç~o Profissional na Especialidade em Psicologia ) 

do Trânsito ou Avaliação Psicológica. 

5 ·_Titulo de Especialista em Psicologia do Trânsito j 
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reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia 

CFP. 

Art .4' · Para instruir o processo de Credenciamento no 

DETRANIAP, o Psicólogo (a) Perito deverá solicitar, 

através de requerimento feito pelo responsável técnico 

pela cllnica e pelo _Psicólogo, encaminhado ao Direior 

Presidente do DETRAN/AP. com cópias auteÓticadas em 

cartó[io dos seguintes documentos: 

a) Requerimento do Responsável Técnico para que o 

Psicólogo (a) exerça a função de Perito Examinador de 

Trânsito (autenticado em cartório) (Anexo I); 

b) Requerimento do Psicólogo (a) ao Diretor- Presidente 

do DETRANIAP, (autenticado em cartório) (Anexo 11); 

c) Declaração pessoal aceitando o credenciamento nas 

condições estabelecidas -pelo DETRAN-AP, (autenticado 

em cartório) (Anexo 11\); 

d) Declaração que possui recursos técnicos e materiais 

necessários ao bom e fiel desempenho da função e 

estrutura física adequada conforme anexo da Resolução 

012/00· Capítulo V e VI do Conselho Federal de 

Psicologia, (autenticado em cartório) (Anexo IV); 

e) Declaração que o credenciado não ·incorrerá em 

incompatibilidade de horário com outro emprego, 

(autenticado em cartório) (Anexo V); 

f) Cópia da Carteira Profissional de Psicólogo fornecida 

pelo CRP, (autenticado em cartório); 

g) Cópia do Diploma de Ensino Superior devidamente 

reconhecida pelo MEC na área de Psicologia. 

h) Cópia do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro· 

Militar (Clínica); 

i) Cópia do Alvará Sanitário· em vigência (Clínica); 

j) Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento· 

expedido pela Prefeitura do Município · em vigência 

1Ciin~; 

I) Certidão de inexistência de qualquer impedimento de 

restrição ao exercício da profissão junto ao respectivo 

Conselho Regional Psicologia e comprovante de 

regularidade financeira; 

m) Certificado de conclusão do Curso de Capacitação 

Psicólogo Perito Examinador expedido por Universidade 

e ou Faculdade Pública ou Privada, devidamente 

reconhecida pelo MEC, conforme previsto na Resolução 

267108 - CONTRAN ou Título de Especialista em 

Psicologia do Trânsito reconhecido pelo CFP. 

n) Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Federal e Estadual da Região onde residiu nos últimos 

cinco anos. Validade 30 (trinta) dias; 

o) Certidão Negativa da Receita Federal do Requerente; 

p) Certidão Negativa da Receita do Município de Macapá 

do Requerente; 

q) Documento comprobatório de no mínimo 01 (um) ano 

de expPriéncia na área de avaliação .psicológica; 

r) Curriculum vitae resumido do interessado; 

s) 2 Fotos 3X4 

t) Pagar a taxa referente à renovação do credenciamento 

de psicÓlogo no valor de. 300,00 (trezentos reais). 

CAPITULO 111· DOCUMENTAÇÃO DA ENTIDADE 

PSICOLÓGICA. 

Art. 5'· As Entidades Psicológicas serão credenciadas e 

recredencladas pelo DETRAN/AP em cOnformidade com 

!>S critérios estabelecidos pelas normas da Resolução n• 
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267/08- CONTRAN· Cap.IV,-Art.16-lll e desta Portaria; 

Art. s• ·As entidades ·deverão estar equipadas com 

instrumentos mínimos e indispensáveis a realização dos 

exames de Avaliação Psicológica .. 

I - Para a realização do exame de Avaliaçãó Psicológica, 

ê necessário: 

a) Sala de Recepção e Espera; 

b) Sala para testes coletivos; 

c) Sala para teste individual e entrevista; 

d) Sala para almoxarifado e arquivo: 

e) Instalações exigidas pela vigilància sanitária; 

f) Cumprir normas do código de postura 

municipal; 

g) Ambiente flsico com ventilação, iluminação, 

privacidade e isolamento acústico adequados; 

h) Carteiras em número suficiente para atender a 

demanda, com carteira para candidato canhoto; 

i) Instrumento de precisão (cronômetro) 

j) Quadro de giz ou recurso equivalente; 

k) Formulário para registro do resultado do exame 

de Avaliação Psicológica; 

I) T êcnicas Psicológicas; 

Art. 7'- Para obtenção do credenciamento as entidades 

psicológicas o responsável técnico deverá através do 

requerimento encaminhado ao Diretor- Presidente do 

DETRANIAP; 

I • Entregar os seguintes documentos: 

a) Requerimento do responsável técnico solicitando o 

credenciamento da Entidade Psicológica (Anexo VIl}; 

b) Requerimento do Responsável Técnico que aceita o 

credenciamento da Entidade Psicológica nas condições 

estabelecidas pelo OETRANIAP, de acordo com 

exigências da presente portaria, com as normas internas 

determinadas pelo Diretor· Presidente do DETRANIAP. do 

Código de Ética do CRP, Resoluções do CONTRAN e 

DENATRAN.(Anexo VIII); 

c) Declaração que possui recursos técnicos e materiais 

necessários ao bom e fiel desempenho da função e 

estrutura física adequada conforme anexo da para 

Resolução 012/00· Capitulo V e VI do Conselho Federal de 

Psicologia; 

-d) Cópia do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro 

Militar; 

e) Cópia do Alvará Sanitilrio. em vigência; 

f) Cópia do Alvará de Localização e funcionamento 

expedido pela Prefeitura do Município· em vigência 

g)Certidão Negativa de Débitos com o INSS em. vigência; 

h) Certificado de Registro da Empresa no CRPIAP em 

vigência; 

i) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal 

em vigência; 

j) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual 

em vigên_<:ia; 

\) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal 

em vigência; 

m) Certidão de Regularidade Fiscal com o FGTS em 

vigência; 

11· Apresentar as seguintes Condições: 

a) Possuir recursos de info.rmàtica com acesso à Internet; 

b) Possuir sala destinada ao arquivamentoJle processos. 

e laudos Psicol~gicos, providas de armilrios com chaves; 

§1•. Serão anàlisados pela Comissão .de Vistoria de. 
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Fiscalização, as instalações Fisicas das entidades 

credenciadas, no que se refere às boas condições de 

conforto, higiene, iluminação, ventilação e conservação; 

§2°· Os locais onde Funcionarão as Clinicas 

Credenciadas deverão ser adequadas para acesso fácil 

de deficientes fisico, com ampla acessibilidade para 

cadeirantes: 

§3°· A Comissão Especial de Credenciamento examinará 

a documentação constante do processo de 

credenciamento, inclusive termo de vistoria do local e 

equipamentos e, de acordo com o que dispõem as 

normas vigentes, emitini parecer conclusivo no prazo de 

10 (dez) dias úteis. 

CAPiTULO IV· RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE 

PSICÓLOGO(A). 

Art. 8°- Para renovar o seu credenciamento, o psicólogo 

devera enquadrar-se nas seguintes situações: 

I · Ter seu credenciamento realizado, no ano anterior, de 

forma satisfatória, quanto ao aspecto técnico e 

administrativo e ter cumprido as normas da Resolução 

267108 CONTRAN, Código de Ética Profissional e desta 

Portaria: 

11· Não ter sido o Psicólogo( a) credenciado( a) reincidente 

em infração sujeita à aplicação da penalidade de 

suspensão por periodo superior a 30 (trinta) dias; 

111· Participar de atividades educacionais realizadas pelo 

DETRANIAP; 

IV- Promover campanhas educativas relacionadas ao 

Trânsito elaborados pelos Profissionais das Clinicas 

Credenciadas; 

V· Participação na Junta Psicológica do DETRANIAP; 

VI- Participar de Cursos, Congressos, Seminários, 

Simpósios na área de Trânsito e Avaliação Psicológica; 

Art. g•. Serão . exigidos do requerente ao 

recredenciamento: 

a) Requerimento ao Diretor - Presidente do DETRAN/AP 

(assinatura com firma reconhecida em cartório); 

b) Declaração, própria, de que aceita o recredenciamento 

nas condições estabelecidas pelo DETRAN/AP 

(assinatura com firma reconhecida em cartório); 

c) Certidão de inexistência de qualquer impedimento de 

restrição ao exercido da profissão junto ao respectivo 

Conselho Regional Psicologi~ e comprovante de 

regularidade financeira junto ao Conselho; 

d) Certidões Negativas Criminais da Justiça Federal e 

Estadual da Região onde residiu nos últimos cinco anos. 

Validade: 30(trinta) dias; 

e) Certidão Negativa da Receita Feder~l do Requerente; 

f} Certidão Negativa da Receita do Município de Macapa 

do Requerente. 

g) Pagar a taxa referente à renovação do credenciamento 

de psicólogo no valor de 300,00(trezentos reais). 

CAPITULO V· DAS OBRIGAÇÕES DO DETRANIAP 

Art. 10'. Compete ao DETRAN-AP, através do setor de 

Credenciamento e Fiscalização: 

I • Submeter ao Diretor-Presidente, para decisão final. os 

processos com propostas de credenciamento depo's 1e 

cumpridas as formalidades definidas por esta Portar~~. 

11 · Supervisionar, coordenar, orientar e fiscalizar o 

andamento dos serviços psicológicos prestados pela 

entidade credenciada; 
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Paragrafo Único · O Setor de credenciamento e 

Fiscalização do DETRANIAP, através da Unidade de 

Pericia Psicológica, solicitará da clínica, sempre que 

necessário, laudos, questionários, entrevistas, relatórios, 

testes psicológicos devidamente mensurados dos 

candidatos que entrarem com recurso junto _ao Órgão por 

inaptidão, inaptidão temporária para os fins do artigo 12 

da Resolução 267/08- CONTRAN. 

111 ·,Realizar análise de pedidos em grau de recurso de 

candidatos considerados inaptos temporiuios e inaptos-~ 

outros definidos em legislação vigente, encaminhando-os 

ao Presidente do CETRAN • Conselho Estadual de 

Trânsito; 

IV · Prestar assistência, orientação técnica e 

administrativa às entidades e ou responsáveis técnicos 

credenciados, comunicando-lhes quaisquer alterações 

nas rotinas previamente estabelecidas ou pertinentes a 

legislação; 

VI · Estabelecer modelos de formulário~, relatórios e 

demais serviços considerados necessários. 

CAPITULO VI ·DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO. 

Art. 11•. Fica estipulado o valor de 10,00(dez reais) por 

utilização do Sistema GETRAN por exame Psicotécnico; 

§1•- O valor descri~o no inciso I do caput deverá ser 

repassado ao DETRAN/AP até o 5'(quinto) dia útil do mês 

subsequente ao da realização do serviço, face às 

despesas de manutenção e interligação dos profissionais 

ao Sistema; 

§2'· O repasse de que trata o inciso I do caput, será feito 

por meio da "DAS" (documento de arrecadação de 

serviço), devendo este ser emitido pelo próprio 

profissional, via sistema e quitada na rede bancaria 

autorizada pelo DETRAN/AP; 

§3°· Não ocorrendo o repasse na forma prevista no inciso 

I do caput deste artigo e no parágrafo anterior, o acesso· 

ao sistema DETRANIAP sera suspenso até a 

regularização do pagamento, que não ocorrendo no prazo 

de 30(trinta) dias acarretara o cancelamento definitivo do 

credenciado (a); 

11- É obrigação do credenciado manter os serviços em 

ordem e a disposição do DETRANIAP, para eventuais 

verificações, inclusive guardar em arquivo os testes de 

avaliação psicológica dos candidatos e respectivos 

resultados, pelo período de 5 (cinco) anos; 

111- Também é obrigação do credenciado o 

encaminhamento ao DETRAN-AP sugestões que visem o 

aperfeiçoamento do sistema de Credenciamento e a 

elevação do padrão técnico da avaliacão osicolóaica: 
IV- Elaborar laudos dos exames realizados e emissão de 

pareceres, quando necessários; 

V- Prestar atendimento somente nos locais 

inspecionados, autorizados e nos dias e honirios 

definidos pelo DETRANIAP; 

§4'- Os resultados da Avaliação Psicológica deverão ser 

lançados no sistema no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito horas) da data do exame realizado; 

VI- Remeter ao DETRANIAP, até o ultimo dia do mês 

subsequente, relativa ao mõs anterior, relatório 

estatístico do fechamento mensal, conforme modelo no 

~~xo XVIII da Resolução 257/2008 CONTR~_;_ 
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VIl· Realizar avaliação psicológica dos candidatos a 
habilitação nos padrões e forma estabelecidos pela 

legislação de trânsito, obedecendo-se aos requisitos dos 

testes a serem apjicados e normativos do Conselho 

Federal de Psicologia; 

VIII· Deverá ter disponibilidade de compor a Junta de 

Avaliação Psicológica, quando designado; 

§5•- Os resultados dos exames de avaliação psicológica 

para candidatos considerados Inaptos Temporârios serão 

expressos por meio de LAUDOS assinados e datados, 

devendo a cópia ser encaminhada para o DETRAN/AP, 

posteriormente para a Junta Especial do CETRAN e outra 

cópia arquivada pela clínica credenciada para eventuais 

requisições ou consultas a qualquer momento pelo (a) 

Psicólogo (a) do DETRANIAP; 

§6'- O laudo e os teste enviados ao DErRAN/AP, deve ser 

lacrado com a palavra escrita "confidencial", carimbada 
I 

nos dois lados do envelope, com o nome do credenciado 

em cima, encaminhados ao setor de Psicologia do 

QETRANIAP; 

§7'· Nos Laudos deverão conter todos os dados 

relevantes dos candidatos, de tal forma que possibilite, a 

quem os examinar, uma visão clara e precisa dos 

resultados dos exames realizados, contendo a assinatura 

do Psicólogo( a) e CRP; 

§8'· Sempre que houver a pretensão de mudança de 

endereço ou de instalação deverá ser apresentada ao 

DETRAN/AP, com antecedência minima de 10(dez) dias, 

deverá ser solicitada vistoria prévia no novo local, cujo 

atendimento ocorrerá somente após aprovaçãõ'(i;' 

DETRA/AP; 

CAPÍTULO VIl ·DA FISCALIZAÇÃO. 

Art.12" • A qualquer tempo, o DETRAN/AP poderá 

fiscalizar os locais de prestação dos exames, com a 

colaboração do Conselho Regional de Psicologia CR.P-

1 0'-Região, no mini mo uma vez ao ano ou quando for 

necessário, para verificação do atendimento conforme 

exigências previstas na Resolução CONTRAN n• 267/2008 

e alterações posteriores, bem como exigir documentos 

previstos nesta Portaria; 

Art.13' ·Qualquer irregularidade encontrada em 

desacordo com as Resoluções elou com esta Portaria, o 

sistema será imediatamente bloqueado. 

Art.'14' · Os demais procedimentos administrativos 

necessários ao fiel cumprimento desta Portaria, 

ressalvados os de competência exclusiva do Diretor

Presidente, serão adotadas pela Comissão Especiai de 

Credenciamento; 

Parágrafo único. Os casos omissos !;erão resolvidos pelo 

Diretor-Presidente, ouvido previamente os membros :!a 

Comissão Especial de Credenciamento. 

CAPÍTULO VIII· DAS PENALIDADES. 

Art. 15'· Comprovada a inobservância do disposto na 

Resolução n'267/2008 do CONTRAN, com alteração dada 

pela Resolução n'. 283/2008 bem como das normas e 

procedimentos descritos na presente Portaria; a·entidade 

ou perito credenciado poderão sofrer as seguintes 

penalidades, observado o devido processo legal. e a 

ampla defesa: 

1- Advertência; 

11 ·Suspensão do credenciamento por até~ (trinta) dias; 

111· Cassação do credenciamento: 

Art. 16•· · Será aplicada· à entidade ·credenciada, o 
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Psicólogo(a) cre~enciado ou a seu(s) responsável(s) 

técnico(s), quando for o caso, a penalidade de 

advertência, por escrito, quando: _. 

I • Deixar de atender a qua.lquer pedido. de informação ou 

parecer solicitado pelo DETRANIAP, 

11 · Deixar de cumprir qualquer determinação d( ordem 

legal. administrativa ou regulamentar junt' ao ~etor de 

Credenciamento: 

111 • Cometer irregularidade que ocasione prejuízo 

financeiro ou moral ao DETRANIAP ou a terceiros; 

IV· Atender candidatos em dia e/ou horário diferentes no 

estabelecido no agendamento: 

v. Quando os trabalhos de fiscalização forem dificultados 
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responsável técnico que se caracterize como ato 

ofensivo ao candidato, ao publico em geral ou aos 

demais credenciados; 

d) Associação, permissão, contratação e ou utilização de 

terceiros para execução total ou parcial dos serviços 

previstos nesta Portaria; 

e) Apresentação de declaração falsa ou inverídica, para 

fins de credenciamento ou na execução dos serviços 

delegados. 

Art.· 22'· É de competência exclusiva do Diretor· 

Presidente, a aplicação das penas de advertência, 

suspensão e cassação do. credenciamento, devendo 

estas, serem precedidas de sindicância e assegurado, o 

e quando fornecidas informações inexatas à fiscalização; amplo direito de defesa, a ser exercido no prazo de 10 

VI • Deixar de lançar o resuHado das avaliações no prazo (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 

estabelecido e/ou • de entregar os respectivos laudos Art. 23'· As entidades psiçológicas, bem como os 

quando exigido; 

Art. 17'· Além das penalidades previstas nesse 'capitulo, 

todo e qualquer fato relacionado à postura ética e técnica 

do profissional, em desacordo com as normas 

estabelecidas será comunicado ao respectivo Conselho 

de Classe para as Providências cabíveis; 

Art. 18'· Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor 

Presidente do DETRANIAP, ouvidos previamente os 

membros da Comissão Especial de Credenciamento e 

Fiscalização; 

Parágrafo Único. O Diretor Presidente do DETRANIAP 

poderá, como medida cautelar, suspender 

provisoriamente o credenciamento de determinada 

entidade, se assim julgar conveniente para apuração de 

qualquer deficiência ou ilegalidade envolvendo a mesma. 

Art. 19'· A pena de advertência constara de documento 

circunstanciado dirigido à entidade infratora e o 

·Psicólogo( a) Perito( a) envolvido, com cópia arquivada no 

DETRANIAP para fins de constatação de reincidências. 

Art. 20"· Serã aplicada a pena de suspensão temporária à 

entidade e ou técnico_responsãvel, quando: 

I . Houver reincidência em infração cominada com a 

pcnalldati~ ~e advenénc1a; 

il • For apurado que o número de exames procedidos pelo 

profissional excede à sua capacidade de realizá-los, de 

acordo com os padrões fixados pelo Conselho de 

Psicologi>.; 

111 . O ater;hmento se der em local diverso do aprovado 

ou em desacordo com a Resolução CONTRAN n• 

25712008, com redação dada pelas Resoluções CONTRA~. 

de n• 28312008 e n• 32712009, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis; 

Parágrafo Único. A pena de suspensão dependerá dos 

motivos apurados na sindicância, não sendo inferior a 15 

(quinze) nem superior a 30 (trinta) dias. 

Art. 21°· Será aplicada a pena de cassação do 

crédenciamento da entidade e ou do responsável técnico, 

se for o êaso, quando: 

I - Quando o credenciado for reincidente em pena de 

suspenção; 

11· Em decorrência de irregularidade relativa a: 

a) Conduta moral reprovâvel ou que se preste ao 

desprestigio do sistema de credenciamento ou de 

autoridades; 

b) Negligência no cumprimento dos requisitos exigidos 

na legislação na realização dos exames; 

c) Pratica de ação ou cmi!isão do credenciado e ou do 

psicólogos per~os examinadores, que tiverem o 

credenciamento cassado, por desobediência às normas 

aqui estabelecidas, não poderão exercer atividade ou 

participar como sócio, proprietário, empregado ou spb 

quaisquer circunstâncias de credenciados junto ao 

DETRANIAP, por ·lim prazo de 02 (dois) anos, salvo se 

comprovados fatos posteriO.~~ que o~ ~~.oce~tem .. 

§1'· O prazo máximo para conclusão da sindicância será 

de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua instauração, 

podendo ser prorrogado por igual prazo, por decisão do 

Diretor- Presidente, atendendo as razões expostas pela 

Autoridade Sindicante. 

§2'· O procedimento Administrativo disciplinar, 

sindicância, investigaçao preliminar, serão aplicadas, 

subsidiariamente, as normas da Lei Estadual e Lei 

Federal. 

CAPÍTULO IX· DE OUTRAS PROVIDÉNCIAS 

Art. 24'· A clínica credenciada deverá comunicar por 

escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o 

desligamento dos Psicólogos à Comissão Especial de 

Credenciamento, que fará o devido bloqu.eio no sistema. 

Art. 25'· O cadastramento do psicólogo desligado de uma 

clínica e contfatado por outra deverá ser comunicado por 

escrito ao DETRANIAP. acompanhado com documentos 

de recredenciamentos e documentos da Clínica e as 

demais exigências deste Regulamento. 

§ 1'. O ·psicólogo perito examinador só poderá ser 

credenciado em apenas uma entidade. 

§ 2•. O DETRANIAP informará, com no minlmo 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência, o local e data do 

atendimento no interior do Estado, devendo a entidade 

confirmar imediatamente a sua disponibilidade, o 

DETRANIAP dará prosseguimento ao rodlzio, não 

cabendo o profissional indisponível, reivindicar 

compensação. 

§ 3° Cada clínica credenciada poderá contratar 1,(um) 

estaglário(a) na área de psicologia para aplicação de 

testes. 

Art. 26° ·, A ausência do Profissional deve!a ser 

comunicada com ·antecedência minima de 5 (cinco) dias 

uteis ao DETRANIAP; 

Art. 27'· Os psicólogos atualmente credenciados no 

DETRANIAP terão um prazo de 60 (sessenta) dias para 

adequação às exigências desta Portaria a contar da data 

a r"'licação da mesma; 
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Art. 28'· Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário a 

Portaria n• 03512007 DETRANIAP. 

Publique-se, registre-se e Cumpra-se. 

gosto de 2012. 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO JUNTO A · 

CLINICA 

Eu . brasileira (o), Estado Civil. 

(o), portadora (o),do RG n•____ e CPF 

n• ____ venho por meio 

deste, requerer· a Vossa Senhoria a concessão do 

Credenciamento da 

Senhora( o), ___ _ 

portadora(o),do RG n•___ e CPF 

n• ____ .. __ _,exercerá função de 

Pslcóloga(o) Perita(o) Examinadora(o) de Trânsito, nesta 

Clínica a partir 03 data de seu Credenciamento 

determinado por este Departamento de Trânsito do 

Amapá· DETRANIAP. 

Macapá, _____ de ____ de 2012. 

Responsável Técnica 
CRP·10' 

AÓIImo. Sr. 
FRANCISCO SÂVIO ALVES PINTO 
Delegado de Policia Civil 
Diretor· Presidente do DETRANIAP. 

ANEXO li 

REQUERIMETO 

CREDENCtAMENTOIRECREOENCIAMENTO DE 

PSICÓLOGOS (AS) PERITOS EXAMINADORES DO 

TRÂNSITO. 

Oficio n• 12012 

Francisco Savio Alves Pinto 
Delegado de Policia Civil 
Diretor· Presidente do DETRANIAP. 

Eu, _______________ _ 

RG n• _____ _ venho por meio deste, 

. requerer a Vossa Senhoria a concessao do 

CredenciamentoiRecredenciamento como Psicóloga (o) 

Perita (o) Examinadora (o) do Trânsito, junto a este 

Departamento de Trânsito,· coniados a ·partir da 

Assinatura do Termo de Adesão, conforme a Portaria 

07312012; 

Macapá, __ de _____ de 2012. 

' Assinatura do Profissional com carimbo 

CRP-10' 



' ,, 

Macapá, 19.09.2012 

,. 

,, 

Eu, __ _ 

ANEXO IH 

DECLARACÃO . 

__ RG 

n• ___ _ Declaro que aceito o 

credenciamento nas condições estabelecidas pelo 

DETRAN/AP, de acordo com exigências da presente 

portaria. com as normas internas determinadas pelo 

Diretor· Presidente do DETRANfAP, do Código de Ética 

do CRP, Resoluções do CONTRAN. 

Macapá, ___ de ~----2012. 

Assinatura do Profissional com carimbo 
CRP-10' 

ANEXO IV 

DECLARACÃO 

·Eu 

Civil 

Estado 

Portador (a) do RG n' __ _ CPF 

n' __ _ ....... ____ . Declaro que o consultório 

onde exerço a função de Psicólogo (a), preenche os 

requisitos legais, contendo as seguintes características: 

(a) sala de Recepção, (b) Sala para Testes Coletivos, (c) 

sala para teste individual e entrevista, (d) Sala de 

almoxarifado e arquivo apresentando boas condições de 

Segurança, Ventilação, Higiene e Iluminação. 

Macapá, __ de 2012. 

Assinatura do Profissional e CRP 

ANEXO V 

DECLARACÃO 

Eu ______________ Estado 

Civil __ _ 

Portador (a) do RG n'___ CPF 

n• ________ .. __ .· Declaro que, o cargo que 

irei exercer como Psicóloga (o) credenciada(o) por este 

Departamento Estadual· de Trânsito do Amapá -

DETRANfAP, não haverá incompatibilidade de horário em 

outro emprego, seja, no âmbito da Administração 

Estadual, Federal ou Municipal. 

Maca pá, __ de ___ . 2012. 

Assinatura do Profissional e CRP 

ANEXO VI 

FICHA DO PROFISSIOflAL CREDENCIADO (A) 

Nome do Profissional: ___ _ 

N' do RG: __ Órgão Expedidor: __ Estado __ _ 

civil: __ 

N" da CNH . ___ Categoria __ UF_Data da 1' 

Habilitação_ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

N' do CPF: _______ N' do CRP: 

Faculdade que Cursou ___ D,ata da Conclusão_ 

E·mail: -----:,.------

Endereço Residencial: -------· . N' 

___ Complemento: ________ _ 

Bairro: ______ CEP: -----·· 

Município: . Telefone(s): 

_____ Celular: _____ _ 

Razão Social da Empresa: __ ·_ .N' do CNPJ: 

Endereço: .. ____________ _ 

N" _____ Complemento: ___ Bairro: 

_______ CEP:_____ __ 

Município: __ _ 

Telefone(s): _______ _ 
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estabelecidas pelo DETRANfAP, através do Regulamento 

de Credenciamento de Entidades Psicológicas. 

Macapâ, _____ · _de ____ .2012. 

Assinatura e carimbo do representante da Entidade 
Psicológica 

DECLARACÃO 

Eu ____________ brasileira(o), 

Solterira(o), Portador (a) do RG n•, declaro que o 

Consultório onde exerço a Função como Responsável 

Técnica (o), preenche os requisitos legais, contendo as 

seguintes características: (a) sala de Recepção, (b) Sala 

para testes coletivos, (c) Sala para testes individuais, (d) 

sala para almoxarifado e arquivo, apresentando boas 

condições de segurança, ventilação, higiene e 
Instituição do Curso de Psicólogo Perito Examinador do Iluminação. 

Trânsito ___ _ 

Data do Curso ___ _ 

Assinatura do Psicólogo (a) (assinatura igual a ser 

utilizada quando da assinatura dos laudos): 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que 
estou de acordo com as condições estabelecidas pelo 
DETRANIAP, através da Portaria 07312012, para o 
CredenciamentofRecredenciamento, junto este 
Departamento de Trânsito. 

Macapá,, ____ de ._._2012. 

Assinatura do Profissional com carimbo 
--....;,.;.:..:...:.:.::.:.;:. 

ANEXO VIl 

REQUERIMENTO SOLICITANDO O CREDENCIAMENTO 

DA ENTIDADÉ PSICOLÓGICA NO DETRANfAP. 

Eu _____ .RG n' ______ CPF 

n'--· ·--' venho por meio deste, requerer a 

Vossa Senhoria a concessão do Credenciamento da 

Entidade Psicológica e as condições da Portaria n' 

073/2012, do DETRAN/AP, Resoluções .n' 26712008, 

28312008 e 327/2009 CONTRAN, e ainda declarando ciente 

das consequências administrativas no caso de 

descumprimento da legislação; 

Macapá, __ de ___ . _de 201,2. 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CRP 

Ao limo. Sr. 
Francisco Savio Alvez Pinto 
Delegado de Policia Civil 
Diretor. Presidente do DETRANfAP. 

ANEXO VIII 

DECLARACÃO 

A empresa ___ localizada na 

Rua n• ____ ,, inscrita no 

CNPJ sob o n' ___ _, vem por meio de seu (s) 

responsável (eis) Legal(is) abaixo assinado(s), declarar 

que aceita o credenciamento nas condições 

Macapá, _____ de. __ 2012. 

Assinatura e carimbo do representante da Entidade 
Psic_ológica . 

PORTARIA N° 43812012- DETRANIAP. 

O DIRETOR - PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais, conferida pelo Decreto 
Estadual n.0 0491 de 27 de fevereiro de 2012. 

CONSIDERANDO a necessidade de . 
controle dos blocos de auto de infração que 
são fornecidos pelo órgão de trânsito aos 
agentes de trânsito e visando subsidiar e 
garantir maior segurança no que se refere à 
saída e retorno dos autos de infração o senhor 
Diretor-Presidente, 

RESOLVE: 

Art.1°- DETERMINAR que o BPTRAN 
preste conta dos blocos dos autos de infrações 
que lhe são fornecidos, por oÇasião da entrega 
dos talonários na Coordenadoria de Operações 
desta Autarquia, quando do retorno ao 
OETRAN. 

Art. 2° - Fica o BPTRAN obrigado a 
devolver todos os autos de Infração constantes 
de cada-'biõco fornecido pelo DETRAN, 
independente de eventuais rasuras ou 
cancelamentos. 

Art. 3° • Caso o bloco de infração 
não seja devolvido como estabelece esta 
portaria, é dever do Coordenador de 
Operações identificar qual o número do auto 
ou dos autos de infração faltosos, comunicar 
por escrito ao Diretor do DETRAN, que farã 
comunicação do fato ao Comandante da PM e 
também ao Ministério Público, para fins de 
apuração de responsabilidade. 

Art. 4° - Esta Portaria entrará em 
vigor na dada de sua publicação com efeitos a 
partir desta data. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

embro de 2012. 
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PORTARIA N° 0441/2012- OETRAN/AP CRISTIANE LOBA TO ALENCAR - Ag~nte NEV 3818 I AB00038158 10.000.6933/12 INDEFERIDO 
o DIRETOR-PRESIDENTE DO Administrativo: NEK 0571 AB00007539 10.000.2224/12 DEFERIDO 

DEPARTAMENTO ESTA DUAL DE TRÂNSITO WESLEY DA GAMA PENAFORT - Chefe de ., 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no das suas Unidade/Escola Pública de Trânsito: ~j AB00026518 10.000.2937/12 DEFERIDO 

atribuiçoes lhe silo conferidas pelo JAMILLE CAMBRAIA ROCHA CALANDRINI - Chefe NEV 5603 120000111611 [10.000.3547112 I I 
que 

"'""" ~ Decreto n•0491 de 27 de fevereiro de 2012, de Unidade de Veiculas. " ' 1 ' ' 
NET 4054 AB00003442 110.000.09625111 I DEFERIDO 

CONSIDERANDO o advento da Lei 
2000011161 110.000.3546/12 i Estadual n° 1. 453, de 11 de fevereiro d< 2010, Leia·se: NEV 5603 DEFERIDO 

que transformou o DETRAN-AP em a:Jt;;,\1i.lia, NEV 5603 2oooo11161 1o.oo0.3545112 I DEFERIDO · 
CONSIDERANDO o dever do agente "EUNICE CARDOSO CRUZ - Coordenadora de NEV 5603 H000023407 10.000.3544112 i público adotar Atendimento; DEFERIDO em todas as medidas 

necessárias à transparência, lisura e bom ESTHEFANY EVEL YN GAMA SOUZA - Gerente de ~04~ AB00025659 10.000.1772/12 DEFERIDO 

a·nda\nento dos serviços realizados no âmbito Educação; ~~ 6107 I AB00007331 10.000.1423112 DEFERIDO 
de sua atuação, CRISTIANE LOBA TO ALENCAR - Agente 

NEW 6107 I AB00007329 1o.ooo.1422/12 I DEFERIDO I CONSIDERANDO dispositivos do Administrativo; --· . 

Código de Trânsito Brasileiro, combinados WESLEY DA GAMA PENAFORT - Chefe de 
com Resolucoes do Conselho Nacional de Unidade/Escola Pública de Trânsito; 
Trânsito JAMILLE CAMBRAIA ROCHA CALANDRINI - Chefe A integra das soluções encontra-se à 

R,ESOLVE: de Unidade de Veículos; 
disposição dos respectivos recorrentes, no -- Art. 1°. CONCEDER ADIANTAMENTO ELON PERES TRAJANO DE SOUZA- Corre~edor." 

de suprimento de fundos em nome do servidor DETRAN/AP. 

FRANCINILDA DE SÁ DUARTE, CPF n° ART 2° • Esta Portaria entrará em vigor na data de 
618.657.612·49, Responsável por Atividade de sua publicação, revogando-se todas as disposiçõ.es em Macapá-AP, 11 etembro de 2012 
Nível 111 - 1" CIRETRAN . Santana, deste contrário. 
Departamento Estadual de Trânsito do Amapá f h~ 
- DETRAN/AP, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Registre-se. Publique-se. Cumpra·se: 
mil reais), destinados a custear despesas ) 

miúdas de pronto pagamento como material de ~ac, ··AP. e setembro de 2012. FRANCIS SÁ VI AVES PINTO 
consumo, serviço de terceira - pessoa jurídica De gado de olfcl Civil 
e serviço de terceiro - pessoa física, para FRANCISC I AC SPINTO Direto o Dep mento stadual de 
suprir as despesas miúdas de pronto o ado de P. licia ivil • sito doAm á 
pagamento no atendimento da Semana O ir r·Pres e do DET AN/AP ·-
Estadual do Trânsito. 

.. __ 
"' 

Art. 2° • O ADIANTAMENTO concedido COMUNICADO N°. 029/2012- DETRAN/AP 
deverá ser aplicado no prazo máximo de 90 COMUNICADO N°. 028/2012- OETRAN/AP 

RECURSO AO CETRAN/SOLUÇÃO 
(noventa) dias a contar da data do RECURSO DE MULTA/SOLUÇÃO recebimento. O Diretor do Departamento Estadual de 

Art. 3° • A referida despesa deverá ser O Diretor do Departamento Estadual de 
Trânsito do Amapá DETRAN/AP, após 

Trânsito do Amapá OETRAN/AP, após 
-

empenhada no Programa de Trabalho - - dos abaixo aprec1açao processos 
06.452.0380.2591.160030, na fonte de recursos apreciação dos processos abaixo relacionados, 

relacionados, nos tennos da resolução 149/03 
- 240, elemento de despesa 33.90.30 - material nos tennos da resolução 149/03 - COTRAN, art. 

- COTRAN, art. 12, parágrafo único do Código de consumo no valor R$ 1.000,00 (Hum mil 12, parágrafo único do Código de Trânsito 
reais), no elemento de despesa 33.90.39, outros Brasileiro, proferiu as seguintes soluções. 

de Trânsito Brasileiro, proferiu as seguintes 

serviços de terceiros, pessoa jurídica no valor ~oluções. ·---de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e elemento de AUTO DE 
despesa 33.90.36, outros serviços de pessoa PLACA INFRACÃO PROCESSO RESULTADO AUTOOE I 
física no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais). NFB 7053 L000028676 10.000.0450/12 INDEFERIDO PLACA INFRAÇÃO PROCESSO 'RESULTADO 

l NEK 
L000020591 !1 0.000.4666/12 

Art. 40 . o responsável pelo 
adiantamento deverá apresentar prestação de NEP 8915 AB00020067 10.000.4203112 INDEFERIDO 8940 DEFERIDO 

---- -·· 
conta junto a Unidade de Contabilidade - CAF NEN 5033 L000012874 10.000.1026112 -INDEFERIDO 

A integra das soluções encontra-se à deste Departamento, dentro de 1 O (dez) dias NEO 8188 L000053851 10.000.2050/12 INDEFERIDO 
úteis, após o encerramento da vigência da disposição dos respectivos recorrentes, no 
aplic:açao do recurso constante no Art. 2° desta NEX 1463 AB00025483 10.000.2421/12 INDEFERIDO .QETRAN/AP. -
Por!:uia. .J!~N 7664 AB0001249,6 10.000.2339112 INDEFERIDO 

Art. 5•. Esta Portaria entrará em vigor Macapã-AP, 11 tembro de 2012 
NEK 1<87 AB00022044 10.000.2894/12 INDEFERIDO 

na data de sua pubiiCJ~:Jo, revogando-se todas 
,_NEN 7~.E_ ~-00013103 10.000.2846/12 INDEFERIDO as dispos.ço:J~ em conto.irlo. -- ... 

NEN 7457 AB00013104 10.000.2845/12 INDEFERIDO 

~7457 AB00013101 10.000.2847112 INDEFERIDO FRANCI SÁ VI AL S PINTO 

Art. 60 . Cumpra-se, Registre-se NEM 8633. AB00018407 10.000.3145/12 INDEFERIDO o egado de alicia ivil e 
Diret do Dep mento stadual de Publique-se. ~9 7680 , AB00016582 10.000.2457112 INDEFERIDO ---- :tritfsito do A pã 

NEN 2669: AB00025398 10.000.2082/12 INDEFERIDO 

Maca~. em 11 de NEN 9611 1~800027460 10.000.2558/12 INDEFERIDO COMUNICADO N°. 030/2012- DETRAN/AP 
~etembro dG 2012. 

' NEL 2268 L000050926 10.000.3157/12 INDEFERIDO DEFESA·PRÉVIA/SOLUÇÃO /' ~ 

I. NEL 2268 AB00022133 10.000.3160/12 INDEFERIDO O Diretor do Departamento Estadual de 

FRANCIS À O~ PINTO NEY 7151 AB00018007 10.000.2931112 INDEFERIDO Trânsito do Amapá - OETRAN/AP, após 

O gado Policia ivil apreciação dos processos abaixo 
NFA 3793 AB00020195 10.000.2131/12 INDEFERIDO 

relacionados, nos termos da resolução 149/03 Di or-Pr •· ente do O .RAN/AP ·- NEKH87 AB00022046 10.000.2892112 INDEFERIDO - COTRAN, art. 12, parágrafo único do Código 
NEX 8456 L000006944 10.000.2824/12 INDEFERIDO de lrãnsito Brasileiro, proferiu as seguintes 

PORTARIA W 0445í2012- OETRAN/AP NEW 9300 AB00006589 10.000.2630/12 INDEFERIDO soluções. 

NEW 9300 AB00006588 10.000.2631/12 INDEFERIDO 
o DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO AUTO DE 

HCG 0954 AB00030587 10.000.4757/12 INDEFERIDO PLACA INFRA~ÃO PROCESSO RESULTADO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no 

NFB 5765 LOÔ0056875 10.000.02251/11 INDEFERIDO uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas HCG 0954 AB00031012 10.000.4756/12 INDEFERIDO 

pelo Decreto n' 0491 de 27 de .Fevereiro de 2012, HCG 0954 AB00031011 10.000.4758/12 INDEFERIDO NEQ 6900 AB00000820 10.000.08153111 INDEFERIDO 

10.000.2379/12 
NEM 6409 AB00000489 10.000.08158/11 INDEFERIDO I 

NEV 8258 AB00027330 INDEFERIDO 
INDEFERIDO RESOLVE: NER 8426 L000070641 10.000.03852/11 

NEX 1463 AB00025482 10.000.2422/12 INDEFERIDO 
NEX 2800 L000076426 10.000.03996111 INDEFERIDO 

ART.1' Retificar a Portaria 0410/12, de 29 de agosto NEU 0846 AB00005375 10.000.3598/12 INDEFERIDO NFB 5765 l000056876 10.000.02252/11 INDEFERIDO 
' de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá NER 2487 AB00025917 10.000.3229/12 INDEFERIDO NEW 7056 AB00003962 10.000.08107/11 INDEFERIDO 

n' 5301 de 31 de agosto de 2012, que passa a vigorar com . 
a seguinte alteração: NEX 7544 AB00016968 10.000.3831/12 INDEFERIDO NEJ 1453 AB00003602 1 0.000.08162/11 INDEFERIDO 

NFB 5918 AB00003212 10.000.08247/11 INDEFERIDO 
NEU 0846 AB00011946 10.000.3599112 INDEFERIDO 

Onde se lê: NEW 6761 AB00022004 10.000.11018/11 INDEFERIDO 
NEU 2o6o AB<f0013134 10.000.3666112 INDEFERIDO 

AB00011915 10.000.1 0896/11 INDEFERIDO NEN 9619 
"EUNICE CARDOSO CRUZ - Coordenadora de NEY 3785 AB00022653 10.000.52Üi/12 INDEFERIDO NEN 9619 AB00011914 10.000.10894/11 ~DEFERIDO 

Atendimento; ~F".0043 AB00013172 10.000.3802/12 INDEFERIDO NEN 5301 AB00021498 10.000.11081/11 INDEFERIDO 
ESTHEFANY EVEL YN GAMA SOUZA - Gerente de 

Educação; ~ 

2010 AB00008396 10.000.2952/12 INDEFERIDO NEY 4726 AB00022618 10.000.11145/11 INDEFERIDO 
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NEK 6470 I AB00022560 10.000.10999111 INDEFERIDOj NER4927 L000018902 10.000.02958111 DEFERID.O 
PORTARIA N• 078/2012~Lacen 

NEV 2398 AB00012068 10.000.11170111 INDEFERIDO _l!EO 9060 AB00007523 10.000.10873/11 DEFERIDO 

NES 4606 I L000070013 10.000.03840111 INDEFERIDO l NEU 4896 AB00023313 10.000.0741112 DEFERIDO o DIRETOR PRESIDENTE DO 

NFB 4819 L000018498 10.000.03824111 INDEFERIºº-. ~~3312_ AB00033_444 10.000.5572112 DEFERIDO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 

NEU 1440 L000053960 10.000.03850111 INqEFE~~ 1 JGH_4~ L000066214 10.000.02954111 DEFERIDO PÚBLICA, no uso das prerrogativas que lhe confere a 

NEN 3961 AB00003673 10.000.08379/11 INDEFERIDO i NEN 9849 AB00007623 10.000.10055/11 DEFERIDO lei n• 0338, de 16.04.97, regulamentada pelo Decreto 

NEO 0407 AB00005695 10.000.08381111 INDEFERIDO NEU 4415 L000076584 10.000.04150/11 DEFERIDO 
n.• 5528, artigo 47, inciso XX, de 09.12.1997 e o 

NEX 6870 L000053540 10.000.03649111 INDEFERIDO 
Decreto n.• 3366, de 31.08.2012, considerando o que 

consta no memo. n• 089120 12-DBM-Lacen, 
; NFB 1048 AB00002520 1 0.000.08540111 INDEFERIDO 

NEU 9090 AB00005924 10.000.08775111 INDEFERIDO A íntegra das soluções encontra-se 

NEO 4960 L000051224 10.000.04371111 INDEFERIDO à disposição dos respectivos recorrentes, RESOLVE: 

NEJ 1824 AB00023127 10.000.10984111 INDEFERIDO no'OETRAN/AP. 

NEK 6470 AB00022558 10.00Ó.10998111 INDEFERIDO 

NEN 5242 AB00003541 10.000.08099111 INDEFERIDO 
AUTORIZAR a servidora Michele Pastana 

NEU 4576 AB00005418 10.000.08359111 INDEFERIDO 
Macapá-AP, 11 d- embro de 2012 Barbosa Martins - Biomédica, para se deslocar da sede 

10.000.08358111 INDEFERIDO I 
de suas atividades Macapá!AP, até a cidade de 

NEN 0926 1 AB00005049 ' Brasília/DF, no período de 19 a 21 de setembro do ano 

NEY 1162 AB00000764 10.000.08155111 ·INDEFERIDO • em curso, a fim de participar da "Oficina 

NEU 8305 AB00003537 10.000.08129111 INDEFERIDO 
FRANClSC ·AVI 3ES PINTO 

Macroregional lntegradaNigilãncia Epidemiológica 

NFA 4541 AB00008400 10.000.10981/11 INDEFERIDO Del ado de olíc Civil 
-Laboratório de DTP- Região Norte e Nordeste", 

NET 0436 L000053393 10.000.03502111 INDEFERIDO Diretor o Dep mento Estadual de 
sem ônus para o Lacen-AP. 

NEN 3961 AB00003674 10.000.08380111 INDEFERIDO · nsito do~ .!!_á . -
NET 7639 AB00022159 10.000.11228/11 INDEFERIDO Macapá-AP, 17 de setembro de 2p12. 

L NEQ 6900 AB00000817 10.000.08154111 INDEFERIDO 
.. ----- COMUNICADO N". 031/2012- DETRAN/AP L~ i:.-~~ 

NES 0265 L000055775 10.000.02731111 INDEFERIDO TRANSFERENCIA DE PONTUAÇAO/SOLUÇÃO 
" lvanete C~stJmanajás 

JVW 9215 AB000043021 10.000.06745111 INDEFERIDO 

NEO 0412 L000051874 10.000.06129111 lt.(DEFERIDO O Diretor do Departamento Estadual de Diretora Presidente 

NES 2050 AB00002274 10.000.06550111 INDEFERIDO Trânsito do Amapá - DETRAN/AP, após Interina 

NEN 7558 AB00001044 10.000.07260/11 INDEFERIDO j 
apreciação dos processos abaixo 

NEW 4501 AB00000843 10.000.07269111 INDEFERIDO , 
relacionados, nos termos da resolução 149/03 PORTARIA N• 079/2012-LACEN 

NEZ 1216 L000019858 10.000.02643111 \INDEFERIDO 
- COTRAN, art. 12, parágrafo único do Código 

NEQ 3456 L000058001 10.000.02149111 : INDEFERIDO 
de Trânsito Brasileiro, proferiu as seguintes o DIRETOR PRESIDENTE DO 

NEU 8015 L000056355 10.000.03259111 INDEFERIDO 
soluções. 

LABORATÓRiO CENTRAL DE SAÚDE 

NEW 6747 L000066244 10.000.0256211 1 INDEFERIDO P(JBUCA, no uso das prerrogativas que lhe confere a 
AUTO DE 

JTS 8383 L000017543 10.000.0300411 1 INDEFERIDO PLACA INFRAÇÃO PROCESSO RESUUAOO 
lei n.• 0338, de 16.04.97, regulamentada pelo Decreto 

LVA 7956 L000065980 10.000.02543111 INDEFERIDO NEZ 5514 AB00036077 10.000.52~2!U 

n.• 5528, artigo 47, inciso XX, de 09.12.1997 e o 
INDEFERIDO Decreto n.• 3366, de 31.08.2012, considerando o que 

NEU 5368 L000066233 10.000.02545/11 INDEFERIDO 
NEY 2137 AB0003501)? 10.000.5943112 INDEFERIDO consta no memo. n• 02412012- GPDI!Lacen. 

Loooo18472 JVL 1910 10.000.02994111 INDEFERIDO 

NEU 6713 L000054290 10.000.02203111 \ INDEFERIDO 
NEL 347() AB00030959 10.000.4705/12 DEFERIDO 

·----
NEU 2434 L000064024 10.000.02217111 !NOEi=ERIDO 

A Integra das soluções encontra-se à 
RESOLVE: 

NEU 2434 LOOOOMC2õ 10.000.02216111 INDEFERIDO disposição dos respectivos recorrentes, no 
NE:N ~&33 L000018601 10.000.02199/11 INDEFERIDO DETRAN/AP. 
NEN 4833 L000018602 10.000.02200111 INDEFERIDO 

- .. DESIGNAR a servidora Margarete do 

NEJ 2733 L000018569 10.000.02298/11 INDEFERIDO Macapá-AP, 11 de setembro de 2012 
Socorr!l Mendonça Gomes - Gerente Geral do Projeto 
Pesquisas e Desenvolvimento Institucional - FGS 2, 

NEN 7729 L000058150 ' 10.000.02992111 INDEFERIDO para se deslocar da sede de suas atividades Macapál AP, 

NEW 6747 L000070249 10.000.02563111 INDEFERIDO r até o municipio de Rio de Janeiro/RJ, no perlodo de 22 

NEW 2238 L000066247 10.000.02736/11 INDEFERIDO a 28 de setembro do ano em curso, a fim de participar 

NEY 3461 L000019344 10.000.02154111 INDEFERIDO FRANCISCO lO L: ES PINTO 
do "Congresso Internacional de Medicina Tropical e 

NEY 3461 L000019343 10.000.02155111 INDEFERIDO Dele o de P licia ivil Malária e XVIII Congresso da Sociedade Brasileira 

NFB 8939 AB00001779 10.000.07386111 ! INDEFERIDO Diretor d epa ento E tadual de de Medicina Tropical", com ônus para o Lacen-AP. 

NER 1953 AB00000842 10.000.07337111 INDEFERIDO -- to do Amap 

NEV 0299 AB00003959 10.000.08333/1 1 INDEFERIDO Macapã,AP, 1.8 de setembro de 2012. 
-··· 

NEL 4351 AB00018852 10.000.10799111 INDEFERIDO 
(EAP NEV 0490 AB00003202 10.000.07480/11 INDEFERIDO ) <\J§" ' 

NEL 2931 AB00000154 10.000.06842/11 INDEFERIDO 
Maria lzabel de Albüquerque Cambraia 

~-v·. ~. ~· -
NEV 0490 AB00003201 10.000.07481111 INDEFERIDO 

lvanete Costa Nnanajâs 

Diretora Presidente 
NEL 2043 AB00002881 10.000.07476111 INDEFERIDO Interina 
NEZ 6165 AB00000887 10.000.07446/11 INDEFERIDO PORTARIA N'. 23112- EAP 

NEU 6026 AB00007253 10.000.09880111 INDEFERIDO 

NEJ 2840 L000054209 10.000.05432111 INDEFERIDO A DIRETORA·PRESIDENTE DA ESCOLA DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

NEX 0984 AB00004921 10.000.10029111 INDEFERIDO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das 

NEU 9966 AB00008208 10.000.09872/11 INDEFERIDO 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n•. 0589 de 
21 de janeiro de 2011 e tendo em vista o teor do RESULTADO DE LICITAÇÃO 

NER 7101 AB00006857 10.000.10060/11 INDEFERIDO memorando n• 00812012- CPAIIEAP. 

NEX 9401 AB00001384 10.000.10058/11 INDEFERIDO RESOLVE: 

NEX 9401 AB00001383 10.000.10059111 INDEFERIDO , Art. 1°· Designar o servidor Airá Pereira Santana, PROCESSO: 17.000.092/2012-CPL 

NEQ 2226 AB00007142 10.000.09874111 INDEFERIDO para representar a Escola de Administração Pública do MODALIDADE: PREGÃO N". 007/2012-CPL 

NEQ 60!3 AB00011556 10.000.10808111 INDEFERIDO 
Amapá· EAP, no evento Agenda de Gestão Publica entre OBJETO: Aquisição de acervo bibliográfico para 
União e Estados na cidade de Brasllla·DF nos dias 17 e 18 a DIVISÃO BIOLOGIA MEDICNLACEN-AP. 

NEN 9725 AB00005691 10.000.08331111 INDEFERIDO de selembro 2012. 

NEU 5915 AB00020121 10.000.10887111 INDEFERIDO Arl 2" • Dê-se ciência, regisfre·se e publique-se. RESULTADO DA LICITAÇÃO: DESERTA 

NEY 1971 L000070511 10.000.04170111 INDEFERIDO 

NEU 3901 AB00003386 10.000.070691111 INDEFERIDO 

. ""'tt:2"·~~"'" 
~á-~ 17deSetemb~ .d€201,2 

NEW 2780 AB00000287 10,!!!1..0.06728/11 INDEFE~IDO kU-<.Ov Q<.>ti.L.-o,_ ~' ,__)~ 
NEJ 3418 AB00001961 10.000.07157/11 INDEFERIDO i ~<-<)C{e ~ 

Maria lzab I de Albuque Cambraia , NIA REGINA EMAQ E COIMBRA 

NFB 0384 AB00001074 10.000.07074111 INDEFERIDO 1 [ iretora-President&-.. • 
Escola de AdtnlnlstraçAo Pública do .. Ãiriâpá 

Pregoeira LA N/AP 

NEW 4350 AB00002201 10.000.07007111 INDEFERIDO 
- .. 

' NFA 1038 AB00001913 10.000.07162111 INDEFERIDO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
NEW 8173 AB00000236 10.000.06889/11 INDEFERIDO 

NEU 3901 A800003385 10.000.07068111 INDEFERIDO (Lacen ) CONVITE 007/2012- CPULACEN 

NEW 8173 AB00000238 1o.ooo:o6890111 INDEFERIDO 
lvanete Costa Amanajâs (interina) 

t.....l'!!'P 8245 AB00022172 10.000.11330/11 DEFERIDO º LABORATÓRIO CENTRAL DE 



SAUDE PÚBLICA DO AMAPÁ - LACENIAP 
com sede na Rodovia Tancredo Neves 1118: 
Bairro São Lázaro. Macapá/AP- CEP: 68.908-
530 fone: {96) 3212-6222, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que ás 9h00min do dia 26 de Setembro 
de 2012. realizará licitação modalidade 
CONVITE, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
referente ao Processo 17,000.14212012· 
LACEN. para o seguinte objeto: contratação de 
empresa especializada para prestação de 
serviços de construção de bancadas e outras 
instalações para diversos setores que compõem 
LACEN/AP, confonne especificações constantes 
nos anexos da Carta Convite. 

Os interessados deverão se dirigir a 
CPLILACEN/AP munidos de pen-drive e 
carimbo da empresa, para retirada da· carta 
convite, no endereço acima citado, no horário 
das 08h00min às 14h00min. 

Macapá, 17 de Setembro de 2012. 

C '• /) (l' ··. 
. . -:-> 'J I : 

-,;:,''"'"'f.,;:.~.<. (\I./ I ,ç,~~ 
;Tânia Regina·llemar(ue Coimbra 

Presidente da CPLILACEN 

COM.ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE ADIAMENTO 

Pelo presente Termo de Adiamento, o 
LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE . 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, torna 
público o adiamento do Processo de licitação, 
na modalidade Pregão Presencial n" 
009/2012, Registro de Preços para eventual 
contratação de empresa especializada para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, 
EMISSÃO. MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E 
INTERNACIONAL, para atendimento . das 
necessidades do LACEN, visando atender a . 
Instrução Normativa n° 7 de 24/08/2012 que 
instituiu o modelo de contratação para 
prestação de serviços de aquisição de 
passagens aéreas nacionais e 
internacionais. 
Assim que for conveniente à administração, 
será informada data, local e hora de 
realização do certame. 

Macapá, 17 .. de Setembro de 2012. 

-:· Jà~;~·R{;;;tG;:i1~~~i'm1:r~"·. 
Presidente da CPL/LACEN 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
JUSTIFICATIVA N°. 028/2012 - CPLILACEN
AP 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
ADJUDICADA: FUNDAÇÃO GETULIO 
VARGAS 
PROCESSO N". 17.000.167/2012 
RECURSO: FONTE: 0107 I PROGRAMA: 
10.122.0170.2226/ ELEMENTO DE DESPESA: 
3390 39 
OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A 
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM 
CURSO ONLINE DE ATUALIZAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV -
GESTÃO DE COMPETENCIA 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25. Inciso 11 c/c Art. 
13. Inciso VI da Lei 8.666/93 e alterações. 
VALOR: RS 1.760.00 (Hum mil setecentos e 
sessenta reais). 
Senhora Diretora Presidente. 
Submeto a elevada consideração de Vossa 
Senhoria a presente justificativa amparada 
legalmente sob a égide do Artigo 25, Inciso 11 c/c 
Art. 13. Inciso VI da Lei n.• 8.666/93 e suas 
alterações, objetivando, pagamento de inscrição 
de servidoras . no CURSO ONLINE DE 
ATUALIZAÇÃO DA fUNDAÇÃO GETULIO 
VARGAS - FGV - GESTÃO DE 
COMPETENCIA. realizado pela empresa 
riiNnAC~Ã() GFTlJIIO VARGAS. CNPJ N.• 

(DIÂRIO OFICIAL) 

33.641.663/0001-44 com carga horária de 30 
horas. ' 
A douta Asses~ona Jurídica manifestou-se 
através do Parecer n• 020/2012-AJ. atendendo 
a solicitação desta CPULACEN-AP 
favoravelmente á regularidade do present~ 
procedimento. 
Assim posto, em cumprimento ao artigo 26 da 
Le1 Federal n" 8.666/93 e alterações, rogo a 
Vossa Senhoria se digne ratificar a presente 
justificativa e determine sua publicação no 
Diário Oficial do Estado para que se produza 
seus efeitos legais. 

·~~1~) ::ma~:::,~ 
iã~Regl~em~; Coimbra 
Presidente da CPULACEN-AP 

_ ........ _ Decreto n•. 2838/201 O 

RATIFICO NA FORMA DA LEI 
Macapa ... ra 1~ ~ 12012 

k' /-~· 
IVA~Êr~~c&T ~ ÂMAN~s 

Diretora Presidente'ldterina do LACEN-AP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
JUSTIFICATIVA N° 029/2012- CPL 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
ADJUDICADA: DIAGNOCEL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕESLTDA 
PROCESSO N°: 17.000.16612012-LACEN 
RECURSO: FONTE: 216 I PROGRAMA: 
10.305.0130.2210/ ELEMENTOS DE 
DESPESA: 3390.30 
OBJETO: Aquisição de material de consumo 
para funcionamento regular da Divisão de 
Biologia Médica deste LACEN/AP -
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I ·da Lei 
8.666/93 e alterações. . 
VALOR: R$ 44.946,00 (quarenta e quatro mil e 
novecentos e quarenta e seis reais) 
Senhora Diretora Presidente, 
Submeto a elevada consideração de Vossa 
Senhoria a presente justificativa amparada 
legalmente sob a égide do Artigo 25, Inciso I da 
Lei n°. 8.666/93 e suas alterações. objetivando 
COMPRA DIRETA - DISTRIBUIDORA 
AUTORIZADA ABBOTI LABORATORIOS DO 
BRASIL L TOA S/A, empresa DIAGNOCEL. 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L TDA. 
CNPJ N.0 01.490.595/0001-73, aquisição de 
material de consumo para funcionamento 
regular da Divisão de Biologia Médica deste 
Laboratório Central de Saúde Pública. 
Por ser distribuidor autorizado dos produtos 
Abbott Laboratórios do Brasil L TOA S/ A, torna
se inviável qualquer forma de competição 
elencada na Lei 8.666/93 e alterações. 
A dout-a Assessoria Jurídica· manifestou-se 
através do Parecer n• 018/2012-AJ, atendendo 
a solicitação desta CPULACEN-AP, 
favoravelmente á regularidade do presente 
procedimento. 
Pelo exposto. para salvaguardar os interesses 
da Administração deste LACEN e demonstrada 
a hipótese incidente desta ação, submetemos a 
presente Justificativa à apreciação e 
homologação de Vossa Senhoria, ao mesmo 
tempo em que solicitamos a sua publicação na 
Imprensa Oficial, para que se cumpra o disposto 
no artigo 26, da Lei de Licitações e Contratos 
em vigor, condição de eficácia deste ato. 

Macapá, 17 de setembro' 2012 .. 

c~~i2-~"'" c~.;_~~ 
Tênia Reg(~~e Coimbra 

Presidente da CPLILACEN 

RATIFICO NA FORMA DA LEI 

Macapâ. J1 I c.CJ/2012. 

9vWnetftltã ~ 
Diretora Presidente l~;~;~;rACEN-AP 
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Max Ata!iba Ferreira Pires 

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
N° 008/2012-RURAP 

(Aquisição de Combustível) l 
Instrumento/Parte: Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapã - RURAP, como CONTRATANTE e a Empresa 
MACHAOO & ANDRADE LTDA-EPP, como CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fundamento Legal: 
O presente Termo Aditivo fundamenta·se na Lei n• 6.666, de 
21 de junho de 1993. Artigos 77,, 76 c 79, na CLAUSULA 
D~IMA SEGUNDA - Da Modificaçao. Rescisao e Reajuste, 
ahnea 'd' e demais disposições legais aplicaveis a espécie. 

CLÁUSULA SEGUNDA- Do Objeto: 
O presente Termo Aditivo visa o realinhamento econômico
financeiro dos valores do objeto do Contrato n"'OB/2012, a 
partir de 18 de setembro de 2012, sobre os quantitativos 
inicialmente pactuados no referido contrato, para os itens 
Gasolina Comum e Ólec Biodiesel, que tem por objeto a 
Contrataç~o de E~ppresa Especializada no fomecimento 

. Parcelado de Combustivel Automotivo tipo ( Gasolina 
Comum e Óleo Biodiesel), Óleos Lubrificantes tipo 
(Náutico 2- tempos, Óleo para Motor a Gasolina, Óleo para 
Motor a Diesel, Óleo do Diferencial, Óleo da Caixa de 
Macha o Fluido para Freios), destinados a atender a frota 
do veículos automotores da Sede Central e GTC de 
Macapá, para oxercicio do 2012. 
conforme quantidades discriminadas nas tabelas do 
contrato, ficando mantidos os quantitativos do PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO do referido contrato. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes identificadas no 
pórtico do Contrato original, declaram, aceitam o ajustaJT, 
que o Instrumento acima identificado tem os Quantitativos 
e Valores reajustados, a partir de 18.09.2012, descritos na 
CLAUSULA SEGUNpA Do Objeto , CLAUSULA 
TERCEIRA- Das obrigacões CLAUSULA QUARTA-:oõViiiõi 
e da Dotação Orcamentâria , que passam a vigorar com a 
redaçao abaixo, mantidas as demais aqui nao referidas. na 
forma em que se encontram redigidas e que neste alo e · 
ocasiao totalmente ratificada para fins de direito: 

CLÁUSULA QUARTA- Do Valor o d~ Dotação 
Orçamentária: 

Pelo presente Termo Aditivo, pelo perfeito fomecimento 
dos materiais, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, 
do· acordo com a Cláusula Quinta,· o valor total do RS 
366.505,53 (Tre1.en1os e Sessenta e Seis Mit Quinhentos e 
Cinco Reais e Cinqüenta e Três Centavos). A despesa em 
comento correrá à conta da, Fonte 101, Programa 2001; 
Elemento de Despesa: 3390.30, Material de Consumo. 

CLÁUSULA OITAVA- Da Viqftncla; 

O presente Contrato terá sua vigência a partir da data de sua 
assinatura até o cumprimento integral de todas as obrigações 
pactuadas, ou seja, até que o fornecimento atinja os limites 
quantitativos definidos neste Instrumento. no prazo de 18 do 
maio a 31 de dezembro de 2012. 

S!GNATARIOS: MAX ATALIBA FERREIRA PIRES E 
EVANORO MACHADO DE ANDRADE 

Pata de Assinatura: ?.'J.g/2012 
Macapâ/AP, 18 de se\~ro de 2012. 

'À.-
MAX ATÃI::(BA FERREIRA PIRES 

_ ... __ .. _Eirotor Pres!:!~.~te/RURAP _ 

r- Extrato do Contrato N" 02512012-RURAP 
j (Aqulslçao de Motor de Popa o Reboque- Ater Indígena) 

Instrumento/Parte: Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Al!lapá • RURAP, como CONTRATANTE e a Empresa 
NAUTICA AMAPARI L TOA, como CONTRATADA. 

FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei Complementar n• 101, de 04 de maio de 2000; Lei n' 4.320. 
de 17 de março de 1964; Lei n' 10.520, de 17 de julho 2002, 
Lei n• 6.666, de 21 de junho de 1993. alterada pela Lei ·n' 
9.648, de 27 de maio de 1998: e o que consta no P.A. n.• 
37.0487/2012, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N" 
005/2012 CPURURAP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO E 00 VALOR 
CONTRATUAL: 
1.1- O objeto do presente contrato é PARA, AQUISIÇÃ DE 02 
(DOIS) MOTORES DE POPA DE 50 HP E 01 (UM) REBOQUE 
RODOVIÁRIO PARA VOADEIRA DE 8M, destinados a atender 
as atividades previstas no Convênio n• 310.241-6212009-
MDAIRURAP, confonne especificações constantes do Tenno 
de Referência, do Edijal. e tabeta.abaixo: 

O valor total, fixo e lrreajustável, do presen1e contrato é de 
R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) 

CLAUSULA QUARTA· DA VIGENCIA: 
O presente Contrato leffi sua vigência a partir d~ data de sua 
ass1natura até o cumpr1men!o mtegrat de todas às obrigaçtes 
pactuadas, ou seja. até que o fornecimento atinja os limites 
quantitativos definidos na Tabela do Contrato e o final do prazo 
de ~arantia dos equipamentos. 



Maca á 19.09.2012 

CLAUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa decorrente do presente Contrato correrá à conta da 
Funcional Programática 1106, fonte 203 c Elemento de 
Despesa 4490.52. previstos no Orçamento do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MOA e do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ. oriundo de 
transferênCias constitucionais por meio do CONVÊNIO N' 
310.241-6212010 IMDAICAIXAIRURAP - firmado entre o 
M.DAICAIXAIRURAP. 

CLAUSULA SEXTA- GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
6.t- A garantia dos equipamentos {Motor de Popa de 50 HP 
será de no mínimo 02 {dois) Anos para defel!9 de Fabricação 
com assistência técnica no Estado do Amapa e de 01 I um) 
ano para o Reboque Rodoviário Jl2.@ voadeira de 8 metros. 

CLAUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA 
8.1- O presente contraio terá por termo inicial a da!a de sua 
assinatura e, por termo final, o último dia do prazo de garantia 
ofertado pela Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 
13.1- Fica eleito, de comum acordo entre as partes. o Foro da 
Comarca de Maca pá - AP. para dirimir· quaisquer litlgios 
oriundos da licitaçao e do contrato decorrente. com exoressa 
renúncia a outro qualquer. por mais privilegiado que sr.ja. 

SIGNATARIOS: MAX ATALIBA FERREIRA PIRES E 
NATANAEL ROCHA MONTEIRO 

Data de Assinatura. 17/0\(12012 
MacapáiAP, 17 de setefTÍlr<J e 2012. 

\ .. 
MAX ATAL 

Diretor Presiden\e/RURAP 

(RDM 

Juliana Alves Coutinho Alexopulos 

PORTARIA 1\'. 020 /12-DAA/RD~t 

) 

O Gerente da Rádio DifusorA de Macsp1i, no 
u~o de suas atribuições conferidas pelo Decreto n'. 0478 de 
lO de janeiro de 10ll e, tendo em vista o que consta no 
teor dn Memu n'. 015/12- GERÊNCIA /RD~l. 

RE:SOL\'E: 

.~rt.l"-Dcsignnr a sen•idorn Hclinne Barbosa 
!\unos, para deslocamento da sede de suas atribuições até 
n cidade de Brasíli:l- DF, com nlinalidnde de participação 
do evento em comemoração :~os 35 anos da R:idiu :-I acionai 
e reunii\o daltede l'uulka de Rádios da t\rnnzônia na sede 
de EBC, no período de 16 à 19/09/2012. 

Art. 2'- Esta Portaria entrará em l'igor na d:1ta 
de sua publicaç~o. revogadas as disposições em contr~rio. 

.\lacapi1-AP, lO de setembro de 2012. 

" ' . 
Jutian utinho 

Ce_rente da H:~ ra de ~lacap:\ 

I'ORTARI:\ :-1". 021/12-DAA/RD~I 

O Gerente dn Rádio Difusorn de Macnp:\, no 
uso de suas ntribüições conferidas pélo Decreto n'. 0478 de 
10 de janeiro de 2011 e, tendo em vista o que consta no 
teor do Me mo n'. 018/12- GERÊNCIA /Rll~l. 

IlESO I.\'[: 

Art.I'-Designar u.1 ser\'idores 'l:irin Lopes :\eri, 
Rndrigu da Fonseca e Sill'a e José Valter 'ionteiro da 
Conceição para deslocamento atr o ~luniripio de Laranjal 
do Jari, com n finalidade de acompanhar a coruitiva do 
governador, nos dias 10 e 11/0912012. 

Art. 2'- Esta Portaria entraní em •·igor na data 
de sua publicaç~o. rel'ogadas as disposições em contrário. 

Art. 3'- 1>~-'e l'i~nda, cumpra-se e publique-se. 

Macap:i-A P, tO de setembro de 2012. 

' 

. lu lia na f!fi)::r,linho 
Gerente da Rádio Di'fusora de ""''H[l~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Universidade Estadual do Amapá) 

Maria Lúcia Teixeira Borges 

PORTARIA N' 010312012- UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do Amapa, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual n' 0270 de 06 de janeiro de 201t, bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, 

Considerando o Memorando n' 00912012 do 
Presidente da Comissão do PCCSIUEAP. de 06 de setembro 
de 2012'. que indica os representantes dos docentes para 
compor a comissão. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Instituir a Comissão responsllvel pela 
revisão final da minuta do Projeto de Lei referente ao Plano de 
Cargos. Carreira e Salários (PCCS) dos docentes da UEAP, 
composta dos membros representantes dos Docentes e 
representantes da Administrat;ao. abaixo relacionados, sob a 
presidência do pnmelro: 

Raullyan Borja Lima e Silva 

Alexandre Souza Amaral 

Driss Wagner Pantoja Pena 

Fernando da Costa Ribeiro 

Luciano Araujo Pereira 

Márcio Moreira Monteiro 

Art. 2' - Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) 
dias para conciuir os trabalhos. 

Art. 3' - Es!a Portana entra em vigor na data de sua 

exped1ção. 

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

Gabinete da Reitoria da UEAP, em Macapá-AP, 11 
de setembro de 2012. 

!.'·:~ --
Profa Ora. Maria Lúki T~rges 

, Re/ora 

PORTARIA N'. 0104/2012 • UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do Amapâ, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual n.•. 0270 de 06 de janeiro de 201t, bem 
como pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, 

Considerando o .Memorando N" 09214012 -
PROGRAD, de 06 de setembro de 2012, 

RESOLVE: 

Art. 1'- Instituir a Comissão para planejar e executar 
o 3' Processo Seletivo Simplificado (PSS) para Contratação 
de 06 {seis) Professores Temporários da UEAP, composta 
pelos membros abaixo relacionados, sob a Presidência do 
primeiro: 

Alexandre Souza Amaral 
Aldeci Pires Moraes 
Chartes Roberto Silva de Carvalho 
Macedo 
lzabel Cristina Bastos Alves 

Ari. 2" - A presente Comissão terá a função de 
organizar todas as fases do referido Processo, bem como 
resolver os casos omissos e todas as demandas oriundas do 
mesmo. 

Art. 3° • Encaminhar Relatório a Reitoria em cada 
fase da execução. 

Art. 4' • Esta Portaria entra eni vigor na data de sua 
expedição. 

Gabinete da Reitoria da UEAP, Macapll-AP, 11 de 
setembro de 20 t2. 

Prora. Ora. Maria~~orges 
"-.._.Rei~ 

EDITAL 03312012- Processo Seletivo UEAP·2013. 

A Reitera da Universidade do Estado do Amapá • UEAP. 
no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto Estadual 
n'. 0270, de 06 de janeiro de 20t1, e pelo Estatuto da 
Universidade do Estado do Amapâ, e ainda a Portaria n'. 
033/2012 - UEAP. de 25 de abril de 2012, do Gabinete da 
Reitona. que· instituiu a Comissão do Processo Seletivo -
PS/UEAP/2012, toma público, pelo presente Edital, aprovado 
pelo Conselho Superior Universitário - CONSU, a abertura e 
realização do Processo Seletivo - PS/UEAP/2013 para 
.oreenchimento de 550 {Quinhentos e cinqüenta) vagas nos 
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cursos de Graduação oferecidos por esta Universidade, de 
acordo com as condições estabelecidas por este Edttal e por 
seus anexos. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente Processo Seletivo, donavante 
denominado PS 2013, sera regido por este Edrtat e 
ter a os seguintes objetivos: 
1.1.1. Avaliar a formaçao geral dos candidatos e 
sua aptidão para estudos superiores de Graduação; 
1.1.2. Aprovar e classHicar os candidatos para o 

período letivo de 2013 até o limite das 
vagas fixadas no Item 2.5 deste Edital; 

1.2. O Processo Seletivo 20t3 será realizado por meio de 
dois sistemas de vagas: 50% {cinqüenta por cento) 
serão destinadas ao preenchimento por candidatos 
que estejam inscritos no ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio) 20t2 e optem, no ato da inscrição. em 
usar as notas da prova do ENEM 2012; os outros 
50% serão destinados a candidatos que optarem por· 
se submeter às provas do PS 20t3. Em ambos os 
sistemas, serão aplicados os regimes de reserva de 
vagas para candidatos egressos da rede pública de 
.ensino, para afrodescendentes, bem como indígenas 
(5%) e pessoas portadores de deficiências (5%). 

1.3. As provas do PS 2013 serão realizadas em 02 (duas) 
fases. nas cidades de Macapá e Santana; 
1.4. Para candidatar-se ao PS 2013. o candidato deverá 
obrigatoriamente possuir CPF próprio; 
1.5. Para concorrer as vagas destinadas aos candidatos 

que tenham realizado as provas do ENEM, o 
candidato devera, no ato da inscrit;ao. optar em 
concorrer a uma vaga usando as notas do ENEM 
2012. 

1.6. O candidato que optar por usar as notas do ENEM 
2012 nao fará as provas -do PS-20t3 e deverá 
preencher o campo destinado no formulário de 
inscrição com seu número de inscriçao da prova do 
ENEM 2012. 

1. 7. Para a classificaçao dos candidatos que optarem por 
usar as notas do ENEM, serão utilizadas as 
informações contidas no banco de dados do 
Ministério da Educação e por este disponibilizadas. 

1.8. Dos candidatos que optarem por usar as notas do 
ENEM 2012, serão eliminados os que apresentarem 
pontuação inferior a 500 (quinhentos) pontos do total 
da prova, ou inferior a tOO (cem) pontos em uma das 
áreas de conhecimento do referido exame, incluindo 
a redação. 

1.9. Em havendo sobra de vagas reservadas ao uso das 
notas do ENEM 20t2, previstas no subitem 2.5 deste 
Edital, serao convocados os candidatos ctassfficados 
nas provas do PS-2013 que estejam concorrendo 
para o mesmo curso. conforme a ordem de 
cíassificaç:lo e o tipo de vaga. 

1.10. Para concorrer por meio do sistema de reserva de 
vagas destinado aos egressos da escola pública, o 
candidato deverá ter cursado o Ensino Médio · 
exclusivamente em escolas públicas (municipais, 
estaduais ou federais), conforme Lei n•. 1023. de 
30/0612006; 

1.11. Para concorrer por meio do sistema de reserva de 
vagas para Afrodescendentes, o candidato deverá ter 
cursado integralmente Ensino Fundamental e Ensino 
Médio em escola pública (conforme Lei N'. 1258, de 
18/0g/2008); 

1.12. Para os candidatos concorrentes às vagas 
destinadas aos egressos da rede pública e 
afrodescendentes. a apresentação dos documentos 
comprobatórios dar-se-á por ocasião da matricula; 

1.13. Caso o candidato deixe de apresentar no ato da 
matricula a documentação exigida no item t5.2. 
deste Edital será automaticamente eliminado do 
processo seletivo, não cabendo qualquer tipo de 
remanejamento de vaga, independentemente da nota 
obtida pelo candidato; 

1.14. Os candidatos que nao se enquadrarem nos crttérios 
acima concorrerão pelo Sistema Universal. 
1.15. Os egressos do Sistema Modular de Ensino (SOME) 

e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertados 
peta rede pública. que estejam cursando a etapa 
relativa ao Ensino Médio, terão direno ao sistema de 
reserva de vagas; mas. caso sejam aprovados no 
processo seletivo, só poderão efetivar suas 
matrículas, se tiverem integralizado seus respectivos 
curriculos; 

1.16. Nos terrpos da Lei n. 12.089, de 1t de novembro de 
2009, os ingressantes nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) Públicas de todo o terrrtório nacional 
não poderão ocupar duas vagas, simuftaneamente, 
nos cursos de Graduação. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5 . 

DOS CURSOS E VAGAS 

Os candidatos serão selecionados por 
Sistema/Cursorrurno. segundo o seu desempenho 
no PS 2013/ENEM 2012 e o número de vagas 
oferecidas: 
Os candidatos que nao estiverem em condições de 
concluir o Ensino Médio e, ainda assim, desejarem se 
inscrever no PS 2013 deverão fazê.fo na condiçao de 
'TREINEIROS' mediante o pagamento de taxa de 
inscrição, sendo classifiCBdos em lista especifica. 
separada e independente da lista classHicatória dos 
candidatoS'ao ingresso no Vestibular; 
O preenchimento das vagas dar-se·á rigorosamente 
em concordância com a classHicaçao final, excluídos 
os candidatos por experiência (treineiros); 
A ausência em uma das fases do PS 2013-pelo 
candidato que optar por se submeter às provas, 
implicará em desclassificação automatie~~· 
Constam nos quadros a seguir as opçõe\ de cursos 
de Graduação para o PS 2013, com suas respectivas · 
vagas divididas de acordo com os sistemas de vagas 
e cotas: 
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VAGAS 

. ,. ·~· Slat&ma . de Ra&erva de 
Vi;a$ (V~s _ IIÇIIelonats 

PS criadas petas l.els Estaduais 
Curso T111110 .~13 n•s. 1022 e 1023 de 

3010612006 e 1058 de 
: ·• .18109120081. 

lndlgenu • PPD· Demais 
6% ti% . 

Filosofia 25 i 
(Licenciatura) ManhA 

2 2 21 
Letras Manhã 25' 2 2 21 
(Licenaatura) 
Engenharia Manha 25 2 2 21 
Florestal 
Engenharia Manhã 25 2 2 21 
de Pesca 
Engenharia Manha 25 2 2 21 
Ambiental 
Tecnologia Tarde , 25 2 2 21 
em Oestgn 
Pedagogia Tarde 25 2 2 21 
(Lrcenciatura) 
Ciências 2 2 21 
Naturais Noite 25 
_(Licencratura) 

1 Oulmica Noite 25 2 2 21 
i (Licenciatura) 
, Engenharia Noite 25 2 2 21 
1 Outmica 
: Engenharia Noite 25 2 2 21 
: da Produção 
: (') A serem divididas proporcionalmente ao percentual de 

Universial egressos da Rede Publica. Rede e 
j Afrodescendentes que optarem por realizar as provas do PS 
2013. 

VAGAS 
Sistema de Reserva de 

··- Vagas (Vagas adicional$ 
ENEM ~~pelas Lele;eataduala 

Curao Turno ~~~\- 1022 • ' 1023 . de 
3010812008 e 1068 de 
18/09/20081. 
lncllgeliU PPD· Demais 

-5% 6% . 
Filosofia 25 
lllcenciatura) Manhã 

2 2 21 
Letras 25 2 2 21 
ilicenciatura) Manhã 

Engenharia Manha 25 2 2 21 
Florestal 
Engenharia Manhã 25 2 2 21 
de Pesca 
Engenharia Manhã 25 2 2 21 
Ambiental 
Tecnologia Tarde 25 2 i 2 21 
em Oesfun 
Pedagogia Tarde 25 2 2 21 
(Licenciatura) 
Ciências 2 2 21 
Naturais Noite 25 
(Licenciatura) I 
Oulmica , Noite 25 2 2 21 
(Licenciatura) . 
Engenharia 

/ Noite 25 i 2 2 21 
Qui mica 
Engenharia J Noit 
da Producão e 

25 I 2 2 21 

. '-( ) A serem diVIdidas proporcronalmente ao percentual de 
egressos da Rede PUDllca, Rede Universal e Afrodescendentes 
insC111os no PS 2013 e quê optarem por utilizar as notas do 
ENEM 2012. 

3. DAS INSCRIÇO!'S 

3.1. As inscriçOes para o PS 2013 serão realizadas 
conforme cronograma a seguir: · 
3.1.1. lnsaiçOes via Internet: As inscrições pela 

Internet estarao disponlveis para todos os 
candidatos no endereço eletrOnico 
www.ueap,edu.br/vestibular, no pertodo 
compreendido entre 9h do dia 24/0912012 e 
17h30 do dia 17/t 0!2012, e dar-se-á por meio 
do preenchimento do fonnulárlo eletrOnlco. Ao 
término do cadastramento, será emftido um 
Comprovante de Inscrição. sendo que a 
UEAP não se responsaDilizará por inscrrção 
via Internet não recebida por motivos de 
ordem técnrca relacionados ao computador, a 
falhas de comunicação. a congestionamento 
das linhas de comunicação e a outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados: 

3.1.2. Para os candidatos que optarem por concorrer 
às vagas de lndlgenas e de Pessoas com 
Deficiência, ao término do cadastramento será 
emitido um Comprovante Provisório de 
Inscrição que deverá' ser impresso e anexado 
às cópias e aos originais dos documentos 
listados no quadro abaixo os quais deverão 
ser apresentados na sala da Divisão de 
Processo Seletivo - DIPS, localizada no 
Campus I da UEAP. na Av. Presidente 
Vargas. n• 650. Centro. para validação da 
inscriçao e o recebimento do Comprovante 
Oefinftivo de· InSCrição, sendo que o prazo_ 
final para a apresentação dos documentos 
encerrar-se-á, impreterivelmente. à$ 17h30 do 
dia 17/10/2012. Os Candidatos que nao 
apresentarem os documentos Citados no 
quadro abaixo no local e perlodo descrito 
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nesse item, terã~ suas inscrições canceladas. 

DOCUMENTOS NE~~f>ARIOS PARA 
VAUDA AO . 

Hiatórl CertJdao 
de co Laud• Tipo do Vaga 

ldenUda CPF Escola Nasclme • o 
própr nto de r elo Médl lo Ensino Emttlda 

co pela Médio' FUMAI 

Indígena I X X X - X 

Pessoa POlia-
! 

dora de defi- X X X X -
ciência i 
(') Caso o candidato não possua o histórico escolar. poderá 
apresentar Declaração de Conclusão do Ensino Médio. desde 
que esteja de acordo com os modelos constantes nos Anexos 1 
e 11 deste Edrtal. 

3.2. Para efetuar a inscrição, é indispensável o numero de 
Cadastro de Pessoa Flsica - CPF do candidato: 
3.3. As inscrições serão abertas a todos os portadores de 

certificado de conclusão do Ensino Médio ou 
equivalente e a 'treineiros": 

3.4. O candidato deverá assinalar na ficha de inscrição 
um único curso para o qual deseja concorrer. bem 
como a opção de uma língua estrangeira moderna 
(espanhol, francês ou inglês), a opção do tipo de 
vaga a que concorre (Afrodescendente, Indígena, 
Pessoa com deficiência, Rede Pública, universal). ou 
Tremeiro. especificamente para os que optarem por 
se submeter às provas; 

3.5. O valor da taxa de inscrição· para os candidatos 
pagantes será de R$ 95,00 (noventa e cinco reais): 

3.6: Após a Inscrição. não serão aceitos pedidos de 
mudança de opção de curso, língua estrangeira ou 
local de realização das provas: 

3. 7. Sessenta dias após a divulgaçao do resultado final do 
PS 2013, todos os documentos solicijados para a 
inscrição dos candidatos serAo descartados: 

3.8. A inscrição do candidato implicará o conhecimento 
das presentes instruçOes e a tácita aceijação das 
condrçOes deste Processo Seletivo, tais como se 
acham estabelecidas neste Edital, nos seus anexos e 
normas legais pertinentes, bem como em eventuais 
adftamentos e instruções especificas para a 
realização do PS 2013, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecrmento. 

4. DOS CRITÉRIOS DE ISENÇAO E DO PAGAMENTO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO · 

4.1. Conforme a Lei Estadual n• 1.463, de 24/03/201 O, • 
todos os candidatos estarão isentos da taxa de 
Inscrição, com exceção daqueles que desejarem 
concorrer na condição de TREINEIROS. 

· 4.2. A inscrição dos candidatos não isentos (Trelneiros) 
deverá ser feita conforme indicaçOes a seguir: 

4.2.1. O candidato deverá acessar o site 
VI\WI.ueap.edu.brlvestiDular, preencher o 
formulário de inscrição e em seguida 
imprimir o Comprovante Provisório de 

_ Inscrição e Boleto Bancãrio: -----
4.2.2. O pagamento será efetuado exclusivamente por meio 

de Boleto Bancaria: 
4.2.3. O Boleto Bancario estará disponível no endereço 

etetrOnico www.ueap,edu.br/vestibular e deverá ser 
impresso para o pagamento da taxa de inscrição 
imediatamente após a conclusão do preenchimento 
do formulério de inscrição on tina: 

4.2.4. O Boleto Bancaria poderá ser pago em qualquer 
Banco parttcipante do Sistema Nacional de 
Compensação. Casas Lotéricas e correspondentes 
banca rios. até a data de seu vencimento: 

4.2.5. A inscrição dos candidatos não isentos somente será 
validada após a confirmação do pagamento pelos 
agentes arrecadadores. 

4.2.6. A inscrição dos candidatos não isentos encerrar-se-á, 
impreteriVelmente, às 1 7h30 do dia 17/1 012012 
através da Internet. sendo que o pagamento da taxa 
de inscrição poderé ser efetuado até o dia Ulll 
seguinte (18/10/2012). obedecendo aos horários e 
cr~êrios estabelecidos nos correspondentes 
oancarios cftados no Item 4.2.4.: 

4.2.7. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de 
inscrição: 
4.2.8. o candidato que tiver cheque devolvido por 
insuficiência de fundos terá sua inscrição cancelada: 
4.2.9. No ato da inscrição, para todos os casos, seré 

emitido/entregue ao candidato comprovante de 
inscrição contendo identifrcação pessoal, número de 
inscrição, Indicação do curso que se plettela, 
indicação da opção de língua estrangeira. tipo de 
vaga em que concorre e, ainda, se solicitou algum 
tipo de atendimento diferenciado. 

5. OA CONFtRMAÇAO OA INSCRIÇAO 

5. 1. Para os candidatos que optarem por se submeter às 
provas do PS 2013: 
5.1.1. Primeira Fase: O cartao de confirmação de 

inscrição estará disponível à partir de 29 de 
novembro de 2012, no endereço eletrOnico 
www ueap.edu.br/vestibylªr: 

5.1.2. Secunda Fase: O cartao de confirmaçao 
de inscrição estará disponível a partir de 02 
.de janeiro de 2013. no endereço eletrOnico 
WW'fl.ueªp.edu.brNestibutar. 
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6. DO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

)i.8. 

Do total de vagas em cada um dos sistemas 5% 
serão destinadas ás pessoas portadoras' de 

~ deficiência e 5% aos i~dlgenas; 
Será_ disponibilizada reserva de vagas para os 
candidatos que tenham concluldo integralmente 0 
Ensrno Médto em Escolas da Réde Pública de Ensino 
(conforme Lei N°. 1023, de 30/0612006), na mesma 
proporção dos inscritos (exemplo: se 30% do total de 
candidatos inscr~os no PS 2013 forem egressos da 
rede pública. ser-lhes-ao reservadas 30% das 
vagas); 
Será disponibilizada reserva de vagas para 
candidatos Afrodescendentes que tenham cursado 
integralmente o Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio em Escolas da Rede Pública de Ensino 
(conforme Lei N°. 1258, de 18/09/2008), na mesma 
proporção dos Inscritos (exemplo: se 30% do total de 
candidatos inscritos no PS 2013forem 
Afrodescendentes, ser-lhes-ao reservadas 30% das 
vagas): 
Para candidatar-se ao sistema de cotas para 
Afrodescendentes, o candidato deveré, no ato da 
Inscrição, autodeclarar-se afrodescendente. 
assinalando no campo próprio essa condição: 
Caso haja candidatos que se enquadrem em mais de 
um tipo de reserva de vaga, estes deverão optar 
sçmef!!_e_p_EJ um dos sislem_!L_ 

Serao automaticamente remanejadas para o Sistema 
Universal, as vagas dos cursos em que não houver 
candidatos inscritos ou aprovados no Sistema de 
Reserva de Vagas para indígenas, pessoas 
portadoras de deftciénela, egressos da rede pública 
de ensino e atrodescendentes. obedecendo á 
classiiiCãção decrescente de notas, não cabendo a 
partir dai a aplicação do sistema em questão: 
Os candidalos concorrentes às vagas para indígenas 
deverão comprovar essa condição através de 
documento expedido pela Fundação Nacional do 
lndio • FUNAI: 
A UEAP se reserva o dire~o de proceder é 
conferência das informações prestadas pelo 
candidato quanto à sua veracidade a qualquer 
momento, diante da constalaçêo de Irregularidade. o 
candidato será automaticamente desclassfficado do 
PS 2013 e, no caso de isento, lerá o seu pedido 
indeferido. 

7. DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICI~NCIA 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.3.1. 
7.3.2. 
7.3.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

As inscrições de candidatos portadores de deficiência 
serão efetuadas exclusivamente por meio da internet, 
obedecendo ao item 3.1 .2: 
Para concorrer a esse tipo de vaga, no ato da 
Inscrição, o' candidato deverá declarar-se Pessoa · 
Portadora de Defrdência, assinalando em local 
especificado no formulário de inscriçao. 
Após o preenchimento do formulário eletrOnico será 
emitido ao candidato um comprovante provisório de 
inscrição. que somente será validado apOs a 
apresentação da documentação exigida, no prédio da 
UEAP. sito à Av. Presidente Vargas, n• 650. Centro, 
impreterivelmente até às 17h30 do dia 17110/2012, 
do original e cópia simples dos seguintes 
documentos: 
Documento de identidade: 
CPF: 
Laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, 
atestando a espécie e o grau ou o nlvel da 
deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10). bem como à provável causa da 
deficiência. 
O fornecimento do Laudo Médico, por qualquer via, é 
de responsabilidade exclusiva do candidato e em 
hipótese nenhuma serao aceitos resu~ados de 
exames de qualquer natureza em substituiçao ao 
referido Laudo; 
Caso seja necessário, o candidato portador de 
deficiência deverá requerer atendimento especial no 
ato da inscrição para o dia de realização das provas, 
indicando as condições de que necessita para a sua 
realização, conforme previsto no artigo 40, 
parágrafos 1° e . .'Z'. do Decreto Federal · n•. 
3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal n•. 
5.29612004: -
O Laudo Médico (original ou cópia simples) terá 
validade somente para este Processo Seletivo e nao 
sera devolvido, assim como não serêo fornecidas 
cópias desse laudo; 
As pessoas portadoras de deficiência. será 
concedido um prazo adicional de 01 (uma) hora para 
a realização das provas. o mesmo ocorrendo com as 
candidatas lactantes. A ampliação de tempo nâo 
será, em hipótese alguma, superior à uma hora além 
do tempo normal: 

8. DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE 
ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

8. 1. O candidato que necessftar de atendimento 
dfferenciado poderá solicitar no ato da inseriçao: 

8.1.1. Provas ampliadas (Fonte Arial 28 em negrfto). Prova 
em braile, auxilio de ledor ou tradutor de Libras e 
auxiliar para locomoção: 

8.1 .2. Tratamento diferenciado nos dias de realização das 
provas, devendo indicar, obrigatoriamente, os 
recursos especiais neoessãrios: 

8.1.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar 
durante a realização das provàs, aléf\1, de solicitar 
atendimento especial para tal-frm, deverá levar. nos 
dias de realização das provas. um acompanhante, 
que freará em sala naservada para essa finalidade e 
que_ -~ré responsável pela guarda da criança. A 
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8.2. 

6.3. 

candidata que não levar acompanhante não realizará 
as provas. 
As solicrtações de que trata o subi tem 8.1, ou 
qualquer outro tipo de solicitaçao de atendimento 
diferenciado, deverão ser indicadas no ato da 
solicitação de inscrição; I 

9.9. 
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candidatos. independentemente do curso escolhido. 
As questões da prova obtetiva da 2" fase serão de 
acordo com as especificidades de cada curso. 
perfazendo um total de 06 (se1s) t1pos diferentes de 
prova. conforme o quadro abaixo: 
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de 2006. e a Lei n• 1.258, de 1 810912008. em 
havendo ma1s de um candidato na únima posrçao de 
classificação, sera priorizado o candidato que se 
enquadrar nas condições abaixo, obedecendo 
rigorosamente a esta ordem: 
a) Obtiver maior idade, considerando-se ano, 
mês e dia do nascimento; 
b) Obtiver maior número de pontos na prova 
de~duçao de Texto Escrito (Redação); 

c) Obtiver maior pontuação na prova objetiva 
da 2" fase. 

8.4. 

A viabilidade do atendimento de cada so11citaçao será 
avaliada pela Comissão do PS 2013 e a relaçllo dos 
candidatos que tiveram o seu atendimento especial 
deferido sera divulgada na Internet, no endereço 
eletrônico www.ueap.edu.br!Vesllbular, na ocasião da 
divulgação dos locais e horários de realização das 
provas; 
O candidato diSporá de 03 (três) dias a partir da 
divulgação da relação citada no subitem anterior para 
contestar o indeferimento pessoalmente. 
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9. DAS PROVAS (Para os candidatos que optarem por se 
submeter às provas do PS 2013) 

9.1. O PS 2013 será realizado em duas fases: 

! 

9.1.1. Primeira Fase: A ser realizada no dia 09 
de dezembro de 2012, prova objetiva de 
conhecimentos gerais para todos os 
candidatos inscrnos; 

Item 

1 

2 
,...:--

3 

4 

5 

6 

7 

9.1.1.1. A prova objetiva de 
conhec<mentos gerais constará 
de' 66 (sessenta e se1s) questões 
de múltipla escolha. às qua1s 
será atribuldo o valor de 01 (um) 
ponto para cada uma, e terão a 
seguinte distribuiçao: 

Composiç~o da Prova da 1' Fase 

Disciplinas N"de 

Lingua Portuguesa 6 --I Literatura 6 

Biologia 6 

Flslca 6 

Geografia 6-
História 6 

Matemática 6 

~ 
Química 6 

Filosofia 6 

Sociologia 6 
-~lngua Estran~eira Moderna 6 1 

Total 66 

Item 

1 

2 

3 

4 

9.1.2. Segunda Fase: A ser realizada no dia 13 
de janeiro de 2013, a prova será composta 
por questões objetivas e Produção de 
Texto Escrito (Redaçao) para todos os 
candidatos classificados para esta fase 
conforme quadro abaixo· 

Composição da Prova da 2' Fase 

A composição da prova dependerá do Curso 

Disciplinas 

I Biologia 

Fisica 

Geografia 

História 

I 

I 
1 

5 Ungua Estran.geira Moderna (Inglês, I 
6 Lingua Portuguesa 

7 Literatura 

8 Matemática 

9 Qui mica I 

__ 1c::O _ __.! Produç~o de Texto Escrrto (Redaçao) _ ____J 

9,2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

Total 

As provas serão realizadas, em ambas as fases, no 
horário de 08h a 12h, com exceçao das pessoas 
portadoras de deficiência e lactantes. a quem será 
disponibilizada 01 (uma) hora a mais para a 
realização de suas provas; 
As provas serão realizadas nas cidades de Macapá e 
Saniana, tendo como locais o prédio da UEAP e 
escolas da rede pública de ensino da Secretana de 
Estado da Educaçao. 
E de total responsabilidade do cand1dato saber o 
local onde fará a prova, cuja informação estará 
disponível no cartão de confirm!ção de ~nscrição, 
através do endereço eletrônico 
1'/WW.ueap edu.brlvestibular 
Será obrigatória a apresentação de um dos 
documentos de identidade exigidos no item 16.7 
deste Edital. 
A alocação dos candidatos nos locais de prova será 
feita de forma aleatória e os mesmos só poderão 
fazer as provas no local para o qual foram 
designados 
O tempo de prova é de 04 (quatro) horas em cada 
um dos dias e o candidato só poderá deixar a sr la ·ie 
exame depois de decorrida 1h30 do inicio da me~mJ. 
Além disso. os três últimos candidatos de&r?.o 
permanecer em sala at~ que o último candidato ter.n~ 
concluldo sua prova. Observe-se que os candidatos 
só poderão levar consigo os cadernos de provas 
depois de decorridas 03 (três) horas do in i cio da 
mesma. 
As provas da 1' fase serão idênticas para todos o~ 

11.1. 

11.2. 

(Para os candidatos que optarem por utilizar as notas do 
ENEM 2012} 

A classificação final dar-se-á em ordem decrescente 
do total da nota do ENEM dos candidatos não 
eliminados. respertando-se o sistema de reserva de 
vagas. 
Os casos de· empate na c/assificaçao final do 
Processo Seletivo 2013, entre os candidatos que 
optarem pelo uso das notas do ENEM-2012, serao 
resolvidos na ordem dos critérios estabelecidos 
abaixo: 
a) Maior pontuaçao na prova de redaçao do 
ENEM 2012; 
b} Aluno oriundo da rede pública de ensino; 
c) O mais idoso. 
Em havendo sobra de vagas reservadas ao uso das 
notas do ENEM 2012. previstas no subitem 2.5 deste 
Ed1tal, serao convocados os candidatos classdicados 
que estejam concorrendo para o mesmo curso e que 
tenham · se submetido às provas do PS-2013. 
conforme a ordem de classificaçao e o tipo de vaga. 
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Pedagogi 

9.10. Em hipótese alguma haverá revisão da prova, 
recontagem de ponlos. nem segunda chamada, 

9.11. Caso alguma questão seja anulada por qualquer 
razão durante as fases do PS 2013, será atribuída 
pontuação maxima da questão para todos os 
candidatos. 

9.12. Em havendo sobra de vagas reservadas aos 
candidatos que se submeteram às provas do PS· 
2013. previstas no subitem 2.5 deste Ed~a/, serão 
convocados os candidatos classificados que estejam 
concorrendo para o mesmo curso e que tenham 
optado pela utilização das notas do ENEM 2012. 
conforme a ordem de classificação e o tipo de vaga. 

10. DOS CRITt:RIOS DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO 
(Para os candidatos que optarem por se submeter às provas do 
PS 2013} 

10.1. Prova objetiva - 11 Fase: Considerando que a 
primeira fase do PS 2013 terá caráter classificatório e 
eliminatório, cada questão objetiva valerá 01 (um) 
ponto, sendo que para serem classificados para a 2' 
Fase os candidatos deverão obter um número de 
acertos de no mínimo 40% do total da prova (26 
questOes) e, ainda, não ierar a disciplina de Llngua 
Portuguesa. Classificai-se-á para a 2". Fase um 
número de candidatos correspondente a 05 (cinco) 
vezes o total de· vagas oferecidas para cada curso 
(ver item 2.5), em ordem decrescente do somatório 
dos pontos obt1dos na prova objetiva. Havendo 
empate na posição 250. todos os candidatos que se 
encontrarem nesta situaçao serão classificados para 
a 2' Fase. 
10.1.1. A disciplina de L/ngua Estrangeira 

Moderna será composta de três opções: 
Francês, Inglês e Espanhol (no ato da 
inscrição, o candidato mamfestará sua 
opção - apenas uma -e só poderá fazer a 
prova a partir dessa escolha). 

10.1.2. Os pontos obtidos nesta fase serão 
somados aos pontos da 2' Fase para a 
obtençao da nota final dos candidatos. 

10.2. Prova Objetiva e Produção de Texto Escrito 
(Redação) 2' Fase: será destinada, 
exclusivamente, aos candidatos selecionados por 
pontuação obtida na 1' Fase e terá caráter 
classificalório. 
10.2.2 A prova será realizada em um dia e as 

questões da prova objetiva da 2' fase 
seriio de acordo com especificidades de 
cada curso, conforme item 9.9. 

10.2.3 A Produção de Texto Escrito (Redação) 
será pontuada de O a 30 (zero a trinta} 
ponlos, sendo que o candidato que obtiver 
nota zero nesta prova será 
automaticamente desclassificado. 

10.2.4 A pontuação final do candidato na 2' Fase 
será obtida a partir do somatório dos dois 
resultados das questOes objetivas e 
Produção de Texto Escrito (Redação). 

10.3 A classificação final far-se-á pela ordem decrescente 
do total de pontos obtidos pelo candidato mediante 
somatório dos pontos das provas da 1' e 2" Fases. 

10.4 Para preenchimento das vagas após a aplicaçao do 
sistema de reserva de vagas, conforme as Leis 
Estaduais n•1022 e n•1Q23, ambas de 30 de JUnho 

24 12.1. As provas abordarão conhecimentos compatlveis 
com o nível de complexidade do Ensino Médio. além 
de língua inglesa, francesa e espanhola, de acordo 
com a opção do candidato. bem como prova de 
Produção de Texto Escrito (Redação). conforme 
determinado no anexo 111. 
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12.2. 
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Para a prova de Redação, serão oferecidos dois 
temas; um para texto dissertalivo, outro para texto 
narrativo. O candidato deverá escolher um deles para 
desenvolver seu Texto Escrito (Redação). 

12.3. O conteúdo programático· (anexo 111 - Manual do 
Candidato) é parte integrante deste Edital. 

13. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

13.1. Primeira Fase: 
13.1. 1. O Gabarrto preliminar da prova objetiva da 

1' Fase será divulgado na Internet, no 
endereço eletrônico 
www.ueap.edu.brlvestibular, a partir das 
09h do dia t0/1212012. 

13.1.2. O Gabarito Oficial das provas objetivas da 
1' Fase será divulgado na Internet, no 
endereço eletrônico 
www.ueap.edu.brtvestlbufar, a partir das 
17h do dia 1411212012, ai!Qs analisadÔs os 
recursos por ventura impeÜados. 

13.1.3. Resultado Final da 1' Fase: O resultado 
oficial da 1' fase do PS 2013 será 
divulgado na data provável de 26 de 
dezembro de 2012. no prédio da UEAP, 
Internet e meios de comunicação. 

13.1.4. A relação dos candidatos classificados para 
a 2' Fase será divul~ada com pontuação e 
por cotas, em ordem decrescente de 
classificação na opção de curso. 

13.2. Segunda Fase: 
13.2.1. O Gabarito preliminar da prova objetiva da 

2' Fase será divulgado na Internet, no 
endereço eletrOnico 
www.ueap.edu.brlvestibular, a partir das 
09h do dia 14101/2013. 

13.2.2. O Gabarito Oficial da prova objetiva da 2' 
Fase será divulgado na Internet; no 
endereço eletrOnico 
www.ueap.edu.brlvestibular, a partir das 
17h do dia 1810112013, após analisados os 
recursos por ventura impetrados. 

13.3. Resultado final: 
13.3.1. A lista final dos aprovados ·no PS 2013 ser~ 

divulgada na data provável de 01 d<. 

fevereiro de 2013. na UEAP. Internet ç 
através dos meios de comunicação 

13.3.2. A relaçao dos candidatos aprovados no PS 
2013 será divulgada por sistema de vaga 
(ENEM e Prova} com pontuação e por 
cotas, em ordem decrescente de 
classificação na opção de curso. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. 1' Fase: caberá recurso quanto ao gabarito das Provas 
Objetivas da 1• Fase. desde que entregues entre os 
dias 10112 e 1111212012 das 9h às 12h e das 14h30 às 
17h30. 

14.2. 2' Fase: caberá recurso quanto ao gabarito das Provas 
Objetivas da 2' Fase, desde que entregues entre os 
dias 14101 e 1510112013 das 9h ás 12h e das 14h30 às 
17h30. 

14.3. Os recursos deverão ser entregues no protocolo da 
UEAP (Campus /), na Av. Presidente Vargas, 650, 
Centro, Macapà-AP, digitados. devidamente 
fundamentados e com V bibliografias 
correspondentes, conter todos os dados que informem 
a identidade do reclamante e seu numero de inscrição, 
bem como o endereço completo, inclusive o CEP do 
logradouro onde_ reside. 
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14.4. Não será disponibilizado nenhum . modelo de 
formulário para recursos 
14.5. Nao serao considerados os recursos: entregues fora do 

prazo. não estiverem de acordo com o Item 14.3.: 
env•ados por fax, Correios ou por correio eletrônico. 

14.6. TOdos os recursos .relativos às Provas ObJetivas da 1' 
e 2' Fases serão analisados e, havendo alterações de 
gabarito. divulgados no endereço eletrônico 
mtw ueap.edu.br/vestibular no momento da divulgação 
do gabarito definitivo. Não serão o.ncarr 'nhadas 
respostas individuais aos candidatos. 

14.7. Não serão aceitos recursos relativos ao ,·:~.·,.-;~•manto 
incompleto. equivocado ou incorreto oo Cartão· 
Resposta das provas objetivas. 

14.8. Os pontos correspondentes à anulaçao de item ou 
questão das provas objetivas. por força do julgamento 
de recurso, serão atribuídos a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

14.9. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso. 

15. DO CADASTRO, MATRICULA E CHAMADAS 
SUBSEQUENTES 

15.1. Os candidatos aprovados no PS 2013 estão 
automaticamente convocados a comparecer a DiVIsão 
de Registro e Controle Acadêmico (DRCNUEAP) para 
realizar seus cadastros conforme convocação em Edital 
especifico a ser divulgado posteriormente em data-a 
ser definida. " 

~ 5.2. Abaixo listamos os documentos a serem 
apresentados pelos aprovados no PS 2013 no ato da 
matricula. . 
a) RG ou outro documento ofiCial com foto; 
b) CPF; 
c) 02 fotografias 3x4 recentes; 
d) Certificado ou Declaração de Conclusão do 

Ensino Médio; 
e) Histórico Escolar do Ens1no Mêdio (os 

candidatos vinculados ao lipo de vaga "Rede 
Pública" devem ter cursado o Ensino Mêdio 
Integralmente em instituição públicas de 
ensino: 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento (caso 
haja mudança no sobrenome); 

g) Titulo de Ele~or; 
h) Comprovante ou Certidao de Quitação .com a 

Justiça Eleitoral: 
i) Certificado de Reservista ·(apenas para os 

candidatos do sexo masculino): 
j) Histórico Escolar do Ensino Fundamental (para 

os concorrentes ás vagas para afrodescendentes): 
k) Certidão de Nascimento emitida pela FUNAt 

(para os. ~-n_c_o!rentes és vagas de indígenas) 

I) Laudo Médico com código da CID·10 (para os 
concorrentes as vagas de pessoas portadoras 
de deficiência). 

m) Passaporte com visto consular e ca"eira de 
Identidade para estrange11o temporério 
expedido pelo Departamento de Policia 
Federal, no caso do candidato estrangeiro; 

· n) Declaração do órgão competente, em caso de 
extravio de algum dos documentos solicitados. 

16. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE AS PROVAS 

16.1. Caso o candidato utilize a folha rascunho da 
Produção de Texto Escrito (Redação), não deve 

~· e~quec'er-se de fazer sua transcrição no espa:;o 
apropriado. pois rascunhos nao serão corrigidos. 
AlérT' di<so, os c:;.o·.':Jatos dev( 'ao escrever sempre 
d& • nnH maiS 1eg1~ei ~osslvel. E permitido escrever 
em letra de f~rma. 

16.2. Para as respostas, os candidDtos deverao usar 
canela esferográfica de tinta preta em material 
transparer.!e, ulilizando ~ lapis apenas para os 
rascunhos. 

16.3. Como nAo será pem1ilido o uso de corl'6tivo liquido. 
se necessario. indicar de forma clara palavras ou 
linl:as que nêo devem ser ,-,onsidcradas pelos 
P.Xe11insdores. 

16.4. r: IJ'~Ibióa a utilização de calculadora. celular e 
peg(f{. corretivo liquido. relógio corn calculadora, bem 
come. ll uso de boné oú Chapéu, óculos escuros ou 
<::i~31$QUê' outros malerlaia estranhos é prova; 

16.o. !Ja prova de L!ngua Estrangeira Modem~. não será , 
permffido o usu d~ dicionário. 

16.6. Serilo de inteira responsab!lldaoo do candidato os 
prejulzos advindos das transcriçóes feitas 
incorretamente nos formuiérios de. respostas. São 
consideradas transcrições incorretas as que 
estiverem ·em desacordo com as orientações do 
próprio formulário de respostas. 

16.7. Em todas as fases do PS 2013 o candidato deverá, 
obrigatoriamente, apresentar o mesmo documento 
crtado na inscrição, podendo ser a cédula de 
identidade original. ou carteira de motorista, ou 
CTPS. ou reservista ou. a1nda, as emitidas pelos 
órgãos de registro profissional. 

16.8. O candidato deverá comparecer aos tocais de 
exame. no horário determinado, munido do original 
do documento indicado na inscrição. caneta 
esferográfiCa de tinta preta em material transparente. 

16.9. Nos dias de provas, os portões serão fechados ás 8h 
(horário local). Por isso, é importante que os 
candidatos cheguem ao local de exame com t (uma) 
hora de antecedência. 

16.10. o local de realização das provas será divulgado no 
canêo de confirmação de inscrição, disponibilizado o 
site da UEAP, nos dias definidos neste edital. 

16.11. Não será permitida a entradá de candidatos nos 
tocais das provas portando armas de quaisquer 
espécies. 

16.12. Durante as provas, manter absoluto silêncio. NAo só 
as tentativas de fraude. mas tambêm a indisciplina e 
o desrespefto és autoridades encarregadas dos 
trabalhOS <lesctassifiCQI"l o candidato. 
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16.13. Nao será permitida a troca mediante empréstimo de 
matenal de qualquer espécie com outros candidatos. 

17. DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

17.1. 

17.2. 

17.3. 

A inscrição do candidato implica a ace~ação das 
condições do PS 2013 contidas nos comunicados, 
neste edital e em outros que vierem a ser publicaaos 
e das decisões que possam ser tomadas pelo UEAP. 
em casos ormssos 
É de responsabilidade exclusiva do candidato 
acompanhar a publicação e a divulgação de todos os 
atos. comun1cados e editais referentes ao PS 2013, 
os quais serão publicados na internet no endereço 
eletrõnico www.ueap edu.brlve~b.Yla! e nos mUrais 
da Universidade do Estado do Amapá. 
Fica facultado a UEAP o dire1to de proceder â 
conferência das mformações prestadas pelos 
candidat;;s-no decorrer do processõ -seletivo e' 
daqueles que venham a ser convocados ou 
matriculados, inclusive junto a órgãos oficiais, sendo 
que, mediante a constatação de falsidade das 
informações prestadas. a UEAP adotará as medidas 
judiciais cabíveis, além de: 
a) Indeferir a inscnçâo do candidato antes da 
realização dos exames: 

_ bl Desclassificar o candidato que tenha fe1:o 
os exames; 
c) Indeferir 
convocado para tal. 
d) Cancelar 
matriculado. 

matricula 

matricula 

do candidato 

de candidato 

16.4 Terá suas provas anuladas e será automaticamente 
eliminado do PS 2013 o candidato que, durante a sua 
realização: 

a) 

b) 

C) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k} 

For surpreendido dando ou recebendo 
auxilio para a execuçao das provas. 
U!llizar·se de livros. dicionário notas ou 
impressos que não forem expressamente 
permff1dos ou. ainda. que se comunicar 
com outro candidato. 
For surpreendidO portando telefone celular. 
gravador. receptor, controles remotos. 
pagers. notebook ou equipamento similar. 
óculos escuros ou Quaisquer acessórios de 
chapelaria. tais como chapéu, bóné. gorro 
etc. 
Falter com o devido respefio para com 
qualquer membro da equipe de aplicaç5o 
das provas, com as autoridades presentes 
ou com os demais candidatos. 
Fizer anotação de informações relativas. ás 
suas respostas em qualquer outro meio. 
que naó 05 permitidos. 
Recusar-se. a entregar o material das 
provas ao término do tempo destinado para 
a sua realização. 
Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem 
o acompanhamento de fiscal. 
Ausentar-se da sala, a qualquer· tempo, 
levando a folha de respostas ou a folha de 
texto definitivo. 
Descumprir as instruções contidas no 
caderno de provas, na folha de respostas 
ou na folha de texto definitivo. 
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido. 
UWizar ou tentar utilizar meios fraudulentos 
ou ilegais para obter aprovação própria ou 
de terceiros. em qualquer etapa do 
vastitular. 

17.6. Na hipótese do relutar de qualquer candidato tocar 
durante a prova e o referido aparelho estiver em poder do 
canclldato. o 'llesmo será imediatamente eliminado. 
Portanto, os candidatos devem evitar levar para o local de 
prova tais aparelhos. 

17.6. A L!EAP salienta que não se responsabilizará pela 

17.7. 

17.8. 

17.9. 

guarda de quaisquer objetos pessoais como bolsas. 
celulares e OL1ros, trazidos para os locais de prova. 
No dia de realização das provas, não serão 
fornecidas c.· pela equipe de aplicação destas, 

. rnformações referentes ao seu conteúdo ou aos 
cr~érlos de avaliação e de Classificação. 
Se, a qualquer tempo, for consta1ado, por meio 
eletrônico, estatístico, visual ou grafológico ou por 
investigaçêo policial, ter . o candidato omitido 
informações e/ou as tomado inverldicas, fraudado 
e/ou falsificado documentos. suas provas serão 
anuladas e ele será eliminado do vestibular. 
O descumprimento de quaisquer das Instruções 
suprac~adas implicará a eliminação do candidato, 
constituindo tentativa de fraude. · 

17.10. A UEAP poderá modificar o presente edital. visando 
ao melhor êxtto do PS 20t3. 

17.11. As modificações, se necessárias, serao divulgadas e 
estarão de acordo com a legislação vigente. 

17.12. A UEAP disponibilizará para consulta a todos os 
candidatos um Boletim de Desempenho lndivid~ 
qual estará acesslvel pela Internet no endereço 
eletrOnico www.ueap.edu.brlvestibular no periodo de 
08/03 a 08/05/2013. após esse período, nào serao 
aceitos pedidos de disponibilização do referido 
Boletim. 

17.13. A UEAP divulgar!! a relação dos candidatos 
aprovados no PS 2013 pela Internet e em listas 
afixadas na sua sede e em outros locais ou meios de 
comunicação, de acordo com a conveniência da 
Universidade. 

17.14. O conteúdo programético (anexo 111) é parte 
integrante deste edital. Nele con$tam todas as 
Informações relativas és provas, aos cursos 
oferecidos e, ainda. a outras informações 
complementares a este edital; aos assuntos exigidos 
por disciplina. 

17.15. Os casos omisSos neste Edital serAo resolvidos pela 
Comissão do PS 2013-UEAP. 
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17.16. Este Ed~al entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

Macapá-AP, !Ode setembro de 2012. 

(' ··- -
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Profa.Dr~. Marl ú'é)a:r · · Borges 
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Anexo 1. 
I 

(Modelo de declaração para os alunos que já conclulram o 
Ensino Médio) 

CARIMBO DA ESCOLA 

DECLARAÇÃO 

DeClaramos para os deVIdos fins que o aluno (a) 

___ , concluiu integralmente o ensino médio na rede 
pública de ensino no ano de ___ _ 

Local e Data 

Carimbo e assinatura do Diretor ou Secretário da 
Escola 

Anexo 11 

(Modelo de declaração para os alunos que estão 
concluindo o Ensino Médio em 2012) 

CARIMBO DA ESCOLA 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins que o aluno(a) 

---· está concluindo integ·ratmente o Ensino Médio na 

Rede Pública de ensino no ano de 2012. 

Local e Data 

Carimbo e Assinatura do Diretor ou Secretario da Escola 

ANEXO 111- Manual do Candidato 

<l' PRIMEIRA PARTE- Orlentaç6es Gorais sobre as 
Provas de Redação 

Caso você faça rascunho da· Redação, não deve 
esquecer de fazer sua transcrição no espaço apropriado. pois 
rascunhos não serão corrigidos. Alêm disso, o candidato deve 
escrever de forma mais leglvet posslvel, sendo permHido 
escrever em letra de forma . 

Para as respostas. o candidato deve usar caneta azul 
ou preta. utilizando o lápis apenas para os rascunhos. 

Como nao será permitido o uso ·de corretivo liquido. 
se necessário, o candidato deve indicar, de forma clara. 
mediante dois traços paralelos Sobre as palavras ou linhas que 
na o devem ser consideradas pelos examinadores: 

Na prova de Llngua Estrangeira Moderna n5o será 
pennltido o uso de dicionário. 

Recomenda-se o uso de roupas confortáveis, 
obviamente compatíveis com a natureza da atividade. 

Importante: O candidato deverá comparecer aos locais da 
exame, no horário determinado, munido apenas do documento 
de identidade, do canao de confirmação de inscrição, lápis, 
borracha e caneta azul ou preta fabricada em material 
transparente. 

Durante as provas mantenha absoluto silêncio. Não 
só as tentativas de fraude, mas também a indisCiplina e o 
desrespeito âs ·autoridades encarregadas dos trabalhos 
desclassificam o candidato. 

.;. SEGUNDA PARTE- Os Curseis da UEAP 

;;. Educaçao: 

Licenciatura em Letras: Tem 
por finalidade formar profissionais para atuar na 
docência do Ensino Fundamen~l e Médio, com 
domlnio de literatura, lingua§bm e línguas 
estrangeiras modernas. como a francesa, a 
inglesa ou a espanhola. Este profrssionat. à luz 
da Lei 9394196, deve ser capaz de refletir. 
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analítica e criticamente. questões teóricas em 
nível llngulstico. reconhecer vanedades 
linguisticas e culturais. atuar 
interdisc!plir~armente em áreas af1ns. 
comprometer-se eticamente em proporcionar 
aos seus alunos a ampliação do domínio da 
língua como instrumento de plena participação 
social 

Licenciatura em Pedagogia: O 
curso destina-se à formação de professores 
para o exerclcio da docência na Educação 
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Na supervisao escolar e onentação educacional 
para a Educação Básica. Na gestão de s1stemas 
institucionais de ensino englobando: 
planeJamento. execução, coordenação. 
acompanhamento e avaliação de tarefas 
próprias do setor e de projetos e experiências 
educativas nao - escolares. Na produção e 
difusão do conhecimento cientifico-tecnológico 
do campo educacional, em contextos escolares 
e não. escolares: 

Licenciatura em Química: Tem 
a finalidade de fonmar profissionais reflexivos. 
aptos ao exercício da docência no Ensino 
Médio. com participação ativa no 
desenvolvimento de processos pedagógicos. 
principalmente relacionados com o 
conhecimento qulmico. Apresentando um 
enfoque histórico. o curso deve oportunizar a 
compreensão contextualizada dos conteúdos 
com a realidade social, econômica. cultural e 
ambiental do Amapá, no sentido de promover 
uma nova visao criativa dos cor1hecimento~_da 

química. integrados à ciência e tecnologia e à 
sociedade e seus processos de 
desenvolvimento socioeconOmico e cultural. 

Licenciatura em Filosofia: 
Trata-se de curso com fone formação 
humanística, cujo profissional estará apto ao 
exercício da docência no·· Ensino Médio. O 
ObJetivo principal do curso é formar licenciados 
em filosofia, capacitados a enfrentar com 
sucesso os· desafios de sua futura vtda 
profissional. Visa-se, com isso. propiciar uma 
atitude investigativa e critica, através do 
desenvolvimento da capac1dade de 

· compreender, analisar e interpretar as principais 
questões filosóficas. sendo que um dos 
principais compromissos do curso s~o os 
interesses coletivos, com a promoção integral 
da cidadania e com o respeito à pessoa. na 
tradição de . defesa e fomento dos dire1tos 
humanos. 

Licenciatura. em Ciências: O 
curso propõe formar um novo tipo de 
profissional com perfil adequado para atuar no 
exercicto da docência no Ensino Fundamental 
nas áreas de Ciências Naturais, que seja critico, 
criativo e com capacidade de provocar 
mudanças necessárias na educação, 
acompanhando e se beneficiando das ràpidas 
conquistas da Ciência e da Tecnologia. Esse 
profissional deve. além de possuir os 
conhecimentos específicos da área de atuação. 
estar instrumentalizado com conhecimentos 
amplos da realidade e, dessa forma, ser capaz 
de valorizar o ensino de Ciências e suas 
aplicações, possibilitando a compreensão dos 
principias fundamentais desta àrea de 
conhecimento. visando à formação integral dos 
alunos do ensino fundamental: abordar o ensino 
de Ciências dentro do contexto da vida em 
comunidade, contribuindo para a melhoria das 
condiçOes de vida das pessoas e da própria 
sociedade. Será também capaz de planejar e 
executar projetos cientificas e educacionais em 
Instituições publicas e privadas, promovendo o. 
conhecimento cientiftco. 

Engenharias: 

Engenharia de Produção: Têm 
por propósito formar profissionais que atuem de 
fonma direta' nos sistemas produtivos. 
disseminando conhecimentos bãsicos referentes 
a projetos. instalação e melhoria de sistemas 
integrados de pessoas, equipamentos e 
materiais, proporcionando a formação para a 
industria e áreas de. serviços afins capazes de 
administrar e controlar sistemas produtivos. O 
engenheiro de produção deve ocupar-se da 
interação entre máquinas, pessoas, organização 
e mundo exterior com a orientação de 
aperfeiçoar a capacidade produtiva instalada e 
possuir condições de reordená-la. 

Engenharia Florestal: O curso 
visa fonnar profissionais capazes de avaliar o 
potencial dos ecossistemas florestais, bem 
como planejar e executar o manejo sustentável 
das florestas, visando à obtenção de produtos. 
bens e serviços de origem .florestal e a 
conservação do meio-ambiente Este 
profissional deve contribuir para o 
desenvolvimento sócio-econômico do pais 
contribuindo para a manutenção de um alto 
nível da diversidade biológica e do equilibno 
ambiental. 

Engenharia de Pesca: É uma 
habilitação que integra a área das ciências 
agrárias e qualifica. em nível superior, 

,. profissionais para· a tntervenç.ão técnico-
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científica ·em aqüicuttura, pesca e tecnologia do 
pescado. bem como em atividades de pesquisa 
e extensão, na área de biotecnologia e demais 
serviços voltados a aqüicultura e pesca, 
constituindo-se. desta maneira, em uma área do 
saber que intervém na realidade com base 
científica própria. Desta maneira, o engenheiro 
de pesca deve ser um profissional capaz de 
entender, com clareza, a dinâmica da realidade 
em que atua, para que possa propor 
efetivamente atividades que transformem o 
quadro atual dos produtores, industriais e 
pesquisadores, envolvidos com atividades de 
pesca da Região. 

Portuguesa serão avaliados, pnncipalmente, nas provas de 
Redação e nas questões analítico-discursivas. integrando 
igualmente a prova objetiva da primeira fase. A prova envolverá 
leitura. interpretação e produçêo de textos, avaliando a 
capacidade do candidato de compreender um texto quanto à 
produção de sentido de um texto e à adequada argumentação, 
sobre a organização interna desse mesmo texto relacionando-o 
com outros textos nos aspectos gramaticais, eslillsticos e 
temáticos. 

Engenharia Ambiental: O curso 
visa formar o profissional para atuar na 
preservação da qualidade da água, do ar e do 
solo a partir do diagnóstico, manejo, controle e 
recuperação de ambientes urbanos e rurais. As 
funções do proftssional da área incluem gestão, 
investigação, avaliação, adaptação, implantação 
de sistemas de produção ambientalmente 
viáveis, desenvolvimento de novas tecnologias, 
a recuperação de áreas degradadas e a 
diminuição e o monitoramento dos processos e 
atividades causadores de impactos ambientais. 

Engenharia Química: Este curso 
visa formar o profissional empreendedor para 
atuar no aperfeiçoamento, elaboração e 
desenvolvimento de novos métodos para 
fabricação de produtos químicos e outros 
produtos sujeitos ao tratamento químico, 
projetar e controlar a construção, a montagem e 
o funcionamento de instalação e fábricas onde 
se realiza o preparo ou o tratamento químico, 
realizar investigações com o objetivo de verificar 
as diferentes etapas operacionais, as 
possibilidades de produção para fins comerciais 
e a maneira pela qual se podem reduzir os 
custos de· produção e conseguir um melhor 
controle de qualidade. fiscalizar a montagem de 
instalações novas ou modificações de 
instalações já existentes. e inspecionar e 
coordenar atividades dos trabalhadores 
encarregados dos processos. equipamentos e 
sistemas químicos. 

:;.. Tecnologia: 

Tecnologia em Oeslgn: O curso 
tem o objetivo de formar profissionais com 
sólida base teórico-pràtica na produção e nas 
linguagens do design, compreender o processo 
de produção do design em suas múltiplas 
interaçõe~ com as práticas comerciais e 
culturais e avaliar de forma critica as teorias do 
conhecimento que sustentam as propostas 
metodológicas do processo de projeto-produção 
no desenho industrial. O tecnólogo em design 
de produtos poderá atuar nos mais diversos 
segmentos de desenvolvimento de produtos, 
como moveleiro. embalagens e jóias e ainda 
trabalhar em empresas, escritórios de design 
ou como profissional liberal. 

•:• TERCEIRA PARTE:: Roteiros e Programas 

Esta parte do anexo contém informações que 
deverao servir para orientação dos candidatos nas duas fases 
do Processo Seletivo UEAP- 2013. 

A UniveJSidade do Estado do Amapá valorizará, em 
sua Seleção, estudantes que demonstrem capacidade de 
reflexão e de critica. que saibam expressar-se de maneira clara 
e que sejam capazes de estabelecer e verificar hipóteses. além 
de dominar os conteúdos do ensino fundamental e médio. 

Portanto, se o vestibulando teve bem aproveitamento 
nesses cursos. então as probabilidades de resultados positivos 

no PS 2013da UEAP são grandes. Por ·isso. Õs candidatos 
devr!m rever, com atenção, os conteúdos das disciplinas 
cu· ;adas ao longo de sua formação escolar. 

1. Produção de Texto Escrito (Redação) 

A prova de redação não avaliará apenas a 
c,o -lacidade do candidato na modalidade culta da língua 
pc ·iuguesa, pois expressar-se é condição necessària para o 
bt m desempenho em qualquer um dos cursos oferecidos aos 
candtdatos; saber expressar-se é condição indispensável para 
assumir os mais elevados papéis da Cidadania. O candidato 
deve saber que a capacidade de escrita depende diretamente 
da capacidade de leitura e reflexão, indispensáveis para a 
formulação de argumentos relativos a uma determinada 
situação 

A prova de redação da UEAP apresentará duas 
propostas e o candidato deverá escolher uma delas para 
desenvolver seu texto. 

O vestibulando poderá optar por um texto dissertativo 
(proposta 1) ou narrativo (proposta 2), devendo considerar as 
características de cada um deles. No primeiro caso 
(dissel1ação). espera-se um texto crítico que revele domínio na 
iden)ificaçêo das partes. na anàlise das relações e na · 
int~ipretação dos senlidos. Para desenvolvimento do texto 
naltat1vo. ao candidato será fornecido um conjunto de textos, 
que servirão de subsidio para a elaboração da redação. No 
caso do texto narrativo, espera-se um texto bem construido, 
articulando os elementos descritivos aos narrativos, 
cd~tribuindo com a verossimilhança narrativa. 

)' 

2., Língua Portuguesa e Literatura 

Os conhecimentos ·do vestibulando sobre a língua . 

Para orientar os estudos do candidato. o programa foi 
dividido em duas partes: 

2. 1. Parte 1 - Compreensêo, interpretaçao, leitura e 
análise de texto. 

Além da apreensão do signifiCado textual, esta 
atividade supõe a apreensão das técmcas empregadas na 
construção desse significado. 

2.2. Parte 2 - Língua Portuguesa. 

Esta atividade envolverá questões sobre os seguintes 
conteúdos: llngua falada e escrita. Uso informal e fonmal da 
língua. O Português Padrão. Uso da lingua e adequação ao 
contexto. Noções de Fonética e Fonologia. Relação 
fonema/grafema. Acentuação tOnica e grafica. Morfossintaxe. 
Estrutura e formação de palavras. Categorias Gramaticais. 
Flexões de palavras. Frase. oração, período. Estrutura da 
frase. Classes de palavras e funções sintáticas. Perlodo 
simples e período composto. Coordenação e subordinação, 
regência nominal· e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Colocação dos termos na frase. Pontuação. Funções da 
linguagem. Sinônimos, antônimos, homônimos e parõnimos. O 
sistema Ortográfico Vigente. 

No caso das questões sobre as Literaturas 
Portuguesa e Brasileira, o que se espera é que o candidato 
del'{lonstre contato com textos de ficção e poesia. suficientes 
para a leitura integral de uma obra. 

Embora sejam inesgotáveis as possibilidades de 
leitura e interpretação de um texto literário. espera-se que o 
candidato possa dar conta de algumas operações de intelecção 
relativas à (1) seqüência dos acontecimentos: (2) identificação 
das personagens e respectivos papéis; (3) descrição dessas 
personagens e papéis; (4) identificação do narrador da ~istória 
e avaliação dessa escolha para compreensão do sentido geral 
da obra; (5) consideração dos elementos acima referidos em 
SU_<J_ relação com o contexto social e literário da época; {6) 

elementos conotativos a serem interpretados no conjunto da 
obra. • 

No caso da poesia, espera-se que o vestibulando 
seja capaz de identificar os elementos de estruturação do texto. 
tais como: sonoridade, metro. ritmo. rima, estrofe, formas fixas 
e figuras. procedendo à hierarquização da importancia desses 
elementos no texto indicado. Além disso, ele deverá {t) 
relacionar os elemehtos acima referidos, visando à 
identificação dos temas do texto; (2) estabelecer (elações entre 
o poema e aspectos do contexto social e literário da época em 
que foi escr~o; e (3) reconhecer e saber avaliar elementos 
conotativos a serem interpretados no conjunto da obra. 

3. Leituras Obrigatórias 

Para o PS 2013 será exigida a lertura prévia do texto 
integral das seguintes obras: 

A falecida • Nelson Rodrigues (peça) 
Terceira Carta· Sóror Mariana Alcoforado (carta) 
Desenredo· Guimarães Rosa (conto) 
Macunaima. Mário de Andrade (romance) 
Voluntário· Inglês de Souza (conto) 
Os três mal amados • João Cabral de Melo Neto 
Uma pedra é uma pedra· Ferreira Gullar 
Navio Negreiro • Castro Alves 
Sou eu · Álvaro de Campos • heter6n1mo de Fernando 
Pessoa 
Ensaio geral para o cotidiano· Manuel Bispo Correa 

4. Língua Estrangeira 

Considerando as especificidades amapaenses, a 
UEAP decidiu ampliar as possibilidades de escolha pelo 
candidato, a quem serão oferecidas três opções: espanhol. 
francês, ou inglês. Ao fazer sua inscrição, o candidato deverá 
escolher a prova de língua estrangeira que irá fazer. t 
impol1ante que o candidato escolha a língua com a qual tenha 
proficiência. pois não será possível mudar de opção na hora da 
prova. (Não serão corrigidas provas que não coincidam com a 
i~dicação feita no ato da matricula). · 

A prova de língua estrangeira exigirá do candid<to a 
compreensão de textos escritos, mostrando competênci~ de 
leitura. relacionada à compreensão do sentido global do te <to. 
localização de determinada idéia no texto e conhecimento do 
vocabulàrio mais corrente. em textos preferencialmente não 
literários - provenientes de publicações atuais em l1vros. 
revistas e jornais. Quanto à gramática. ·será exig:do 
conhecimento em nlvel funcional. ou seja, como acessóno a 
compreensão dos textos. Em resume, o que a UEAP vai avaliar 
é a capacidade do candidato em lertura e compreensão no 
idioma. Além disso, as perguntas sobre os textos serão 

. ofereCidas em português. 

5. Biologia 

Assim como para as demais provas, o exame de 
Biologia do PS UEAP/2013 será orientado pelos conteúdos 
oferecidos no ensino médio. t dai que o candidato deve partir · 
para se preparar para a prova. Para facilttar esse trabalho de 
revisão, o vestibulando pode orientar-se pelo roteiro a seguir 
para desenvolver seus estudos. 

Reconhecer terminologias, convenções e sfmbolos, 
Identificar estruturas biológicas: 
Descrever funções biológicas: 
Interpretar dados e gráfteos em Biologia: '1' 
Interpretar leis e principias relacionados com a Biologia; 
Aplicar conceitos, leis e princípios biológicos na 
manutenção da saúde individual e ambiental: . ' 
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Compreender a Boologia como construção humana. 
entendendo que ela se desenvolve - assim ·como as 
outras Ciências - por acumulação de conhecimentos. 
continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o 
desenvolvimento cientifico com a transformação da 
socoedade. 
Utolizar elementos e conhecimentos científicos e 
tecnológ•cos para diagnosticar e equacoonar questões 
socoa1s e ambientais. 

Para orientar-se em sua preparação, o candicolo deve 
seguir o seguinte programa: 

5.1. Caracteristicas dos seres vivos e sua diversidade. 

5.2. Biologia celular: 
Composição qulmica das células (compostos orgânicos e 
inorgânicos), Estruturas celulares (morfologia e fisiologia). 
Divisão celular, Diferenciação celular. 

5.3 Genética· 
Termmolog•a básica, Leis de Mendet e suas apticaçoes, 
Polialelia, Interação gênica, Herança dos cromossomos 
sexuais, Anomalias cromossOmicas. 

5.4 Origem da v•da e evolução: 
Teorias sobre a origem da vida e seus pressupostos. 
Teorias evolutivas e seus pressupostos. 

s.~ Os seres vivos (classijicação. morfologia e fisiologia dos 
diferentes grupos): 
Vlrus. Monera. Protista, Fung1, Plante, An1máha. 

5.6 Ecologia: 
Hidrosfera. Planton, Necton, Benton. Alelobiose. Ecótono. 
Ecossistemas. Biosfera, Sucessão e Clímax; 
Associação entre os seres vivos; 
Ctassificaçêo e principais exemplos: 

Parasitismo. Colània. Sociedade, Comensalismo e 
• Predadismo. 

Cadeia alimentar e teia alimentar. / 
5.7 BiolOgia e saúde humana: (Causas, sintomas, profiiaxias 

e tratamentos) 
Viroses. Bacterioses Protozooses e Micoses. 

6. Física 

Para ter um desempenho satisfatório na prova de 
Flsica. o vestibulando lleve estar munido dos conceitos básicos 
da disciplina. tndicados no roteiro aqui apresentado, sempre 
tomando por base os conteudos do Ensino Médio .. A partir 
deles. será capaz de estabelecer relações envolvendo a 
interpretação de dados e elaborando hipóteses adequadas ao 
contexto. Além disso, você poderá· compreender a 
representação gráfica de grandezas flsicas e conseguirá 
resolver as questões com facilidade. Além das capacidades 
indicadas pelas caraderisticas da própna disciplina. poderão 
ser requeridos conhecimentos específicos de Física, 
envolvendo a maniputa,.ao de a]gumas opérações 
matemáticas. Em síntese, o objetivo da prova de Física é testar 
o candidato quanto â compreensão das suas leis fundamentais 
e as aplicações dessas leis em diversas situações do cotidiano, 
com o~tençao de resultados quantitativos. 

Para facilitar sua preparação, o vestibulando deve 
orientar-se pelo programa a seguir apresentado: 

6.1. Mecânica da partícula: 
Conceito de particula; 
Cimimática escalar e vetorial; 
Referencial inercial: forças que agem sobre uma partícula: 
composição de forças; 
Leis de Newton: conservação do momento linear, 
reconhecendo seu caráter vetorial: colisOes 
unidimensionars: 
Interação gravnactonal; Lei de torça; queda dos corpos e 
movimer.to dos prCJé~;~ em um campo gravi!acional 
uni!o.!"'.d: movimento de: planetas e dos satélrtes em 
órbitas Circulares: 
Trabalho de uma força F constante. Energ1a conética 
Teorema do trabalho-energia. Conceito de força 
conservativa e energia potenc.al associada. Apli~çOes no 
c;>so de forças elástica e grav~acional; 
Energia mecênlca e sua conservação em sistemas _onde 
só for;as conservativas realizam trabalhe. Potênc1a de 
uma fnrça (P = F.v). 

6.2. Mecãr,ica ~os f!~idos 
Htórostai•ca: 
Hidrodinámica. 
Ststen:as da muii<:S pa1iculas (sO!idos. líquidos e gases): 
centro de massa de um só lia o; 
Estâtica do sólido: momento de uma for~:a; momento 
resur.ante; condições de equilíbrio de um corpo rígido: 
Massa especifica: d~nsidad~: 

6.4. 

Conceito de pressão: 
Liquidas em e~uilíbrio no campo gravitacional uniforme: 
Lei de Stevin. Principias de Pascal e de Arquimedes; 
E~uilibrio dos corpos flutuantes: 
Estática dos gases perfeitos. Processos quase-estáticos 
ou reversíveis (isotérmico, isobárico. isométrico). Equação 

.de estado dos gases perfe~os: 
Atmosfera terrestre-press~o atmosférica: 
Équillbrios térmicos e lei zero da termodinâmica; 
Conceito macroscópico de temperatura; escalas Celsius e 
Kelvin e escalas arbitrárias; 
Dilatação íérmica dos líquidos e sólidos: 
calor especifico: catorimetria; mudanças de estados 
físicos: calor latenie de mudanças de estado e influênCia 
da press~o na mudança de estado; 
TransformaçAo de energia mecânica em energia térmica 
pelas forças de atrito (tratamento fenomenológico e 
macroscópico); 
Principio geral da conservação de energia. 1° Principio da 
Termodinâmica. Calor e trabalhos envolvidos nos 
processos termodinâmicos. Energia Interna de. um ~âs 
perfeito. Anélise energética dos .processos tsobãnco. 
isotérmico. isométrtco e adia bélico. 
Fenômenos ondulatórios- Óp1ica: 
Conce~o de onda; ' . 
Classificação quanto é natureza e quanto a vibração; 
Propa~ação de uma ory~a. periódica num meio não 
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d1soer.ivo· elemento~ da nnrta e eq•Jar.lio !und~mental 
:·: 't:: 
Propagação de !Ir• r.,•,~ r::o n 11eio .não dispersivo 
unidimensional; roit.exâo. rtfoa<;âo ~superposição. 
Principio ·da superposição Aplicacóes com ondas 
senoida•s. Ondas .estacionárias: 
Ondas em mais dimensões (como, por exemplo. ondas na 
superffcie de um liquido. aplicaçOes simples com ondas 
sonoras), reflexão e refração de ondas planas; 
Difração (abordagem qualijativa): 
Modelo ondulatório da luz, luz branca; dispersão: luz 
monocromática: Velocidade de propagação. indice de 
refração de um meio; ' 
Opt1ca geométrica; hipóteses fundamentais: ralo luminoso 
· Le1s de reflexão e da refração, reflexão total; ObJetos e 
imagens reais e VIrtuaiS em espelhos planos e esféricos e 

• em lentes delgadas (aproximadamente de Gauss); 
Instrumentos óticos simples (lupa, luneta. microscópio e 
telescópio). e a óptica do olho humano. 

6.5. Eletricidade e magnetismo 
Constituição da matéria· Elétron, próton, nêutron; 
Condutores e isolantes: 
Processos de eletrização: 
Lei de Coulomb; 
Campo e potencial eléttico: conceitos fundamentais: 
Campo e potencial associados a uma carga puntifom1e • 
Princípio da superposição: 
Campo untforme: superfictes equipotenciais de um campo 
uniforme: diferença de potenc1al entre dOIS• pontos do 
campo; movimento de uma carga em um campo unijorme; 
Geradores; corrente elétrica; resislores lineares: Lei de 
Ohm; associações de resistores em série e em paralelo: 
energia e potência; ef811o Joule: Lei de Joute; 
Circuitos elementares (amperlmetro e voltímetro ideais). 
Força magnética sobre uma carga pontual. Campo 
magnético. Campo magnético de um lmã Campo terrestre 
e bússola; 
Lei de Ampére, Lei de Indução de Faraday (visão 
fenomenológica). 

7. Geografia 

Para sair-se bem na prcva" de Geografia,· o 
vestibulando deverá ser capaz de anal1sar. compreender e 
interpretar o espaço geográfico, considerando os processos e 
formas de sua produção e organização. 

As questões que serão apresentadas valorizarão 
uma visão integrada na abordagem da natureza e da 
sociedade. pois o espaço geogréfico é fruto desta mteraçao. O 
vestibulando deve saber que é importante uma visão global da 
realidade. o qoe não dispensa o conhecimento de seus 
aspectos mais especificas, necessários, por exemplo, para 
compreender as diferenciações regionais ou locais. Para 
atender a essas expectativas, o candidato deverá demonstrar 
sua capacidade de: 

Reconhecer que o espaço geográfico é manifestação das 
relações soCiais que se processam sobre determinados 
espaços: 
Compreender o quadro natural, a pàrtir de sua dinamica, 
compreendendo a importância das ações da sociedade; 
Analisar os processos sócio-econômicos que explicam a 
~rganização de um dado conjunto espacial; 
Reconhecer a diversidade sócio-econômica brasileira e 
suas manifestações espaciais, como resultado de um 
desenvolvimento desigual, embora complementar, 
Analisar as especifiCidades das regiões brasileiras, 
enfatizando as relações. articulaçOes e os fluxos 
exostent~s entre o regional e o geral: 

Interpretar textos, tabelas, mapas e gréftcos, 
estabelecendo comparações e relações, elaborando 
conclusões sobre os resuMAdos, 

Nesse sentido, o candidato dever/1 orientar-se 
pl!lo segt<inte proorama: 

7.1 .. A produção do espaço mundial: transformaçOes na divisao 
~ócio-espacial do trabalho. A regionalização atual do 
r~undo. ' .. 

O espaço geográfico e sua representação cat1ogréfica 
(escalas, projeções. coordenadas geográficas, fusos 
hortlnos); 
A dinam.ca do espaço geográfico no mundo 
contomporãneo (o desenvolvimento sócio-econômico e as 
.,l)n~fo:"P'"::tr:"tlec:;. til) t~:"aÇ~ ..,~,~fi':O; ~ ''tb'3,..i7a~.áo, a 
~t.~ ..:eír.iac_k::. d o~. ~L::,çc.;::~ ::tv ~~.::cs .~o :;.,!;.;tlt:: .uiu..;~s 
cidade:campo; a· :,;··a;;, q;.; ·',~e Jtividades extrativas): 
As transformações do mundo contemporêneo 
(desenvolvimento tecnológico, meios de comunicaç~o e 
transporte; as transformações pollticas e a redefiniçAo das 
territorialidades: relações internacionais, alianças e 
disputas: conflitos territoriais e religiosos; a disputa pelos 
recursos naturais): 
soCiedade e natureza no mundo contemporâneo 
(desenvolvimento e transformações da natureza; 
distnbuição dos recursos naturais; pollticas de 
aprpveitamento dos recursos naturais; as desigualdades 
sociais: produção e distribuição de alimentos no mundo 
contemporâneo; conseqüências sócio-espaciais do mau 
uso dos recursos naturais)" 

7 .2. A ocupação territorial no Brasil: valorização, apropriação e 
produção do espaço: 
O Brasil atual: desigualdades internas e inserção no 
mundo; 
A estruturação do espaço geográfico brasileiro (relações 
Estado-capital privado na definição das pollticas 
territoriais; regionalização, metropolização, urbanização e 
cóndiçOes de vida, relações cidade-campo, atividades 
a'gro-pastoris e extrativas permanências e 
transformações; o processo de incorporação dos povos 
iildigenas- assimilação/exclusão e/ou extermínio); 
b espaço brasileiro: sociedade e natureza (o quadro 
natural brasileiro - geologia, clima, relevo, hidrografia e 
fonmaçOes vegetais; domínios mortocliméticos; recursos 
naturais - distribuição e políticas de aproveitamento: 

. natureza e meio-ambiente; o meio-ambiente urbano). 
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7.3. Geografia do Amapá 
A territorialidade e os atores sooais na produção e 
(re)ordenação do espaço amazômco: 

Reorganização espacial e o processo de ocupação 
recente do espaço amapaense. 
Transformações no espaço amapaense, a pat1or da 
década de 1950: O Projeto tcom1 e O Projeto Jari -
questões ambientais. sociats e econômicas. 

População: 
Densidade demográfica: mudanças; 
Migração: atração e conseqüências sociais: 
Migração: atração e conseqüências ambientaiS. 

A questão indlgena e Ouilombola 
Reservas indígenas a polltica de direitos territoriais: 
Direilos territoriais e conflilos econômico-soOaiS; 
Territórios de Comunidades Oullombolas no Amapá. 

O meio-ambiente amazónico e amapaense 
Recursos hídricos e florestais, blodiversidade, solos, 
ambientais mannhos e costeiros, os desastres 
ambientais (inundações e lncéndlos florestais). a 
degradaçêo do subsolo, crescimento urbano
industrtal e o planejamento na gestão ambiental; 
Política ambiental e desenvolvimento: unidades de 
conservação, fonmação das monocufturas. patrimônio 
genético e acordos internacionais; 
.O Zoneamento Ecológico EconOmico da região sul do 
Estado do Amapá. 

8. História 

Nas provas de História, é importante que o 
yestibulando seja capaz de relacionar conceitos e analisar 
situaçOes históricas através da interpretação de textos, todos 
relacionados aos conhecimentos acumulados durante a 
reaíizaçêo dos cursos 'fundamental e médio. Desse conjunto de 
conhecimentos, foram selecionados alguns temas que deverão 
ser considerados, com mais detalhe, na preparaçao para o 
éxame: 

8. 1. História Antiga Grécia e Roma 
A democracia ateniense; 
O governo de Péricles; 
A República em Roma: 
A at1e greco-romana. 

8.2. História Medieval 
O feudalismo: formação e desenvolvimento; 
O poder da Igreja Católica; 
Formação das monarquias: 
A crise do feudalismo. 

8.3. História Moderna 
EY.pansão marítima européia: a Península Ibérica; 
Renascimento: fundamentos artísticos e cientlficos: o 
humanismo: 
A Reforma, a Contra-Reforma. a Inquisição; 
A formação do Estado absolutista no Ociden1e: Portugal, 
J:spanha. França e Inglaterra; 
Mercantilismo e colonização; 
O mundo do trabalho na Europa e nas colônias; 
O Iluminismo: liberalismo econOmico e político, 
enciclopedismo. despotismo esclarecido: 
As Revoluções Inglesas (1640-1688); 
Independência dos EUA; 
A Revolução Industrial: 
A Revolução Francesa. 

8.4. História Contemporanea 
O Império Napoleônico; 
O fot1alecimento do Estado burguês é as revoluções do 
século XIX: . 
As guerras de independênCia colonial e a formação das 
nações da América Latina; 
As doutrinas socia6sias do século XIX; 
O impenalismo europeu - a expansão industrial e a nova 
partilha colonial (Ásia e África); 
A 1 Guerra Mundial; 
A Revolução Russa; 
O movimento operário europeu: partidos e sindicatos; 
A crise de 1929 e a planificação das economias nacionais 
do Ocidente; 
Os regimes totalitários: nazismo, fascismo, franquismo e 
stalinismo: 
A 11 Guerra Mundial; 
A guerra fria; 
Os movimentos alternativos: da década de 1960 aos dias 
atuais; · 
Os conflitos no Oriente Médio; 
A relação entre Oriente e Ocidente e a invenção do 
terrorismo. 

8.5. História do Brasil 
O sistema colonial: economia de exportação - o engenho 
e o trabalho escravo; 
O movimento de interiorização da colônia, mineraçao e 
bandeirismo: 
A crise do sistema colonial: rebeli5es locais e tentativas de 
emancipaçêo: 
A transferência da corte portuguesa para o Brasil e o 
processo de independência; 
As tensOes pollticas do período impertal: Reinado e 
Regência; 
Reinado: polltica. cultura e sociedade; 
A crise do sistema escravista e a imigração: 
Crise do Império e Instalação da República; 
Origens da industrialização e urbanização (a formação do 
trabalhador assalariado: greves, partidos e sindicatos até 
os anos 1930); 
Crise política e institucional dos anos t 920 e 1930; . 
Do Estado Novo à Redemocratização: 
Trabalhlsmo.e naciona~desenvolvimentismo: Vargas e JK; 
O decllnio do populismo; Período Jênio, o Golpe de 1964; 
Militarização e autoritarismo pós-1964: 

• O sistema polftico atual. 
8.6. Histórta do Amapá . 
• A política pombafina na Amazônia colonial:? 

O Diretório e a Lei de 1 753 sobre o significado de 
liberdade; 
o. proce'sso de urbanizaçêo do espaço amazônico, a 
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partir da construção de fortifrcaçoes e núcleos de 
povoamento; 
A população negra no Amapá: o surgimento de 
Mazagão. 

Criação do território do Amapá: 
A.ções políticas e sociais do governo Vargas: a 
regulamentação dos interventores e o governo do 
interventor Janary Gentil Nunes; 
Os governos militares no Amapá. 

• · O Amapá no contexto da Segunda Guerra Mundial: 
A construção da base aérea no municlpio de Amapá 
- AP e o funcionamento da estrutura militar que 
serviu de a poro aos aviões de guerra dos EUA. 

9. Matemática 

A prova de Matemática do PS UEAP espera-se que o 
vestibulando seja capaz de resolver problemas matemáticos 
relacronados a situações-problema diversas. estabelecendo o 
relacionamento entre eles e outras áreas de conhecimento. 

A seguir. a UEAP oferece um roteiro que deverá 
orientar sua preparação para o Vestibular, lembrando sempre 
que o candidato deve passar em revisão os conhecimentos 
adquiridos em sua formação anterior: 

9.1. Conjuntos numéricos: 
Números naturais e números rnteiros: divisibilidade. 
minimo múltiplo comum, máximo divisor comum. 
decomposição em fatores primos: 
Números racionais: operações com frações, com 
representações decimal e em notação científica; razoes. 
proporções, regra de três simples e composta. 
porcentagem e JUros: 
Números reais: operações e propriedades: simplificação 
de expressões numéricas e algébricas: relação de ordem. 
valor absoluto e desigualdades. Intervalos. 

9.2. Funções: 
Definição. notação, domínio, contra domínio e imagem de 
uma função. Gráficos: 
Função par e função lmpar Funções crescentes e 
funções decrescentes. Função definida por mais de uma 
sentença. Composição e inversão de funções; 
Função linear e função afim: expressao algébrica; 
construção e interpretação de gréficos; resoluções 
algébrica e gráfica de equações e inequações do 1' grau: 
Função quadrática: expressão algébrica: construção e 
interpretação de gráfrcos; resoluções algébrica e gráfica 
de equações e inequações do 2" grau; 
Funções exponenciais e funções logarítmicas: expressao 
algébrica; construção e interpretação de gréficos; 
propriedades; resoluções algébrica e gráfica de equações 
e inequações exponenciais e logarltmicas. 

9.3. Seqüências e progressões: 
Seqüências numéricas: descrição pelo· termo geral e por 
recorrência: construção e interpretação de gráficos; 
Progressões Aritméticas: termo geral; interpolação e soma 
dos termos; 
Progressões Geométricas termo geral; interpolação e 
soma dos termos. 

9.4. Análise combinatória: 
Princípios e problemas de contagem; 
Permutações, arranjos e combinações simples: 
BinOmio de N_e~o!.': desenvolvimento e term~jer~~ _ 

Probabilidade: espaço amostrai; resultados Igualmente 
prováveis; probabilidade condicional e eventos 
independentes; 
Noções de estatlstica: representação gréfica da 
distribuição de freqüências; medidas de tendência central 

9.5. Matrizes. determinantes e sistemas lineares 
Matrizes: definição, tipos. operações e propriedades; 
Determinantes: definição, propriedades e cálculo; 
Sistemas lineares: resolução, discussão e aplicação. 

9.6. Trigonometria 
.Arcos e ângulos: medidas. conversão de medidas. relação 
entre arcos e ângulos; 
Relações trigonométricas nos triângulos retângulos: seno. 
cosseno e tangente: j 
Resolução de triângulos quaisquer: leis dos senos e dos 
cossenos; 
Funções trigonométricas circulares: definição, express~o. 
construção e interpretação de gráficos. periodicidade. 
paridade. valores das funções nos arcos bésicos; 
Relações fundamentais e identidades trigonométricas 
simples; 
Fórmulas de adição, subtração e duplicação de arcos: 
Equações envolvendo funções trigonométricas. 

9.7. PolinOmios e equações algébricas: 
Polinômios: conceito, grau, valor numérico. identidade. 
operações e fatoração; 
Equações algébricas: definição. raizes. multiplicidade das 
raizes. relações entre coeficientes e raizes; 
Funções algébricas: expressao, construção e 
interpretação de gráficos. 

9.8. Geometria plana: 
Introdução á Geometria: ponto, reta. semi-retas. 
segmentos. plano: ângulos. elementos e propriedades de 
poligonos convexos. circulo e crrcunferência: 
Paralelismo e perpendicularismo de retas no plano: feixe 
de paralelas cortadas por transversais; Teorema de Tales; 
Triângulos: classificação, propriedades. congruência, 
semelhança, relações métricas e trigonométricas no 
triângulo retângulo e qualquer; 
Quadriláteros: dassificação e propriedades; 
Circunferência: relações métricas. comprimento da 
circunferência. poligonos inscritos e circunscritos; 
lnscrrção e circunscrição de pollgonos e circunferências; 
Perlmetro e i!lrea das figuras planas. 

9.9. Geometria espacial: 
Figuras geométricas espaciais: poliedros e poliedros 
regulares; ' 
Elementos, propriedades, éreas de superfícies e volumes: 
prismas. pirâmides, cilindros. cones e seus respectivos 
troncos; 
Elementos, propriedades. áreas de superfícies e volumes: 
esferas e partes da esfera; 
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• Relações métricas: inscrição e circunscrição de sólidos. 
9.10.Geometria analitica· 

Pontos: coordenadas cartesianas, distância entre dois 
pontos. ponto médro. condição e alinhamento de três 
pontos: 
Retas: equações geral e reduzida; construção e 
rnterpretação gráfica; condições de paralelismo e 
perpendicularismo; intersecção de retas; distância de 
ponto á reta e entre retas paralelas; 
Circunferência: equações geral e reduzida; construção e 
rnterpretação gráfica. Posições relativas entre pontos, 
retas e arcunferências. 

10. Quimlca 

Para a prova de Química da UEAP - a partir dos 
conhecimentos adquiridos no ensino médio - o candidato 
dever~ demonstrar capacidade de observação e descrição de 
fenômenos. além de saber utilizar modelos para a sua 
interpretação. bem como de aparelhagem básica para o 
manuseio de materrais e obtenção elou operação de dados 
experimentais. 

Depois de passar em revisão os conhecimentos 
adquiridos na formação anterior. o vestibulando pode orientar
se pelo roteiro a seguir. 

10.1.Estrutura atOmica 
Prót~~létrons e nêutrons; 

Níveis de energia e distribuição eletrônica; 
. Número atômico, número de massa, isótopos: 
Energia de ionização. afinidade eletrônica. 
eletronegatívidade; 
Radioatividade, radioisótopos e meia-vida. 

10.2.Substâncias qulmicas 
Ocorrência na natureza; 
Processos usuais de purificação: 
Símbolos e fórmulas na representação de átomos e 
moléculas; 
Alotropia; 
Massas atomrcas e massas moleculares, (6) Constante de 
Avogadro, quantidade de substância. moi, massas 
molares; (7) Caracterização e Identificação de 
substâncias. 

10.3.Estudo geral dos gases. liquidas e sólidos 
Pressão, volume, temperatura, quantidade de substancia 
(leis de Boyle e de Gay-lussac. Principio de Avogadro e 
equação geral dos gases ideais): 
Energia cinética média das moléculas de um gás; 
Misturas gasosas - pressão parcial (lei de Dalton); 
Noção de um gás real; 
Caracterização do estado liquido e do estado sólido; 
Pressão de vapor de um liquido puro e de uma solução; 
Tipos de soluções. soluções eletrollticas e não 
eletroliticas: 
Propriedades coligativas: 
Porcentagem, molaridade. molaiidade e fração molar de 
soluções; (6) O estado coloidal. 

10.4.Ciassificação periódica dos elementos 
Correlações entre propriedades das substâncias químicas 
e posição dos elementos na Classificação Periódica; 

10.5.Ligação qulmica 
Modelo iônico. covalente e metálico para ligações 
qulmicas. Interações intermoleculares: Ligações de Van 
der Waals e Ligação de Hidrogênio: 
Ligação Química e propriedades das substâncias; 
Configuração Espacial e ligação Química: 
Polaridade e assimetria molecular; 
Número de coordenação em funÇão de estruturas 
tridimensionais. 

10.6.Reaç0es qutmicas 
Conservação de átomos e de cargas nas reações 
químicas; 
Calculas estequiométricos: relações ponderais e 
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protelnas e enzimas. 

11. Filosofia 

Na prova de Filosofia é importante que o 
vestibulando seja capaz de relacionar conce~os e analisar a 
importâncra da filosofia enquanto reflexão da atividade 
educacional explic~ando seus fundamentos, desenvolvendo 
assim habilidades de construir seu próprio conce~o do que seja 
filosofia. 

Desse conjunto de conhecimentos, foram 
selecionados alguns temas que deverão ser considerados. com 
mais detalhe, na preparaç~o para o exame: 

11.1 O conhecimento mlstico 
A consciência mltrca 
Os mitos 

11.2 Origem da Filosofia 
Conceito 
Objeto de estudo 
A filosofia e as demais ciências 
Os fundamentos de conhecimento 

11.3 A Filosofia Antiga 
Os pré-socráticos: os pensadores de mileto; P~ágoras; 
Heréclito; os pensadores eleáticos; Empédocles e 
Demócr~o. 

Os sofistas: Protégoras e Górgias. 
Os socráticos: Sócrates, Plantão e Aristóteles. 

11.4 A Filosofia Medieval 
A patrística e a escolastica 
Tomás de Aquino · 
Santo Agostinho. 

11.5 A Filosofia Moderna 
Mundo moderno 
Galileu Galilei: Augusto Conte 
Francis Bacom; René Descartes 
A questão do conhecimento: 
As principais correntes filosóficas da • teoria do 
conhecimento: empirismo. racionalismo, materialismo 
dialético. 
John looeke 
Movimento iluminista. 
Montesquieu; Voltalre; Diderot; Rousseau; Adam Sm~h. 

11.6 A Filosofia Contemporanea 
Existencialismo 
Jean Paul Sartre 

• Martin Heidegger 
11.7 Noções de Etica 

Conceito 
Concepções éticas 
Valores morais 

11.8 O poder polftico 
Definição 
Principais pensadores politicos: Aristóteles. Thomas 
Hobbas, Rosseau e Marx Engels. 

12. Sociologia 
Na prova de Sociologia é importante que o 

vestibulando seja capaz de relacionar concdos e analisar a 
importância da filosofia no funcionamento da sociedade, 
mostrando a importância de sua participação no processo 
social. 

Desse conjunto de conhecimentos, foram 
selecionados alguns temas que deverão ser considerados, com 
mais detalhe. na preparação para o exame: 

12.1 Introdução á Sociologia 
Conceito de Sociologia 
Objeto da Sociedade 
Origem e Histõrico da Sociedade 
Fato Social: Conceito, Caracterlsticas. 

~ 2.1_Q .~amem como animal social 

volumétricas das reações qulmicas; 
Conceitos de ácido e base de Arrhenius. Bronsted e 
lewis: 

• A origem das Organizações Sociais 
- ~sses Sociais: Estratificação Social, Classifrcação. 

12.3 Processos sociais básicos 
Conceito Funções qulmicas. 

10.7.Termodinâmica 
Calor e Trabalho; 
Entalpia- Lei de Hess; 
Entropia e Energia de Gívre de Gibbs. 

10.8.Cinétiea química 
Reações químicas e colisões efetivas; 
Velocidade de reação e energia de ativação, 
Velocidade de uma reação: efeito do estado de agregação 
da concentração. da pressão. da temperatura, da 
superflcie e do catalisador. 

10.9.Equillbrios químicos 
Sistemas em equilíbrio; 
Constante de equilíbrio; 
Principio de Le Chatelier; 
Equillbrios em soluçao envolvendo ácidos e bases: 
pH de soluções·, 
Hidrólise; 
Solubilidade e constante de solubilidade. 

10.10. Óxido-redução 
Número de oxidação e reações de óxido-redução; 
Aplicação da tabela de potenciais de óxido-redução. 
Pilhas; 
Eletrólise. Leis de Faraday; 
Eletrólise de soluções aquosas e de compostos fundidos. 

10.11. Compostos Orgânicos 
Fórmulas moleculares, estruturais e de lewis; 
Cadeias carbônicas. ligações simples, duplas e triplas; 
Trpos de lsomeria; 
Monômenos e Polimenos. 

1 O. Ú. Principais funções orgânicas 
Hidrocarbonetos al~áticos e arométicos, compostos 
halogenados, alcoóis, fenóis. éteres. aldeídos, cetonas, 
ácidos carboxllicos e seus derivados funcionais, aminas, 
nomenclatura. obtenção e propriedades dos compostos 
mais simples e representativos; 

• · NoçOe~ . gerais sobre hidratos de carbono, liJ?ideos, 

Interação Social: Assimilação, Acomodação. Cooperação 
e Conflito. 

12.4 Cultura e Sociedade 
Natureza 
Conceito 
Processos CuHurais 
Mudanças 
D~usão 

Aculturação 
Cultura Amapaense 

12.5 lnst~uições Sociais 
Famllia 
Escola 
Igreja 
Estado 
Si.ndicato 
Associações 

12.6 Controle Social 
Natureza 
Formas 
Funções 
Agências 

~ociedades de Economia M~ta 

(CEA 

José Ramalho de Oliveira 



Macapá, 19.09.2012 

AVISO DF. LICITAÇÃO 

I'HF.G,\0 ELETHONICU N". 00112012 -CEL/CF.II.. 

A Companhia de Eletricidade tio Amapá- CEA. através 
de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria n• 
11812012. comunica as firmas interessadas, que 
estará .realizando licitação na modalidade 
PREGÃO. na forma ELETRONICO. tipo Menor 
Preço por lote, para CONTRATAÇÃO. no horario 
e forma a seguir relacionados: com base nq quê 
dispõe a Lei Federal 10.520 de 1710712002. pelo 
Decreto n' 5.450105 de 26 de março de 2.007. da 
Lei Complementar 12312006 e. subsidiariamente. 
pela Le1 n• 8.666193, e alterações; 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE 
SUBESTAÇÃO E LINHAS DE TRANSMISSÃO 
DO SISTEMA CEA. 
Abertura das Propostas: 28/0912012 09:00 hrs 
(horâno de Brasília) 
Inicio da Fase de Lances: 28/09/2012 15:00 hrs 
(horârio de Brasília) 
Local: llcitacoes-e.com br. 

OHS: Edit~l completo potlcni ser obtido ~raluitamcntc 
nu Silc lv,..w.lidlttcoes-e.Cilm.hr 

Macapá. 12 de setembro de 2012. 

.Ministério Público Estadual 

(Procuradoria Geral de Justiça ) 
I lvana Lúcia Franco Cei 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO- CPL 
PORTARIA N° 099J2012.PGJ/MP-AP 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N°. 067/2012 

Homologo, na fonna da Lei n• 8.666/93 e 
alteraç-6e&.posteriores, em: 12/0912012. 

- T , .. I /\ A ,, ) 
1.•..{, 1.. v ~ - "''--:----... 

DR' E DETE SILVA AGUIAR ' 
PRO lloTORA DE JUSTIÇA 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR 

RECURSO 

,.,.,A ' 

: 300505012012-MP-AP 

• INEXIGIBILIDADE DE 
• LICITAÇÃO 
: Art. 25, Inciso 11, ele art. 13, VI, 

da Lei 6.666193 e alterações 
posteriores. 
CONSUL TRE - CONSULTORIA 

: E TREINAMENTO L TOA. 
: CURSO GESTÃO DE 
CO~NIOS FEDERAIS E 
TOMADAS DE CONTAS 
ESPECIAIS. 

: R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e 
· noventa reais). 
: Programa 02.062.014.2.2494 -

Operacionalização Técnico 
Administrativa do MP-AP. Fonte: 
107·Recursos Próprios 
Elemento de Despesa: 3390.39 -
Outros serviços de terceiros - PJ 
consignado no Orçamento 
vigente deste Ministério Público. 

Senhora Diretora-Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor da 
empresa, CONSUL TRE CONSULTORIA E 
TREINAMENTO LTDA, no valor de R$ 2.390,00 (dois m~ 
trezentos e noventa reais). referentes à participação de 
servidor do Ministério Público Estadual, no curso 
supramencionado, no período de 23 a 2910912012. na 
cidade de Sao Paulo/SP, considerando que a empresa é 
a única a ministrar o curso, tendo vasta experiência no 
ramo Profissional. Havando, portanto, inviabilidade de 
competição, encontrando amparo legal no Art. 25, Inciso 
11, ctc art. 13, VI, da Lei 8.666193 e atterações posteriores. 
Caracterizando INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. _ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Desta forma, dando-se· cumprimento ao que 
dispõe o Art. 26 da Lei de Licitações e suas alter&çôes, 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
para fins de homologação e posterior publicaçl!o. 

Macapá-AP. 12 de setembro de 2012. 

. \ 

~ MARCO~ A~~AES DE ABREU 
Presidente da CPLIMP-AP. interino 

PREGOEIRO- PORTARIA /001201 2-GA 8 

r ............ t..·v·i·sc;···õ·e .. L'i.c.ir·Ãç·ia·············l 

o .~i'i\'rsit'Rio ..... r(J'ii'üco .... oo ..... t:srA:·oo·; Do 
AMAPÁ, ATRAVÉS DE SEU PREGOEIRO E 
EQUIPE DE APOIO, AVISA QCE ESTAR,\ 
PROMOVENDO LICITAÇÃO, COI\FORME 
ABAIXO ESPECIFICADO: 
Procmo n': 300510712012-MP:\P 
Modalidade: PregAo Pmencial n• 04412012-.\fPAP 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. 
Data da Abertura: 09/10120t2 (terça-feira) 
Hora da licitaçio: 10:00 Horas 
LOCAL: SALA DE REUNIÕES OA CPl l'iA 
PROCURADORIA·G•:RAI. DE Jt:STIÇAIMP-AP, 
LOCALIZADA ~A A V. FAB, 1\ ... 064 - CENTRO, 
MACAPÁ-AP. 

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Ribon 
mixto, Etiquetas, Pasta 1\Z e Bandeiras), para atender o 
MP-AP, ·conforme espedficaçlles e quantidades 
constantes no termo de rderincia e anexos do Edital, 
independentes de transcriçAo. 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO. OU ATRAVÉS DO 
SITE: www.mp.ap.gov.br. O PREGOEIRO E SUA 
EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE A DISPOSIÇÃO 
DOS INTERESSADOS, PARA ESCLARECER 
QUAISQUER INFORMAÇOES OU DÚVIDAS SOBRE 
O CERTAME EM APREÇO No HORÁRIO NORMAL 
DE EXPEDIENTE. DAS 08:00 As 14:00 HORAS. NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO,. TELEFONE: (96) 3198-
1652 OU PELO E-MAIL cpl@mp.ap.qov.br. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LI ClT AÇÃO • CPL 

PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO RESULTADO 
FINAL DO TERMO DE JUSTIFICATIVA N• 

06412012/MP·AP 
PROCESSO t+ 300516312012 

ONDE SE L~: 
OBJETO: Pagamento referente a seguro obrigatório 
pára veículos do MP-AP, EXERCÍCIO 2011. 

LEIA.SE: 
OBJETO: Pagamento referente a seguro obrigatório 
para veículos do MP-AP, EXERciCIO 2012. 

Publicações Diversas 

MARIA DAS DORES PINHEIRO SANTOS 
(CERÀMICAJACIMIR) 

Tom.a público que recebeu do IMAP, a Licença de 
Operação n• 0498/2012 com validade de 1095 dias (3 
anos) para extraçao e beneficiamento de argil11, 
localizada à Rua Projetada n• 160 no Bairro de 
Provedor 11 em Santana·AP. 1 

SANELOLTOA 
CNPJ: 05.616.295/0004-91 

Toma público que requereu ao IMAP, Licença de 
Operação para comercialização de ·Gás 
Liquefeito de Petróleo, localizada à Rua Beira 
RIP, 90 Perpétuo Socorro • AP, CEP 68.901-470. 
r:fão foi determinado Estudo de Impacto 
~mbiental. 

Pág. 28 

A.M. DE LIMA· ME 

Toma público que requereu do IMAP. A licença 
de Operação para atividade de comércio de 
madeira e Beneficiamento de madeira no 
endereço Av. canal do jandiá 2805 B, bairro 
Pacoval no Município de Macapâ-AP. Não 
realizado estudo de impacto ambiental . 

CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS 
~ERAIS L TOA- CNPJ: 02.428.026/0001-60. Torna 
público que requereu ao IMAP, a Licença de 
Operação para atividade de Coleta e Transporte de 
Reslduos Urbanos. Não foi detenminado estudo de 
impacto ambiental, 

GAMBOA Participações e Servicos ltda 
CNPJ: 13.544.165/0001-76 

Torna público que requereu ao IMAP licença de 

Instalação (LI) para comercialização d~ combustíveis 

localizado na Rodovia Salvador Oíníz n9 1972, Bairro 

Remédios no munic;pio de Santana/AP. Não foi 

determinado E~tudo de Impacto Ambiental. 

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO AMAPÁ 
SINDENF 

Aasombldo C..rol Extraordlúrio 
Edital dt Coavoa!'lo 

Pelo p~ente, ficam convocados os associados em gozo 
de seus din:itos csll!IUiârios a se reunirem em Assembleia Geral 
Exttaordinária no dia 21 de setembro de 2012, sciunda-feira. no 
COREN/AP sede provisória deste Sindicato, sito A Avenida Procópio 
Rola, n' 944, Centro, nesta capital, n:speil8do os "quonms" de 
instalaçAo e deliberaçlo eswutAria, As IS horas, e m primeira 
convocaçfto, e As I Sh30, em segunda convocaç!o, para fun de discutir 
e delibetar sobn: a seguinte Ordem do Dia: 

I - Elciçllo da Comissao Eleitoral em confunnidadc com 
o Esta!uto vigente. 

2 - Aprovaçao da<; contas do S!NOENF; n:fcrtntc ao 
cxemcio 2009 a 2011. 

3- FiliaçllO a CUT. 
4- O que ocom:r. 

. Macapá (AI'), I I de setombro de ~ ~ (}? . /J 

~,!~'J- G0%YI.·., ~'êõoer Jackson da Coocciçlo PMtoja 
Presi em Exerclcio do SINOF.NF 

PREFEITURA MUNIOPAL DE MACAPÁ 
SI!CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

URBANA 
COMISSlO PERMANENTE DE UCITAÇlO. 

EXTfiATO DE HOMQLOGAclO E ADJUDICAdO 

Tomada de Preços N•. 002/2012-cPL/SEMOB/PMM. 
OBl!TO: Construçlo de Melo-no com Unha D''gua, em 
Macapt-AP. 
p~ BaHl: &32.770,39. ~ 
Prazo de !xecuçlo: 360 dlJis. 
Empresa Acijudicada: G.H.R. CONS'mUç0ES 
ll!RRAPLENAGEM L TDA - EPP. 
Valor Global Contratual: R• • 609.823,62. 
validade ela Proposbl: 90 dias. 
Prazo de Execuçlo: 180 dlu. 

Mac.opi-AP, 17 de setembro de 2012. 

d{/.JJ!i.J_ 
PREFEITURA HUNICIPAL OE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO. 

E R R A TA DE AVISO DE UCITACMl 

Edital de Tomada de Preço n• DOS/2012-
CPL/SEMOB/PMM. Publludo no Diário Oficial do Estado, 
n•. 5305 do dia 06 de setemtwo de 2012, pág. n• 28. 

ONDE SE LÊ: 

Objeto: Refornia da UBS Marcelo Candia e do Ulboratório 
de Analises Clinicas. 

LhA-SE 

Objeto: Reforma da U85 Marcelo Candlo e Muro hterno. 
Maca - embro de 2012. 


	

