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Seção 1
Poder Executivo

Antônio Waldez Góes da Silva
Governador

Jaime Domingues Nunes
Vice-Governador

Secretarias Extraordinárias

Representação do Amapá em Brasília: Lilia Suely Amoras Collares de Souza 
Povos Indígenas: Eclemilda Macial Silva
Políticas para a Juventude: Pedro Filé Lourenço da Costa Neto

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Marcelo Ignácio da Roza
Gabinete de Segurança Institucional: CEL PM Adilton Araujo Correa
Controladoria Geral: Patrícia de Almeida Barbosa
Procuradoria Geral: Narson de Sá Galeno
Polícia Militar:  Cel. QOPMC Heliane Braga de Almeida
Polícia Civil: Antonio Uberlândio Azevedo Gomes
Corpo de Bombeiro: Cel. BM. Wagner Coelho Pereira
Polícia Científi ca: Salatiel Guimarães

Seção 2
Secretarias de Estado

Administração: Suelem Amoras Távora Furtado
Desenvolvimento Rural:  Janer Gazel Yared
Cultura: Cléverson Alberto da Costa Baía
Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues
Ciência e Tecnologia: Rafael Pontes Lima
Desporto e Lazer: José Rudney Cunha Nunes 
Educação: Maria Goreth da Silva e Sousa
Fazenda: Josenildo Santos Abrantes
Infraestrutura: Alcir Figueira Matos
Meio Ambiente: Joel Nogueira Rodrigues
Planejamento: Eduardo Corrêa Tavares
Desenvolvimento das Cidades: Augusto Wanderlley Aragão da Silva Júnior 
Saúde: Juan Mendes da Silva
Justiça e Segurança Pública: CEL PM RR José Carlos Corrêa de Souza 
Transporte: Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Trabalho e Empreendedorismo: Luiz Carlos Araújo da Silva
Turismo: Rosa Janaína de Lacerda Marcelino Abdon
Inclusão e Mobilização Social: Alba Nize Colares Caldas
Políticas para Mulheres: Renata Apóstolo Santana 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Agência Amapá: Joselito Santos Abrantes
SIAC-Super Fácil: Luzia Brito Grunho
EAP: Dreiser de Almeida Alencar
IAPEN: Lucivaldo Monteiro da Costa
DETRAN: Inácio Monteiro Maciel
DIAGRO: Álvaro Renato Cavalcante da Silva
HEMOAP: Ruimarisa Pena Martins  
IEPA: Jorge Elson Silva de Souza
IPEM: Cleiton Brandão da Rocha 
JUCAP: Helder José Amaral Barbosa Santana
PROCON: José Luiz Amaral Pingarilho
PRODAP: José Lutiano Costa da Silva
RDM: Roberto Coelho do Nascimento
RURAP: Hugo Tibiriçá Paranhos Cunha
UEAP: Kátia Paulino do Santos
ARSAP: Odival Monterrozo Leite
CREAP: Aline Ribeiro Góes
Amapá Terras: Julhiano Cesar Avelar 
SVS: Margarete do Socorro Mendonça Gomes

Serviço Social Autônomo

AMPREV: Rubens Belnimeque de Souza

Fundações Estaduais

FAPEAP: Mary de Fátima Guedes dos Santos 

FCRIA: Jonathan Matos Sales

Fundação Marabaixo: Joel Nascimento Borges

Sociedades de Economia Mista

AFAP: Syntia Machado dos Santos Lamarão
CAESA: Valdinei Santana Amanajás
GASAP: William Bento dos Santos Pereira

Seção 3
Prefeituras, Órgãos Municipais e Particulares

MP: Ivana Lúcia Franco Cei
ALAP: Kaká Barbosa 
TJAP: Rommel Araújo de Oliveira
DPE-AP: José Rodrigues dos Santos Neto
TCE: Michel Houat Harb.
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EXTRATO DO CONTRATO N°016/2022-PGE

Contrato nº 016/2022-PGE, Contratante: Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá. Contratada: DARKLE R. 
DE ARAÚJO - ME; CNPJ: 28.491.434/0001-50. Objeto: 
Aquisição de material de expediente, a fim de atender 
as necessidades da Procuradoria-Geral do Estado 
do Amapá; Vigência: 12 (doze) meses contados de 
07/12/2022 a 06/12/2023. Valor Estimado: R$ 19.402,25 
(Dezenove nove mil quatrocentos e dois reais e vinte e 
cinco centavos). Processo de Utilização/SIGA nº 00031/
PGE/2022; Programa de Trabalho nº 1.03.092.0041.2301; 
Natureza de Despesa: 3390.30 – Fonte de Recursos 101-
RTU, Signatários: Narson de Sá Galeno - Ordenador de 
Despesas; pela Contratante – Darkle Rodrigues Araújo: 
Data de Assinatura: 07/12/2022.

HASH: 2022-1207-0011-3781

PORTARIA Nº 695/2022 - FISC./DAG/CBMAP

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 2821, de 12 de agosto de 2016.

RESOLVE:

Art.1º- Revogar o contido na Portaria nº 674/2022 - FISC./
DAG/CBMAP, datada de 15 de novembro de 2022, com 
publicações no DOE nº 7793 em 18 de novembro 2022;

Art.2º- Revogar o contido na Portaria nº 694/2022 - FISC./
DAG/CBMAP, datada de 23 de novembro de 2022, com 
publicações no DOE nº 7798 em 25 de novembro 2022;

Art.3º - Designar a comissão abaixo relacionada para 
fiscalizar a aquisição de materiais através do Processo 
00013-CBMAP-2022, tendo como objeto a Aquisição de 
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO para 
atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar 
do Amapá – CBMAP.

Art. 4°- A comissão deverá acompanhar e fiscalizar 
a execução do objeto, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas, determinando o que 
for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados, e apresentar relatório final no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento 
definitivo do objeto no Almoxarifado Geral do CBMAP;

CAP QOABM 016 IZÍDIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 
Mat. 475572;

2º SGT QPCBM ANDRÉ BARROZO DA SILVA Mat. 
848433;

3º SGT QPCBM FEM LILIANE DOS SANTOS ATAIDE 
Mat. 944483;

SD QPCBM 065 EYDER LUIZ BARBOSA FERREIRA 
Mat. 1156306.

Art. 5º - A comissão poderá solicitar, diretamente, o apoio 
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição.

Art. 6°- Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação e terá vigência até o vencimento do 
instrumento de formalização contratual e de sua garantia 
quando houver

Art.7°- Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 06 de dezembro de 2022.
WAGNER COELHO PEREIRA
Coronel QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2022-1207-0011-3764
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2022-CCONV/CBMAP

Processo SIGA n.º 00038/PGE/2021 e 00030/
FREBOM/2022. Contratante: CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO AMAPÁ.  Contratada: WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Objeto: 
Prestação de Serviços de Fornecimento continuado de 
Oxigênio Medicinal, visando atender às necessidades do 
Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. Fundamentação 
Legal: Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal do 
Brasil de 1988 e demais legislações previstas na Cláusula 
Primeira do contrato em questão. Vigência: 17/11/2022 a 
16/11/2023. Data de Assinatura: 25 de novembro de 2022.

WAGNER COELHO PEREIRA - CEL BM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2022-1209-0011-3963

PORTARIA N. 090/2022-SEAB

A Secretária de Estado, nomeada pelo Decreto n. 2675, 
de 16 de Julho de 2018, no uso das atribuições legais que 
lhe foram conferidas pelos artigos 5º e 14 do Regulamento 
da Secretaria de Representação do Governo do Estado 
do Amapá em Brasília, aprovado pelo Decreto 2822, de 
06/08/2009, e

Considerando a Portaria n. 495/08-2022-CGP/SEAD que 
concede 03 (três) meses de Licença Especial Prêmio por 
Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n. 0066/1993 
para a servidora Enilde Costa de Oliveira,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora MIRACI DUARTE 
BARRIGA, Quadro Civil Estadual no cargo de Auxiliar 
Administrativo - Apoio a Gestão, matrícula n. 0037438-
5-01 como responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução dos contratos desta Secretaria, 
abaixo relacionados em substituição a servidora ENILDE 
COSTA DE OLIVEIRA do Quadro Civil Estadual no 
cargo de Técnico em Enfermagem, referencia GSM/16 
matrícula n. 00332470-01 durante seu impedimento no 
período de 09/12/2022 A 31/12/2022 devido a gozo de 
Licença Especial Prêmio por Assiduidade:

Contrato n. 005/2019-SEAB
Terceiro Aditivo ao Contrato n. 005/2019-SEAB
Processo Administrativo n. 055/2019-SEAB
Parecer PGE/AP/DF n. 0020/2019
Pregão Eletrônico n. 01/2019-SEAB                                     
Empresa: GILSON DUARTE RABELO - ME
CNPJ (MF) n. 11.210.857/0001-52

Art. 2º - Estabelecer que cópia desta Portaria e respectiva 
publicação constem do processo acima indicado.

Art. 3º - Revoga-se a Portaria 082/2022-SEAB, publicada 
no Diário Oficial do Estado n. 7.790, Seção 01, página 12 
no dia 11 de Novembro de 2022.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Brasília-DF, 09 de Dezembro de 2022.
LILIA SUELY AMORAS COLLARES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ESTADO
DECRETO N. 2675/2018–GEA

HASH: 2022-1209-0011-3960
PUBLICIDADE
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Secretaria de Fazenda

( P ) Nº 143/2022-SEFAZ

O Secretário de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. 
140101.0077.1615.0077/2022-NUAFI-SEFAZ:

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ANA PAULA COSTA DE 
FIGUEIREDO, Assistente Administrativo, lotada na 
Secretaria de Estado da Fazenda, para responder 
pelo cargo de Chefe da Unidade de Finanças/Núcleo 
Administrativo e Financeiro, Código CDS-1, em 
substituição à respectiva titular MARIA EDINETE LETRA 
FERREIRA DA SILVA, que se afastou para usufruir 30 
dias de férias regulamentares referente ao exercício de 
2022, no período de 01/12/2022 a 30/12/2022.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 01 de dezembro de 2022.                          
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2022-1209-0011-3979

Secretaria de Desenvolvimento Rural

PORTARIA N.º 636/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2563/2022-GAB/SDR   
de  01 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do colaborador WERVERTON 
BRITO FAÇANHA, ocupante do cargo de Assessor 
Técnico em Comunicação/SECOM, à disposição da SDR, 
que viajou até o Município de Amapá, a fim de participar 
da equipe da Coordenação da SDR, no apoio da cobertura 
jornalística das atividades do Evento da TECNOAGRO/
EXPOAGRO no Município citado, a ser realizado no 
Parque de Exposição João Pompilho, no período de 30.11 

a 04 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3904

PORTARIA N.º 637/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2185/2022-GAB/SDR   
de  05 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento da Colaboradora MARILENE 
SOARES DE OLIVEIRA, Chefe de Unidade de Contrato e 
Convênios, CDS-1, que viajou até o Município de Amapá, 
a fim de participar da Equipe da Coordenação da SDR, 
para dar apoio logístico ao Evento da TECNOAGRO/
EXPOAGRO, no Município citado, a ser realizado no 
Parque de Exposição João Pompilho, nos dias 03 e 04 de 
dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3913

PORTARIA N.º 638/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2187/2022-GAB/SDR   
de  23 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor ESMERALDO 
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DA SILVA TRINDADE, ocupante do cargo de Motorista 
de Veículos Terrestres, do Quadro de Pessoal do ex-
Território Federal do Amapá, que viajou até o Município 
de Mazagão, conduzindo o veículo RENAULT/OROCH 
PRO 16, PLACA – SAK9E75, patrimônio da SDR, com os 
Técnicos da CODER/SDR, responsáveis pelo Programa 
de Produção Integrada de Alimentos – PPI, safra agrícola 
2021/2022, no período de 02 a 04 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3943

PORTARIA N.º 639/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2190/2022-GAB/SDR   
de  05 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Designar os servidores LUIZ RICARDO NUNES 
TRINDADE, Responsável pelas Atividades de 
Pessoal, CDI-3 e ROBERTO SOARES DOS SANTOS, 
Responsável por Atividade - Serviços Gerais, CDI-3, para 
viajarem até os Municípios de Serra do Navio, Pedra 
Branca do Amaparí, Porto Grande e Ferreira Gomes, a fim 
de participarem das atualizações cadastral dos servidores 
da SDR, que estão à disposições dos Municípios citados, 
no período de 05 a 09 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3923

PORTARIA N.º 640/2022-SDR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2191/2022-GAB/SDR   
de  05 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Designar o servidor JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 
Responsável por Atividade Material e Patrimônio, CDI-
3, para viajar até o Município Tracuateua – PA, a fim 
de participar do carregamento e acompanhamento do 
translado das sementes de Maniva BRS POTI e BRS 
MARI, da Comunidade Vila de Fátima/PA para cidade de 
Macapá/AP, objetivando suprir as demandas das ações 
do Programa RENIVA, Safra Agrícola 2022/2023, no 
período de 15 a 20 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3900

PORTARIA N.º 641/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2192/2022-GAB/SDR   
de  05 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor ERIVALDO 
BARROS DA SILVA, Responsável por Atividade - 
Transporte, CDI-3, que viajou até o Município de Mazagão 
e Distrito do Maruanum, Município de Macapá, a fim de 
participar das fiscalizações das rotas dos veículos de 
caminhões que fazem os escoamentos das produções 
agrícolas dos agricultores familiares das Comunidades 
locais, no período de 01 a 05 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3921

PORTARIA N.º 642/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2193/2022-GAB/SDR   
de  05 de dezembro de 2022.

RESOLVE:
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Homologar o deslocamento do servidor JORCY 
FRANCISCO SANTOS DE ARAÚJO, ocupante do cargo 
de Técnico em Extensão Rural do Quadro de Pessoal do 
Estado do Amapá, que viajou até o Município de Amapá, 
a fim de participar da Equipe da Coordenação da SDR, no 
apoio a Comissão de Assistência Técnica juntamente com 
a equipe de Técnicos da DIAGRO, no curso de vacinador, 
durante a realização do Evento da TECNOAGRO/
EXPOAGRO, no Município citado, a ser realizado no 
Parque de Exposição João Pompilho, no período de 29.11 
a 05 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3934

PORTARIA N.º 643/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2211/2022-GAB/SDR   
de  05 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Designar o servidor PAULO ANTÔNIO DOS SANTOS, 
ocupante do cargo de Motorista de Veículos Terrestres, 
do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, 
para viajar até o Município de Porto Grande, conduzindo 
o veículo Pick-up CHEVROLET/S10 LTZ FD4, PLACA 
- SAK1H10, com os Técnicos da CODER/SDR, 
responsáveis pelo Programa de Produção Integrada de 
Alimentos – PPI, Safra Agrícola 2022/2023, no período de 
05 a 09 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3941

PORTARIA N.º 644/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2459/2022-GAB/SDR   
de  23 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor REINALDO DA 
SILVA SANTOS, ocupante do cargo de Motorista de 
Veículos Terrestres, do Quadro de Pessoal do ex-Território 
Federal do Amapá, que viajou até o Município de Porto 
Grande, conduzindo o veículo pick-up CHEVROLET/
S10 LTZ FD4, PLACA - SAK1H08, com os Técnicos da 
CER/SDR, Colaboradores MÁRIO DE JESUS LUCIEN, 
Gerente de Núcleo de Projetos de Desenvolvimento 
Rural, CDS-2 e WOSLAM SANTOS GIBSON, Gerente de 
Núcleo de Controle e Avaliação Rural CDS-2, no período 
de 22 a 26 de novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3953

PORTARIA N.º 645/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2504/2022-GAB/SDR   
de  29 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor JÚLIO 
CÉSAR VIRDIANO, Responsável por Atividades de 
Comunicações, CDI-3, que viajou até os Municípios de 
Ferreira Gomes e Tartarugalzinho, a fim de participar 
das vistorias técnicas nas áreas das Associações: 
ASPAR/CNV, AMAPFERPACE, ATAFA e ASMPRCA, 
contempladas no Programa de Produção Integrada de 
Alimentos – PPI, Safra Agrícola 2022/2023, no período de 
18 a 20 de novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3912

PORTARIA N.º 646/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
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Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2509/2022-GAB/SDR   
de  29 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor ELY DE SOUSA 
SILVA, ocupante do cargo de Extensionista Agropecuário/
RURAP, à disposição da SDR, do Quadro de Pessoal do 
Estado do Amapá, que viajou até o Distrito do Maruanum, 
Município de Macapá, a fim de participar das visitas técnicas 
e acompanhamentos dos serviços de mecanização nas 
áreas das Associações locais, contempladas no Programa 
de Produção Integrada de Alimentos – PPI, Safra Agrícola 
2022/2023, Arranjo Produtivo Mandiocultura, no período 
de 31.10 a 05 de novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3933

PORTARIA N.º 647/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2517/2022-GAB/SDR   
de  26 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor ESMERALDO DA 
SILVA TRINDADE, ocupante do cargo de Motorista de 
Veículos Terrestres, do Quadro de Pessoal do ex-Território 
Federal do Amapá, que viajou até o Distrito de São Joaquim 
do Pacuí, Município de Macapá, conduzindo o veículo PICK-
UP L 200 MITSUBISHI, placa QLR – 3E51, patrimônio da 
SDR, com os Técnicos da CODER/SDR, responsáveis pelo 
Programa de Produção Integrada de Alimentos – PPI, Safra 
Agrícola 2021/2022, no dia 25 de novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3905

PORTARIA N.º 648/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2559/2022-GAB/SDR   
de  01 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor LORIMAR 
RIBEIRO DE SOUZA, ocupante do cargo de Motorista 
de Veículos Terrestres, do Quadro de Pessoal do ex-
Território Federal do Amapá, que viajou até o Distrito de 
São Joaquim do Pacuí, Município de Macapá, conduzindo 
o veículo pick-up L 200 MITSUBISHI, placa QLO – 6958, 
com os Técnicos da CODER/SDR, responsáveis pelo 
Programa de Produção Integrada de Alimentos – PPI, 
Safra Agrícola 2021/2022, no dia 23 de novembro de 
2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3946

PORTARIA N.º 649/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2561/2022-GAB/SDR   
de  01 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento dos servidores HERMINIO 
MORALES SANDIFORD, Gerente do Núcleo de 
Organização Rural, CDS-2 e ALEX MIRANDA DO 
AMARAL, ocupante do cargo de Técnico em Extensão 
Rural, do Quadro de Pessoal do Estado do Amapá, 
que viajaram até o Município de Porto Grande, a fim 
de participarem dos acompanhamentos e andamentos 
das atividades nas Associações das Comunidades: 
Assentamento do Munguba, Colônia Agrícola do Matapí, 
Nova União e Assentamento Nova Colina, contempladas 
no Programa de Produção Integrada de Alimentos – PPI, 
Safra Agrícola 2022/2023, Arranjo Produtivo Criação 
de Suínos, Mandiocultura e Implantação de Fruticultura 
Irrigada, no período de 28.11 a 03 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA
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HASH: 2022-1209-0011-3911

PORTARIA N.º 650/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2562/2022-GAB/SDR   
de  01 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor JOSÉ RAIMUNDO 
EMANOEL TRINDADE AMADOR, Secretário Executivo, 
CDI-2, que viajou até o Município de Amapá, a fim de 
participar da Equipe da Coordenação da SDR, para dar 
apoio logístico ao Evento da TECNOAGRO/EXPOAGRO, 
no Município citado, a ser realizado no Parque de 
Exposição João Pompilho, no período de 30.11 a 02 de 
novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3929

PORTARIA N.º 651/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  091/2022-CER/SDR   
de  02 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Constituir à COMISSÃO ESPECIAL DE ELABORAÇÃO 
DA CHAMADA PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS PROJETO BIOECONOMIA EM 
ASSENTAMENTOS AMAZÔNICOS, tem como objetivo 
a seleção dos agricultores familiares e extrativistas 
interessados em participar das ações previstas no projeto.

PRESIDENTE:

FÁBIO DOS SANTOS SILVA 

SUPLENTES:

MARIA DO SOCORRO BRAGA DE CARVALHO

IACY RIBAMAR GONÇALVES DE ALCÂNTARA 
JÚNIOR

EDILSON DE SOUZA SILVA

ROSÂNGELA TATIANE BARBOSA ROULIER

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3944

PORTARIA N.º 652/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  092/2022-CER/SDR   
de  02 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Constituir à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
DO PROJETO BIOECONOMIA EM ASSENTAMENTOS 
AMAZÔNICOS, tem como objetivo realizar os 
procedimentos necessários para contratação das 
empresas fornecedoras dos bens e serviços pactuados 
no projeto.

PRESIDENTE:

IACY RIBAMAR GONÇALVES DE ALCÂNTARA 
JÚNIOR

SUPLENTES:

MARIA DO SOCORRO BRAGA DE CARVALHO

MÁRIO DE JESUS LUCIEN

EDILSON DE SOUZA SILVA

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3910

PORTARIA N.º 653/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
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Amapá e atendendo ao Memo. Nº  093/2022-CER/SDR   
de  02 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Constituir à COMISSÃO DE SELEÇÃO, HABILITAÇÃO 
JURÍDICA E FISCAL DOS BENEFICIÁRIOS DO 
PROJETO BIOECONOMIA EM ASSENTAMENTOS 
AMAZÔNICOS, tem como objetivo realizar análise da 
documentação e a seleção dos beneficiários do PROJETO 
BIOECONOMIA EM ASSENTAMENTOS pactuado entre 
o Governo do Estado do Amapá e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

PRESIDENTE:

HERMÍNIO MORALES SANDEFORD  

SUPLENTES:

WALQUIRIA DE ARAÚJO PEREIRA

LEANDRO HENRIQUE ALEIXO BARBOSA

FÁBIO DOS SANTOS SILVA

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

Macapá–AP,  05  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3909

PORTARIA N.º 654/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria de n° 621/2022/SDR, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de nº 
7.803, em 05 de dezembro de 2022, págs. 11 e 12, que trata 
da viagem da servidora MARIANA AVELAR DA SILVA, 
ocupante do cargo de Analista de Desenvolvimento Rural, 
do Quadro de Pessoal do Estado do Amapá, para viajar 
até o Município de Amapá, informamos que a servidora 
não viajou por motivo técnico.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Macapá–AP,  06  de  dezembro  de   2022.

JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3937

PORTARIA N.º 655/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2282/2022-GAB/SDR   
de  01 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento dos servidores HERMINIO 
MORALES SANDIFORD, Gerente do Núcleo de 
Organização Rural, CDS-2 e ALEX MIRANDA DO 
AMARAL, ocupante do cargo de Técnico em Extensão 
Rural, do Quadro de Pessoal do Estado do Amapá, 
que viajaram até os Municípios de Porto Grande e 
Tartarugalzinho, a fim de participarem das visitas técnicas 
nas áreas das Associações: AAM, CEFAP e AMAPS, 
contempladas no Programa de Produção Integrada de 
Alimentos – PPI, Safra Agrícola 2022/2023, e visitas às 
sedes locais do RURAP juntamente com o representante 
Regional da SDR, na Região dos Lagos, para nivelamentos 
e trocas de informações sobre os assuntos em questão, 
no período de 03 a 05 de novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  06  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3908

PORTARIA N.º 656/2022-SDR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2502/2022-GAB/SDR   
de  29 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor UBIRAJARA 
TAVARES SARAIVA, ocupante do cargo de Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos, do Quadro de Pessoal 
do ex-Território Federal do Amapá, que viajou até o 
Município de Mazagão, a fim de participar das visitas 
técnicas as Associações contempladas no Programa de 
Produção Integrada de Alimentos – PPI, safra 2022/2023, 
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Arranjos Produtivos de Recria de Camarão Regional, e 
acompanhar instalação do sistema de energia solar, no 
período de 10 a 12 de novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  06  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3901

PORTARIA N.º 657/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2506/2022-GAB/SDR   
de  29 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do Colaborador JÚLIO 
CÉSAR ROBLETO AVELAR, Chefe de Unidade de 
Análise de Crédito Rural, CDS-1, que viajou até o Distrito 
do Maruanum, Município de Macapá, a fim de participar 
das vistorias e nos acompanhamentos das entregas 
dos equipamentos agrícolas aos agricultores familiares 
da Associação  da Comunidade  do São Raimundo do 
Maruanum, contemplada no Programa de Produção 
Integrada de Alimentos – PPI, safra agrícola 2022/2023, 
no dia 12 de novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  06  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3902

PORTARIA N.º 658/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2507/2022-GAB/SDR   
de  29 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor LUIZ LINO 
CABRAL DE CASTRO, ocupante do cargo de Extensionista 
Agropecuário, do Quadro de Pessoal do Estado do Amapá, 
que viajou até o Município de Porto Grande, a fim de 

participar das visitas técnicas nas áreas dos agricultores 
familiares das Associações contempladas com mudas 
de cacaueiros, produzidas através de semente hibridas 
doadas pela CEPLAC/PARÁ, visando o planejamento de 
uma oficina sobre poda de formação de copa de cacaueiros 
a ser realizada por técnicos da CEPLAC/PARÁ, no período 
de 29.11 a 02 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  06  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3926

PORTARIA N.º 659/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2508/2022-GAB/SDR   
de  29 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor ADHIR BRITO 
COSTA, ocupante do cargo de Técnico Agropecuário, do 
Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, 
que viajou até o Município de Mazagão, a fim de participar 
das entregas de materiais e equipamentos agrícolas aos 
agricultores familiares da Associação da Comunidade 
do Ajuruxí, contemplada com o Programa de Produção 
Integrada de Alimentos – PPI, Safra Agrícola 2022/2023, 
Arranjo Produtivo Manejo Açaizais Nativos,  no dia 22 de 
novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  06  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3916

PORTARIA N.º 660/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2509-A/2022-GAB/
SDR   de  29 de novembro de 2022.

RESOLVE:
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Homologar o deslocamento do servidor ELY DE SOUSA 
SILVA, ocupante do cargo de Extensionista Agropecuário/
RURAP, à disposição da SDR, do Quadro de Pessoal do 
Estado do Amapá, que viajou até o Distrito do São Joaquim 
do Pacuí, Município de Macapá, a fim de participar das 
visitas técnicas e acompanhamentos dos serviços de 
mecanização nas áreas dos agricultores familiares das 
Associações locais, contempladas no Programa de 
Produção Integrada de Alimentos – PPI, Safra Agrícola 
2022/2023, Arranjo Produtivo Mandiocultura, no período 
de 07 a 12 de novembro de 2022.

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

Macapá–AP,  06  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3920

PORTARIA N.º 661/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2511/2022-GAB/SDR   
de  29 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor JORCY 
FRANCISCO SANTOS DE ARAÚJO, ocupante do cargo 
de Técnico em Extensão Rural do Quadro de Pessoal 
do Estado do Amapá, que viajou até os Municípios de 
Tartarugalzinho, Pracuúba e Amapá, a fim de participar 
juntamente com a equipe de Técnicos da DIAGRO, nas 
coletas de material dos animais para os exames de 
Anemia Infecciosa Equina-AIE, Brucelose e Tuberculose, 
mobilização e reunir com os pecuaristas da região com 
objetivos de divulgar e para que possam participar do 
TECNOAGRO/EXPOAGRO, evento do G.E.A. e a SDR, 
a ser realizado no Parque de Exposição João Pompilho, 
no período de 08 a 17 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  06  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3903

PORTARIA N.º 662/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2225/2022-GAB/SDR   
de  07 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Designar os Colaboradores ROSÂNGELA TATIANE 
BARBOSA ROULLIER, Assistente Técnico Jurídico, 
CDS-3 e ELCIO ROSA DA SILVA, Chefe de Unidade 
de Política Florestal, CDS-1, que viajaram até os 
Municípios de Porto Grande, Itaubal do Piririm e Distrito 
do São Joaquim do Pacuí, Município de Macapá, a fim 
de participarem dos acompanhamentos a certificação da 
devolução a pedido da Entidade de equipamentos da Casa 
de Farinha Comunitária da Associação dos Agricultores 
da Colônia Agrícola do Matapí e certificarem as entregas 
dos equipamentos agrícolas para as Associações de 
Itaubal do Piririm e da Comunidade Dois Irmãos, Distrito 
do Pacuí, contempladas no Programa de Produção 
Integrada de Alimentos – PPI, Safra Agrícola 2022/2023, 
no período de 12 a 16 de dezembro de 2022.

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

Macapá–AP,  07  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3932

PORTARIA N.º 663/2022-SDR
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá e atendendo ao Memo. Nº  2512/2022-GAB/SDR   
de  06 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento dos servidores HERMINIO 
MORALES SANDIFORD, Gerente do Núcleo de 
Organização Rural, CDS-2 e ALEX MIRANDA DO 
AMARAL, ocupante do cargo de Técnico em Extensão 
Rural, do Quadro de Pessoal do Estado do Amapá, que 
viajaram até os Municípios de Laranjal do Jarí e Vitória 
do Jarí, a fim de participarem dos acompanhamentos 
e andamentos das atividades nas Associações das 
Comunidades locais, contempladas no Programa de 
Produção Integrada de Alimentos – PPI, Safra Agrícola 
2022/2023, Arranjo Produtivo Criação de Suínos e 
Mandiocultura, e visitas às sedes locais do RURAP 
juntamente com os representantes da Fundação Orça, 
para nivelamentos e trocas de informações sobre 
os assuntos em questão, no período de 21 a 25 de 
novembro de 2022.
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Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Macapá–AP,  07  de  dezembro  de   2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
DECRETO Nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1209-0011-3950

Secretaria de Ciência e Tecnologia

PORTARIA Nº 032/2022 – SETEC/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊCIA E TECNOLOGIA 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº0126 de 07 de janeiro de 2019. E conforme OFÍCIO Nº 
250101.0077.1527.0030/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o deslocamento do servidor Rafael 
Leão Sanches Lacerda – Gerente de Núcleo, que 
se deslocou da sede de suas atribuições em Macapá 
até o Município de Porto Grande – AP, para participar 
das atividades da 19ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia no município de Porto Grande no dia 18 de 
outubro de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

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

Rafael Pontes Lima
Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 0126: /2022 - GEA
05 de dezembro de 2022.

HASH: 2022-1209-0011-3872

PORTARIA Nº 033/2022 – SETEC/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊCIA E TECNOLOGIA 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº0126 de 07 de janeiro de 2019. E conforme OFÍCIO Nº 
250101.0077.1527.0030/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o deslocamento do servidor Rafael 
Leão Sanches Lacerda – Gerente de Núcleo, que se 
deslocou da sede de suas atribuições em Macapá até 
o Municício de Porto Grande – AP, com o objetivo de 
realizar palestras com a temática “mídias sociais para 
o empreendedor” através do programa “ Formadores 
de Inovação” em conjunto com a SETEC, no dia 20 de 

outubro de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua assinatura.

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

Rafael Pontes Lima
Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 0126: /2022 - GEA
05 de dezembro de 2022. 

HASH: 2022-1209-0011-3833

PORTARIA Nº 034/2022 – SETEC/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº0126 de 07 de janeiro de 2019. 
E conforme OFÍCIO Nº 250101.0077.1527.0030/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o deslocamento do servidor 
Marcos Vinícius Silva Marques – Coordenador de 
Desenvolvimento Científico, que se deslocou da sede 
de suas atribuições em Macapá até o Município de Porto 
Grande – AP, para coordenar as atividades relacionadas 
a execução da 19ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, Participar da mesa de abertura de mostra 
científica na Escola Estadual Professor Elias Trajano e da 
reunião com a Diretoria do Campus do IFAP no dia 20 de 
outubro de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação revogadas as disposições em contrário.

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

Rafael Pontes Lima
Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 0126: /2022 - GEA
05 de dezembro de 2022. 

HASH: 2022-1209-0011-3851

Secretaria de Desporto e Lazer

PORTARIA (P) nº 108/2022-GAB/SEDEL

O Secretário de Estado do Desporto e Lazer/SEDEL, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 3342/19  de  05 de agosto de 2019, pelo Artigo 
68 da Lei nº 0811 de 20 de fevereiro de 2004 e Decreto 
Estadual nº 4275, de 14 de setembro de 2005, conforme 
Memo nº 033/2022-COAM/GAB SEDEL e,
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Resolve:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do servidor LUIZ 
FERNANDO CARNEIRO GUIMARÃES/PROFESSOR, 
até a cidade do RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 01 
a 07/12/2022, onde participará de um Congresso Técnico 
do JEB´S 2022.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data se sua 
publicação.

Art. 3º Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, 
em Macapá, 25 de Novembro de 2022.
JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES
SECRETÁRIO DA SEDEL
DECRETO Nº 3342/2019

HASH: 2022-1209-0011-3947

Secretaria de Transporte

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDA Nº 002/2022-SETRAP

PARTES: DEVEDOR: O Estado do Amapá, CNPJ n° 
00.394.577/0001-25 por intermédio da Secretaria de 
Estado de Transportes - SETRAP, órgão da administração 
direta do Governo do Estado do Amapá, pessoa jurídica de 
direito público interno, representada pelo seu Secretário 
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO, brasileiro, 
RG. nº 504.654-AP, CPF nº 127.208.012-91, residente e 
domiciliado na Avenida 05, 148, Park Lagoa, Macapá-AP, 
designado pelo Decreto n° 0795, de 26 de março de 2018.

CREDORA: A Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-
10, com endereço na Rua Hildemar Maia, Aeroporto 
Internacional Alberto Alcolumbre, S/N, Jesus de Nazaré, 
Macapá/AP, CEP 68.908-119, telefone. (96) 3223-1057, 
neste ato representado/a por CLAYRTON ANDRÉ DOS 
SANTOS DA SILVA portador/a do RG n° 4682299 PC/PA, 
CPF n° 901.284.432-00.

OBJETO: Reconhecimento de dívida pelo Governo do 
Estado do Amapá, representado pela Secretaria de 
Estado de Transportes, na forma preconizada no art. 
59, Parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, oriunda da 
utilização de área da Infraero pela SETRAP e SEJUSP-
GTA, qual seja o Hangar do Governo - sem cobertura 
contratual - ano 2022. VALOR: R$ 350.039,67 (Trezentos 
e cinquenta mil, trinta e nove reais e sessenta e sete 
centavos). DOTAÇÃO: 21.101.1.26.781.0030.2660. 
160000.3.3.90.39.0.101. ASSINATURA: 09/12/2022.

Benedito Arisvaldo Souza Conceição

Secretário – SETRAP

HASH: 2022-1209-0011-3980

Secretaria de Infraestrutura

PORTARIA ( P ) Nº 355/2022 - SEINF

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 
nº 0790, de 26 de março de 2018, e tendo em vista o 
OFÍCIO Nº 200101.0077.2775.0197/2022 NURB - SEINF, 
de 05 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER usufruto de 15 (quinze) dias de férias, 
referentes ao 2º período do exercício de 2022, ao servidor 
JOSIMAR SANTOS DE AVIZ, matrícula nº 0968429-8-03, 
ocupante de cargo em comissão de Gerente de Núcleo de 
Urbanismo e Meio Ambiente – NURB/COB/SEINF, para o 
período de 16/12/2022 a 30/12/2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá-AP, 09 de dezembro de 2022.
Alcir Figueira Matos
Secretário de Estado da Infraestrutura

HASH: 2022-1209-0011-3956

Secretaria de Mobilização Social

PORTARIA Nº364/2022-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de 
janeiro de 2005. Tendo em vista o contido no Ofício nº 
310103.0077.3106.0423/2022 - NRC/CPS-SIMS e 
Processo nº 353/2022 – GAB/SIMS.

RESOLVE:                 

Art. 1º – Autorizar o deslocamento dos Servidores, Iracyara 
Mendonça Pontes, Gerente de Núcleo de Renda e 
Cidadania – NRC/CPS,Albaniza Leal de Carvalho, Gerente 
de Núcleo/Coordenadoria de Articulação Institucional, 
Maria de Jesus Leal de Carvalho, Assistente Social – 
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Gerência Geral do Projeto Juventude Cidadã – GGPJC/
SIMS, Marcelo Ribeiro de Almeida, Fiscal do Contrato 
nº 014/2021 -1º Termo Aditivo,que se deslocarão da sede 
de suas atribuições em Macapá - AP até o Município de 
Mazagão – AP e Sub-região Ribeirinha, no período de 12 
a 16 de dezembro de 2022, com objetivo de realizarem os 
procedimentos de assinatura pelos representantes legais 
das 13 (treze) novas comunidades incluídas no Programa 
Luz para Viver Melhor/PLVM.

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

Macapá – AP, 07 de dezembro de 2022.
Alba Nize Colares Caldas
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº 4423/2022

HASH: 2022-1207-0011-3786

Secretaria de Saúde

DESPACHO Nº 15/2022 – COPERQOS

A Comissão Permanente de Qualificação das 
Organizações Sociais – COPERQOS, nomeada pelo 
Decreto Estadual nº 347/2021, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 7.347, Seção 01, decide NÃO QUALIFICAR 
Instituto Mais Saúde (CNPJ nº 18.963.002/0001-41), 
de acordo com o art. 5º, § 4º do Decreto Estadual nº 
1.024/2017, como Organização Social, para atuação junto 
à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, vez que a 
entidade não atendeu todos os requisitos estabelecidos 
na Lei Estadual nº 599/2001.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

JOSÉ EVERTON GOMES DA SILVA
Secretária Adjunto de Saúde

MARIA ALICE LOPES LEDA
Procuradora de Estado

TAMIRES SOUSA DUARTE
Analista Jurídico

MARCELO VILHENA DE MELO
Membro da Comissão de Licitação

HASH: 2022-1207-0011-3767
        

RESOLUÇÃO Nº 087 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Prorrogação de Mandata do Conselho 

Estadual de Saúde.

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 
de dezembro de 1990, Resolução 453/2012 do CNS, Lei 
Estadual nº 1.628, de 12 de março de 2012 e o Regimento 
Interno do CES-AP.

Considerando os termos do inciso §1º do art. 5º da Lei 
Estadual nº 1.628, de 12 de março de 2012 e art. 47 do 
Regimento Interno deste Conselho;

Considerando as intensas atividades deste Conselho, em 
especial o apoio à realização das conferencias municipais 
de saúde mental, bem como, a realização da Conferência 
Estadual de Saúde Mental e suas remarcações;

Considerando a realização das Conferências Municipais 
de Saúde, a Conferência Estadual de Saúde e serem 
realizadas no primeiro semestre de 2023 e as Conferências 
de Saúde do Trabalhador;

Considerando, ainda, a deliberação na LVIII (58) 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE realizada 
aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e 
vinte e dois às quatorze horas e trinta minutos na sede do 
Conselho Estadual de Saúde, situada na rua Eliezer Levy, 
setecentos e sessenta e oito, Laguinho:

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a Prorrogação do Mandato das 
Entidades e Conselheiros do atual triênio (2020 – 2023), 
do Conselho Estadual de Saúde, por mais seis meses, 
findando em 30 de junho de 2023.  

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado, nos termos do 
art. 42. Inciso II e IV.
                                                                                                                                                                                                             
Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022.
Kliger Fabiano Costa Campos
Presidente do CESAP
Decreto Nº 0274 /2020 - DOE 7089 /2020

HASH: 2022-1207-0011-3784

RESOLUÇÃO Nº 088 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Aprovação da Pactuação Interfederativa 
de Indicadores referente ao ano de 2018.

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 
de dezembro de 1990, Resolução 453/2012 do CNS, Lei 
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Estadual nº 1.628, de 12 de março de 2012 e o Regimento 
Interno do CES-AP.

Considerando, ainda, a deliberação na LXXXV REUNIÃO 
ORDINÁRIA DOIS MIL E VINTE E DOIS DO CONSELHO 
ESTADUAL DE SAÚDE, realizada aos vinte e três dias do 
mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove 
horas e trinta minutos na sede do Conselho Estadual de 
Saúde, situada na rua Eliezer Levy, setecentos e sessenta 
e oito, Laguinho.

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a Pactuação Interfederativa de 
Indicadores de Saúde referente ao ano de 2018.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado, nos termos do 
art. 42. Inciso II do Regimento Interno do Conselho.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022.
Kliger Fabiano Costa Campos
Presidente do CESAP
Decreto Nº 0274 /2020 - DOE 7089 /2020

Homologo a Resolução CES nº 088, de 07 de dezembro 
de 2022, nos termos da Lei nº 1.628, de 2021.

Juan Mendes
Secretário de Saúde

HASH: 2022-1207-0011-3779

RESOLUÇÃO Nº 089  DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Aprovação da Pactuação Interfederativa 
de Indicadores referente ao ano de 2019.

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 
de dezembro de 1990, Resolução 453/2012 do CNS, Lei 
Estadual nº 1.628, de 12 de março de 2012 e o Regimento 
Interno do CES-AP.

Considerando, ainda, a deliberação na LXXXV REUNIÃO 
ORDINÁRIA DOIS MIL E VINTE E DOIS DO CONSELHO 
ESTADUAL DE SAÚDE, realizada aos vinte e três dias do 
mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove 
horas e trinta minutos na sede do Conselho Estadual de 
Saúde, situada na Avenida Eliezer Levy, setecentos e 
sessenta e oito, Laguinho.

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a Pactuação Interfederativa de 
Indicadores de Saúde referente ao ano de 2019.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado, nos termos do 
art. 42. Inciso II do Regimento Interno do Conselho.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022.
Kliger Fabiano Costa Campos
Presidente do CESAP
Decreto Nº 0274 /2020 - DOE 7089 /2020

Homologo a Resolução CES nº 089, de 07 de dezembro  
de 2022, nos termos da Lei nº 1.628, de 2021.

Juan Mendes
Secretário de Saúde

HASH: 2022-1207-0011-3773

RESOLUÇÃO Nº 090 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Aprovação da Pactuação Interfederativa 
de Indicadores referente ao ano de 2020.

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 
de dezembro de 1990, Resolução 453/2012 do CNS, Lei 
Estadual nº 1.628, de 12 de março de 2012 e o Regimento 
Interno do CES-AP.

Considerando, ainda, a deliberação na LXXXV REUNIÃO 
ORDINÁRIA DOIS MIL E VINTE E DOIS DO CONSELHO 
ESTADUAL DE SAÚDE, realizada aos vinte e três dias do 
mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove 
horas e trinta minutos na sede do Conselho Estadual de 
Saúde, situada na Avenida Eliezer Levy, setecentos e 
sessenta e oito, Laguinho.

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a Pactuação Interfederativa de 
Indicadores de Saúde referente ao ano de 2020.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado, nos termos do 
art. 42. Inciso II do Regimento Interno do Conselho.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022.
Kliger Fabiano Costa Campos
Presidente do CESAP
Decreto Nº 0274 /2020 - DOE 7089 /2020

Homologo a Resolução CES nº 090, 07 de dezembro  de 
2022, nos termos da Lei nº 1.628, de 2021.

Juan Mendes
Secretário de Saúde

HASH: 2022-1207-0011-3783
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RESOLUÇÃO Nº 091 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Aprovação da Pactuação Interfederativa 
de Indicadores referente ao ano de 2021.

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 
de dezembro de 1990, Resolução 453/2012 do CNS, Lei 
Estadual nº 1.628, de 12 de março de 2012 e o Regimento 
Interno do CES-AP.

Considerando, ainda, a deliberação na LXXXV REUNIÃO 
ORDINÁRIA DOIS MIL E VINTE E DOIS DO CONSELHO 
ESTADUAL DE SAÚDE, realizada aos vinte e três dias do 
mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove 
horas e trinta minutos na sede do Conselho Estadual de 
Saúde, situada na rua Eliezer Levy, setecentos e sessenta 
e oito, Laguinho.

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a Pactuação Interfederativa de 
Indicadores de Saúde referente ao ano de 2021.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado, nos termos do 
art. 42. Inciso II do Regimento Interno do Conselho.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022
Kliger Fabiano Costa Campos
Presidente do CESAP
Decreto Nº 0274 /2020 - DOE 7089 /2020

Homologo a Resolução CES nº 91, de 07 de dezembro  
de 2022, nos termos da Lei nº 1.628, de 2021.

Juan Mendes
Secretário de Saúde

HASH: 2022-1207-0011-3778

RESOLUÇÃO Nº 092 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a Comissão Eleitoral para eleição e posse 
dos conselheiros do Conselho Estadual de Saúde triênio 
2023-2025.

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde (CES), no 
uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pelo Regimento Interno do CES e garantidas 
pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 
1.628, de 12 de março de 2012, cumprindo as disposições 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e da legislação brasileira correlata; e

Considerando o § 1º do art. 5º, e artigo 6º da Lei Estadual 
nº1.628/2012;

Considerando o art. 6º caput da Lei Estadual nº1.628/2012;

Considerando a Resolução 87/2022 – CES;

Considerando a ata da LX (60) Reunião Extraordinária 
do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, realizada na 
sede do conslhelho localizada na rua eliezer Levi , numero 
setecentos e sessenta e oito , bairro laguinho.

Considerando o limite do prazo legal para convocação 
das entidades e movimentos interessados em compor o 
Conselho Estadual de Saúde;

Considerando o Ofício nº 471/2022 – do Sindicato dos 
Servidores Municipais de Macapá;

Considerando o Ofício nº 0029/2022 – da Associação dos 
Pacientes Oncológicos Unidos pela Vida e pelo Amor – 
APOUVA

Considerando o Ofício nº 118/2022 – da Federação 
Nacional dos Nutricionistas – FNN;

Considerando o Ofício nº  300101.0077.1851.3264-2022 
– GABINETE – SESA;

RESOLVE:

Art. 1º- Constituir a COMISSÃO ELEITORAL responsável 
pelo Processo Eleitoral e Elaboração do Regimento 
Eleitoral e Edital de Convocação para Eleição do Conselho 
Estadual de Saúde CES/AP, para o triênio 2023-2025, 
com fulcro no art. 6° e §§ 2°, 3°, do art. 5º da Lei Estadual 
nº 1.628, e no Regimento Interno do Conselho Estadual 
de Saúde, composta pelos seguintes membros: 

Segmento Usuário:

SORAYA OLIVEIRA DE LACERDA BITENCOURT 
– Titular; JOSIEL DA SILVA COUTINHO - Suplente – 
Sindicato dos Servidores Municipais de Macapá;

EDIRLÉA LAERTE CARDOSO – Titular; JOSEANE 
TEIXEIRA DANTAS – Suplente; Celenita Brito Oliveira 
dos Santos - Suplente – Associação dos Pacientes 
Oncológicos Unidos pela Vida e pelo Amor – APOUVA.

Segmento Trabalhador:

ADRIANA RIBEIRO SANTANA – Federação Nacional 
dos Nutricionistas.

Segmento Gestão:

MARIA DE FÁTIMA LOPES FERNANDES - SESA

Art. 2º- A presente Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado.
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Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022.
Kliger Fabiano Costa Campos                                                  
Presidente do CESAP 
  
Juan Mendes Silva
Secretário de Estado da Saúde – SESA
Decreto Nº 0274 /2020 -  DOE 7089 /2020

HASH: 2022-1207-0011-3762

Secretaria de Meio Ambiente

DECISÃO N. 552/2022 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0285.2002.0248/2021 - RDD /
SEMA

INTERESSADO(A): AGREGUE INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE OUTORGA 
DE RECURSOS HÍDRICOS

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Declaração de Dispensa de Outorga de 
Recursos Hídricos a partir de requerimento formulado 
pela empresa AGREGUE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA.

Considerando o que consta nos autos, bem como a 
atribuição conferida pela Lei Estadual nº 2.426, de 15 de 
julho de 2019, pelo art. 14 da Lei Federal nº 9.433, de 08 
de janeiro de 1997, pelo art. 19 da Lei Estadual nº 686, 
de 07 de julho de 2002pelo art. 1º, §1° da Resolução nº 
009, de 16 de outubro de 2017, do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERH) e pelo art. 14 da Portaria nº 
073/2020-SEMA/AP;

Considerando os fatos e fundamentos expostos na 
PARECER TÉCNICO N° 111/2022-DISPENSA DE 
OUTORGA, os quais adoto como parte integrante desta 
decisão;

RESOLVO:

INDEFERIR o requerimento de Declaração de Dispensa 
de Outorga de Recursos Hídricos formulado pela parte 
interessada;

ARQUIVAR o presente processo;

Notifique-se o interessado, informando-o sobre a 
possibilidade de fazer novo pedido de regularização do 
uso, a partir do qual será instaurado novo processo, desde 
que acompanhado de todos os documentos exigidos 
no checklist específico, presente na Portaria SEMA 
nº 073/2020, em especial documentação idônea para 

atestar a regularidade do uso da área pelo requerente. O 
interessado poderá aguardar atualização da Resolução nº 
009/2017 para dar entrada em novo processo.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Estado do 
Amapá.

Macapá-Ap; 05 de dezembro de 2022
JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-1207-0011-3763

DECISÃO N. 554/2022 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 00037.0285.2002.0090/2021 - RDD /
SEMA

INTERESSADO(A): COMAX CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA

ASSUNTO: DISPENSA DE OUTORGA DE DIREITO DE 
USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Trata-se de processo administrativo instaurado 
para emissão de Dispensa de Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos a partir de requerimento 
formulado pela empresa COMAX CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA .

Considerando o que consta nos autos, bem como a 
atribuição conferida pela Lei Estadual nº 2.426, de 15 de 
julho de 2019, pelo art. 14 da Lei Federal nº 9.433, de 08 
de janeiro de 1997, pelo art. 19 da Lei Estadual nº 686, 
de 07 de julho de 2002, pelo art. 10 da Resolução nº 009, 
de 18 de setembro de 2017, do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERH) e pelo art. 10, §2º da Portaria 
nº 073/2020-SEMA/AP;

Considerando os fatos e fundamentos expostos na NOTA 
TÉCNICA N° 105/2022-CGRH/DDA/SEMA (fls. 39-40 do 
paginador de PDF), os quais adoto como parte integrante 
desta decisão;

RESOLVO:

INDEFERIR o requerimento de Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos formulado pela parte interessada;

ARQUIVAR o presente processo;

Notifique-se o interessado, informando-o sobre a 
possibilidade de fazer novo pedido de regularização do 
uso, a partir do qual será instaurado novo processo, desde 
que acompanhado de todos os documentos exigidos 
no checklist específico, presente na Portaria SEMA nº 
073/2020, em especial documentação idônea para atestar 
a regularidade do uso da área pelo requerente.
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Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Estado do 
Amapá.

Macapá-Ap; 05 de dezembro de 2022
JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-1207-0011-3761

DECISÃO N. 555/2022 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 00037.0285.2002.0039/2022 - RDD /
SEMA

INTERESSADO(A): NORTELOG

ASSUNTO: OUTORGA DE DIREITO DE USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos a partir de requerimento formulado pela empresa 
NORTELOG.

Considerando o que consta nos autos, bem como a 
atribuição conferida pela Lei Estadual nº 2.426, de 15 de 
julho de 2019, pelo art. 14 da Lei Federal nº 9.433, de 08 
de janeiro de 1997, pelo art. 19 da Lei Estadual nº 686, 
de 07 de julho de 2002, pelo art. 14 da Resolução nº 008, 
de 18 de setembro de 2017, do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERH) e pelo art. 10, §2º da Portaria 
nº 073/2020-SEMA/AP;

Considerando os fatos e fundamentos expostos na NOTA 
TÉCNICA N° 113/2022-CGRH/DDA/SEMA (fl. 82 do 
paginador de PDF), os quais adoto como parte integrante 
desta decisão;

RESOLVO:

INDEFERIR o requerimento de Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos formulado pela parte interessada;

ARQUIVAR o presente processo;

Notifique-se o interessado, informando-o sobre a 
possibilidade de fazer novo pedido de regularização do 
uso, a partir do qual será instaurado novo processo, desde 
que acompanhado de todos os documentos exigidos 
no checklist específico, presente na Portaria SEMA nº 
073/2020, em especial documentação idônea para atestar 
a regularidade do uso da área pelo requerente.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Estado do 
Amapá.

Macapá-Ap; 05 de dezembro de 2022
JOEL NOGUEIRA RODRIGUES

Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-1207-0011-3777

Secretaria de Cultura

PORTARIA Nº 332/2022 – SECULT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA DO 
AMAPÁ-SECULT, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Lei nº 1073, em seu artigo 9º, inciso 
XVIII, seção II, anexos IX, X e Decreto nº  1642 de 04 de 
Abril de 2022; e tendo em vista o contido no Documento  
Nº 380101.0077.2364.0034/2022 CPMMI – SECULT.

RESOLVE

Art. 1º - AUTORIZAR o deslocamento do servidor 
SÉRGIO DOS SANTOS SILVA, Gerente do Museu 
dos Povos Indígenas do Oiapoque - KUAHÍ, Código 
CDS-2, sem ônus para esta SECULT, da sede de suas 
atribuições Macapá-AP, até a cidade de Manaus-AM, para 
participar do “Planejamento Estratégico da Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - 
COIAB”, no período de 08 a 10 de dezembro de 2022, em 
Manaus-AM.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Gabinete do Secretário, Macapá-AP, 08 de Dezembro  de 
2022.
CLÉVERSON ALBERTO DA COSTA BAÍA
Secretário de Estado da Cultura
Dec. N° 1.642 de 04/04/2022

HASH: 2022-1209-0011-3914

PORTARIA Nº 0147/2022 - GAB/SEPM/AP
 
A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres/
SEPM, através da sua Secretária de Estado, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 1888 
de 14 de abril de 2022, e tendo em vista a Lei nº 2.651 de 
02 de abril de 2022 e o Decreto GEA Nº 0002 de 03 de 
janeiro de 2022.

RESOLVE:

Designar a servidora Rosineuma Santana de Araújo - 
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Assessora de Atendimento Psicossocial CAMUF Santana 
- para compor a equipe de coordenação do projeto 
Maresia.

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

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES         
Em Macapá - Ap, 09 de dezembro de 2022
Renata Apóstolo Santana
Secretária/SEPM/AP
Decreto nº 1888/2022 - GEA

HASH: 2022-1209-0011-3955

Secretaria de Educação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022-SEED

Prodoc nº 0021.0473.1299.0001/2022

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Contratada: ELETROSERVICE COMÉRCIO E 
ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.303.010/0001-45.

Objeto: Contratação de Empresa especializada na 
Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva 
e Corretiva das Instalações Elétricas Prediais, com 
Fornecimento de Material e Mão de Obra, visando atender 
às necessidades das Escolas da Rede Pública Estadual 
e dos Prédios Administrativos da Secretaria de Estado da 
Educação do Amapá.

Valor Total: R$ 19.648.536,62 (dezenove milhões, 
seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e 
seis reais e sessenta e dois centavos)

Macapá, 28 de novembro de 2022.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário de Estado da Educação do Amapá

HASH: 2022-1207-0011-3790

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº035 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): JONES DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF 
Nº 837.670.612-87, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 035/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 660,00(seiscentos e 
sessenta reais) que corresponde a 15% (quinze por cento) 

do valor inicial reajustado do contrato. O valor mensal que 
era de R$ 4.400,00(quatro mil e quatrocentos reais), 
passa a ser R$ 5.060,00(cinco mil e sessenta reais);  
Dotação Orçamentária: despesa consignada no orçamento 
sob o Elemento de Despesa: 339093, Programa de 
Trabalho: Amapá Educando; Ações: Fornecimento de 
Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino 
Fundamental e Fornecimento de Transporte Escolar para 
Alunos da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1209-0011-3961

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 006/2020-SEED

Processo Administrativo nº 0021.0243.1373.0002/2022 – 
NCC/SEED

Contratante: Secretaria de Estado da Educação

Contratada: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CNPJ: nº 02.985.578/0001-70.

Objeto: Contrato de empresa especializada no 
fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, a fim de 
atender as necessidades das Escolas e Anexos da 
Secretaria de Estado da Educação do Amapá nos termos 
previstos na Cláusula décima sexta do contrato inicial.

Prazo de Vigência: 24/08/2022 a 23/08/2023.

Valor Total: R$ 1.274.376,92 (um milhão duzentos e 
setenta e quatro mil trezentos e setenta e seis reais e 
noventa e dois centavos)

NEURIZETE DE OLIVIERA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 1702/2022

HASH: 2022-1209-0011-3977

PORTARIA Nº 0158/2022GAB/ASCOI/SEED
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4428/2022, de 07 de outubro de 2022, com fulcro na Lei 
nº 2.257, de 05 de dezembro de 2017, que organiza a 
Secretaria de Estado da Educação, e

CONSIDERANDO os motivos expostos no OFÍCIO Nº 
280101.0077.2117.0108/2022 SIND - SEED, procedente 
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do Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Sancionador, designada pela Portaria nº 0150/2022 
– GAB/ASCOI/SEED, de 22 de novembro de 2022, 
publicada no o DOE nº 7.795, de 23.11.2022, no qual 
justifica a necessidade de prorrogação do prazo para 
conclusão dos trabalhos da comissão, referente ao 
Processo n° 0021.0098.1373.0001/2022 - NCC /SEED.

RESOLVE: 

Art. 1º. Prorrogar, por 15 (quinze) dias, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo 
Administrativo Sancionador, constituída pela Portaria 
nº 0150/2022 – GAB/ASCOI/SEED, a contar do dia 

09.12.2022,  primeiro dia subsequente ao término do 
período inicial. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Macapá, 09 de dezembro de 2022.
MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA
Secretária de Estado da Educação/SEED
Dec. nº 4428/2022 - GEA

HASH: 2022-1209-0011-3978

PUBLICIDADE
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Secretaria de Educação

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEED - 2022 A 2025
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HASH: 2022-1209-0011-3982
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RESOLUÇÃO Nº 080/2022-CEE/AP - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ UEAP

GOVERNO DO ESTADO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 080/2022-CEE/AP 

RENOVA OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 103/2017 –
CEE/AP QUE RECREDENCIA A UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ – UEAP, COM SEDE NO 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, 
PARA A OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR.

             A Presidente do Conselho Estadual de Educação no uso das atribuições 
legais que o cargo lhe confere de acordo com a Lei Estadual nº 1.282/2008, Decreto 
Governamental nº 1898/2021 e de conformidade com o Regimento Interno deste Conselho 
Estadual de Educação, aprovado pelo Decreto Governamental nº 5.236/2010 e considerando: 

- A Lei nº 9.394/96; 
- O Processo nº 0040.0837.2122.0001/2022; 
- A Resolução nº 103/2017 – CEE/AP; 
- A Resolução nº 31/2007; 

                      - A Deliberação da 14ª Reunião da Câmara de Educação Profissional e 
Educação Superior, aprovada em 09/05/2022. 

RESOLVE: 

Art. 1º Renovar os efeitos da Resolução nº 103/2017 – CEE/AP que 
Recredencia a Universidade do Estado do Amapá – UEAP, com sede no município de 
Macapá, Estado do Amapá, para a oferta de cursos de educação superior.

Art. 2º O presente Ato terá a vigência de 01 (um) ano, devendo a UEAP
submeter ao CEE/AP, nova solicitação de Recredenciamento, em até 180 (cento e oitenta)
dias antes de expirar a sua vigência.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

                      Gabinete da Presidência do Conselho Estadual de Educação, em Macapá-
AP, 06 de dezembro de 2022. 

Ivone de Souza Conceição
Presidente do CEE/AP

Cód. verificador: 128557135. Cód. CRC: 18E75AA
Documento assinado eletronicamente por IVONE DE SOUZA CONCEIÇÃO em 07/12/2022 15:20, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2022-1207-0011-3775
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RESOLUÇÃO Nº 081/2022-CEE/AP - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ UEAP

GOVERNO DO ESTADO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 081/2022-CEE/AP 

RENOVA OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 111/2017 –
CEE/AP QUE RECONHECE OS CURSOS DE 
LICENCIATURA EM: QUÍMICA, PEDAGOGIA, LETRAS, 
FILOSOFIA E CIÊNCIAS NATURAIS; DE ENGENHARIA 
EM: QUÍMICA, AMBIENTAL, FLORESTAL, DE PESCA, 
DE PRODUÇÃO; E TECNOLOGIA EM DESIGN DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ – UEAP.

A Presidente do Conselho Estadual de Educação no uso das atribuições 
legais que o cargo lhe confere de acordo com a Lei Estadual nº 1.282/2008, Decreto 
Governamental nº 1898/2021 e de conformidade com o Regimento Interno deste Conselho 
Estadual de Educação, aprovado pelo Decreto Governamental nº 5.236/2010 e considerando: 

- A Lei nº 9.394/96; 
- O Processo nº 0040.0837.2122.0001/2022; 
- A Resolução nº 111/2017 – CEE/AP; 
- A Resolução nº 31/2007; 
- A Deliberação da 14ª Reunião da Câmara de Educação Profissional e 

Educação Superior, aprovada em 09/05/2022. 

RESOLVE: 

Art. 1º Renovar os efeitos da Resolução nº 111/2017 – CEE/AP que 
Reconhece os Cursos de Licenciatura em: Química, Pedagogia, Letras, Filosofia e Ciências 
Naturais; de Engenharia em: Química, Ambiental, Florestal, de Pesca, de Produção; e, de 
Tecnologia em Design, da Universidade do Estado do Amapá – UEAP.

Art. 2º Fica a UEAP amparada pela presente Resolução, a continuar emitindo 
documentos referentes à vida acadêmica de seus alunos, devendo para tanto, fazer constar 
também na documentação a ser expedida, o amparo legal desta Resolução.

Art. 3º Este Ato terá validade de 01 (um) ano, devendo a UEAP solicitar ao 
CEE/AP, em até 120 dias antes de expirar o referido prazo, a Renovação de Reconhecimento 
dos Cursos mencionados no Art. 1º, conforme estabelece a Resolução 31/07-CEE/AP ou 
Resolução que venha substituí-la.

Art. 4º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência do Conselho Estadual de Educação, em Macapá-
AP, 06 de dezembro de 2022. 

Ivone de Souza Conceição
Presidente do CEE/AP

Cód. verificador: 128557136. Cód. CRC: E47D99D
Documento assinado eletronicamente por IVONE DE SOUZA CONCEIÇÃO em 07/12/2022 15:21, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2022-1207-0011-3766
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Secretaria de Administração

EDITAL N° 181/2022 - CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA – IAPEN

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 181/2022 - CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL -
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN

1

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o EDITAL N° 001/2018 DE ABERTURA, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá n°6717 em 10 de julho de 2018, retificado pelos 
Editais nº 002/2018 – Retificação do Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá nº 6762, de 17 de setembro de 2018 e 006/2019 – Retificação do 
Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6925, de 24 de 
maio de 2019;

Considerando a determinação judicial exarada através do Mandado de 
Segurança nº 0005815-51.2022.8.03.0000 - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá;

RESOLVE:

I - Convocar a candidata ao cargo Agente Penitenciário Nível Médio, Sub Judice
e constante no Anexo Único deste Edital, para participar da Etapa de Exame 
Documental, de caráter eliminatório, nos termos do Capítulo 10 do Edital de Abertura.

II – Informar à candidata que os formulários em anexo neste Edital deverão ser 
apresentados devidamente preenchidos juntamente com os demais documentos 
exigidos no item 1.1 deste Edital.

1. DO EXAME DOCUMENTAL
1.1 A candidata listada no Anexo Único deste Edital, no ato da convocação deverá
se apresentar impreterivelmente no dia e local estipulados, munida de original e cópia 
dos seguintes documentos:
a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, expedidos por 
Instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
b) 02 fotos 3x4;
c) Cédula de Identidade;
d) Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral;
e) Documento militar, se do sexo masculino;
f) CPF e comprovante de regularidade;
g) Declaração de vínculo empregatício com a União, Estados e Municípios; 
h) Comprovante de residência atualizado (energia elétrica, água ou de telefone) 
no próprio nome, em nome dos pais, ou com declaração reconhecida de cedência de 
moradia, acolhida ou mesmo cópia do contrato de locação;
i) Certidão negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justiça 
Estadual e Justiça Federal no Estado do Amapá ou do Estado onde tenha residido nos 
últimos cinco anos;
j) Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP;
1.2 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.
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1.3 O candidato comparecendo e apresentando a documentação exigida será 
considerado Apto, indicado, portanto, para continuidade nas demais etapas do 
concurso. De outro modo, sendo considerado Inapto ou Ausente, o candidato será 
eliminado do concurso, não prosseguindo nas etapas subsequentes.
1.4 No ato do Exame Documental, o servidor responsável pelo atendimento, fixará 
foto 3x4 do candidato no Cartão de Autenticação e, na sequência, coletará a sua 
assinatura e a transcrição de frase, para posterior remessa à Fundação Carlos Chagas, 
que emitirá um laudo técnico informando se o candidato é a mesma pessoa que realizou 
as provas do concurso.
1.5 Será tornado INAPTO no Exame Documental o candidato que deixar de 
apresentar qualquer documentação exigida, com exceção do Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio e Declaração solicitada na alínea g), os quais poderão ser 
apresentados até a data da posse.
1.6 Ao candidato que na ocasião do Exame Documental deixar de apresentar o 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e declaração que comprove a inexistência 
de vínculo empregatício com a União, Estados e Municípios, será oportunizado 
prosseguir nas demais etapas nos termos do item 1.5, sob nomenclatura APTO 
CONDICIONAL.
2. DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 A Etapa prevista neste Edital é de caráter eliminatório e será presencial, não 

sendo aceito sob nenhuma hipótese procuradora nomeada para tal finalidade.
2.2 O não comparecimento no dia, local e horário previsto neste Edital, seja qual 

for o motivo alegado, ensejarão na eliminação do candidato.
2.3 Será excluído o candidato que:

a) apresentar-se após o horário ou em horário diferente do que fora 
estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;

b) apresentar-se em local e data diferente dos estipulados no Item 3 e 
Anexo Único deste Edital;

c) não apresentar documento Oficial que bem o identifique;
d) ausentar-se do local durante a aplicação das Etapa sem que tenha sido 

dispensado;
e) não devolver integralmente o material de aplicação das Etapa quando 

recebido;
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido.
2.4 Motivará, ainda, a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas 
neste Edital ou a outras pertinentes aos comunicados, às instruções ao 
candidato ou às instruções constantes dos testes ou exames, bem como o 
tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação.

2.5 Será oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis para 
interposição de recurso junto ao Protocolo Virtual da Secretaria de Estado da 
Administração – SEAD, pelo endereço eletrônico protocolo@sead.ap.gov.br, 
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quanto a Etapa de Exame Documental, após a publicação do Resultado 
Preliminar.

3. DO LOCAL E DATA

Macapá/AP, 09 de dezembro de 2022.

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

Decreto nº 1535/2018.

LOCAL: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO: AV. FAB, 087 – COMPLEXO ADMINISTRATIVO
BAIRRO: CENTRO CIDADE: MACAPÁ ESTADO: AMAPÁ CEP: 68900-073
DATA: CONFORME ANEXO ÚNICO
HORÁRIO: CONFORME ANEXO ÚNICO
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ANEXO ÚNICO

DATA: 29/12/2022 HORÁRIO: 09 as 10h
CARGO: IA4 - AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO

CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
CLAS. NOME

3 MARTA MARIA PANTOJA
(M.S nº 0005815-51.2022.8.03.0000)

Cód. verificador: 128730461. Cód. CRC: 021C743
Documento assinado eletronicamente por SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, SECRETÁRIA DE
ADMINISTRAÇÃO, em 09/12/2022 10:17, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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DECLARAÇÃO

Eu___________________________________________________ RG___________________, para fins de Posse no Cargo efetivo de 

___________________________ do Quadro de Pessoal Efetivo do Governo do Estado do Amapá/GEA, considerando o disposto no Art. 37, XVI, XVII e §10 da 

Constituição da Republica Federativa do Brasil, no Art. 134, § 1º e § 2º, Art. 135, e Art. 136 da Lei nº. 66, de 03 de maio de 1993, que trata do acúmulo de 

cargos públicos, bem como a proibição em participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na 

qualidade de acionista, cotista ou comanditário, previsto no Art. 133, X, da mesma Lei, declaro que:

1 - VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO     
                                                                                                                     
         Sim ocupo cargo, emprego ou função na administração Pública direta, autárquica ou fundacional, em empresas públicas, sociedades de economia Mista, 

suas subsidiárias ou sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público, ocupando Cargo / Função de 
__________________________________________ Categoria__________ Classe________ Padrão__________ do Quadro de Pessoal Do (a) 
________________________________, com Carga horária semanal _________________ Regime Jurídico_________________________________.

Não ocupo cargo, emprego ou função na administração Pública direta, autárquica ou fundacional, em empresas públicas, sociedades de economia Mista, 
suas subsidiárias ou sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público.

            Sim encontro-me licenciado(a) ou afastado(a). Período: de ___________ até ___________ afastado (a). Período:_________ até ________

            Não me encontro licenciado (a).

2 – APOSENTADORIA / INATIVIDADE
Não percebo proventos de aposentadoria
Percebo, desde ____/_____/______, proventos de aposentadoria do exercício do Cargo Público de ________________________________, do Quadro de 
Pessoal do (a)_________________________________________________________________.
Percebo, desde _____/_____/______, proventos de aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social relativa a serviço Público prestado 
ao (a) ___________________________________________________________________________.
Percebo, desde _____/_____/______, proventos de aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social e por Fundo de Pensão relativa a
serviço público prestado ao (a) ________________________________________________________.
Percebo, desde _____/_____/______, proventos de aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social relativa a serviços Prestados à 
iniciativa privada.

3 – OUTROS VÍNCULOS                                                                                                                                                                                    
Participo de sociedade privada, personificada ou não. Em caso positivo especificar, tipo de vínculo.
     Gerente        Administrativo       Acionista        Comanditário (a)        Outro: _______________________________________________________

Empresa ou Entidade _____________________________________________ CNPJ: ___________________________________
Participo de sociedade cooperativa constituída  para prestar serviços a seus membros. Em caso positivo especificar, ripo de.
Vínculo:       Gerente        Administrativo       Acionista        Comandatário (a )        Outro: ______________________________________________

Exerço comércio. Em caso positivo especificar, tipo de vínculo.
      Gerente        Administrativo       Acionista        Comandatário (a)          Outro: __________________________________________________
Empresa ou Entidade ___________________________________________________ CNPJ: _____________________________

Estou ciente de que declarar falsamente é crime previsto na Legislação pertinente e por ele responderei
independente das sanções administrativas e cíveis caso comprovada a inveracidade do que declarei neste documento.
Comprometendo-me, ainda, a comunicar à Secretaria de Estado da Administração – SEAD, qualquer alteração que vier
ocorrer em minha vida funcional que não atenda aos dispositivos constitucionais e legais que regem os casos de 
acumulação de cargos, empregos e função pública, sob pena de responder na forma da lei. 

                                                                                                                            Macapá-AP, _________de ________________________ de ____________.                       

______________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não
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IN 003/2020-TCE/AP 
 

ANEXO I 
 

DADOS CADASTRAIS DO SERVIDOR 
 

NOME DO SERVIDOR: 

PAI: 

MÃE: 

NASCIMENTO:        CPF: RG: SEXO: 

ENDEREÇO: 

CEP: 

MATRÍCULA NO ORGÃO: 

DADOS REFERENTES À ADMISSÃO 

Nº DO DECRETO DE NOMEAÇÃO: DATA DO DECRETO:    

DOE DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO:   DATA PUBLICAÇÃO:    

REGIME JURIDICO: ESTATUTÁRIO ( LEI 0066/93 – AL/AP) 

CARGO:    

DATA DA POSSE:   DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO: 

DADOS DO CONCURSO PÚBLICO 

NOME DO CONCURSO:   

EDITAL N°:    DATA DA PUBLICAÇÃO:     

DIÁRIO OFICIAL:    PÁGINA:    PUBLICAÇÃO:   

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:   EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO:   

DIÁRIO OFICIAL:   PÁGINA:   PUBLICAÇÃO:    

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:    DATA:   

DIÁRIO OFICIAL:    PÁGINA:    PUBLICAÇÃO:    

VALIDADE DO CONCURSO:    
 

Macapá/ AP,  ______ de  _______________  de _________. 

 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Servidor/Avaliador do Órgão 

 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do Servidor admitido 
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FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

NOME: C.P.F.: MATRÍCULA:

CARGO: 

DADOS DOS BENS

ORD DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

15

16

17

18

19

20

TOTAL

DECLARAÇÃO DO SERVIDOR
Declaro, sob as penas da lei, que as informações contidas nesta declaração constituem a pura expressão da verdade.

____________________ EM ____ / ____ / _____ -     
___________________________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recebemos do(a) Sr(a)._________________________________________________________, candidato ao cargo de 

__________________________________ , a Formulário de Declaração de Bens, em conformidade art. 33 da Lei nº 066/93.

Macapá (AP), ____ de __________  de _________.                     

______________________________________

Servidor – SEAD / Matricula:________________                                                                                  
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CADASTRO FUNCIONAL

Nome: ________________________________________________________________________

Cargo: _______________________________ Classificação e Município: __________________

Filiação: Pai:________________________________________________________________

Mãe:_______________________________________________________________

Data do nascimento: ___________________________ Sexo:_____________________________

Nacionalidade: _______________________________ Naturalidade:_______________________

Documento de Naturalização: __________________ Estado civil:_________________________

PIS/PASEP________________________ Situação Militar:  _______________________________

Identidade nº._______________________ CPF:  ___________________________________

Titulo de Eleitor nº.  ____________________________ Zona:________   Seção: _________

Endereço residencial: ____________________________________________________________

Bairro: _________________________ Cidade______________________ Estado: ____________

Telefone residencial:______________________________      Celular:______________________

Email:_____________________________   Comercial:    _________________________

DECLARAÇÃO FAMILIAR

Nome                                                                                  Parentesco Data nasc. 

_________________________________________   ________________________    ________________

_________________________________________   ________________________    ________________

_________________________________________   ________________________    ________________

_________________________________________   ________________________    ________________

_________________________________________   ________________________    ________________

Macapá/AP, ______de _______________ de _______.

______________________________________           ___________________________________

Assinatura do Candidato                                                  Funcionário /SEAD

HASH: 2022-1209-0011-3993
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Amapá Previdência

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022

PROCESSO n.º 2022.186.300490PA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 008/2022

VALIDADE: 12 (doze) meses
  
Aos 07 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois , a Amapá Previdência - AMPREV, Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, sem fins lucrativos, sob a forma de Serviço Social Autônomo, inscrito no CNPJ nº. 03.281.445/0001-
85, com sede na Rua Binga Uchôa, nº. 10, Central, CEP 68.900- 090, Macapá – AP, neste ato representado por seu 
Diretor Presidente Sr. RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA , Brasileiro, casado, contador, domiciliado nesta cidade de 
Macapá, Portador da Carteira de Identidade nº. 2817612 SSP/AP, CPF nº 631.928.702-06, e de outro lado a Empresa, 
A N GOMES – EIRELI     CTN COMÉRCIO E SERVIÇOS  no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 37, 
inciso XXI da Constituição Federal, da Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 10.024/2019, Decreto Estadual n.º 
2.648/2007, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações,  Lei Complementar Estadual n.º 108/2018, Decreto Federal n.º 
8.538/2015, Decreto Federal n.º 7.892/2013, Decreto Estadual n.º 3.182/2016, Lei n.º 8.078/1990 e, subsidiariamente, 
no que couber da Lei n.º 8.666/1993, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado 
da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 008/2022, resolve 
registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, 
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que 
se seguem.
 
1.   DO OBJETO

1.1.  Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de consumo (limpeza 
e copa e cozinha), para atender as necessidades dos setores da AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV.
 
2.     DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1.  O prazo de validade da Ata de Registros de Preços será de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogado por 
igual período, conforme o inciso III do §3° do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, com eficácia legal a partir da publicação do 
extrato da(s) Ata(s) no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
3.     DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Amapá Previdência, que exercerá suas atribuições por 
intermédio da Gerência Administrativa - GEAD/AMPREV.
 
4.     DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Os preços, a(s) empresa(s), as quantidades e as especificações dos materiais registrados na presente Ata 
encontram-se indicados no(s) quadro(s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
[Especificação do serviço, conforme anexo I deste Edital]
 

 EMPRESA REGISTRADA: A N GOMES – EIRELI     CTN COMÉRCIO E SERVIÇOS
 

Razão Social;  A N GOMES – EIRELI     CTN COMÉRCIO E SERVIÇOS  Número do CNPJ; 34.642.561/0001-06 Inscrição Estadual; 
03.041844-5 Endereço completo com CEP: AV TIMBIRAS N º 140 BAIRRO BEIROL CEP : 68.902-170 Fone/Celular; ( 96)  3118-7604  

EMAIL: etn.amapa@gmail.com
Lotes O1

 Item Especificação do Item QTD Preço Unitário R$ Preço Total R$

1

AGUA, sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de 
cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plástica de 01 litro, com dados 

de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade não superior a 06 meses e registro no Ministério da Saúde. Cx c/12 

und de 1 LITRO. MARCA: CLORADA

50 CX R$ 23,50 R$ 1.175,00
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2

ALCOOL ETÍLICO, 70%, INPM. Composição básica: álcool etílico. 
Embalagem de plástico resistente, contendo 1 litro, sem perfume. Prazo de 
validade de no mínimo 6 (seis) meses, e data de fabricação não superior a 

60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. 
Cx c/ 12 Unidades. Produto com registro no Ministério da Saúde. Indústria 

Brasileira. MARCA: ASSEPTGEL

50 CX R$ 78,50 R$ 3.925,00

3

ALCOOL GEL – 70%. Embalagem de plástico resistente, contendo 500 ml, 
sem perfume. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses, e data de 

fabricação não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da 
data da entrega do produto. Cx c/ 12 Unidades. Produto com registro no 

Ministério da Saúde. Indústria Brasileira. MARCA: START.

50 CX R$ 76,80 R$ 3.840,00

4

DESINFETANTE MULTI-USO, limpador e removedor de mancha e gorduras 
de 500ml. Deve conter Alquil Benzeno Sulfonato de sódio, tensoativo aniônico 

solvente, coadjuvantes, sequestrantes fragrâncias e água. Caixa com 12 
unidades. MARCA: ECONOMICO.

40 CX R$ 44,00 R$ 1.760,00

5

DESINFETANTE LÍQUIDO; fragrância pinho, marine, lavanda; jasmim 
pronto para uso com ação germicida/bactericida. Pode ser aplicado no vaso 
sanitário, ralo, pia, tanque, azulejos, pisos e outras superfícies. Composição: 
Nonolifenol Etoxilado 9,5% OE Essencia Cloreto Dideclimetilamônio/Cloreto 

Alquil Amidopropil Dimetil benzil Amônio Corante EDTA Princípio ativo: Cloreto 
de Didecildimetilamônio/Cloreto Alquil, Amidopropil Dimetil Benzil Amônio. 

Embalagem plástica resistente, de 1 litro, CAIXA COM 12 UNIDADES, com 
tampa “tipo rosca”. Indústria Brasileira. Válido por 12 meses, a partir da 
data de fabricação. Produto notificado no Ministério da Saúde. MARCA: 

ECONOMICO.

80 CX R$ 55,20 R$ 4.416,00

6

DETERGENTE LÍQUIDO, composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, 
preservastes componente ativo linear, alquibenzeno sulfonato de sódio. 

Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro, 
com tensoativos biodegradável. Caixa com 12 unidades em Frascos de 500 
ml, acondicionado em caixa de papelão, devidamente identificadas. MARCA: 

FC.

50 CX R$ 23,50 R$ 1.175,00

7

DESODORANTE PARA BANHEIRO EM BASTÃO, para uso em vaso 
sanitário, higienizaste, poder bactericida, fragrância agradável e variadas. 

Embalagem caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 35 g. 
MARCA: DESOLAR.

1.000 
UND R$ 1,40 R$ 1.400,00

8

ESPONJA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE - sintética, dupla face, um lado em 
espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 
20 mm, com variação de +/- 10 mm. Embalagem com dados de identificação 

do produto e marca do fabricante. MARCA: ALKLIN

400 
UND R$ 0,80 R$ 320,00

9
ESPONJA AÇO FINA (LOUÇA) embalagem contendo 8 unidades de 60 

gramas cada, em composição de aço carbono com validade de 3 anos a partir 
da data de fabricação. MARCA: ASSOLAN

80 
PCT R$ 2,20 R$ 176,00

10 ESCOVA MÉDIA em cerdas de nylon para limpeza com base em plástico com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: CONDOR.

50 
UND R$ 4,60 R$ 230,00

11 ESCOVA PARA LIMPEZA DE GARRAFA, em material plástico, com cerda em 
360º, mínimo de 30cm de comprimento. MARCA: FERRARI

60 
UND R$ 14,70 R$ 882,00

12 FLANELA PARA LIMPEZA COR AMARELA, Flanela para limpeza cor amarela, 
material: algodão, dimensões: 50cm, com bainha. MARCA: COPALIMPA

600 
UND R$ 2,60 R$ 1.560,00

13

LUVA, em látex, na cor amarela, altamente resistente, palma antiderrapante, 
interior liso, comprimento não inferior a 30 cm, tamanho P/M/G. Certificado 

de Aprovação (C.A) impresso no produto ou embalagem. Embalagem lacrada 
com dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: 

VABENE.

500 
PAR R$ 5,80 R$ 2.900,00

14

MÁSCARA, descartável, para proteção respiratória contra poeira, em 
falso tecido a base de fibras de nylon ou polipropileno com clip nasal e 

pregas longitudinais, com dupla camada, modelo retangular, na cor branca, 
hipoalérgica, atóxica, inodora, sendo a intermediária com filtro que garanta 

boa ventilação, possuir faixa ante embaçante perto dos olhos, ajuste 
confortável atrás das orelhas por meio de elástico. Embalagem constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade e registro na ANVISA. Caixa contendo 50 unidades. MARCA: WK-

FLEX GENOVA

20 CX R$ 17,00 R$ 340,00

15
ODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ml, Spray de pressão, fragrâncias varias 

e de longa duração, isento de clorofluorcarbono, Caixa com12 unidades. 
MARCA: PURO AR BASTON

60 CX R$ 84,00 R$ 5.040,00

16 ODORIZANTE LÍQUIDO para carro com fixador no painel, frasco com 7ml 
MARCA: GLADE

50 
UND R$ 26,00 R$ 1.300,00
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17
PÁ COLETORA DE LIXO, em plástico resistente, medindo aproximadamente 

26 cm, com cabo longo também em plástico. MARCA: SHOPPING DAS 
VASSOURAS.

10 
UND R$ 6,00 R$ 60,00

18

PANO DE CHÃO, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento 
em overlock, dimensões 70 x 50 cm e peso 100 g, com variação de +/- 5%. 

Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 
MARCA: COPALIMPA.

300 
UND R$ 5,90 R$ 1.770,00

19

PAPEL HIGIÊNICO, neutro, FOLHA DUPLA, fabricado com celulose virgem, 
não reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos 

ou outras substancias nocivas a saúde, de boa qualidade, na gramatura 
mínima de 25g/m², gofrado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, 
alta absorção, solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10 cm x 
30m com tolerância de 2% (dois por cento) Embalagem: em papel ou plástico 
para cada rolo, individualmente. O rolo deverá ser pesado sem embalagem 
e ter o peso mínimo de 75 gramas. Fardo c/ 16 Pacotes contendo 04 Rolos 

cada. MARCA: MAX PURE

150 
FD R$ 89,70 R$ 13.455,00

20

PAPEL TOALHA, em rolo, folha dupla absorvente, picotada, de fibras 
celulósicas, dimensões 22,0 x 20,0 cm, com variação de +/- 1 cm. Embalagem 
com 02 rolos, contendo +/- 60 toalhas cada rolo, com dados de identificação 

do produto e marca do fabricante. Fardo c/12 pct. MARCA: SCALA

150 
FD R$ 48,30 R$ 7.245,00

21

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 02 dobras, branco, sem odor, textura com 
relevo sensível ao tato (gofrado), 100% fibra celulósica virgem, não reciclado, 
largura mínima 23cm, comprimento mínimo 26cm e Máximo 27cm, gramatura 

mínima 29g/m² Embalagem: pacote com 400 folhas, com a marca do 
fabricante, quantidade de dobras, dimensões, indicação de não reciclado, cor 
e lote do produto, sendo todos os dizeres na língua portuguesa. O fardo deve 

conter 06 pacotes de 400 folhas cada. MARCA: ECONOCLEAN.

300 
FD R$ 52,00 R$ 15.600,00

22

VASSOURA, cerdas em piaçava, base retangular em madeira largura 220 
mm, com 22 furos, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variação 

dimensional de +/- 5%. As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e 

colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço e composição. MARCA: BELLAS

20 DZ R$ 67,90 R$ 1.358,00

23 SAPONÁCEO com detergente, perfumado, em pó, em embalagem de 300g 
em cx c/12 und. MARCA: SANY. 50 CX R$ 37,90 R$ 1.895,00

24

SABAO EM PÓ, Composição: Tensoativo aniônico, tensoativo catiônico, 
coadjuvante, sinergista, tamponantes, branqueador óptico, corantes, enzimas, 

alvejante, carga, atenuador de espuma, essência e água. Caixa com 500 g, 
com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e composição 

química. Caixa com 24 unidades. MARCA: INVICTO.

40 CX R$ 71,00 R$ 2.840,00

25

SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, biodegradável, composição: 
methylchioroisothiazolinone, methyllisothiazolinone, cl45100, sodium chloride, 

citric acid,cocamide dea, peg-150 pentaerytrhityitetrasteara, parfum, glycol 
stearate, sodium laureth sulfat, disodium edta, aqua, em refil para saboneteira 
dosador, bactericida, fragrância flores do campo plus. Registro no ministério 
da saúde. Embalagem: caixa individual, com no mínimo 800 ml cada, com 

dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: 
TRILHA.

100 
UND R$ 10,50 R$ 1.050,00

26

SABÃO EM BARRA Sabão a base de sódio, sais orgânicos e inorgânicos, 
corantes, perfumes e água, teor de voláteis a 55,0%, com validade de 36 

meses a partir da data de sua fabricação. Caixa com 50 tabletes. MARCA: 
ECONOMICO.

40 CX R$ 82,00 R$ 3.280,00

27

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), 

classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 59 cm, podendo 
variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 62 cm, capacidade nominal para 30 litros, 
na cor preta, SUPORTANDO 6 QUILOS; E SUAS CONDICOES DEVERÃO 

ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191 Embalagem: Pacote com 10 
unidades. MARCA: DAOGRAU

2.000 
PCT R$2,30 R$ 4.600,00

28

SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de papel/papelão, classe 
I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, capacidade 

nominal para 100 litros, na cor preta, SUPORTANDO 20 QUILOS; E 
SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191 

Embalagem: pacote com 05 unidades. MARCA: DAOGRAU

1.500 
PCT R$ 2,70 R$ 4.050,00

29 BALDE PLÁSTICO PARA ÁGUA MÉDIO, 12 litros. MARCA: MERCONPLAST 40 
UND R$ 8,95 R$ 358,00

PREÇO TOTAL DO LOTE                                                                                                                           R$    88.000,00
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Lotes 02
Item Especificação do Item QTD Preço Unitário R$ Preço Total R$

1
Coador de café Grande, com suporte que facilite o manuseio e 

proporcione isolamento térmico, medindo um raio de aproximadamente 15 
cm. Validade: Indeterminada. MARCA: REGIONAL

50 UND R$ 15,00 R$ 750,00

2
TAÇA, para água modelo bistrô produzida em Vidro, com 16 cm de altura 

e capacidade de armazenamento de 300 ml. Validade: Indeterminada. 
MARCA: NADIR

100 UND R$ 15,00 R$ 1.500,00

3
Xícara, para café produzida em porcelana branca, com alça, capacidade 
de 65ml, acompanhada de pires respectivamente proporcional a mesma. 

Validade: Indeterminada. MARCA: BIONA
100 UND R$ 17,50 R$ 1.750,00

4

GARRAFA TÉRMICA, material do interior: aço inoxidável; conserva 
líquido frio por 24 horas; materiais do exterior: aço inox; conserva líquido 
quente por 24 horas; sistema de abertura de tampa: alavanca; largura: 21 

cm; altura: 30 cm; capacidade: 2,5l. MARCA: BRINOX

10 UND R$ 476,30 R$ 4.763,00

5

Garrafa Térmica, produzida em plástico, com ampola de vidro, capacidade 
de armazenamento de 1 Litro, com alça, tampa de plástico com fixação 
rolha, medindo aproximadamente 11 cm de Largura e 28 cm de altura. 

Validade: Indeterminada. MARCA: UNITERMI

80 UND R$ 34,00 R$ 2.720,00

6 Colher grande em aço inox 32,5 cm. Validade: Indeterminada. MARCA: DI 
SOLLE 20 UND R$ 17,00 R$ 340,00

7
Suporte para coador de café, modelo grande, altura 53,5 cm, diâmetro 

28cm, material da estrutura de alumínio, capacidade em peso de 500 g. 
Validade: Indeterminada MARCA: ALUMINIO VIGOR

20 UND R$ 142,00 R$ 2.840,00

8

COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, em plástico, capacidade 180 ml, 
em resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, não tóxica, 

branco, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades 

(cento) do copo deverá ser igual ou superior a 220 gramas. Deve estar 
gravado em alto relevo a marca ou identificação do fabricante, capacidade 

e símbolo de material reciclável. Embalagem em manga inviolável, com 
100 unidades, contendo dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. Cx. c/ 25 pct. MARCA: CRISTALCOPOS

150 CX R$ 103,50 R$ 15.525,00

9
COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT 100x1, Copo descartável de 
polipropileno, para líquidos frios ou quentes, capacidade 50ml, 

acondicionado em pacotes de 100 copos. MARCA: CRISTALCOPOS
10 CX R$  107,87 R$ 1.078,70

10 PANO DE PRATO - em algodão, na cor branca – tamanho aproximado 44 
x 78 cm, 100% algodão. MARCA: COPALIMPA 200 UND R$ 7,30 R$ 1.460,00

11
FÓSFORO, palitos em madeira, pacote com 10 cx, cada cx contendo 
40 palitos, acendimento macio e seguro. Certificado pelo INMETRO. 

MARCA: FIATLUX
20 PCT R$ 3,40 R$ 68,00

PREÇO TOTAL DO LOTE                                                                                                                R$  32.794,70

5.     DO CONTRATO

5.1. A critério da Amapá Previdência, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(es), cujo(s) preço(s) 
tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preços, será (ão) convocado(s) para retirar a nota de empenho e, se 
for o caso, assinatura do instrumento contratual, conforme o disposto no art. 62, § 4º da Lei nº 8.666/93, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à 
proposta, aos lances, ao Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 008/2022 e à respectiva Ata;
5.2.    O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no anexo I do 
Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 008/2022, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo 
com suas necessidades;
5.3.    A  Amapá Previdência não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços, a firmar as contratações 
que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.4.  O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando 
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a Amapá Previdência, após realizada a licitação específica, constatar que os preços obtidos são igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar os preços registrados, igualando ou tornando-o 
menor que o obtido em referida licitação;
5.5.   Os preços ofertados e registrados poderão ser revistos nos termos do Decreto Estadual nº. 3.182/2016;
5.6.   A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Amapá Previdência, observadas, ainda, as demais regras 
impostas na legislação que rege a matéria.
 
6.     DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado pela AMPREV, mediante depósito bancário em favor da (s) contratada (s), em até 10 
(dez) dias úteis após aceitação dos materiais (objeto do presente Termo de Referência) e atesto da Nota Fiscal.
6.2. Deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal, conforme Decreto Estadual nº 1278/2011, a   seguinte 
documentação:
a.  Certidão de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida 
pela Caixa Econômica Federal.
b.  Certidão Negativa expedida pela Receita Federal do Brasil atestando a quitação dos tributos e contribuições federais 
e das contribuições previdenciárias;
6.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida sem rasura, e em letra legível, constando os dados da conta bancária da empresa.
6.4.No caso de incorreção na Nota Fiscal, serão estes restituídos à Contratada para as devidas correções, não 
respondendo a AMPREV por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
6.1  
a)    dos impostos devidos e, quando aplicável, do valor da retenção para a Previdência Social nos termos do art. 154 
da Instrução Normativa nº 3/2005;
b)  data da entrega do bem;
6.2  prazo de validade. Na Nota Fiscal deverá ser destacada a retenção na fonte dos impostos econtribuições federais, 
e, em caso de isenção deverá ser anexado o comprovante;
6.3   Caso o licitante vencedor, seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
–     SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, afim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;
6.4   Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA para correção, 
ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do pagamento, por igual 
número de dias, sem que istogere encargos financeiros para a AMPREV;
6.5   De acordo com o Decreto Estadual nº 1.278/2011, o pagamento da despesa deverá observar os seguintes 
procedimentos:
6.5.1    O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenada após sua regular liquidação;
6.5.2   A liquidação consiste na verificação da existência do direito do credor.
6.5.2.1    A verificação citada no item anterior, só será realizada mediante processo que tenha por fim apurar:
I  - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II  - a importância exata a pagar;
III  - a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação.
6.5.2.2   A verificação da origem e o objeto de que se deve pagar consiste na verificação ‘’in loco”, pelo contratante, da 
obrigação executada pelo contratado, que consiste, por exemplo, na observação se o objeto foi entregue dentro das 
especificações estabelecidas no contrato;
6.5.3   Antes de finalizar a liquidação da despesa deverão estar devidamente juntados ao processo, os seguintes 
documentos obrigatórios:
I  - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II  - a nota de empenho;
III  - os comprovantes de entrega do bem adquirido ou comprovante da prestação regulardo serviço.
6.5.3.1    Os comprovantes de entrega de que trata o inciso III do item anterior deverão conter obrigatoriamente:
c)  razão social e endereço do fornecedor do bem ou prestador do serviço;
d)  data de emissão;
e)  natureza da operação;
f)    razão social completa da contratante (órgão e/ou entidade);
g)  especificação detalhada do bem entregue ou do serviço
h) valores unitários e globais da despesa;
i)  destaque
6.5.4    No momento da liquidação da despesa, o credor deverá comprovar perante a Administração Direta e Indireta 
por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributarias, previdenciárias e 
trabalhistas.
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6.5.4.1   A liquidação da despesa realizada de forma irregular gera responsabilidade para o servidor ou comissão de 
servidores nomeados para tanto, e para quem tenha determinado e realizado o pagamento.
6.5.5   A Ordem de Pagamento só poderá ser emitida mediante autorização no processo da autoridade competente 
para ordenar despesa ou funcionário
designado para tanto, devendo juntar-se, neste caso, o documento hábil comprovando a delegação de poderes.
6.5.6    No momento da liquidação da despesa o credor deverá comprovar por meio de certidão atualizada, como 
condição para o recebimento de seus créditos, a quitação do fundo de garantia por Tempo de Serviço, expedida pela 
Caixa Econômica Federal.
6.5.7    Além da comprovação descrita no item anterior, a autoridade responsável pela liquidação da despesa deve 
exigir do credor os seguintes documentos:
I  - em se tratando de bens ou materiais:
a)   Certidão Negativa expedida pela Receita Federal do Brasil atestando a quitação dos tributos e contribuições 
federais e das Contribuições previdenciárias e da Dívida Ativa da União, como condição para o recebimento de créditos 
junto a Administração Direta e Indireta;
b)   Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e 
de Telecomunicação - ICMS, expedida pela Secretaria da Receita Estadual, como condição para o recebimento de 
créditos junto a Administração Direta e Indireta;
c)   Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado expedida pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá, como 
condição para o recebimento de créditos junto a Administração Direta e Indireta.
II - em se tratando de prestação de serviços, obras e serviços da engenharia, as certidões a que se referem as 
alíneas “a” e “b” do inciso anterior e a Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN, expedida pelo fisco municipal no local em que ocorreu a obra ou prestação dos serviços como condição para 
o recebimento de créditos junto a Administração Direta e Indireta.
6.5.7.1    A não apresentação da certidão ou documento pertinente é causa apta para impedir-se a regular liquidação 
de despesas, impedindo-se por via de consequência a expedição da ordem de pagamento.
6.5.7.2   A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em apresentá-
los é causa de rescisão do contrato, do acordo para ajuste.
6.5.8   Todas as certidões deverão ser juntadas e devidamente numeradas no respectivo processo de pagamento, para 
posterior verificação por parte dos órgãos de controle interno ou externo.
6.5.9   A exigência das certidões de que tratam os itens 6.8.4 e 6.8.5 deverá ser feita sem prejuízo das retenções dos 
seguintes tributos e contribuições no momento da liquidação da despesa:
a)   em favor da União a contribuição previdenciária e do Imposto de Renda, quando se tratar de obras e prestação de 
serviços;
b)    em favor do Estado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e de 
Telecomunicações - ICMS, quando se tratar de aquisição de bens e materiais;
c)   em favor do Município o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza quando setratar de prestação de serviços 
por pessoa jurídica.
6.5.10    No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima 
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação daseguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela a ser 
paga; e

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: I=(TX/100)            I =(6/100)    
I =
0,0001644365                                                               365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

O pagamento será efetuado pela AMPREV, mediante depósito bancário em favor da (s) contratada (s), em até 10 (dez) 
dias úteis após aceitação dos materiais (objeto do presente Termo de Referência) e atesto da Nota Fiscal.

1.1. Deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal, conforme Decreto Estadual nº 1278/2011, a seguinte 
documentação:
c)  Certidão de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida 
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pela Caixa Econômica Federal.
d)  Certidão Negativa expedida pela Receita Federal do Brasil atestando a quitação dos tributos e contribuições federais 
e das contribuições previdenciárias;
1.2.A Nota Fiscal deverá ser emitida sem rasura, e em letra legível, constando os dados da conta bancária da empresa.
1.3.  No caso de incorreção na Nota Fiscal, serão estes restituídos à Contratada para as devidas correções, não 
respondendo a AMPREV por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
6.6      
j)   dos impostos devidos e, quando aplicável, do valor da retenção para a Previdência Social nos termos do art. 154 
da Instrução Normativa nº 3/2005;
k)   data da entrega do bem;
6.7  prazo de validade. Na Nota Fiscal deverá ser destacada a retenção na fonte dos impostos econtribuições federais, 
e, em caso de isenção deverá ser anexado o comprovante;
6.8   Caso o licitante vencedor, seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
–     SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, afim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;
6.9   Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA para correção, 
ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do pagamento, por igual 
número de dias, sem que istogere encargos financeiros para a AMPREV;
6.10  De acordo com o Decreto Estadual nº 1.278/2011, o pagamento da despesa deverá observar os seguintes 
procedimentos:
6.10.1 O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenada após sua regular liquidação;
6.10.2 A liquidação consiste na verificação da existência do direito do credor.
6.10.2.1A verificação citada no item anterior, só será realizada mediante processo que tenha por fim apurar:
IV  - a origem e o objeto do que se deve pagar;
V  - a importância exata a pagar;
VI  - a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação.
6.10.2.2 A verificação da origem e o objeto de que se deve pagar consiste na verificação ‘’in loco”, pelo contratante, da 
obrigação executada pelo contratado, que consiste, por exemplo, na observação se o objeto foi entregue dentro das 
especificações estabelecidas no contrato;
6.10.3  Antes de finalizar a liquidação da despesa deverão estar devidamente juntados ao processo, os seguintes 
documentos obrigatórios:
IV  - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
V  - a nota de empenho;
VI  - os comprovantes de entrega do bem adquirido ou comprovante da prestação regulardo serviço.
6.10.3.1Os comprovantes de entrega de que trata o inciso III do item anterior deverão conter obrigatoriamente:
l)    razão social e endereço do fornecedor do bem ou prestador do serviço;
m) data de emissão;
n)  natureza da operação;
o)  razão social completa da contratante (órgão e/ou entidade);
p)  especificação detalhada do bem entregue ou do serviço
q) valores unitários e globais da despesa;
r)  destaque
6.10.4 No momento da liquidação da despesa, o credor deverá comprovar perante a Administração Direta e Indireta 
por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributarias, previdenciárias e 
trabalhistas.
6.10.4.1 A liquidação da despesa realizada de forma irregular gera responsabilidade para o servidor ou comissão de 
servidores nomeados para tanto, e para quem tenha determinado e realizado o pagamento.
6.10.5   A Ordem de Pagamento só poderá ser emitida mediante autorização no processo da autoridade competente 
para ordenar despesa ou funcionário
designado para tanto, devendo juntar-se, neste caso, o documento hábil comprovando a delegação de poderes.
6.10.6  No momento da liquidação da despesa o credor deverá comprovar por meio de certidão atualizada, como 
condição para o recebimento de seus créditos, a quitação do fundo de garantia por Tempo de Serviço, expedida pela 
Caixa Econômica Federal.
6.10.7 Além da comprovação descrita no item anterior, a autoridade responsável pela liquidação da despesa deve exigir 
do credor os seguintes documentos:
III  - em se tratando de bens ou materiais:
d)  Certidão Negativa expedida pela Receita Federal do Brasil atestando a quitação dos tributos e contribuições federais 
e das Contribuições previdenciárias e da Dívida Ativa da União, como condição para o recebimento de créditos junto 
a Administração Direta e Indireta;
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e)   Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e 
de Telecomunicação - ICMS, expedida pela Secretaria da Receita Estadual, como condição para o recebimento de 
créditos junto a Administração Direta e Indireta;
f)    Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado expedida pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá, como 
condição para o recebimento de créditos junto a Administração Direta e Indireta.
IV  - em se tratando de prestação de serviços, obras e serviços da engenharia, as certidões a que se referem as 
alíneas “a” e “b” do inciso anterior e a Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN, expedida pelo fisco municipal no local em que ocorreu a obra ou prestação dos serviços como condição para 
o recebimento de créditos junto a Administração Direta e Indireta.
6.10.7.1 A não apresentação da certidão ou documento pertinente é causa apta para impedir-se a regular liquidação de 
despesas, impedindo-se por via de consequência a expedição da ordem de pagamento.
6.10.7.2  A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em apresentá-
los é causa de rescisão do contrato, do acordo para ajuste.
6.10.8    Todas as certidões deverão ser juntadas e devidamente numeradas no respectivo processo de pagamento, 
para posterior verificação por parte dos órgãos de controle interno ou externo.
6.10.9     A exigência das certidões de que tratam os itens 6.8.4 e 6.8.5 deverá ser feita sem prejuízo das retenções dos 
seguintes tributos e contribuições no momento da liquidação da despesa:
d)   em favor da União a contribuição previdenciária e do Imposto de Renda, quando se tratar de obras e prestação de 
serviços;
e)    em favor do Estado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e de 
Telecomunicações - ICMS, quando se tratar de aquisição de bens e materiais;
f)     em favor do Município o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza quando setratar de prestação de serviços 
por pessoa jurídica.
6.10.10 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima 
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação daseguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela a ser 
paga; e

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: I=(TX/100)     
I =(6/100)                                                                I =

0,0001644365                                                               365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
 
7.     DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1.  Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, os preços, e as 
especificações dos produtos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
7.2.  Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
7.3.   Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
7.4.    Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 
registrados na ata;
7.5.    Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
7.6.    Consultar o detentor da Ata de Registrado de Preços (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse 
em fornecer o produto a outro(s) órgão (s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente 
Ata.
 
8.     DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

8.1.  A (s) empresa (s) vencedora (s) da licitação terá (ão) prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para entrega dos 
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materiais, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado 
sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93.
8.2.    Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem 
qualquer ônus para a AMPREV.
8.3.   Substituir no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, a partir da data da comunicação escrita pela AMPREV, todo 
e qualquer material com defeito durante o prazo de validade.
8.4.  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, até a entrega do material no Almoxarifado da Divisão de Material, Patrimônio e Compras da AMPREV, incluindo 
as entregas feitas por transportadoras.
8.5.  Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela AMPREV sobre os materiais ofertados.
8.6.  Entregar os materiais obedecendo aos prazos de fabricação e validade estipulados pelo fabricante.
8.7.  Validade dos materiais não será inferior a 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.
8.8.  Os produtos deverão ter garantia mínima de 12 (dose) meses contra vícios e/ou defeitos de fabricação a contar 
da data da entrega dos materiais no Almoxarifado.
8.9.  Corrigir quaisquer faltas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus adicional para a Amapá Previdência.
8.10. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.11. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
8.12.   Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital.
8.13.  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação 
ou não do fornecimento dos serviços a outro (s) órgão (s) da Administração Pública (não participante) que venha a 
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata.
 
9.     DAS PENALIDADES

9.1.  Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e com a Amapá Previdência, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas no Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 008/2022 e das demais 
cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o 
detentor da ata que:

9.1.1.    Deixar de entregar a documentação exigida;
9.1.2.    No prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;
9.1.3.    Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
9.1.4.    Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata;
9.1.5.    Não mantiver a proposta, injustificadamente;
9.1.6.    Falhar ou fraudar na execução do contrato;
9.1.7.    Comportar-se de modo inidôneo;
9.1.8.    Cometer fraude fiscal.

9.2.       Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Amapá Previdência, poderá garantir a 
defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:

9.2.1.    Advertência;
9.2.2.    Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base 
o valor global do respectivoitem;
9.2.3.    Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do objeto, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão 
do contrato.

9.3.   As multas aplicadas serão descontadas dos créditos do contratado ou, na impossibilidade, acolhida no prazo de 
até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente;
9.4.   Compete ao Diretor Presidente a aplicação das penalidades previstas nos supramencionados itens, bem como, 
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação;

9.5.   Da aplicação das penalidades caberá recurso,no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, que 
será dirigido à Autoridade Superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, 
fazê-lo subir devidamenteinformado;

9.6.   As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as  demais 
penalidades previstas nesta Ata;
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10.  DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 
65 da Lei nº 8.666, de1993;
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade 
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata:
10.2.1.Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pela Amapá Previdência, por intermédio do seu setor competente.
10.3.  Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão 
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá- lo aos níveis 
definidos nos termos do subitem anterior:
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir os preços, será liberado do compromisso assumido, devendo 
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
10.4.   Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento 
devidamente comprovado, nãopuder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a)     Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b)    Convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder 
à revogação da Ata de Registro de Preços.

11.       DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

11.1.    O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
11.2.    Não cumprir as obrigações da presente Ata;
11.3.    Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
11.4.    Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
11.5.   Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
11.6.   O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução do objeto, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamentecomprovados.
 
12.     DA PUBLICIDADE

12.1.  O(s) preço(s), o(s) detentor (es) da ata e a(s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as quantidades, serão 
publicadas no DOE, em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n.º 3.182/2016.
 
13.     DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

13.1. Fazem parte integrante desta ATA, independentemente de sua transcrição, os documentos constantes no 
Processo nº2022.186.300490PA, em especial, os abaixo relacionados:
a)    Termo de Referência;
b)   Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 008/2022 -CPL/AMPREV;
c)    Pareceres Jurídicos;
d)    Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;
e)    Resultado da Licitação.
 
9.    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1.     Integram a presente ata o Processo Administrativo nº 2022.186.300490PA, o Edital e anexos do Pregão Eletrônico 
SRP n.º 008/2022 as propostas, com preços e especificações;
9.2.     As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca de Macapá, Capital do Estado do Amapá, 
pela Justiça Estadual, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da ConstituiçãoFederal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em duas 
vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
  
07 de dezembro de 2022.
  
Rubens Belnimeque de Souza
Diretor Presidente- AMPREV
Contratante
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A N GOMES – EIRELI    
Contratada
 
HASH: 2022-1207-0011-3787

Macapá-AP, 07 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3841

RESOLUÇÃO Nº 695/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Ramon 
de Oliveira Santana de Professor Adjunto nível V para o 
nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0034/2022  PROTOCOLO/UEAP;
Considerando o Parecer nº 42/2022 – CPPD/UEAP, de 
18 de março de 2022;

Considerando o Parecer nº 38/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 18 de abril de 2022;

Considerando a Resolução nº 545/2020- CONSU/UEAP, 
de 12 de novembro de 2020 que homologou a progressão 
funcional do docente Ramon de Oliveira Santana de 
Professor Assistente nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 63, que autorizou a 
concessão da progressão, de 20 de abril de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Ramon 
de Oliveira Santana de Professor Adjunto nível V para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 08 de março de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Universidade Estadual do Amapá

RESOLUÇÃO Nº 680/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Tiago 
Marcolino de Souza de Professor Adjunto nível V para o 
nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0029/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 35/2022 – CPPD/UEAP, de 
04 de março de 2022;

Considerando o Parecer nº 31/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 530/2020- CONSU/UEAP, 
de 05 de outubro de 2020 que homologou a progressão 
funcional do docente Tiago Marcolino de Souza de 
Professor Adjunto nível III para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 59, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Tiago 
Marcolino de Souza de Professor Adjunto nível V para 
o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 23 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
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Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 03 de maio de 2022.
Prof.° Dr. Márcio Moreira Monteiro
Presidente Interino do CONSU/UEAP
Portaria 161/2022- GAB/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3847

RESOLUÇÃO Nº 621/2021 – CONSU/UEAP

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia 
Agronômica da Universidade do Estado do Amapá.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário, 

Considerando os autos do Processo n° 46.000.266/2014 
- PROTOCOLO/UEAP; 

Considerando a deliberação do plenário, na LXXVI 
Reunião Ordinária do Conselho Superior Universitário, 
ocorrida no dia 05 de março de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de 
Engenharia Agronômica da Universidade do Estado do 
Amapá – UEAP, anexo a esta resolução. 

Art. 2º O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia 
Agronômica da Universidade do Estado do Amapá regerá 
a estrutura curricular das turmas a partir do ano de 2018.

Art. 3º Os efeitos desta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 28 de setembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3930

RESOLUÇÃO Nº 635/2021 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário,a promoção funcional por titulação do 
docente Wilson Monteiro de Albuquerque Maranhão, 
da classe de Professor Assistente para a classe de 
Professora Adjunto.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universitário da Universidade do Estado do Amapá, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Estadual 
nº 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei nº 1.743, de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, art. 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0317.1202.0005/2021 - PROTOCOLO /UEAP;

Considerando o Parecer nº 058/2021 – CPPD/UEAP, de 
09 de novembro de 2021;

Considerando o Parecer nº 049/2021 – CADMIN/
CONSU, de 26 de novembro de 2021,

Considerando o Despacho à fl. 28, que autorizou a 
concessão da promoção, de 11 de dezembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a promoção funcional por titulação do 
docente Wilson Monteiro de Albuquerque Maranhão, 
da classe de Professor Assistente para a classe de 
Professor Adjunto, face à aprovação de sua tese de 
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação 
em Ciências e Matemática – REAMEC da Universidade 
Federal de Mato Grosso – UFMT. 

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da promoção 
passam a contar da data de entrada no protocolo, dia 09 
de novembro de 2021.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 02 de dezembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3917

RESOLUÇÃO Nº 636/2021 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a licença integral da professora Valéria Silva 
de Moraes Novais para cursar pós-graduação em nível de 
Pós-Doutorado, no período de 01/02/2022 a 31/07/2023, 
sem prejuízo dos seus vencimentos.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
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Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo n° 
0022.0083.0001/2021 - PROTOCOLO /UEAP;

Considerando o Parecer n° 056/2021-CPPD, de 04 de 
novembro de 2021;

Considerando o Parecer n° 0502021-CADMIN/CONSU, 
de 29 de novembro de 2021;

Considerando o Despacho à fl. 25, que autorizou de 
concessão de licença integral, de 01 de dezembro de 
2021,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a licença integral da professora Valéria 
Silva de Moraes Novais, para cursar pós-graduação 
em nível de Pós- Doutorado na área da Educação, na 
Universidade de Genebra, no período de 01 de fevereiro 
de 2022 a 31 de julho de 2023, sem prejuízo dos seus 
vencimentos.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 02 de dezembro de 2021. 
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3939

RESOLUÇÃO Nº 637/2021 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Martha 
Stella Melo da Silva, de Professora Assistente nível III 
para o nível V.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0042/2021- PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 51/2021 – CPPD/UEAP, de 
18 de outubro de 2021;

Considerando o Parecer nº 048/2021 – CADMIN/
CONSU, de 29 de novembro de 2021;

Considerando a Resolução nº 343/2019-CONSU/UEAP, 
de 28 de janeiro de 2019, que homologou a progressão 
funcional da professora Martha Stella Melo da Silva, de 
nível I para nível III;

Considerando o Despacho à fl. 89, que autorizou a 
concessão da progressão, de 01 de dezembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Martha 
Stella Melo da Silva, de Professora Assistente nível III 
para o nível V.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 12 de agosto de 
2021.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 02 de dezembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3924

RESOLUÇÃO Nº 638/2021 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente 
Francesco Marino, de Professor Assistente nível VI para 
o nível VII.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0038/2021- PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 41/2021 – CPPD/UEAP, de 
21 de maio de 2021;

Considerando o Parecer nº 51/2021 – CADMIN/CONSU, 
de 29 de novembro de 2021;
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dia 29 de novembro de 2021, em sessão extraordinária, 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Calendário Acadêmico das atividades 
letivas para o Período Letivo 2022 não Presencial da 
Universidade do Estado do Amapá – UEAP, conforme 
anexo desta Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 03 de dezembro de 2021. 
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos 
Presidente do CONSU/UEAP 
Decreto nº 2444/2018 

HASH: 2022-1209-0011-3922

RESOLUÇÃO Nº 640 /2021 – CONSU/UEAP

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu em Gestão Pública. 

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário,

Considerando o Ofício nº 250202.0077.1207.0015/2021 
DPG - UEAP; 

Considerando a deliberação do plenário na CXII Reunião 
Ordinária do Conselho Superior, ocorrida no dia 14 de 
outubro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, anexo a esta 
Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 06 de dezembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3927

RESOLUÇÃO Nº 642/2021 – CONSU/UEAP

Aprova o Calendário de Reuniões do Conselho Superior 

Considerando a Resolução nº 463/2020-CONSU/UEAP, 
de 13 de março de 2020, que homologou a progressão 
funcional do professor Francesco Marino, de nível V para 
nível VI;

Considerando o Despacho à fl. 121, que autorizou a 
concessão da progressão, de 01 de dezembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente 
Francesco Marino, de Professor Assistente nível VI para 
o nível VII.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 12 de maio de 
2021.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 02 de dezembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3936

RESOLUÇÃO Nº 639/2021 – CONSU/UEAP 

Aprova o Calendário Acadêmico das atividades letivas para 
o Período Letivo  2022 não Presencial da Universidade do 
Estado do Amapá – UEAP. 

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário, 

Considerando o disposto na Lei nº 13.979/2020, na Lei 
nº 14.040/2020, na Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de 
dezembro de 2020, na Resolução nº 033/2020 – CEE/AP 
e nas legislações estaduais e municipais que disciplinam 
sobre o distanciamento social; 

Considerando a Resolução nº 564/2021 – CONSU/
UEAP, de 24 de fevereiro de 2021, que regulamenta as 
atividades de ensino não presenciais, para os cursos de 
graduação e pós-graduação da Universidade do Estado 
do Amapá – UEAP; 

Considerando a deliberação do plenário na CXIV 
Reunião do Conselho Superior Universitário, ocorrida no 
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poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de 
acordo com as normas dos sistemas de ensino”;
 
CONSIDERANDO a Resolução nº. 596/2021 – CONSU/
UEAP, que aprovou o Regimento Acadêmico da 
Universidade do Estado do Amapá e definiu em seu 
Art. 31, §2º, a necessidade de publicação de Resolução 
específica que normatizasse os pedidos de abreviação 
de duração de cursos, para alunos com extraordinário 
desempenho acadêmico na UEAP;

CONSIDERANDO a Portaria nº. 219/2021 , que instaurou 
a comissão para elaboração de minuta de resolução de 
Abreviação de Curso de Graduação;
 
CONSIDERANDO a deliberação do plenário na CXV 
Reunião Ordinária do Conselho Superior Universitário, 
ocorrida no dia 13 de dezembro de 2021;
 
RESOLVE:
 
DISPOSIÇÕES INICIAIS
 
Art. 1º Aprovar a regulamentação de abreviação de 
duração de cursos de graduação da UEAP para alunos 
com extraordinário desempenho acadêmico, nos termos 
da presente Resolução.
 
§1º A abreviação de duração de cursos é o mecanismo ao 
qual o discente pode recorrer para integralização do curso, 
que acontecerá mediante a abreviação de componentes 
curriculares e por meio de aplicação de banca examinadora 
especial, nos termos desta Resolução.
 
§2º Entende-se por extraordinário desempenho acadêmico 
o discente que, no âmbito dos cursos de graduação da 
UEAP, possuir devidamente comprovado, por meio de 
histórico acadêmico, produção acadêmica nos eixos de 
pesquisa e extensão, e atender aos demais requisitos 
estabelecidos nesta Resolução.
 
DOS REQUISITOS
 
Art. 2º O estudante deverá atender aos seguintes 
requisitos para solicitar a abreviação do curso:

I.- ter integralizado pelo menos 90% (noventa por cento) 
da carga horária total do curso; 
J.I - não estar respondendo processo disciplinar;
K.II - estar matriculado regularmente no curso objeto da 
solicitação, no ato de entrega dorequerimento.
L.V - Os acadêmicos que tiverem sido aprovados em 
concurso público de provas, ou de provas e títulos, 
poderão pleitear a abreviação da duração de curso, desde 
que comprovada a aprovação no concurso e obedecidos 
os [R1] critérios do artigo 2º desta Resolução. 
M.- Os acadêmicos que tiverem sido aprovados em Pós-
Graduação Stricto sensu poderão pleitear a abreviação da 
duração de curso, desde que comprovada a aprovação e 
obedecidos [R2] os critérios do Artigo 2º desta Resolução.

da Universidade do Estado do Amapá para o ano de 2022.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário, 

Considerando a deliberação do plenário na CXV Reunião 
do Conselho Superior Universitário, ocorrida no dia 13 de 
dezembro de 2021, em sessão ordinária,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Calendário de Reuniões do Conselho 
Superior da Universidade do Estado do Amapá - CONSU/
UEAP para o ano de 2022.

Art. 2º Serão realizadas 06 (seis) reuniões ordinárias do 
CONSU/UEAP no ano de 2022, previstas de acordo com 
o calendário seguinte:

JANEIRO – DIA 10 (segunda-feira);
MARÇO – DIA 15(terça-feira);
MAIO – DIA 18 (quarta-feira);
AGOSTO – DIA 11 (quinta-feira);
OUTUBRO – DIA 14 (sexta-feira);
DEZEMBRO – DIA 12 (segunda-feira).
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 16 de dezembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3948

RESOLUÇÃO Nº 643/2021-CONSU/UEAP

Aprova a regulamentação de abreviação de duração 
de cursos de graduação da UEAP para discentes com 
extraordinário desempenho acadêmico.
  
O Conselho Superior Universitário da Universidade 
do Estado do Amapá – CONSU/UEAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Estatuto da Universidade, pelo 
Regimento Geral e pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário;
 
CONSIDERANDO que o Art. 47, §2º da Lei Federal nº. 
9394/96 dispõe que “os alunos que tenham extraordinário 
aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de 
provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 
aplicados por meio de banca examinadora especial, 
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Paragráfo Único: Nos Cursos de Graduação que não 
possuem um quantitativo de docentes efetivos suficiente, 
poderão prever composição de banca com professores 
temporários.
 
Art. 8º. A aplicação de Banca Examinadora Especial 
deverá garantir um processo de formação discente no 
mesmo padrão de qualidade ofertado pelos componentes 
curriculares oferecidos de modo regular na instituição, 
assegurando ainda que os procedimentos de avaliação 
implementados contemplem todo o conteúdo da(s) 
ementa(s) do(s) componente(s) curricular(es) que seja(m) 
objeto da solicitação de abreviação.
 
Art. 9º. Não serão passíveis de abreviação de duração, 
por meio de aplicação de Banca Examinadora Especial, 
os componentes curriculares relativos a Estágios 
Curriculares Obrigatórios, Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) e Unidade Curricular de Extensão (UCEX).
 
Art. 10. A Banca Examinadora deverá publicar, no 
Portal da UEAP, o Edital de Convocação contendo os 
componentes curriculares que serão avaliados, em até 30 
(trinta) dias corridos da data de suaconstituição.
 
§ 1º O edital do processo de avaliação deverá explicitar as 
seguintes informações:

a.datas, local e horário das provas dos respectivos 
componentes curriculares indicados pela coordenação de 
curso para os quais houver solicitação de abreviação;
b.conteúdos programáticos, baseados no programa do 
componente curricular;
c.critérios de avaliação;
d.instrumentos de avaliação e sua abrangência.
 
§ 2º Será considerado aprovado o estudante que obtiver 
nota igual ou superior a 6,0 (seis).

§ 3º Será atribuída a nota 0,0 (zero) ao estudante que 
não comparecer no local, na data e horário estipulados no 
Edital de Convocação.

§ 4º O resultado da avaliação da Banca Examinadora 
deverá ser publicado no Portal da UEAP, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias de sua realização.
 
DO RECURSO
 
Art. 11. Caberá recurso do resultado da avaliação da 
Banca Examinadora Especial, no prazo de até 24 horas a 
contar da data da publicação do Edital de Resultado.
 
§1º O estudante poderá interpor recurso por meio do 
requerimento acadêmico via protocolo da UEAP.
 
§2º O requerimento deverá ser anexado ao processo pela 
Prograd e encaminhado, em até 48 horas, à Coordenação 
de Curso para comunicação aos membros da Banca 
Examinadora Especial.

DO REQUERIMENTO
 
Art. 3º O acadêmico interessado poderá solicitar 
Abreviação de Curso por meio do requerimento 
administrativo via protocolo por e-mail, requerimento 
físico ou outra modalidade definida pela UEAP.
 
§1º O requerimento poderá ser realizado semestralmente 
até o prazo estabelecido no Calendário Acadêmico.
§2º O requerimento será enviado pelo protocolo à Prograd, 
que providenciará os encaminhamentos cabíveis.
§3º O requerimento deverá apresentar as justificativas do 
estudante para a solicitação de abreviação de duração 
do curso, devendo ser instruído com os documentos 
comprobatórios das exigências contidas nesta Resolução.
 
§4º O discente indicará as disciplinas, cujo conteúdo 
programático será objeto de avaliação nos exames 
especiais, para fins de, no caso de aprovação, ter 
abreviada a duração de seu curso.
 
Art. 4º A Prograd analisará se o processo está devidamente 
instruído e encaminhará à Coordenação do Curso em até 
15 (quinze) dias corridos da data do requerimento:

I.- Requerimento do estudante;
J.I   - Histórico Acadêmico completo e Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico atualizado;
K.I  - Declaração de nada consta de processo disciplinar 
do estudante;
L.V   - Declaração que comprove que o estudante 
encontra-se regularmente matriculado no curso objeto 
da solicitação de abreviação, no ato de entrega do 
requerimento;
M.- Comprovação de publicação em pesquisa e 
cumprimento da realização da extensão. 
 
Art. 5º A Coordenação de Curso deverá analisar a 
solicitação, de acordo com os requisitos estabelecidos no 
art. 4º, indicando os componentes curriculares faltantes 
para integralização da estrutura curricular e carga horária 
total do curso, em até 20 (vinte) dias corridos a contar da 
data do recebimento do processo.
 
Parágrafo único. Em caso de indeferimento da solicitação 
do estudante, a coordenação de curso fará a notificação 
do interessado.
 
DA BANCA EXAMINADORA ESPECIAL
 
Art. 6º  Em caso de deferimento da solicitação do 
estudante, a Coordenação de Curso, através do colegiado 
de curso, indicará os membros para compor a Banca 
Examinadora Especial.
 
Art. 7º A Banca Examinadora Especial deverá ser 
constituída por meio de Portaria, composta por três 
professores, do quadro efetivo da UEAP, de reconhecida 
competência nas áreas de conhecimento do(s) 
componente(s) curricular(es) a ser(em) avaliado(s).
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(RESOLUÇÃO Nº 596/2021 - CONSU/UEAP ) que trata 
das solicitações de crédito de disciplina. 
 
Considerando a deliberação do plenário na CXV Reunião 
Ordinária do Conselho Superior Universitário, ocorrida no 
dia 13 de Dezembro de 2021,

Resolve: 
 
Art. 1º Aprovar a regulamentação de aproveitamento 
de crédito de disciplina nos cursos de graduação da 
Universidade do Estado do Amapá; 
 
Art. 2º O aproveitamento de crédito de disciplina trata 
da verificação de compatibilidade entre disciplinas/
componentes curriculares de outras Instituições de Ensino 
Superior (IES) devidamente credenciada pelo Ministério 
da Educação, ou de outros cursos da UEAP, ou ainda de 
outra matriz curricular de um mesmo curso de graduação; 
 
Parágrafo Único: A análise de crédito só ocorrerá em 
disciplinas/componentes curriculares em que o acadêmico 
tenha sido aprovado; 
 
Art. 3º O período de solicitação de crédito de disciplina 
será determinado pelo calendário acadêmico por meio de 
requerimento específico (ANEXO A); 
 
Parágrafo Único: o acadêmico dever solicitar o 
aproveitamento de crédito de disciplina para a coordenação 
de curso em que está matriculado; 
 
Art. 4º O requerimento de análise de crédito de disciplina 
(ANEXO A) deve ser endereçado ao protocolo geral 
da UEAP (protocolo@ueap.edu.br) e deve conter as 
seguintes documentações:
 
I- Cópia de Histórico Acadêmico devidamente autenticado 
ou com código verificador; 
II- Ementa da disciplina/componente curricular com carga 
horária e referencial básico e complementar  (obrigatório) 
assinado pelo setor responsável;
II- Conteúdo Programático (opcional); 
 
§1º É de responsabilidade do requerente a veracidade dos 
documentos apresentados, sendo passível de responder 
civil e criminalmente; 
 
§2º Para o aceite do crédito de disciplinas, o programa 
cursado na IES de origem deverá contemplar, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da 
disciplina oferecida pela UEAP(conforme tabela abaixo), e 
a ementa da disciplina deverá ser compatível a oferecida 
pela UEAP, que é objeto do crédito. 
 
§3º As disciplinas/componentes curriculares que 
apresentem carga horária superior a praticada pela UEAP 
é automaticamente considerada compatível no critério de 
carga horária; 

§3º A Banca Examinadora Especial deverá emitir parecer 
conclusivo e encaminhar à Coordenação de Curso 
no prazo máximo de 72 horas, a contar da data da 
interposição do recurso.
 
§4º A Coordenação de Curso deverá anexar o parecer 
conclusivo da Banca Examinadora Especial ao processo 
e encaminhar à Prograd, para notificação do estudante, 
no prazo máximo de 48 horas a contar da data de 
recebimento do processo.
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 12. Após a conclusão do processo de Abreviação 
de Curso, a Prograd deverá, em caso de aprovação, 
encaminhar o mesmo à DRCA para registro no 
Histórico Acadêmico do estudante do(s) componente(s) 
curricular(es) avaliado(s) com a situação “Abreviação de 
Curso” (AC), a nota conferida pela Banca Examinadora 
Especial e a carga horária do(s) componente(s) 
curricular(es) avaliado(s).
 
Art. 13. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), e 
na ausência deste, pelo Conselho Superior Universitário 
(CONSU) da UEAP.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 16 de  dezembro de 2021.
 
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
________________________________________

[R1]Antes: 
desde que comprovada a aprovação no concurso e 
obedecer aos  [R1]critérios do artigo 2º desta Resolução.
[R2]desde que comprovada a aprovação e obedecer [R2] 
aos critérios do Artigo 2º desta Resolução.
Antes:
 
HASH: 2022-1209-0011-3942

RESOLUÇÃO Nº 644/2021 – CONSU/UEAP

Aprova a regulamentação da solicitação de aproveitamento 
de crédito de disciplina nos cursos de graduação da 
Universidade do Estado do Amapá  UEAP.
 
A Reitora da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, 
Presidente do Conselho Universitário – CONSU/UEAP, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual nº 2444, de 02 de julho de 2018, bem 
como pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá 
e pelo Regimento Interno do Conselho Universitário, no 
artigo 7º, inciso XIV.
 
Considerando os Artigos 32 e 33 do regimento acadêmico 
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pode ocorrer por equivalência de disciplinas de matrizes 
curriculares diferentes de um mesmo curso definido no 
Projeto Pedagógico de Curso ou através de análise do 
colegiado mediante apresentação de parecer que será 
encaminhado ao DRCA.

Art. 8º Fica proibida a concessão de crédito de disciplina 
para acadêmicos que solicitaram aproveitamento de 
disciplinas cursadas em outros níveis de ensino, caso de 
cursos profissionalizantes, ou ainda, em cursos de pós-
graduação lacto sensu ou stricto senso;
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Sala do Conselho Superior Universitário, em Macapá-AP, 
16 de dezembro de 2021.
 Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
  
ANEXO A
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
REQUERIMENTO DE ANÁLISE DE CRÉDITO DE 
DISCIPLINA

À COORDENAÇÃO DO CURSO DE: 

SOLICITAÇÃO CRÉDITO DE DISCIPLINA 

DADOS DO (A) ACADÊMICO (A)

NOME COMPLETO DO 
ACADÊMICO (A): TURMA: MATRÍCULA: 

CONTATOS:
Tel: e-mail:

 
IES DE ORIGEM: 

NOME DA DISCIPLINA/
COMPONENTE CURRICULAR 

DA IES DE ORIGEM E 
PERÍODO/SEMESTRE E 

CARGA HORÁRIA

NOME DA DISCIPLINA/
COMPONENTE CURRICULAR 
A SER CREDITADA NA UEAP E 

CARGA HORÁRIA:

 

 PROFESSOR(A) AVALIADOR(A)  

PARECER DO (A) AVALIADOR (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO FINAL 

 (   ) CRÉDITO COMPATÍVEL    (      ) CRÉDITO NÃOCOMPATÍVEL                            
  
Macapá-AP, ______ / __________/ _______        .
  
Assinatura do Avaliador
 
HASH: 2022-1209-0011-3938

Compatibilidade de Carga Horária (CH) com no mínimo 75% da 
CH da disciplina oferecida na UEAP

Horas-aula (h/a) na UEAP Compatível com  
20 h/a ≥15 h/a

30 h/a ≥23 h/a

40 h/a ≥30 h/a 

45 h/a ≥34 h/a

60 h/a ≥45h/a

75 h/a ≥56h/a

80 h/a ≥60h/a

90 h/a ≥68h/a

100 h/a ≥75h/a

105 h/a ≥79h/a

120 h/a ≥90 h/a
           
§4º Não serão admitidos créditos de componentes 
curriculares relacionados às Unidades Curriculares de 
Extensão, Atividades Complementares, Trabalho de 
Conclusão de Curso.
 
§5º Serão admitidos, excepcionalmente, o crédito de 
componentes curriculares relacionados às Práticas dos 
Componentes Curriculares, Estágios Supervisionados 
e congêneres, conforme a natureza e pertinência da 
solicitação, observadas as resoluções da UEAP que 
disciplinam o caso. 
 
§6 º Para o aceite de crédito com vistas à convalidação de 
componentes curriculares do mesmo curso realizado em 
outra IES, não se aplica o disposto no §2º deste artigo, 
devendo ser observados os requisitos legais aplicáveis, 
conforme o caso. 
 
Art. 5º O protocolo geral da UEAP encaminhará as 
solicitações de crédito para a respectiva coordenação. A 
coordenação encaminhará a solicitação a um professor 
responsável pela disciplina objeto da dispensa do próprio 
curso ou de outro curso de graduação, que poderá deferir 
ou não, em conformidade com o Art. 32 do Regimento 
Acadêmico e Art. 4º desta resolução;
 
Parágrafo Único: Em caso de indeferimento do pedido 
de crédito de disciplina pelo docente responsável, a 
instância recursal definitiva será o colegiado de curso do 
componente que se deseja creditar, cuja deliberação não 
cabe recurso. 
 
Art. 6º Após emissão do parecer do professor responsável 
pela análise de crédito de disciplina, a Coordenação de 
Curso encaminhará à Divisão de Registro e Controle 
Acadêmico (DRCA) o processo com parecer favorável 
ou não, conforme critérios presentes no §2º do Art. 4º. 
Na DRCA, o acadêmico tomará ciência do lançamento 
ou não do crédito. O processo de Análise de Crédito em 
Disciplina permanecerá na DRCA para publicidade e 
arquivamento. 
 
Art. 7º O aproveitamento de crédito de disciplina também 
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IV contribuir para a consolidação do perfil profissional do 
egresso do Curso;

V contribuir com a coordenação do curso em relação ao 
acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão dos docentes lotados no colegiado, emitindo 
relatórios semestrais para a constante melhoria do curso; 

VI acompanhar o processo de integralização da matriz do 
curso das turmas do curso;

VII emitir parecer técnico-pedagógico, quando solicitado, 
em caso de matéria de natureza acadêmico-pedagógica 
do curso;  

VIII zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os Cursos de Graduação;

IX autoavaliação do Curso seguindo os critérios presentes 
nos PPCs; 

Art. 4º- O NDE será constituído, por no mínimo, 5 (cinco) 
professores efetivos do curso, que exerçam liderança 
acadêmica, reconhecida por seus pares, na execução 
das atividades relativas ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
e, quando for o caso, funções administrativas, indicados 
pelo Colegiado do curso.

§1º O coordenador do curso é membro nato do NDE;

§2º O Presidente e o vice-presidente deverão ser 
escolhidos por eleição, dentre os membros do NDE.

§3º Na ausência ou impedimento eventual do Presidente 
do NDE, a presidência será exercida pelo vice-presidente.

§4º Na ausência de professores efetivos lotados no 
Colegiado do curso, admitir-se-á professores efetivos 
lotados em outros colegiados, desde que ministrem 
disciplinas obrigatórias no curso e bem como tenham 
formação correlata com a área do curso, e tenham sido 
escolhidos pelos docentes efetivos do curso; 

Art. 5º - Além do previsto no Art. 4º desta Resolução, 
exigir-se-á na composição do NDE o atendimento aos 
seguintes requisitos:

I no mínimo 60% (sessenta por cento) dos membros 
devem ter titulação acadêmica obtida em Programas de 
Pós-Graduação Stricto sensu;

II todos os membros precisam estar vinculados a regime 
de trabalho de Tempo Integral, sendo obrigatório que no 
mínimo 20% (vinte por cento) tenham registro de Tempo 
Integral com dedicação exclusiva.

Art. 6º - No processo de recomposição do NDE, deverá 
ser adotada medida de substituição parcial de seus 
membros, de maneira a assegurar a continuidade 
das ações programadas, como também daquelas em 

RESOLUÇÃO Nº 645/2021 – CONSU/UEAP

Regulamenta o Núcleo Docente Estruturante – NDE no 
âmbito da Universidade do Estado do Amapá-UEAP.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual nº 2444, de 2 de julho de 2018, pelo Estatuto 
da Universidade, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, pelo artigo 37 e 42 da Constituição 
Federal, da Lei Federal n° 9.394/1996, do artigo 135 da 
Lei 066 de 03 de maio de 1993 e do artigo 19 dado pela 
Lei 1.743 de 29 de abril de 2013, publicada no DOE n° 
5457,

CONSIDERANDO

O disposto no Parecer nº 04/2010 e na Resolução 
01/2010, ambos exarados em 17/06/2010, pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES;
A necessidade de se regulamentar o Núcleo Docente 
Estruturante – NDE no âmbito da Universidade do Estado 
do Amapá-UEAP, bem como deliberação do Pleno na 
CXV reunião ordinária realizada em 13 de dezembro de 
2021;
 
RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar, por meio desta Resolução, a 
composição e atribuições do Núcleo Docente Estruturante 
– NDE no âmbito da UEAP.

Art. 2º - O Núcleo Docente Estruturante – NDE constitui-
se como um grupo de docentes internos do Colegiado 
do curso, com atribuição consultiva, propositiva e de 
assessoria sobre a matéria de natureza acadêmico-
pedagógica, sendo também corresponsável pela 
elaboração, implementação, consolidação e contínua 
avaliação dos respectivos Projetos Pedagógicos de Curso 
(PPC).

Art. 3º - Compete ao NDE:

I liderar os trabalhos de elaboração, implementação, 
revisão e consolidação dos Projetos Pedagógicos dos 
cursos de graduação, sempre na observância das 
Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes;

II zelar pela efetivação da interdisciplinaridade nas 
atividades acadêmicas propostas nos Planos de Ensino 
considerando o PPC, em consonância aos Projetos de 
pesquisa e aos programas de Extensão Universitária;

III incentivar o desenvolvimento de linhas de Pesquisa e 
Extensão no âmbito da área de conhecimento de cada 
curso, consoantes às necessidades da Graduação, de 
exigências das demandas sociais e afinadas com as 
políticas públicas relativas à área de conhecimento do 
curso;
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Considerando o disposto na Lei nº 13.979/2020, na Lei 
nº 14.040/2020, na Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de 
dezembro de 2020, na Resolução nº 033/2020– CEE/AP 
e nas legislações estaduais e municipais que disciplinam 
sobre o distanciamento social;

Considerando a necessidade de disciplinar os critérios 
para a oferta e o funcionamento de atividades acadêmicas 
de ensino no âmbito da graduação e pós-graduação, por 
conta da afetação pelo estado de calamidade pública 
durante a pandemia de COVID-19, com a programação 
do Período Letivo 2021.2 nas modalidades de ensino 
híbrido, atendendo às diretrizes curriculares nacionais, 
quando houver, à proposta pedagógica dos cursos e às 
especificidades da área de formação;

Considerando a deliberação do plenário na CXV Reunião 
do Conselho Superior Universitário, ocorrida no dia 13  de 
dezembro de 2021, em sessão ordinária,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º- Deliberar sobre a organização acadêmica do 
Período Letivo 2021.2 e PLI na modalidade de ensino 
híbrido, enquanto perdurar as medidas restritivas em 
função da pandemia de COVID-19.

§1º Considera-se a forma de oferta dos componentes 
curriculares na modalidade ensino híbrido aquela em 
que as atividades de ensino na sua carga horária 
teórica, no âmbito da graduação e da pós-graduação, 
serão realizadas com o uso de Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação (TDIC) e outra parte 
presencialmente em ambiente de sala de aula. As cargas 
horárias práticas dos componentes curriculares podem 
ocorrer presencialmente em sala de aula, nos laboratórios, 
na realização de visitas técnicas e atividades de campo 
seguindo todas as medidas de prevenção à COVID-19.

§2º O Período Letivo 2021.2 e PLI buscam dar continuidade 
aos processos de formação dos estudantes da graduação 
e da pós-graduação.

§3º O planejamento das atividades de ensino para 
o Período Letivo 2021.2 e PLI deve considerar as 
atividades de formação docente, de planejamento 
didático-pedagógico e de planejamento acadêmico como 
integrantes do calendário do período letivo.

§4º A UEAP utilizará a plataforma G-Suíte da Google 
para a oferta dos componentes curriculares na parte não 
presencial e atividades curriculares complementares e 
outras atividades de ensino aprovadas pelo colegiado, 
sendo obrigatória a criação e a manutenção do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio da Plataforma 
Google Sala de Aula (Classroom).

andamento, bem como para garantir que na avaliação 
externa operada pelo Conselho Estadual de Educação, 
remanesçam no Núcleo Docente professores que tenham 
acompanhado o último ciclo avaliativo do curso.

Parágrafo Único – A regra de renovação do NDE, 
correspondendo a percentual e tempo de recomposição, 
será estabelecida por cada Colegiado de Curso.

Art. 7º - Os membros do NDE serão eleitos pelos 
respectivos Colegiados de curso e nomeados por Portaria 
expedida pela Reitoria da UEAP.

Art. 8º - O NDE reunir-se-á ordinariamente, no mínimo 1 
(uma) vez a cada mês, dentro do semestre letivo.

Parágrafo Único – As horas de trabalho dos membros 
do NDE serão registradas de acordo com o estipulado na 
Resolução do CONSU, que regulamenta o preenchimento 
do Plano de Atividades Individuais do Docente (PAID) e a 
respectiva distribuição da carga horária de trabalho, no 
âmbito da UEAP.

Art. 9º - O NDE deverá registrar em Ata suas deliberações, 
bem como preservar a memória dos demais atos 
praticados, cabendo o arquivamento dos documentos à 
Coordenação do Curso.

Art. 10 - O NDE disporá de Regimento próprio, a ser 
elaborado por seus membros e submetido à apreciação 
e aprovação do respectivo Colegiado do Curso “e pelo 
pleno do CONSU/UEAP”, conforme as competências 
descritas no Regimento Interno do CONSU/UEAP.

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP em 
Macapá, em 16 de dezembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3892

RESOLUÇÃO Nº 646/2021 – CONSU/UEAP

Regulamenta as atividades de ensino no Período 
Letivo 2021.2 e Períodos Letivos Intervalares (PLI) na 
modalidade híbrida, para os cursos de graduação e pós-
graduação da Universidade do Estado do Amapá – UEAP.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário,
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correspondente, por meio do AVA, criado para a oferta do 
componente.

§3º Em caso de alterações na rede e na instabilidade 
na internet do docente, o mesmo deve repor a atividade 
síncrona.

Art. 8º- A carga horária dos componentes curriculares 
seguirá as definições abaixo;

I- A carga teórica dos componentes poderá ser realizada 
presencialmente e utilizando TDIC;

II- A divisão da carga horária para o encontro com 
cada grupo de alunos, calculadas as horas para que 
não ultrapassem a carga horária semanal e/ou total da 
disciplina e respeitem os limites de carga horária do 
regime de trabalho do professor; 

III- A sistematização das atividades síncronas e 
assíncronas e presenciais ficará a critério do plano de 
ensino do docente, respeitando os percentuais previstos 
no inciso II deste artigo; 

IV- A carga horária prática deve ser ofertada com no 
mínimo 60% de maneira presencial. 

Art. 9º- A oferta dos componentes curriculares na 
modalidade ensino híbrido ocorrerá atendendo os 
seguintes critérios:

I- A quantidade máxima de acadêmicos em cada sala de 
aula deverá seguir as recomendações de uso do espaço 
físico definidas pelo setor de engenharia e segurança do 
trabalho; 

II- Cada colegiado do curso ficará responsável em definir 
e divulgar os horários de aula presencial dos docentes 
lotados na(s) turma(s) do seu curso, assegurando que 
cada um tenha do mínimo ao máximo de tempo de 
atividade presencial, conforme seu plano de ensino e 
também garanta que está sendo respeitado o limite no 
número de acadêmicos por espaço/atividade; 

III- Em caso de aula prática em laboratório, o professor do 
componente curricular deve agendar o uso do laboratório 
com no mínimo uma semana de antecedência junto ao 
laboratório em que ocorrerá a atividade prática, informando 
o quantitativo de alunos por atividade e respeitando a 
capacidade máxima de pessoas a cada 2m2 (dois metros 
quadrados) em cada laboratório;

IV- A UEAP deve assegurar a contínua higienização dos 
espaços dos campi; 

V- No caso de aula de campo, a contagem da carga horária 
deve ser definida pelo docente e não há limites prévios 
de quantidade de alunos, o que deve ser avaliado pelo 
docente conforme as condições de transporte, espaço 

§5º Os componentes curriculares do curso são matérias 
acadêmicas que compõem a matriz curricular do Curso, 
com creditação e carga horária predefinida, que se 
classificam em Obrigatórias, Optativas e Eletivas.

CAPÍTULO II

DO PERÍODO LETIVO

Art. 2º- O Período Letivo 2021.2 na modalidade de ensino 
híbrido tem como premissas:

- acolher o estudante nos processos de sua formação 
mediante adequação da metodologia nas modalidades de 
ensino híbrido;

- garantir aos estudantes a matrícula, o ajuste e o 
trancamento na matrícula, conforme as datas previstas 
no Calendário Acadêmico;

- ofertar, prioritariamente, componentes curriculares para a 
integralização da matriz curricular das turmas concluintes.

Art. 3º- A distribuição da carga horária do componente 
curricular entre as dimensões teórica, prática e estágio 
obrigatório curricular não poderá ser alterada, não sendo 
permitido o seu desmembramento.

Art. 4º- O registro da frequência do acadêmico no 
componente curricular será realizado com base na 
participação e realização das atividades síncronas e 
assíncronas, e presenciais, quando for o caso, previstas 
no plano de ensino homologado pela coordenação do 
curso.

Art. 5º- No Período Letivo 2021.2 poderão ser ofertados 
componentes curriculares previstos no Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC), com prioridade aos de natureza 
obrigatória, admite-se também a oferta de componentes 
de natureza optativa e eletiva prioritariamente para as 
turmas concluintes, para fins de integralização curricular.

Art. 6º- A carga horária dos componentes curriculares 
que compõem a matriz curricular vigente dos cursos de 
graduação e de pós-graduação não poderá ser alterada.

Art. 7º- As atividades de ensino utilizando TDIC podem 
ser assíncronas e síncronas, e deverão respeitar o(s) 
turno(s) e horário do funcionamento da turma, desta 
forma, deverão ocorrer no horário definido pelo colegiado.

§1º As atividades de ensino dentro dos componentes 
curriculares serão síncronas (com dia e horário definidos, 
com participação ao vivo do docente e acadêmicos), 
assíncronas (atividades gravadas e/ou disponibilizadas 
no AVA sem a necessidade de interação imediata entre 
discente e docente).
§2º As atividades síncronas deverão ser gravadas e 
disponibilizadas aos estudantes matriculados na turma 
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IV- acompanhar e operacionalizar a implantação do 
Período Letivo 2021.2 e PLI;

V- definir, acompanhar e fazer cumprir a distribuição de 
carga horária docente e dos componentes curriculares 
e meios de aferição de assiduidade do docente para 
realização das atividades na modalidade híbrida;

VI- organizar e disponibilizar, antes do período da 
matrícula, o quadro de horários para as turmas e os 
discentes de seu curso;

VII- enviar lista de matriculados e diários para os docentes, 
por componente curricular/turma;

VIII- homologar os planos, diários e relatórios entregues 
pelos docentes, referentes aos componentes curriculares/
turma/curso oferecidos no Período Letivo 2021.2 e PLI;

IX- acompanhar o andamento das atividades docentes 
no interior do AVA dos componentes curriculares 
oferecidos, principalmente, no tocante ao cumprimento 
da carga horária prevista no plano de ensino e para o 
acompanhamento de irregularidades detectadas pelos 
alunos e docentes;

X- ficam obrigados a manter-se atualizado das informações 
relativas ao Período Letivo 2021.2, veiculadas pelo http://
ueap.edu.br/ e Prodoc da instituição.

Art. 14- Compete aos Docentes:

I- enviar o plano de ensino à coordenação do curso em 
até 05 (cinco) dias úteis antes do início do período letivo 
para aprovação/homologação da coordenação do curso 
em que se oferta o componente;

II- apresentar o plano de ensino no primeiro dia de efetivo 
trabalho acadêmico e incluí-lo no AVA em até 05 (cinco) 
dias úteis após o início do PL;

III- adicionar todo e qualquer material utilizado no 
processo de ensino-aprendizagem no AVA (Google 
Classroom), evitando a comunicação direta por e-mail e 
não considerando ferramentas diversas como WhatsApp 
e demais redes sociais;

IV- especificar, no plano de ensino, as metodologias 
de ensino e de avaliação, cronograma e programa 
do componente curricular oferecido, descrevendo a 
distribuição da carga horária síncrona e assíncrona no 
caso da modalidade híbrida, detalhando as atividades de 
ensino e de avaliação e suas respectivas cargas horárias;

V- o professor responsável pelo componente curricular 
será quem adicionará no AVA as atividades avaliativas, 
receberá as atividades pelo próprio AVA e fará as 
correções destas atividades, com disponibilização das 
notas parciais e resultado final;

e distanciamento social, necessárias para prevenção à 
COVID-19;

VI- Em caso de problemas no agendamento do espaço 
para a atividade presencial, o docente deve redefinir nova 
data para a atividade, informando a turma do encontro 
com pelo menos 1 (uma) semana de antecedência.

Art. 10- Os colegiados de curso devem oferecer 
componentes curriculares relativos ao semestre em 
andamento, considerando as disciplinas não ofertadas 
em Períodos Letivos  anteriores.

Art. 11- No Período Letivo 2021.2, não há previsão de 
quebra dos pré-requisitos dos componentes curriculares 
definidos nas matrizes curriculares, a não ser aqueles já 
deliberados e aprovados junto ao CONSU.
 
CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Art. 12- Compete à Pró-Reitoria de Graduação:

I- definir as diretrizes técnico-pedagógicas para 
operacionalização do Período Letivo 2021.2 e PLI;

II- organizar a oferta de formação continuada em serviço 
para o corpo docente, visando ao aperfeiçoamento do 
seu trabalho no tocante ao uso de tecnologias digitais 
de informação e comunicação, ambientes virtuais de 
aprendizagem, processo avaliativo em espaço digital e 
estratégias para ensino híbrido;

III- acompanhar a distribuição dos componentes 
curriculares a serem ofertados pelos cursos, realizar o 
processo de matrícula e fornecer os registros acadêmicos 
para as unidades acadêmicas envolvidas com o Período 
Letivo 2021.2 e PLI;

IV- arquivar todos os planos de ação específicos por 
curso, para fins de acompanhamento, de organização e 
de registro das especificidades do Período Letivo 2021.2.

Art. 13- Compete aos Colegiados e/ou Coordenações de 
curso:

I- definir os componentes curriculares que serão ofertados 
às suas turmas, conforme prevê a(s) matriz(es) do curso;

II- elaborar e referendar os planos de ensino dos 
componentes que serão ofertados de forma híbrida, 
nos termos do Regimento Geral da UEAP, apensando-
os ao Projeto Pedagógico do Curso, o “Plano de ação 
específico”, conforme modelo enviado pela Pró-Reitoria 
de Graduação;

III- deliberar ações que favoreçam a integralização dos 
cursos, priorizando-se os estudantes concluintes;
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CP nº 2/2020, a autonomia dos colegiados dos cursos, nos 
termos desta Resolução, e a necessidade de adaptações 
dos componentes curriculares para sua oferta de forma 
híbrida, é necessário que cada curso apresente um Plano 
de ação específico, conforme modelo fornecido pela Pró-
Reitoria de Graduação.

Art. 17- No plano de ação específico deve ser descrito e 
justificado sucintamente o conjunto de medidas adotadas, 
especialmente as estratégias de ensino adotadas nos 
diversos componentes curriculares que diferem do 
previsto nos PPCs, bem como, as atividades adotadas 
para o cumprimento da carga horária teórica e prática das 
disciplinas, de estágio, do TCC, de oferta das UCEX e 
outras atividades acadêmicas.
 
CAPÍTULO V

Da Matrícula

Art. 18- A matrícula inicial (para alunos ingressantes) 
deverá ser realizada com a apresentação de todos os 
documentos, seja on-line ou presencial, a ser decidido 
pela DRCA. Será realizada em bloco de componentes 
curriculares por turma, definidos pelo colegiado do 
curso, seguindo de forma progressiva pelos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos.

Art. 19- O discente fica obrigado a realizar a rematrícula 
para o semestre seguinte, podendo requerer matrícula em 
componentes curriculares que deseja cursar em qualquer 
turma do seu curso desde que possua pré-requisito(s), se 
houver, que tenha compatibilidade de horário para cursá-
las, sob pena de não figurar nos diários de classe dos 
docentes.

§1º Caso o acadêmico não realize sua rematrícula no 
período definido no calendário acadêmico, a Divisão 
de Registro e Controle Acadêmico irá proceder com o 
trancamento automático da matrícula deste aluno, nos 
termos do Regimento Acadêmico.

§2º O colegiado de curso deverá dar publicidade a lista 
de componentes curriculares que foram definidos para a 
oferta em cada turma, antes do período da matrícula.

§3º A matrícula/rematrícula no componente curricular 
indica a disponibilidade do acadêmico em cursar a 
disciplina oferecida na modalidade de ensino híbrido.

§4º No ato da matrícula e rematrícula, os acadêmicos 
devem encaminhar o comprovante de imunização frente 
à COVID-19 para a DRCA. 

Art. 20- Para a criação das turmas no AVA, o discente 
deverá fornecer seus dados: nome completo, matrícula, 
curso, turma e um endereço de e-mail pessoal válido, 
obrigatoriamente do GMAIL, que será utilizado para sua 
inserção em ambiente de sala virtual, bem como, para 
ser utilizado para comunicação direta com o docente da 

VI- o docente deve planejar conteúdo e atividades 
condizentes à modalidade de ensino híbrido, levando 
em consideração a necessária adaptação do conteúdo 
e atividades avaliativas a cada um desses contextos 
de ensino-aprendizagem que diferem do ensino 100% 
presencial;

VII- em caso de acadêmicos ouvintes, a inclusão do 
aluno no AVA será efetuada pelo docente responsável 
pelo componente curricular. O aluno ouvinte não pode ser 
incluído no diário da turma e nem deve ser submetido a 
atividades avaliativas;

VIII- fica obrigado a participar de todos os momentos de 
formação continuada em serviço oferecidos pela Pró-
Reitoria de Graduação, Divisão de Apoio ao Ensino ou de 
outros setores da instituição;

IX- fica obrigado a manter-se atualizado das informações 
relativas ao Período Letivo 2021.2, veiculadas pelo http://
ueap.edu.br/ e Prodoc da instituição.

Parágrafo único. As atividades de ensino dentro dos 
componentes curriculares serão realizadas de forma 
remota, com atividades síncronas (com dia e horário 
definidos, com participação ao vivo do docente e 
acadêmicos), assíncronas (atividades gravadas e/
ou disponibilizadas no AVA sem a necessidade de 
interação imediata) e presenciais (com horas dedicadas 
às atividades presenciais a serem realizadas em sala de 
aula, em laboratório e/ou atividade de campo).

Art. 15- Compete aos acadêmicos:

I- utilizar, obrigatoriamente, uma conta de e-mail no 
GMAIL para cadastro no ato da matrícula;

II- realizar a matrícula, ajuste e trancamento, conforme as 
datas definidas no Calendário Acadêmico;

III- participar com assiduidade e pontualidade das 
atividades e avaliações, realizadas no interior do AVA, de 
cada componente curricular que se encontra matriculado;

IV- participar dos encontros síncronos e/ou presenciais, 
na data e horário definidos pelo docente, conforme plano 
de ensino;

V- seguir os protocolos de prevenção da COVID-19; 

VI- ficam obrigados a manter-se atualizados quanto 
às informações relativas ao Período Letivo 2021.2, 
veiculadas pelo http://ueap.edu.br/ e redes sociais oficiais 
da Instituição.

CAPÍTULO IV

DO PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO POR CURSO

Art. 16- Considerando o Art. 26, § 4º, da Resolução CNE/
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envio do TCC, por meio eletrônico, à coordenação 
do curso, para avaliação do documento por banca de 
avaliadores(as), formada pelo(a) orientador(a) e, pelo 
menos, mais dois avaliadores, de acordo com prazos 
estabelecidos pela Coordenação de Curso;

V- o TCC poderá ser desenvolvido sob a forma de revisão 
da literatura, respeitados os dispositivos teóricos e 
metodológicos das diferentes áreas do conhecimento;

VI- a pesquisa de campo do TCC poderá ocorrer de forma 
presencial para coleta de dados, desde que seguindo os 
protocolos de prevenção da COVID-19;

VII- o TCC poderá ser apresentado com a utilização 
de ferramentas on-line ou presencial, desde que haja 
aceitação expressa do(a) discente, assim como dos(as) 
integrantes da banca de avaliadores(as), levadas em 
consideração as condições de ordem técnica para sua 
realização e aberta ao público, bem como, a garantia de 
proteção de direito autoral e/ou de imagem.

CAPÍTULO VII

Da Entrada e o Uso do AVA

Art. 25- Ao acadêmico compete:

I- verificar, no e-mail informado no ato da matrícula 
(GMAIL), o recebimento de convite para acessar o AVA 
do(s) componente(s) curricular(es) em que foi devidamente 
matriculado e aceitar o convite para ingressar como aluno;

II- acompanhar todos os comunicados e manter-se 
atualizado de todas as datas relativas às atividades de 
ensino oferecidas pelos docentes, em cada componente 
curricular que se encontra matriculado;

III- Fazer-se presente nas atividades síncronas, 
assíncronas e presenciais, e realizar as atividades 
propostas pelo docente, conforme os prazos e as formas 
de entrega definidas no plano de ensino, via AVA.

Art. 26- Compete ao professor:

I- verificar, no seu e-mail institucional, o recebimento 
de convite para acessar o AVA do(s) componente(s) 
curricular(es) em que foi designado para ministrar e deve 
aceitar o convite para ingressar como professor da turma;

II- alimentar o AVA com o Plano de ensino, recursos 
didáticos, instrumentos avaliativos, progressivamente, 
conforme o andamento do Período Letivo;

III- certificar-se que os acadêmicos que estão frequentando 
as atividades de ensino encontram-se matriculados 
regularmente, conforme listas fornecidas pela DRCA;

IV- acompanhar a frequência e assiduidade do aluno junto 
às atividades propostas no AVA;

turma nas atividades de ensino e aprendizagem via AVA.

Art. 21- O trancamento de matrícula é a suspensão total 
das atividades curriculares e só poderá ser solicitado após 
finalização do primeiro semestre do curso, no período 
determinado pelo calendário acadêmico.

Parágrafo único. Os componentes curriculares objetos de 
trancamento não irão constar no histórico do acadêmico.

Art. 22- O acadêmico poderá a qualquer momento 
solicitar o cancelamento do curso, que é o encerramento 
do vínculo com a Instituição.

CAPÍTULO VI

Da Prática Pedagógica, Estágio e TCC

Art. 23- Sobre a Prática Pedagógica e Estágio Obrigatório:

I- as práticas profissionalizantes de estágios obedecerão 
às diretrizes vigentes do Conselho Nacional de Educação 
(CNE);

II- os estágios obrigatórios e práticas pedagógicas deverão 
ser ofertados na modalidade de ensino híbrido, uma vez 
acordado pelos Colegiados de Curso e firmado o convênio 
ou termo de compromisso entre a Universidade do Estado 
do Amapá e as instituições concedentes, excetuando-se 
os estágios presenciais que já estão em andamento e que 
observam os protocolos de segurança;

III- serão admitidos estágios não obrigatórios de forma 
presencial, caso haja o interesse do aluno, desde que seja 
observado o cumprimento dos protocolos de segurança, 
e que seja firmado o convênio ou termo de compromisso 
entre a Universidade do Estado do Amapá e as instituições 
concedentes.

Art. 24- Sobre o TCC:

I- as coordenações de curso de Graduação e Pós-
graduação poderão flexibilizar as formas de defesa de 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Monografia, 
Projeto Final, Trabalho Final, que poderão ocorrer por meio 
de webconferência, respeitando as normas estabelecidas 
nos projetos pedagógicos de cada curso;

II- os acadêmicos da UEAP matriculados nas disciplinas 
de TCC 1 e TCC 2 poderão solicitar agendamento para 
uso de computador visando auxiliar a sua produção, no 
Campus 1 da Instituição, por meio do setor de audiovisual;

III- ao(à) discente que manifestar não dispor de condições 
de infraestrutura para defesa do componente curricular, 
será disponibilizada pela UEAP estrutura fisica e 
tecnológica necessária para a defesa;

IV- a apresentação do TCC poderá ocorrer nas seguintes 
condições, com aquiescência dos docentes orientadores: 
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V- cumprir demais atribuições previstas nas diretrizes 
técnico-pedagógicas, elaboradas pela Pró-Reitoria de 
Graduação, Divisão de Apoio ao Ensino e Divisão de 
Registro e Controle Acadêmico.

Art. 27- Compete ao Coordenador de curso:

I- verificar, no e-mail institucional da coordenação de 
curso, o recebimento de convite para acessar o AVA do(s) 
componente(s) curricular(es) em que foi designado para 
acompanhar e deve aceitar o convite para ingressar como 
professor da turma;

II- acompanhar o preenchimento do AVA dos docentes 
do seu curso, para garantir o adequado andamento das 
atividades de ensino, ao longo do Período Letivo 2021.2 
e PLI;

III- acompanhar se os acadêmicos que estão frequentando 
as atividades de ensino encontram-se matriculados 
regularmente, conforme listas fornecidas pela DRCA;

IV- cumprir demais atribuições previstas nas diretrizes 
técnico-pedagógicas elaboradas pela Pró-Reitoria de 
Graduação, Divisão de Apoio ao Ensino e Divisão de 
Registro e Controle Acadêmico.

Parágrafo único. Os casos omissos devem ser 
repassados formalmente para a Pró-Reitoria de 
Graduação, responsável em manifestar-se sobre 
questões de natureza técnico-pedagógica do Período 
Letivo 2021.2.

CAPÍTULO VIII

PROCEDIMENTOS E PRAZOS DE ENTREGA DE 
DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA

Art. 28- Os modelos de planos de ensino e relatórios 
de disciplina serão enviados pela PROGRAD/DAE às 
coordenações de curso, para envio aos seus respectivos 
docentes.

Art. 29- Os diários das turmas serão enviados pela DRCA, 
em forma de planilhas em Excel, às coordenações de 
curso, para envio aos seus respectivos docentes.

Art. 30- Para fins de arquivamento dos planos, diários e 
relatórios, os coordenadores e docentes dos cursos devem 
obedecer ao que prevê a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
002/2020 – GAB/UEAP, de 15 de junho de 2020, que 
“estabelece normas e procedimentos operacionais para 
a entrega e arquivamento de planos de ensino, diários de 
classe e relatórios no âmbito da Universidade do Estado 
do Amapá”.

Art. 31- É obrigatória a entrega de 01 (uma) cópia do(s) 
plano(s) de ensino, diário(s) e relatório(s), em formato 
PDF, todos assinados pelo docente para arquivo da 
coordenação de curso e envio à DRCA.

Art. 32- É obrigatória a entrega de 01 (uma) lista 
demonstrativa da situação de entrega de documentação 
acadêmica por docente/por curso, a qual deve ser enviada 
à DAE/UCD, para fins de acompanhamento.

CAPÍTULO IX

DA INCLUSÃO DIGITAL DOS ESTUDANTES – 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Art. 33- Para a inclusão de todos os discentes em 
vulnerabilidade social, no que se refere ao acesso 
tecnológico, com oferecimento de diversidade de 
plataformas, equipamentos, conectividade, deve-se 
garantir segundo disposições contidas na Resolução nº 
359/2019 – CONSU/UEAP, que dispõe sobre o Programa 
de Assistência Complementar ao Estudante (PROACE) 
da Universidade do Estado do Amapá e estabelece as 
suas diretrizes:

I- acesso e acessibilidade às plataformas e, quando 
necessário, recursos de tecnologia assistiva para 
discentes com deficiência;

II- suporte aos discentes em vulnerabilidade social, 
segundo instruções contidas na Resolução nº 359/2019 
– CONSU/UEAP;

Parágrafo único. Aos acadêmicos com deficiência será 
disponibilizada acessibilidade necessária e recursos de 
tecnologia assistiva para a efetivação das atividades 
de ensino híbrido no Período Letivo 2021.2, sob a 
responsabilidade da Unidade de Educação Inclusiva 
(UEI).

Art. 34- Para oportunizar a oferta de atividades teórico-
práticas e/ou atividades curriculares complementares, em 
caráter amplo, deve-se:

I- estimular ações de todo o corpo docente da UEAP, tais 
como oferta de palestras, mesas redondas e conferências 
usando plataformas digitais de comunicação, organizadas 
pelas chefias de divisões, colegiados, coordenações 
de curso e professores responsáveis por atividades 
curriculares complementares, a fim de propiciar o 
cumprimento de oferta de carga horária de atividades 
autônomas aos alunos de graduação;

II- permitir que os formandos completem sua carga 
horária de atividades teórico-práticas e/ou Atividades 
Curriculares Complementares (ACC) com atividades 
diversas que estão sendo oferecidas de modo on-line na 
UEAP ou demais Instituições de Ensino reconhecidas e 
outras entidades devidamente legalizadas, desde que 
certificadas institucionalmente.

Parágrafo único. Atividades sem certificação institucional 
não devem ser reconhecidas.

CAPÍTULO X
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 39- Aplicam-se os dispositivos desta Resolução 
aos Cursos do Programa de Formação de Professores 
da Educação Básica (PARFOR) e Programas de Pós-
graduação que possuem calendário próprio.

Art. 40- Casos omissos nesta Resolução serão analisados 
pela Pró-Reitoria de Graduação.

Art. 41- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 16 de dezembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP 
Decreto nº 2444/2018
 
HASH: 2022-1209-0011-3870

RESOLUÇÃO Nº 647/2021 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Luana 
Silva Bittencourt de Professora Adjunta nível IV para o 
nível V.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0265.1202.0170/2021- PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 55/2021 – CPPD/UEAP, de 
22 de novembro de 2021;

Considerando o Parecer nº 52/2021 – CADMIN/CONSU, 
de 17 de dezembro de 2021;

Considerando a Portaria nº 056/2020-CONSU/UEAP, de 
10 de fevereiro de 2020, que homologou a progressão 
funcional da professora Luana Silva Bittencourt, de nível 
III para nível IV;

Considerando o Despacho à fl. 70, que autorizou a 
concessão da progressão, de 20 de dezembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Luana 
Silva Bittencourt de Professora Adjunta nível IV para o 
nível V.

Das Formas de Avaliação e Frequência

Art- 35- A avaliação da aprendizagem poderá ser 
presencial e on-line acordada com os discentes no 
início da oferta do componente curricular, mas podendo 
ser modificada durante seu desenvolvimento, caso os 
instrumentos utilizados para a avaliação não sejam 
acessíveis a todos, e desde que em comum acordo com 
os discentes.

§1º Há obrigatoriedade em seguir o Sistema de Avaliação 
Acadêmica da Universidade do Estado do Amapá 
(Resolução 325/2018), excetuando-se a UCEX, que 
possui sistema de avaliação específico.

§2º Se recomenda a realização de avaliações periódicas 
durante o desenvolvimento da disciplina/atividade, a fim 
de acompanhar o processo de aprendizagem.

Art. 36- Para efeito de cômputo de carga horária e de 
registro da frequência do acadêmico no componente 
curricular na modalidade ensino híbrido, o docente deve 
mensurar a frequência com base na participação e 
realização das atividades presenciais e via TDIC.

Art. 37- Caso o acadêmico não possa comparecer a 
atividade síncrona e/ou presencial por motivo de força 
maior, este deve justificar a ausência ao professor por 
e-mail do protocolo da UEAP, cabendo ao docente a 
análise da justificativa e, se for aceita, propor uma nova 
avaliação, se houver.

CAPÍTULO XI

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 38- É de total responsabilidade dos docentes e 
acadêmicos: 

I- Informar qualquer sintoma relativo à COVID ou contato 
com pessoas com COVID ou suspeita do mesmo; 

II- Informar qualquer suspeita ou sintomas relativos à 
COVID, após as atividades presenciais;

III- Abster-se de atividades presencial, sem prejuízos 
acadêmicos, quando apresentar sintomas de gripe ou 
resfriado devidamente acompanhado de atestado médico; 

IV- Submeter à UEAP comprovante de imunização frente 
à COVID-19. Para os acadêmicos este comprovante 
deverá ser encaminhado à DRCA e para os docentes o 
comprovante deve ser entregue à URH; 

V- Atender às regras de distanciamento social, com uso 
obrigatório de máscara protegendo boca e nariz, quando 
na realização de atividades presenciais dentro e fora da 
instituição;

CAPÍTULO XII
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passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 19 de novembro 
de 2021.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 21 de dezembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto n.  2444/2018
 
HASH: 2022-1209-0011-3838

RESOLUÇÃO Nº 649/2022 - CONSU/UEAP

Aprova a criação do Curso de Bacharelado em Direito 
da Universidade do Estado do Amapá e dá outras 
providências.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral e 
pelo Regimento Interno doConselho Superior Universitário, 

CONSIDERANDO a expansão dos Cursos previsto no 
Plano de Desenvolvimento Institucional; 

CONSIDERANDO as Portarias n. 047/2018 e 041/2021 
que instituíram a comissão responsável pelo estudo de 
viabilidade de implantação do Curso de Bacharelado em 
Direito na Universidade do Estado do Amapá;

CONSIDERANDO o relatório da comissão de estudos de 
viabilidade para implantação do curso de Bacharelado em 
Direito, de 09 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO a deliberação na CXVII reunião 
ordinária do Conselho Superior, ocorrida em 10 de janeiro 
de 2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Aprovar a criação do Curso de Bacharelado em 
Direito da Universidade do Estado do Amapá – UEAP.

Art. 2º  Fixar que o início efetivo do ingresso das 
turmas pode ocorrer após o cumprimento de todos os 
condicionantes levantados pelos conselheiros na CXVII 
reunião do pleno de 10 de janeiro de 2022.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 22 de novembro 
de 2021.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 21 de dezembro de 2021.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto n.  2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3879

RESOLUÇÃO Nº 648/2021 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Marina 
Lemes Landeiro de Professora Assistente nível III para o 
nível IV.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0265.1202.0154/2021- PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 57/2021 – CPPD/UEAP, de 
22 de novembro de 2021;

Considerando o Parecer nº 53/2021 – CADMIN/CONSU, 
de 17 de dezembro de 2021;

Considerando a Resolução nº 486/2020-CONSU/UEAP, 
de 07 de maio de 2020, que homologou a progressão 
funcional da professora Marina Lemes Landeiro, de nível 
I para nível III;

Considerando o Despacho à fl. 68, que autorizou a 
concessão da progressão, de 20 de dezembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Marina 
Lemes Landeiro de Professora Assistente nível III para 
o nível IV.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
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territórios etnoeducacionais pelo Ministério da Educação, 
ouvidas as comunidades indígenas e a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), entre outros órgãos. Segundo 
o decreto, cada território etnoeducacional compreende 
as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas 
por índios que mantêm relações intersocietárias 
caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações 
políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e 
práticas culturais compartilhados.

CONSIDERANDO o Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2018/2022;

CONSIDERANDO a deliberação na CXVII reunião 
ordinária do Conselho Superior, ocorrida em 10 de janeiro 
de 2022;

RESOLVE:
 
Art. 1º Criar o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas - NEABI, no âmbito da Universidade do Estado 
do Amapá - UEAP, para desenvolvimento de pesquisas 
e extensão tendo como foco o negro e o indígena, bem 
como discussão, promoção, divulgação e socialização 
dos resultados das atividades realizadas.
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
expedição.

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 11 de janeiro de 
2022.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3846

RESOLUÇÃO Nº 651/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Ana 
Paula Nunes da Silva de Professora Adjunta nível V para 
o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0043/2022- PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 03/2022 – CPPD/UEAP, de 
07 de janeiro de 2022;

Macapá-AP, 11 de janeiro de 2022.
Profa.  Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3864

RESOLUÇÃO Nº 650/2021– CONSU/UEAP

Estabelece a criação do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros 
e Indígenas – NEABI da Universidade do Estado do 
Amapá – UEAP

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário.

CONSIDERANDO o art. 207 da Constituição da República, 
que garante às Universidades autonomia patrimonial, 
obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão;
 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, artigo 3º, 
da Constituição Federal, no qual consta como um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais;
 
CONSIDERANDO que o Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros e Indígenas -vinculado à Reitoria, está voltado 
para ações afirmativas sobre africanidade, Cultura Negra e 
História do Negro no Brasil, pautado na Lei no 10.639/2003 
e nas questões indígenas, Lei nº 11.645/2008;

CONSIDERANDO como missão sistematizar, produzir 
e difundir conhecimentos, fazeres e saberes que 
contribuam para a promoção da equidade racial e dos 
Direitos Humanos, tendo como perspectiva a superação 
do racismo e outras formas de discriminações, ampliação 
e consolidação da cidadania e dos direitos das populações 
negras e indígenas no Brasil, em particular, no estado do 
Amapá;

CONSIDERANDO que as comunidades remanescentes 
de quilombos possuem dimensões educacionais, sociais, 
políticas e culturais significativas, com particularidades 
no contexto geográfico e histórico brasileiro, tanto no que 
diz respeito à localização, quanto à origem. Levando em 
consideração essas dimensões, em 20 de novembro de 
2012, o Ministro da Educação homologou a Resolução 
CNE 08/2012, que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 
Educação Básica, normatizando dessa forma a inclusão 
das temáticas nas áreas do ensino, pesquisa e extensão;

CONSIDERANDO o Decreto 6.861/09, que trata da 
educação indígena, já prevê que a organização territorial 
escolar indígena seja promovida a partir da definição de 
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Considerando a Resolução nº 521/2020-CONSU/UEAP, 
de 02 de outubro de 2020, que homologou a progressão 
funcional do professor Izaias Loureiro Tavares, de nível IV 
para nível V;

Considerando o Despacho à fl. 82, que autorizou a 
concessão da progressão, de 20 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Izaias 
Loureiro Tavares de Professor Auxiliar nível V para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 04 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 21 de janeiro de 2022.
Prof.ª Dra. Marcela Nunes Videira
Vice- Presidente do CONSU/UEAP
Decreto n.  2445/2018

HASH: 2022-1209-0011-3858

RESOLUÇÃO Nº 653/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a promoção funcional do docente Marcos 
Danilo Costa de Almeidade Professor Assistente para 
Professor Adjunto.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0111.1202.0002/2022- PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 01/2022 – CPPD/UEAP, de 
06 de janeiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 03/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 15 de janeiro de 2022;

Considerando o Despacho à fl. 21, que autorizou a 

Considerando o Parecer nº 01/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 15 de janeiro de 2022;

Considerando a Portaria nº 233/2020-GAB/UEAP, de 
07 de outubro de 2020, que homologou a progressão 
funcional da professora Ana Paula Nunes da Silva, de 
nível IV para nível V;

Considerando o Despacho à fl. 59, que autorizou a 
concessão da progressão, de 20 de janeiro de 2022,
 
RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Ana 
Paula Nunes da Silva de Professora Adjunta nível V para 
o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 01 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 21 de janeiro de 2022.
Prof.ª Dra. Marcela Nunes Videira
Vice- Presidente do CONSU/UEAP
Decreto n.  2445/2018

HASH: 2022-1209-0011-3888

RESOLUÇÃO Nº 652/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Izaías 
Loureiro Tavares de Professor Auxiliar nível V para o nível 
VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0265.1202.0001/2022- PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 02/2022 – CPPD/UEAP, de 
04 de janeiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 04/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 15 de janeiro de 2022;
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publicação, permanecendo inalteradas as demais 
disposições da Resolução nº 639/2021-CONSU/UEAP.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 09 de fevereiro de 2022.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3896

RESOLUÇÃO N° 655/2022-CONSU/UEAP

Institui regras complementares ao Regimento Acadêmico 
para a oferta de componentes curriculares em regime 
especial e/ou em período letivo intervalar no âmbito da 
Universidade do Estado do Amapá.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral e 
pelo Regimento Internodo Conselho Superior Universitário,
 
Considerando os incisos II e III do artigo 34 e o que prevê 
o artigo 35, da Resolução nº596/2021- CONSU/UEAP, 
que aprova o Regimento Acadêmico da Universidade do 
Estado do Amapá e dá outras providências,

Considerando que compete à Divisão de Apoio ao 
Ensino, conforme Regimento Geral da UEAP, no art. 28, 
inciso XIV, realizar o planejamento semestral de oferta de 
disciplina junto com as coordenações de curso,

Considerando que competem às Coordenações de 
Cursos as seguintes atribuições, conformeRegimento 
Geral da UEAP, no art. 39, incisos III. Planejar as ações dos 
Colegiados dos Cursos de Graduação; IV. Fazer cumprir o 
plano de atividades dos docentes e que estiverem lotados 
na Coordenação; V. Coordenar, supervisionar e avaliar as 
atividades do corpo docente do ensino de graduação,

Considerando o Processo nº. 0022.0265.1202.0113/2021 
aprovado na Câmara de Graduação e Extensão, na 
Câmara de Legislação e Normas e no plenário do egrégio 
Conselho Superior da Universidade do Estado do Amapá, 
na CXVII Reunião Ordinária do Conselho Superior 
Universitário, ocorrida em 10 de janeiro de 2022,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Aprovar as regras complementares ao Regimento 
Acadêmico para oferta de componentes curriculares 
em regime especial e/ou em período letivo intervalar no 
âmbito da Universidade do Estado do Amapá.

CAPÍTULO I 

concessão da promoção, de 20 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Marcos 
Danilo Costa de Almeida de Professor Assistente para 
Professor Adjunto.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 04 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 21 de janeiro de 2022.
Prof.ª Dra. Marcela Nunes Videira
Vice- Presidente do CONSU/UEAP
Decreto n.  2445/2018

HASH: 2022-1209-0011-3874

RESOLUÇÃO Nº 654/2022 – CONSU/UEAP

Altera Ad Referendum o período de rematrícula discente 
para o PL 2022.1, constante no anexo da Resolução n° 
639/2021-CONSU/UEAP.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando a Resolução n° 639/2021-CONSU/UEAP, 
que aprovou o Calendário Acadêmico das atividades 
letivas para o Período Letivo 2022 não- Presencial da 
Universidade do Estado do Amapá – UEAP.

Considerando o ofício nº 250202.0077.1214.0001/2022 
DRCA – UEAP, solicitando a ampliação do período de 
rematrícula discente para o PL 2022.1 constante no anexo 
da resolução n° 639/2021-CONSU/UEAP,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar Ad Referendum o período de rematrícula 
discente do PL 2022.1, (de 01 a 11 de fevereiro de 2022) 
constante no Anexo da Resolução n° 639/2021-CONSU/
UEAP, para o período de 01 a 21 de fevereiro de 2022.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
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regular, por razão devidamente justificada, comprovada 
e respaldada em legislação vigente e regimento da 
Instituição.

Art. 6º A solicitação do discente, em caso de componente 
oferecido em regime especial, nos termos dos §3º e §4º, 
deverá ser efetuada por ele mediante o preenchimento 
de requerimento próprio eencaminhada à coordenação 
do curso.

Seção II 

Período letivo intervalar

Art. 7º Os pedidos para oferta de componentes curriculares 
em regime especial, no período letivo intervalar, somente 
serão admitidos se forem para atender as seguintes 
excepcionalidades:

§1º A indisponibilidade de carga horária semanal para 
a oferta do componente curricular, considerando a 
quantidade de dias letivos previstos no período regular;

§2º A indisponibilidade de docente no período letivo 
regular, por razão devidamente justificada, comprovada 
e respaldada em legislação vigente e regimento da 
Instituição;

§3º A necessidade de cumprimento de pré-requisitos 
considerados indispensáveis para se efetuar matrícula 
em componentes curriculares posteriores, previstos na 
matriz do PPC;

§4º A antecipação de componentes curriculares em caso 
de disponibilidade de docente e em comum acordo com a 
turma, aprovada pelo Colegiado e autorizada pela Divisão 
de Apoio ao Ensino.

Art. 8º A matrícula do discente, em caso de componente 
oferecido em período letivo intervalar, será realizada pelo 
acadêmico mediante o preenchimento de requerimento 
disponibilizado pela DRCA.

CAPÍTULO III

DA SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE OFERTA DE 
COMPONENTE EM REGIME ESPECIAL E PLI

Seção I – Da solicitação

Art. 9º Os componentes curriculares oferecidos na 
condição de Regime Especial no período letivo regular 
devem constar na documentação que a Coordenação 
do Curso apresenta no momento do planejamento da 
lotação dos docentes do curso e da lista de componentes 
oferecidos por turma, encaminhados às instâncias cabíveis 
nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico.

Art. 10 Os componentes curriculares oferecidos na 
condição de Regime Especial, estritamente os oferecidos 

DA DEFINIÇÃO

Art. 2º Componentes Curriculares em Regime Especial 
são aqueles não ofertados regularmente nos semestres 
letivos em conformidade com a progressão das matrizes 
em vigência nos cursos, oucomponentes oferecidos de 
matrizes já extintas ou em extinção para um aluno ou 
grupo de alunos, ouainda, reofertados para uma mesma 
turma.

Art. 3º Componentes Curriculares em Período Letivo 
Intervalar (PLI) são aqueles oferecidos noperíodo de 
férias dos discentes ou recesso acadêmico, sem redução 
de carga horária e crédito, quedeverá ser ofertado uma 
única vez para cada turma contemplada, não podendo ser 
objeto de nova oferta para a mesma turma no período 
letivo regular.

Art. 4º A disciplina ofertada em regime especial e/ou PLI 
deverá manter a ementa e a carga horária definida no 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

CAPÍTULO II

DAS EXCEPCIONALIDADES E MATRÍCULA

Seção I 

Regime especial

Art. 5º Os pedidos para oferta de componentes curriculares 
em regime especial, no período regular,somente 
serão admitidos se forem para atender as seguintes 
excepcionalidades:

§1º Impossibilidade de oferta por parte do curso ou da 
instituição (carência de docente ou cancelamento de 
componente curricular aprovado pela Pró-Reitoria de 
Graduação) oferecido no período regular;

§2º Possibilidade de reoferta de disciplina, atendendo aos 
seguintes requisitos: I- disponibilidade deprofessor com 
carga horária para atender a demanda;

II- se, tão-somente se, não apresentar prejuízos no 
processo de integralização de componentes previstos 
regularmente para o semestre dos projetos pedagógicos 
dos cursos em que o docente atua;

III- ter a garantia de que componentes de sua área de 
conhecimento estão sendo plenamente atendidos dentro 
e fora de seu colegiado;
§3º Impossibilidade de frequência da turma no período 
letivo regular da oferta, por razão devidamente justificada, 
comprovada e respaldada em legislação vigente e 
regimento da Instituição;

§4º Impossibilidade de acadêmico remanescente 
concluinte que necessita cursar disciplina extinta ou em 
extinção que não seja ofertada em turma no período letivo 
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Seção II - Da autorização da oferta de componente 
curricular em PLI

Art. 14 A DAE/UCD fica(m) responsável(is) em emitir 
parecer técnico- pedagógico acerca do pedidode oferta 
de componentes curriculares oferecidos em Regime 
Especial durante o PLI, e a DAE e a PROGRAD são as 
instâncias responsáveis em emitir autorização da oferta.

Art. 15 Após autorização da oferta de componente 
curricular no PLI, a DAE solicitará da Pró-Reitoria de 
Graduação envio da abertura de processo de matrícula e 
emissão do diário a ser realizado pela DRCA.

CAPÍTULO IV

DA OFERTA DE COMPONENTE CURRICULAR EM 
REGIME ESPECIAL

Art. 16 É obrigatório o cumprimento integral da carga 
horária e do conteúdo programático do componente 
curricular.

Art. 17 Em caso de oferta do componente curricular em PLI, 
o plano de ensino deve ser apresentado àcoordenação do 
curso em até 05 (cinco) dias úteis antes da data de início 
das aulas para aprovação/homologação da coordenação, 
e deverá ser apresentado à turma no primeiro dia de 
efetivotrabalho acadêmico e submetido posteriormente 
no ambiente próprio em até 05 (cinco) dias úteis.

Art. 18 - Para as turmas concluintes, a oferta de 
componentes curriculares em regime especial, seja 
durante o período letivo regular ou PLI, poderá ser 
realizada em regime intensivo ou em turnocontrário ao 
funcionamento da turma.

Art. 19 - Entende-se por turmas concluintes ou acadêmicos 
concluintes os que possuírem no mínimo:

I - 75% de integralização do total de componentes 
curriculares previstos na matriz do curso tecnológico;

II - 80% de integralização do total de componentes 
curriculares previstos na matriz dos cursos de bacharelado 
e licenciatura.

Art. 20 - Entende-se por disciplina ofertada em regime 
especial com regime intensivo aquela com o número 
máximo de 10 (dez) aulas diárias, seja sequencial ou em 
dias intercalados.

Art. 21 - As disciplinas ofertadas em regime intensivo não 
terão redução de conteúdos e carga horária.

Parágrafo único - O plano de ensino da disciplina deverá 
ser previamente adequado às atividades em regime 
intensivo, pelo professor que a ministrará, com aprovação 
e supervisão da Coordenação do Curso.

no PLI, serão objeto de solicitação das Coordenações 
de Curso, sendo que cada pedido deve ser enviado com 
antecedência de 30 dias da data de início da sua oferta.
 
Art. 11 O pedido para solicitar autorização de oferta de 
componentes curriculares em Regime Especial durante 
o PLI deve ser inicializado por meio de requerimento 
enviado pela Coordenação de curso, quecontenha 
fundamentação do pedido respaldado em legislação 
vigente e regimento da Instituição, acompanhado de ata 
de reunião do Colegiado que aprova a oferta.
 
Art. 12 Pelo caráter flexível de oferta de componente no 
PLI, no ato do pedido, devem constar a data de oferta do 
componente e os horários definidos para o cumprimento 
total da carga horária, bem como especificação contendo 
as seguintes informações:

I. - Curso;
J.I  - Nome da disciplina a ser ofertada em regime especial; 
III - Nome dodocente;
K.V  - Período e horários de oferta;
L- Lista completa dos acadêmicos que pleiteiam a 
disciplina, com a assinatura dos mesmos;
M.I  - Carga horária total da disciplina; VII - Justificativa;
VIII - Ementa; 

IX - Bibliografia;

X - Termo de responsabilidade que ateste que o período 
de oferta do componente não coincide com o período de 
férias do docente indicado para ministrar.

Art. 13 Em caso de componentes oferecidos em regime 
especial para atender as excepcionalidades de:

§1º Necessidade de cumprimento de pré-requisitos 
e antecipação de componentes curriculares em PLI, 
o componente deverá ser oferecido para a turma 
integralmente, devendo prever a matrícula de discentes 
remanescentes concluintes, por fim os acadêmicos que 
não foram aprovados em ofertasanteriores, desde que 
não ultrapasse 10% (dez por cento) da quantidade de 
discentes além do número de vagas autorizadas para 
cada turma do curso.

I - Não se aplica a quantidade mínima de oferta de 
componente em regime especial, em caso deacadêmico 
remanescente concluinte que necessita cursar disciplina 
extinta ou em extinção que não seja ofertada em turma no 
período letivo regular;

§2º Em caso de reoferta de componente curricular, para ser 
analisado e admitido o pedido, a Coordenação de Curso 
deve apresentar que o número mínimo de acadêmicos 
que pleiteiam cursar adisciplina deve ser dez (10) e no 
máximo 10% (dez por cento) da quantidade de discentes 
além do número de vagas autorizadas para cada turma 
do curso.
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Considerando a Resolução n° 646/2021-CONSU/
UEAP, em seu art. 11, que estabelece “No Período Letivo 
2021.2, não há previsão de quebra dos pré requisitos 
dos componentes curriculares definidos nas matrizes 
curriculares, a não ser aqueles já deliberados e aprovados 
junto ao CONSU.”,

Considerando o ofício nº 250202.0077.1234.0007/2022 
COENPES - UEAP, solicitando a quebra de pré-requisito 
de disciplinas do curso de Engenharia de Pesca, para o 
PL 2021.2: 

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Ad Referendum a quebra de pré-requisito 
das seguintes disciplinas:

1. Climatologia e Metereologia (60h);

2. Administração e Legislação Pesqueira (60h);

3. Tecnologia Pesqueira (80h);

4. Patologia de Organismos Aquáticos (60h);

Art. 2º A quebra de pré-requisitos das disciplinas 
mencionadas nesta resolução, aplicam- se apenas para 
o período Letivo de 2021.2.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 21 de fevereiro de 2022.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3895

RESOLUÇÃO Nº 657/2022 – CONSU/UEAP 

Aprova o Regimento Eleitoral referente ao  processo de 
consulta prévia à Comunidade Universitária, objetivando 
a formação da lista tríplice para escolha do Reitor e Vice-
Reitor da Universidade do Estado do Amapá- UEAP. 

O Presidente Interino do Conselho Superior Universitário 
da Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 1051, de 04 de março de 2022, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV, pela Lei 1.743 
de 29 de abril de 2013, publicada no DOE n° 5457, 

Considerando a CXVIII Reunião Extraordinária do 
Conselho Superior Universitário da Universidade do 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 Considerando o que prevê o Art. 5º, §1º, de que 
se admite o pedido de oferta de componente curricular 
em regime especial, no caso de cancelamento de 
componente curricular aprovado pela Divisão de Apoio 
ao Ensino, as coordenações de curso devem somente 
solicitar componentes em regime especial, se atendido os 
seguintes requisitos:

§1º Comunicar imediatamente o cancelamento do 
componente à DAE, após deliberação emcolegiado, 
com justificativa comprovada e respaldada acerca do 
cancelamento, conforme legislação vigente e regimento 
da Instituição;

§2º A respeito de necessidade de cancelamento de 
componente curricular oferecido no período letivo regular 
ou PLI, a DAE irá apurar a razão do cancelamento, as 
implicações pedagógicas e verificar sehouve ausência ou 
não de cumprimento de normativas institucionais;

§3º A coordenação de curso somente poderá emitir 
pedido de oferta de componente em regime especial de 
componente cancelado, somente após autorização da 
DAE;

§4º Após averiguar o pedido e se deferido, a DAE tomará as 
devidas providências para efetivação do cancelamento do 
componente junto à DRCA, com anuência da PROGRAD.

Art. 23 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições emcontrário, em 
especial a Resolução 052/2013-CONSU/UEAP.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá, 21 de fevereiro de 2022.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3835

RESOLUÇÃO Nº 656/2022 – CONSU/UEAP

Institui Ad Referendum a quebra de pré- requisito de 
disciplinas do Curso de Engenharia de Pesca, para o PL 
2021.2.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,
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pela CCP, deverá prestar assessoria jurídica nos casos 
submetidos pela referida comissão, no prazo de até 24 
(vinte e quatro) horas. 

Art. 6º A CCP se extinguirá automaticamente, ao 
completarem os seus trabalhos com a homologação do 
Resultado Final pelo CONSU. 

Art. 7º Compete à CCP:

I escolher seu Presidente e secretário; 

II elaborar o edital para Consulta à Comunidade 
Universitária; 

III coordenar e supervisionar todo o processo de consulta 
a que se refere esta resolução; 

IV divulgar no site da UEAP e publicar no Diário Oficial do 
Estado (Diofe) o Edital da Consulta e o resultado final do 
pleito; 

V zelar pelo cumprimento desta resolução; 

VI zelar pelo cumprimento do calendário eleitoral, 
solicitando, inclusive, aportes financeiros e infraestrutura 
de apoio necessários ao pleno cumprimento do processo; 

VII fazer cumprir as normas que disciplinem a campanha 
eleitoral; VIII receber e homologar as inscrições das 
chapas; 

IX homologar a lista de eleitores aptos; 

X divulgar no site da UEAP o programa das chapas, o 
Currículo Lattes dos candidatos e as listas dos eleitores 
aptos a votar com o respectivo local de votação; 

XI elaborar as normas que disciplinem os debates, 
promovendo, inclusive, a realização de 01 (um) debate 
geral; 

XII autorizar a realização de outros debates; 

XIII definir e organizar as seções eleitorais; 

XIV elaborar a cédula eleitoral, caso necessário, ou 
providenciar urnas eletrônicas; 

XV credenciar os fiscais indicados pelas chapas para a 
Consulta Prévia e apuração dos resultados; 

XVI nomear como membros da mesa receptora somente 
eleitores definidos pelo artigo 20 deste Regimento; 

XVII decidir sobre impugnações de candidatos, urnas e 
votos, em primeira instância. 

Parágrafo único. A CCP, sempre que necessário, poderá 
formar comissões de trabalho, recrutando auxiliares, 

Estado do Amapá- UEAP, ocorrida em 24 de fevereiro de 
2022; 

RESOLVE promulgar a seguinte Resolução: 

REGIMENTO ELEITORAL 

Estabelece normas para o Processo de Consulta à 
Comunidade Universitária, objetivando a elaboração 
da lista tríplice para escolha do Reitor e Vice-Reitor 
da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), a ser 
elaborada pelo Colégio Eleitoral constituído pelo Conselho 
Superior Universitário (CONSU). 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Regimento disciplina a consulta à Comunidade 
Universitária, por meio de sufrágio, para escolha dos 
nomes que integrarão a lista tríplice para os cargos 
de Reitor e Vice-Reitor da UEAP, para o quadriênio 
2022/2026, baseado no Estatuto e Regimento Geral da 
UEAP.

Art. 2º A consulta prévia será convocada por edital 
baixado pelo gestor maior da instituição e coordenada por 
uma Comissão de Consulta Prévia (CCP), processando 
por escrutínio secreto, com votação uninominal em que 
o voto que for destinado ao candidato a Reitor será 
automaticamente atribuído ao candidato a Vice-Reitor a 
ele vinculado. 

Art. 3º A condução do processo eleitoral ficará a cargo da 
CCP, constituída mediante Portaria do CONSU. 

Art. 4º A eleição será realizada por meio de sistema 
eletrônico de votação e totalização de votos, podendo, 
em caráter excepcional, ser utilizado sistema de votação 
convencional, de acordo com as regras deste Regimento. 

DA COMISSÃO DE CONSULTA PRÉVIA 

Art. 5º A Comissão de Consulta Prévia (CCP) terá a 
seguinte constituição: I 5 (cinco) representantes docentes;

II 1 (um) representante técnico-administrativo; 

III 1 (um) representante discente. 

§ 1 ° A CCP deverá ser composta por servidores efetivos 
e discentes regularmente matriculados. 

§ 2° É vedada a participação e manifestação dos membros 
da CCP em favor/desfavor de quaisquer das chapas que 
irão concorrer ao pleito, sendo imediatamente afastados, 
após comprovado o fato. 

§ 3º A ausência de determinada classe de representação 
não impedirá a instalação e o funcionamento da CCP, 
desde que seja respeitado o “quórum” de maioria simples. 
§ 4° A Procuradoria Jurídica da UEAP, quando solicitada 
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serão aqueles oficialmente divulgados pela CCP, a partir 
dos dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Planejamento 
e Administração (PROPLAD) e Divisão de Registro e 
Controle Acadêmico (DRCA). 

§ 3º A ata da seção deverá ser assinada pelo presidente, 
mesários e fiscais presentes. 

Art. 11 É vedada a participação, na mesa receptora, dos 
candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até 
terceiro grau inclusive, bem como cônjuge ou companheiro 
(a). 

Art. 12 A fiscalização das eleições e da apuração poderá 
ser exercida pelos próprios candidatos ou pelos fiscais 
indicados, conforme edital. 

§ 1º Cada chapa inscrita poderá credenciar junto à CCP 
até 03 (três) fiscais por seção, que se revezarão no 
exercício de suas atividades. 

§ 2º Só poderão permanecer na seção os componentes 
da mesa e 01 (um) fiscal por chapa. 

§ 3º O fiscal só poderá atuar depois de se identificar com 
documento pessoal para a CCP. 

Art. 13 Terão preferência para votar os membros da CCP 
e as pessoas com prioridades definidas em lei. 

Art. 14 O voto será secreto e não poderá ser exercido por 
correspondência nem por procuração. 

DA VOTAÇÃO 

Art. 15 Visando resguardar o sigilo do voto e a 
inviolabilidade das urnas, adotar-se-ão as seguintes 
providências: 

I a eleição sendo realizada por meio de sistema eletrônico 
de votação, trinta minutos antes do início da votação será 
impressa a zerésima; 

II se a eleição for realizada pelo sistema de votação 
convencional, no início da votação será rompido o lacre de 
abertura da urna, na presença dos fiscais ou de 02 (duas) 
testemunhas e interessados que estiverem no local; 

III a ordem da votação será a de chegada do eleitor, 
excetuando-se o que preconiza o art.13; 

IV o eleitor se identificará junto à mesa, com a apresentação 
de um documento oficial e original de identificação, diga-
se: carteiras ou cédulas de identidade expedidas pelas 
secretarias de segurança, forças armadas, ministério das 
relações exteriores ou pelas polícias militares e a carteira 
nacional de habilitação (modelo novo), passaporte, 
carteira de trabalho e previdência social, além das 
carteiras expedidas por órgãos de classe e conselho 
que por força de lei federal valem como identidade, que 

membros da comunidade acadêmica da UEAP, para 
operacionalização de suas tarefas, desde que os membros 
não sejam das chapas inscritas, fiscais ou parentes dos 
candidatos até terceiro grau. 

DOS VOTOS 

Art. 8º A Consulta à Comunidade Acadêmica para escolha 
de Reitor ocorrerá por meio de votação universal e 
uninominal feita de modo que os votos de cada categoria 
sejam apurados separadamente, de acordo com a 
seguinte ponderação: 

CATEGORIA %
Docentes 33,33

Técnicos administrativos 33,33

Discentes 33,33

§ 1º A apuração da votação ponderada de cada chapa 
considerará os votos válidos, excluindo-se os votos nulos 
e em branco, de acordo com a seguinte fórmula: 

Em que: 

Ci é o percentual de votação do candidato i na consulta 
prévia; 

Pi é o número total de votos que o candidato i obteve 
entre os professores; Ai é o número total de votos que 
o candidato i obteve entre os discentes; Si é o número 
total de votos que o candidato i obteve entre os técnicos 
administrativos; 

P é o número total de votos válidos dos professores; 

A é o número total de votos válidos dos discentes; 

S é o número total de votos válidos dos técnicos 
administrativos. 

§ 2º Entende-se como votos válidos os votos efetivados 
pelos eleitores, descontados os votos em branco e os 
votos nulos. 

DA SEÇÃO ELEITORAL 

Art. 9º As zonas eleitorais funcionarão no prédio do 
Campus I da UEAP, situado em Macapá e no prédio do 
Campus Território dos Lagos, situado no município do 
Amapá. 

Art. 10º As seções eleitorais serão compostas por mesas 
receptoras de votos, constituídas por 01 (um) presidente, 
01 (um) mesário, 01 (um) secretário e 02 (dois) suplentes. 

§ 1º As seções conterão ao menos uma urna para cada 
categoria, as listagens dos eleitores, a ata e o material 
imprescindível ao trabalho da mesa. 

§ 2º A listagem dos eleitores e o material para a votação 
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contenham obrigatoriamente foto e assinatura; 

V o eleitor usará cabine indevassável para votar; 

VI em caso do uso de cédula eleitoral em papel, a 
autenticidade de cada cédula será garantida pelas 
rubricas do presidente da mesa e dos mesários da seção, 
apostas no ato de entrega da cédula ao eleitor. 

Art. 16 Na cédula eleitoral, constarão os nomes de todos 
os candidatos inscritos para Reitor e Vice-Reitor, de 
acordo com a ordem obtida por meio de sorteio realizado 
pela CCP, na presença dos pleiteantes aos cargos ou de 
seus representantes legais, sendo destacado em caixa 
alta, os nomes pelos quais são conhecidos. 

§ 1º No caso de uso da urna eletrônica, será incluída na 
cédula eleitoral a foto de todos os candidatos ao cargo de 
Reitor e Vice-Reitor. 
§ 2º No caso de cédula em papel, a de cor amarela será 
utilizada pelos professores, a de cor azul pelos técnicos-
administrativos e a de cor verde pelos alunos. 

Art. 17 Fica assegurado aos docentes, servidores técnico-
administrativos e discentes o direito de se ausentarem 
de seus locais de trabalho e salas de aula, pelo tempo 
necessário para o exercício do direito de voto.

DOS CANDIDATOS 

Art. 18 São elegíveis para compor a lista tríplice para 
Reitor e Vice-Reitor os integrantes da carreira docente 
efetiva da UEAP, com titulação de Doutor válida no Brasil, 
em pleno exercício de suas atividades acadêmicas na 
instituição. 

Parágrafo único. Aos candidatos a Reitor e Vice-Reitor 
que ocupam funções comissionadas ou gratificadas 
na UEAP, deverão se afastar das respectivas funções, 
a partir da homologação da inscrição pela CCP até a 
homologação dos resultados pelo CONSU. 

Art. 19 A ficha de inscrição das chapas à lista tríplice para 
Reitor e Vice-Reitor deverá ser encaminhada à CCP.

§ 1º Os candidatos deverão apresentar para fins de 
homologação das inscrições da chapa: 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida, com 
indicação de dois algarismos numéricos que identifique 
a chapa; 

II. Comprovante da titulação exigida para o cargo, 
conforme Art. 18 (original e cópia); 

III. Documento de identificação oficial, CPF, comprovante 
de residência (original e cópia) e Currículo Lattes; 

IV. Declaração da Unidade de Recursos Humanos 
da UEAP comprovando estar em pleno exercício de 

suas atividades acadêmicas na instituição, sem faltas 
injustificadas e/ou penalidades administrativas aplicadas, 
de acordo com a Lei 066/1993, Art. 143, incisos II ao VI; 

V. Proposta de Programa de Trabalho da chapa; 

VI. Foto 3x4 dos membros da chapa. 

§ 2º Os candidatos que se inscreverem comprometem-se 
a acatar as normas desta Resolução. 

§ 3º Em caso de conflito de identificação numérica da 
chapa, o candidato que se inscreveu por primeiro terá 
preferência, devendo a chapa preterida escolher nova 
numeração.

§ 4º A chapa poderá solicitar à CCP cópia da documentação 
que instruiu a inscrição da outra chapa, para fins de 
impugnação. 

§ 5º Os pedidos de impugnação serão recebidos até 24 
(vinte e quatro) horas úteis após a publicação da lista de 
candidatos inscritos. 

§ 6º Os pedidos de impugnação de chapa recebidos pela 
CCP serão publicados no site oficial da Instituição. 

§ 7º A chapa que sofreu pedido de impugnação poderá 
apresentar defesa escrita e documental no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas úteis à CCP. 

§ 8º A CCP decidirá sobre o pedido de impugnação em 
até 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados da expiração 
do prazo para defesa. 

§ 9º Após decisão da CCP, será publicado edital de 
homologação das inscrições das chapas. 

DOS ELEITORES 

Art. 20. São eleitores: 

I Docentes Efetivos, Substitutos, Temporários, Associados, 
Visitantes e Horistas da UEAP, seja da graduação ou pós-
graduação, contratados até a data da publicação do edital 
de homologação de aptos a votar; 

II Servidores técnico-administrativos que estão em 
plena atividade na UEAP contratados até a data da 
publicação do edital de homologação de aptos a votar, 
inclusive cargos comissionados, servidores à disposição, 
servidores cedidos e contratos administrativos; 

III Estudantes regularmente matriculados nos cursos 
de graduação e pós graduação da UEAP, até a data da 
publicação do edital de homologação de aptos a votar. 

§ 1º A listagem oficial de eleitores aptos a votar, com 
respectivo local de votação, deverá ser publicada no site 
da Universidade. 
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natureza, inclusive emprego ou função pública; 

VIII utilizar recursos ou bens materiais da Universidade 
para fins de campanha eleitoral se valendo do cargo ou 
função que ocupa durante o processo eleitoral; 

IX a contratação e pagamento de pessoas para fazer 
propaganda de candidatos nos espaços internos e no 
entorno dos prédios da Universidade. 

§ 1º As chapas homologadas que descumprirem o descrito 
nos incisos deste artigo incorrerão na impugnação de 
suas candidaturas. 

§ 2º A campanha eleitoral ocorrerá somente após a 
publicação da homologação da inscrição das chapas. 

§ 3º Não será permitida, no recinto de votação, a 
propaganda eleitoral, a fim de evitar tumultos e transtornos 
ao pleito. 

DA APURAÇÃO 

Art. 22 A apuração será procedida pela CCP, logo após o 
encerramento da votação. 

§ 1º Os trabalhos de apuração deverão ser acompanhados 
por 01 (um) fiscal credenciado de cada chapa, por mesa 
apuradora. 

§ 2º Só poderão permanecer no local destinado à 
apuração os membros da CCP, as chapas, os integrantes 
da mesa apuradora e os fiscais credenciados. 

§ 3º Iniciada a apuração, os trabalhos só serão finalizados 
após a proclamação do resultado final. 

§ 4º Os recursos e dúvidas sugeridas durante a apuração 
serão decididos por maioria simples, por meio dos votos 
dos membros da CCP, em primeira instância. 

Art. 23 Serão consideradas nulas as urnas que: 

I apresentarem sinais evidentes de violação; 

II não estiverem acompanhadas das respectivas atas e 
listas de eleitores.

Parágrafo único. As urnas consideradas nulas serão 
lacradas e guardadas para efeito de julgamento de 
recursos. 

Art. 24 Em caso do uso de cédulas de papel, serão 
anuladas as cédulas que: I não contiverem a autenticação 
da mesa; 

II não corresponderem ao modelo oficial; 

III que tiverem mais de um nome assinalado para cada um 
dos cargos disputados; IV quaisquer registros estranhos à 

§ 2º Os eleitores com mais de uma vinculação com a 
UEAP só poderão exercer o direito do voto uma única 
vez, optando pela categoria em que deseja exercer o 
voto, em prazo definido pela CCP, caso contrário seguirá 
os seguintes critérios:

I professor-funcionário: vota na categoria de professor; 

II professor-aluno: vota na categoria de professor; 

III funcionário-aluno: vota na categoria de funcionário. 

§ 3º Após a publicação da lista dos eleitores aptos a votar, 
os pedidos de impugnação e correção serão recebidos 
até 24 (vinte e quatro) horas úteis. 
§ 4º Os pedidos de impugnação de eleitores recebidos 
pela CCP serão publicados no site oficial da Instituição. 

§ 5º O eleitor que sofreu pedido de impugnação poderá 
apresentar defesa escrita e documental no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas úteis à CCP. 

§ 6º A CCP decidirá sobre o pedido de impugnação em 
até 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados da expiração 
do prazo para defesa. 

§ 7º Após decisão da CCP, será publicado edital de 
homologação dos eleitores aptos a votar. 

DA CAMPANHA 

Art. 21 Não será permitido às chapas: 

I a distribuição de camisas, bonés e brindes em geral; 

II fazer propaganda que instigue a desobediência coletiva, 
que atente contra pessoas ou bens, que perturbe o 
sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos 
sonoros ou sinais acústicos, que calunie, difame ou injurie 
qualquer pessoa; 

III fazer pichação, inscrição a tinta, propaganda com 
a utilização de aparelho sonoro e/ou atividade que 
prejudique as atividades de ensino da Universidade; 

IV usar o tempo de sua própria aula para fazer campanha; 

V colagem ou fixação de cartazes e veiculação de 
propaganda em estrutura física permanente dos prédios 
utilizados pela Universidade e em locais privados sem 
autorização do proprietário; 

VI veicular propaganda ou notícias falsas (fake news) que 
possam macular ou

ridicularizar os membros e/ou as chapas, ou versar sobre 
a esfera de sua vida pessoal; 

VII oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de 
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer 
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Art. 31 A CCP encaminhará o resultado final das eleições 
ao CONSU, acompanhado do mapa geral do pleito. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 32 Antes da homologação do resultado da consulta 
pelo CONSU, as chapas devem, obrigatoriamente, 
encaminhar à CCP o seu livro de registro de doações e um 
demonstrativo de prestação de contas de sua campanha, 
incluindo todas as receitas e despesas. Este documento 
será posteriormente publicado em site destinado ao pleito. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 33 As chapas inscritas à eleição de Reitor que 
descumprirem este Regimento Eleitoral e o edital poderão 
ser excluídas do processo eleitoral, observado o direito à 
ampla defesa e ao contraditório. 

Art. 34. Este Regimento deve obediência à Lei Estadual 
n. 1.612, de 30 de dezembro de 2011. 

Art. 35. Os casos omissos e dúvidas de interpretação 
serão sanadas pela CCP.

Art. 36. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
expedição. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP em 
Macapá-AP, 07 de março de 2022. 
Márcio Moreira Monteiro 
Presidente Interino do CONSU/UEAP 
Decreto nº 1051/2022

HASH: 2022-1209-0011-3877

RESOLUÇÃO Nº 658/2022 – CONSU/UEAP

Aprova o Projeto Pedagógico do curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu em Ciências Naturais.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário,

Considerando o ofício nº 250202.0077.2980.0024/2021 
- ESCINA/UEAP; 

Considerando a deliberação do plenário na CXVIII 
Reunião do Conselho Superior Universitário, em sessão 
extraordinária, ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu  em Ciências Naturais, anexo a 
esta Resolução.

cédula ou que identificarem o eleitor. 

Parágrafo único. As cédulas e os votos, válidos ou não, 
retornarão, após sua apuração, à urna de origem, que 
será lacrada e guardada para efeito de julgamento de 
recursos. 

Art. 25 No boletim de apuração deverá constar: 

I - o número de eleitores por urnas; 

II - o número de votantes por urnas; 

III - o número de faltosos por urnas; 

IV - o número de votos válidos, brancos e nulos, para 
cada chapa por urnas. 

Art. 26 Todos os recursos referentes à impugnação dos 
resultados de urnas, chapas ou quaisquer atos eleitorais 
serão julgados pela CCP, em primeira instância, devendo 
ser observado às normas da presente resolução e edital. 

§ 1º Em última instância, os recursos de que trata o caput 
deste Artigo serão apreciados pelo CONSU. 

§ 2º Os recursos deverão ser interpostos para CCP no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados a partir 
da divulgação oficial do resultado final pela CCP. 

§ 3º Os pedidos de recurso recebidos pela CCP serão 
publicados no site oficial da Instituição. 

§ 4º A chapa que sofreu pedido de recurso poderá 
apresentar defesa escrita e documental no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas úteis à CCP. 

§ 5º A CCP decidirá sobre o pedido de recurso em até 
24 (vinte e quatro) horas úteis, contados da expiração do 
prazo para defesa. 

§ 6º Após decisão da CCP, será publicado edital de 
homologação do resultado final. 

Art. 27 Concluído o processo eleitoral, o material utilizado 
na eleição será enviado ao CONSU. 

Art. 28 Serão consideradas eleitas, para a composição da 
lista tríplice, as chapas inscritas para a eleição de Reitor 
que tiverem obtido o maior número de pontos, de acordo 
com o art. 8º, em ordem decrescente. 

Art. 29 Para fins de composição da lista tríplice, no caso de 
empate, aplicar-se-á como critério de desempate o maior 
tempo de serviço em cargo efetivo na Universidade e, 
persistindo o empate, a maior idade entre os candidatos. 

Art. 30 A CCP divulgará imediatamente os resultados 
finais das eleições, concluída a apuração e julgados os 
recursos. 
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III- Para os cursos de Bacharelado e Tecnólogo da UEAP, 
a nomenclatura adotada será Atividades Complementares 
de Graduação (ACG); IV- A carga horária das Atividades 
Teórico-Práticas dos cursos de Licenciatura deve seguir o 
Projeto Pedagógico de cada curso, em consonância com 
as Diretrizes dos Cursos; 

V- A carga horária das Atividades Complementares de 
Graduação para os Cursos de Bacharelado deve seguir o 
Projeto Pedagógico de cada curso, em consonância com 
as Diretrizes dos Cursos; 

VI- O não cumprimento do mínimo de horas 
correspondentes às Atividades Teórico-Práticas ou 
Atividades Complementares de Graduação, estabelecidas 
de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso em 
consonância com as legislações vigentes, acarretará no 
impedimento da conclusão do Curso; 

VII- Quanto à realização das atividades Teórico-Práticas 
ou Atividades Complementares de Graduação (embora 
ambas não estejam vinculadas a nenhum semestre), 
sugere-se iniciar a partir do primeiro semestre; 

VIII- Caberá ao NDE criar mecanismos para avaliação e 
aproveitamento das ATPs e ACGs. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º – O núcleo de aprofundamento e diversificação 
de estudos das Atividades Teórico-Práticas ou Atividades 
Complementares de Graduação tem como objetivo ampliar 
o conhecimento do acadêmico com ações fundamentais 
para o enriquecimento do seu processo de aprendizagem 
como: 

I- Estimular estudos independentes, que possibilitem a 
autonomia intelectual do acadêmico; 
II- Fortalecer os saberes adquiridos pelos acadêmicos 
no decorrer do curso; III- Oportunizar a integração dos 
conhecimentos produzidos socialmente com a produção 
científica acadêmica; 
IV- Divulgar os conhecimentos provenientes de pesquisas 
produzidas no âmbito universitário ou oriundos de parcerias 
com instituições públicas, privadas e filantrópicas; 
V- Articular ensino, pesquisa e extensão com as 
necessidades sociais e culturais da sociedade; 
VI- Incentivar a valorização dos saberes e da diversidade 
sociocultural amapaense; 
VII- Contribuir efetivamente para o desenvolvimento 
das competências previstas para o egresso, sejam elas 
realizadas dentro ou fora do ambiente acadêmico.

CAPÍTULO III 

DA CATEGORIZAÇÃO 

Art. 3º – As atividades Teórico-Práticas ou Atividades 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de março de 2022.
Prof.ª Dr. Márcio Moreira Monteiro
Presidente Interino do CONSU/UEAP
Decreto nº 1051/2022

HASH: 2022-1209-0011-3865

RESOLUÇÃO Nº 659/2022 

Regulamenta as Atividades Teórico-Práticas ou Atividades 
Complementares dos cursos de Graduação da 
Universidade do Estado do Amapá. 

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário, artigo 5º, inciso XXII; 

CONSIDERANDO o ofício nº 250202.0077.1186.0060/2021 
PROGRAD - UEAP , de 01 de dezembro de 2021; 

CONSIDERANDO o processo nº 
0022.0265.1202.0174/2021 - PROTOCOLO /UEAP, de 
21 de fevereiro de 2022; 

CONSIDERANDO a CXX Reunião Ordinária do Conselho 
Superior Universitário, ocorrida em 15 de março de 2022; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO 

Art. 1º- As Atividades Teórico-Práticas ou Atividades 
Complementares dos cursos de Graduação ofertados 
pela Universidade do Estado do Amapá (UEAP), nos 
termos desta Resolução, são componentes curriculares, 
efetivando-se através de estudos e atividades 
independentes desenvolvidas pelo acadêmico, que lhe
possibilitem habilidades e conhecimentos relacionados 
à sua área de atuação profissional, compreendendo 
ações de ensino, pesquisa e extensão: I- As Atividades 
Teórico-Práticas ou Atividade Complementares serão 
componentes curriculares obrigatórios desde que 
previstos no Projeto Pedagógico do Curso e deverão ser 
desenvolvidas dentro do prazo de conclusão do curso, em 
observância à filosofia, área de abrangência, identidade e 
ao perfil do egresso de cada curso; 

II- Para os cursos de Graduação em Licenciatura da 
UEAP, a nomenclatura adotada será Atividades Teórico-
Práticas (ATP); 
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Complementares contemplam 7 (sete) eixos, 
considerando os termos desta Resolução: §1º Os itens 
especificados acima devem ser contemplados na ficha de 
acompanhamento das atividades de acordo com os eixos 
de cada PPC. §2º Os colegiados dos cursos poderão, ao 
seu critério, considerar outras atividades não previstas 
neste artigo. 

§3º A monitoria executada na disciplina Prática 
Pedagógica, ofertada nos cursos de licenciatura, não 
é considerada para efeito de contagem de crédito para 
atividade de ensino, prevista no 1º eixo.

§ 4º A carga horária de Estágio Não Obrigatório não poderá 
ser creditada em duplicidade. O acadêmico deverá definir 
em qual atividade vai pontuar em ATP ou Estágio.

§ 5º Quando o aluno tiver integralizado toda a carga horária 
de UCEX prevista no PPC, ele não poderá matricular-se 
em nova UCEX, mas poderá participar como membro 
discente do projeto/programa, aproveitando as horas da 
participação como atividade complementar (ATP/ACG).

I- 1º Eixo: Ensino 

-Participação em atividades de Monitoria em instituições 
públicas e/ou privadas (entenda-se monitoria como a 
atividade de assistência ao professor em disciplina na 
educação básica, educação técnica-profissional e ensino 
superior); 
-Estágio não obrigatório pertinente à área da formação 
acadêmico-profissional;
-Cursar disciplinas eletivas/optativas que não estejam na 
matriz de integralização do curso; 
-Participação em atividades acadêmicas na modalidade 
à distância; 
-Participação como ouvinte em cursos de aperfeiçoamento; 
-Participação em Programas de Iniciação à Docência 
e Residência Pedagógica, desde que não tenha sido 
utilizada para creditar em outras atividades como Prática 
-Pedagógica e Estágio Supervisionado;
articipação em cursos de natureza acadêmica que se 
alinhem ao perfil do egresso e competências estabelecidas. 

II-2º Eixo: Pesquisa 

-Atividade de iniciação científica, participação em projetos 
de pesquisa vinculados a cursos de graduação, pós-
graduação e/ou outras instituições de pesquisa; 
-Apresentação de trabalhos em eventos científicos; 
-Participação em grupos de estudo e pesquisa na UEAP, 
em outras IES ou Institutos de pesquisa, sob supervisão de 
professor e/ou alunos de cursos de mestrado, doutorado 
ou pesquisador;
-Publicação de artigos, resumos, resenhas, capítulos de 
livros e outras pertinentes à área de conhecimento de seu 
curso. 

III-3º Eixo: Extensão 

-Participação em atividades extensionistas promovidas 

pela Pró-Reitoria de Extensão, Colegiado de Cursos e 
docentes; 
-Participação em programa institucional de bolsas de 
extensão; 
-Participação em projetos ou programas de extensão; 
-Participação em atividades desportivas oficiais vinculadas 
ou não à UEAP. 

IV-4º Eixo: Eventos de natureza artística, científica ou 
cultural 

-Participação do acadêmico em congressos, semanas 
acadêmicas, seminários, palestras, conferências, feiras, 
fóruns, oficinas/workshops, intercâmbio cultural e sessão 
de defesa/apresentação de Trabalhos de Conclusão de 
Curso – TCC; 
-Participação e produção em atividades artístico-culturais: 
audiovisual, musical, teatral, dança, literária, artesanal, 
etc.; 
-Premiação em eventos ou concursos artísticos, científicos 
e/ou culturais; 
-Organização e/ou execução de eventos acadêmicos 
e científicos (congressos, seminários, conferências, 
simpósios, workshops, reuniões, fóruns, encontros, 
colóquios, palestras, minicursos, oficinas, etc.); 
-Monitoria em eventos acadêmicos e científicos 
(congressos, seminários, conferências, simpósios, 
workshops, reuniões, fóruns, encontros, colóquios, 
palestras, minicursos, oficinas, etc.). 

V-5º Eixo: Produções diversas 

Produções em Ciência e Tecnologia (C&T): protótipo, 
software, material didático, etc. 

VI-6º Eixo: Ações comunitárias

-Participação voluntária em entidades governamentais ou 
não governamentais: consultoria, assessoria, gestão e 
outras pertinentes à área de conhecimento do curso. 

VII-7º Eixo: Representação Estudantil 

-Atuação em representação de turma, centro acadêmico, 
diretório de estudantes, etc.; 
-Participação em comitês, conselhos e comissões de 
trabalho, etc. 

CAPÍTULO IV 

DA CARGA HORÁRIA 

Art. 4º- O aproveitamento da carga horária inerente às 
Atividades Teórico-Práticas ou Atividades Complementares 
de Graduação observará os seguintes critérios: 

I – Os acadêmicos dos cursos de Licenciatura deverão 
preencher no mínimo 4 eixos para conclusão deste 
componente curricular; 
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Parágrafo único – As Pró-Reitorias de Extensão, 
Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação promoverão 
ações articuladas com as Unidades Acadêmicas, no sentido 
de garantir o cumprimento dos objetivos das Atividades 
Teórico-Práticas ou Atividades Complementares e facilitar 
a sua operacionalização.

Art. 9º. São atribuições do Colegiado de Curso: 

I – especificar em PPC (Ficha de Acompanhamento) a 
carga horária das atividades previstas no art. 3 ou em 
atividades previstas pelo próprio PPC do curso; 
II – promover e divulgar ações pertinentes a ATP ou ACG 
descritas no art. 3º e/ou no PPC do curso; 
III – avaliar os casos omissos;
IV – Elaborar normas, procedimentos e propor alterações 
neste Regulamento, quando necessárias. 

Art. 10. Compete à Coordenação de Curso: 

I – Homologar no sistema acadêmico a documentação 
submetida pelo acadêmico; 
II – Encaminhar ao colegiado de Curso toda e qualquer 
situação-problema configurada durante a execução das 
atividades que estejam fora de sua competência, visando 
o andamento do processo; 
III – orientar os acadêmicos quanto aos procedimentos 
e natureza da ATP ou ACG, sobre esta Resolução e 
sobre o sistema de gestão acadêmico; IV – avaliar o 
aproveitamento de carga horária cumprida pelo aluno em 
cada ATP ou ACG.
 
Art. 11. São atribuições dos alunos: 

I – manter-se informado sobre as normas e prazos de 
realização das Atividades Teórico-Práticas ou Atividades 
Complementares estabelecidos nesta Resolução e no 
PPC do seu curso; 
II – comprovar a sua participação nas atividades 
realizadas; 
III – apresentar, conforme o período estabelecido, 
a documentação comprobatória referente às horas 
realizadas nas ações de ATP ou ACG; IV – buscar 
informações sobre diversas atividades internas e externas 
à UEAP; 
V – buscar orientação na Coordenação referente às ATP 
ou ACG; VI – integralizar as Atividades previstas nesta 
Resolução.

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 12. Caso necessário, o aluno poderá solicitar revisão, 
devidamente justificada, na coordenação do curso. 

Parágrafo Único: A coordenação do curso tem o prazo 
de 30 dias para avaliar a documentação e realizar a 
homologação no sistema acadêmico. 

II – Os acadêmicos dos cursos de Bacharelado e 
Tecnólogo deverão preencher no mínimo 3 eixos para 
conclusão deste componente curricular; 
III - O acadêmico poderá validar até 50 horas de 
atividades por eixo. §1º Fica a critério dos avaliadores das 
Atividades Teórico-Práticas e Atividades Complementares 
de Graduação avaliar o aproveitamento mínimo e máximo 
da carga horária das atividades previstas ou não no art. 
3º. 

§2º A carga horária das Atividades Complementares deve 
configurar no PPC conforme as diretrizes próprias de 
cada curso. 

CAPÍTULO V 
DO REGISTRO DOS CRÉDITOS 

Art. 5º. Para registro e validade da carga horária, 
será considerada a Ficha de Acompanhamento deste 
componente curricular (Apêndice I).

Art. 6º. Para registro da carga horária, o acadêmico 
deverá informar as atividades desenvolvidas em cada 
eixo diretamente no sistema acadêmico até 15 dias antes 
do encerramento de cada período letivo, para que a 
coordenação possa validar a carga horária do discente. 

§1º - O acadêmico deverá submeter seus documentos 
comprobatórios diretamente no sistema acadêmico e 
apresentar os originais na coordenação para conferência 
pela secretaria do curso e homologação pela coordenação. 
§2º - O discente deverá aguardar o resultado da análise 
dos certificados das atividades, através do sistema 
acadêmico. 
§3º - Caso haja divergência ou a carga horária exigida não 
seja atendida, o acadêmico será informado pelo próprio 
sistema acadêmico para providências. §4º - O PPC do 
curso de graduação deverá estabelecer o semestre 
de início do registro das atividades deste componente 
curricular. 
§5º - No caso da não integralização da carga horária 
estabelecida no PPC para este componente, o aluno terá 
direito a fazer inclusão de novos documentos no sistema 
para uma nova validação. 

Art. 7º. A integralização do curso está condicionada ao 
cumprimento da carga horária das Atividades, de acordo 
com o estabelecido no PPCs dos cursos da UEAP. 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 8º - São atribuições da Universidade do Estado do 
Amapá (UEAP): I – divulgar ações internas e externas 
que computam carga horária para as Atividades Teórico-
Práticas ou Atividades Complementares da Graduação; II 
– registrar, via sistema integrado de gestão acadêmica, 
a carga horária das Atividades Teórico-Práticas ou 
Atividades Complementares da Graduação no histórico 
do aluno a cada período letivo; 
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Art. 1° Estabelecer a conversão da carga horária dos 
componentes curriculares aprovados nos PPC que estão 
em hora-aula com duração de 50 minutos para uma carga 
horária equivalente com hora-aula com duração de 60 
minutos no SIGAA; 

Parágrafo Único: Para efeito de contagem de crédito 
de disciplina e contagem de carga horária semanal do 
docente, não haverá alteração daquilo que está descrito 
nos PPCs e na Resolução 305/2018-CONSU/UEAP. 

Art. 2º Estabelecer a forma de arredondamento da 
carga horária de componente curricular nas matrizes 
dos Projetos Pedagógicos de Curso- PPC aprovados 
que apresentarem, durante a conversão, componentes 
curriculares com carga horária fracionada, com valor 
decimal para o número inteiro, seguindo os seguintes 
critérios e conforme tabelas abaixo: 

I - Os cálculos para contagem de hora-aula e a conversão 
de horas-aula para hora-relógio segue as fórmulas abaixo: 
Cálculo do quantitativo de horas-aulas: 

HA= HR X 60
50 
HA = Número de horas-aula; 
HR = Número de horas-relógio. 
Conversão do número de horas-aula para hora-relógio: 
HR= HA X 50
60 

Onde: 

HR = Carga horária do curso em horas-relógio; 
HA = Número de horas-aula. 

II - Componente curricular com carga horária fracionada 
com valor decimal menor que 0,4 (zero vírgula quatro) terá 
sua carga horária arredonda para o valor inteiro inferior.
III - Componente curricular com carga horária fracionada 
com valor decimal igual ou superior a 0,4 (zero vírgula 
quatro) terá sua carga horária arredondada para o valor 
inteiro imediatamente superior. 
  

Para PPC de 20 semanas

Presente no PPC Cadastro no  SIGAA Créditos
10 8 0,5

20 17 1

40 33 2

60 50 3

80 67 4

100 83 5

120 100 6

140 117 7

160 133 8

180 150 9

200 167 10

Art. 13. As Atividades Teórico-Práticas ou Atividades 
Complementares da Universidade do Estado do Amapá 
(UEAP) são componentes curriculares e estas não devem 
configurar como disciplinas nos PPCs dos cursos. 

Art. 14. Os casos omissos nesta Resolução serão 
resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação, devidamente 
sustentadas pelas determinações dos órgãos colegiados 
de curso. 

At. 15. Este regulamento entra em vigor na data de sua 
aprovação. 

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP em 
Macapá-AP, 18 de março de 2022. 
Profº Dr. Márcio Moreira Monteiro 
Presidente Interino do CONSU/UEAP 
Decreto nº 1051/2022 

HASH: 2022-1209-0011-3876

RESOLUÇÃO Nº 660/2022 – CONSU/UEAP 

Aprova a regulamentação da Conversão das cargas 
horárias no SIGAA dos componentes curriculares 
presentes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
graduação da Universidade do Estado do Amapá- UEAP.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário, artigo 5º, inciso XXII; 

Considerando a RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2 DE JULHO 
DE 2007-CNE/CES, no seu Art. 1º, § 2º, que atribui às 
Instituições de Educação Superior definir a duração da 
hora-aula, desde que sem prejuízo ao cumprimento das 
respectivas cargas horárias totais dos cursos; 

Considerando o fato que o Sistema Integrado de Gestão 
de Atividades Acadêmicas (SIGAA) contabiliza as cargas 
horárias dos componentes em hora-aula com duração de 
60 minutos; 

Considerando a duração da hora-aula com duração de 
50 minutos, segundo a Resolução 305/2018- CONSU/
UEAP; 

Considerando que o SIGAA não contabiliza números 
decimais e sim números inteiros; 

Considerando a deliberação do plenário na CXX Reunião 
Ordinária do Conselho Superior Universitário, ocorrida no 
dia 15 de março de 2022, 

RESOLVE:
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Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário, 

CONSIDERANDO o ofício nº 250202.0077.1234.0028/2021 
COENPES - UEAP, de 11 de outubro de 2021; 

CONSIDERANDO o processo nº 
0022.0265.1202.0146/2021 - PROTOCOLO /UEAP, de 
17 de fevereiro de 2022; 

CONSIDERANDO a deliberação na CXX reunião ordinária 
do Conselho Superior, ocorrida em 15 de março de 2022; 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a criação do Laboratório de Nutrição- 
LANEX, pertencente ao Colegiado de Engenharia de 
Pesca da Universidade do Estado do Amapá – UEAP. 

Art. 2º Esta Resolução entre em vigor na data de sua 
publicação; Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 18 de março de 2022. 
Profº Dr. Márcio Moreira Monteiro 
Presidente Interino do CONSU/UEAP 
Decreto nº 1051/2022 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIVISÃO DE APOIO AO ENSINO 

COLEGIADO DE ENGENHARIA DE PESCA 

SETOR DE LABORATÓRIOS 

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 661/2022- CONSU/UEAP 

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO 
DE ORGANISMOS AQUÁTICOS (LANEX) 

MACAPÁ-AP 2022

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIVISÃO DE APOIO AO ENSINO 

COLEGIADO DE ENGENHARIA DE PESCA 

SETOR DE LABORATÓRIOS 

Prof.a Dra. Kátia Paulino dos Santos 
Reitora 

Para PPC de 15 semanas
Presente no PPC Cadastro no SIGAA Créditos

15 13 1

30 25 2

45 38 3

60 50 4

75 63 5

90 75 6

105 88 7

120 100 8

135 113 9

150 125 10

175 146 11

200 167 12
 
Art. 3º- Estes ajustes nas cargas horárias ocorrerão 
somente no SIGAA, ficando dispensada a revisão 
das matrizes curriculares dos PPC’s já aprovados na 
Instituição; 

Art. 4º- Os PPC’s que se encontram em tramitação e 
ainda não aprovados devem indicar, em cada componente 
curricular, tanto a carga horária em hora-aula com duração 
de 50 minutos, como a carga horária convertida que será 
cadastrada no SIGAA;

Parágrafo Único: Os componentes curriculares como 
ATP/ACC; Práticas como componente curricular; Estágio 
Supervisionado; TCC e UCEX devem constar em hora-
aula com duração de 60 minutos e não precisam de 
conversão; 

Art. 5º- Esta Resolução deverá ser apensada aos 
processos de PPC dos cursos aprovados para eventuais 
processos de avaliação para processo de reconhecimento 
do Curso por parte do Conselho Estadual de Educação- 
CEE-AP, revisão, consolidação, acompanhamento e 
regulação.

Art. 6º- Esta Resolução entre em vigor na data de sua 
publicação; Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Sala do Conselho Superior Universitário, em Macapá-AP, 
18 de março de 2022. 
Profº Dr. Márcio Moreira Monteiro 
Presidente Interino do CONSU/UEAP 
Decreto nº 1051/2022 

HASH: 2022-1209-0011-3837

RESOLUÇÃO Nº 661/2022 - CONSU/UEAP 

Aprova a criação do Laboratório de Nutrição- LANEX da 
Universidade do Estado do Amapá 

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
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objetiva preparar e contribuir para formação complementar 
de alunos de graduação do curso de Engenharia de Pesca 
e demais cursos relacionados à produção de alimentos. 
Serão conduzidos projetos de pesquisa e extensão 
relacionados a experimentos de nutrição e desempenho 
de organismos aquáticos. Além de instruir e colaborar 
na educação dos profissionais das áreas de Ciências 
Agrárias, Piscicultura e produção de alimentos.

2. JUSTIFICATIVA 

A produção pesqueira total do Brasil destaca-se pela 
estagnação da pesca, a ampla divulgação dos benefícios 
do pescado como alimento saudável e a expansão da 
aquicultura, cujo mercado é estimado em US$ 1,35 bilhão 
(XIMENES, 2021). A aquicultura cresceu fortemente a 
partir da década de 2000 e, assim, o aumento do consumo 
de pescado tem sido sustentado pela aquicultura (FAO, 
2020). A expectativa é que o mercado continue nesta 
perspectiva positiva, sempre com forte demanda por 
alimentos mais saudáveis. O desafio agora é potencializar 
a produção e reduzir os custos, para que o produto chegue 
mais acessível até o consumidor final. 

Quando a indústria pesqueira já enfrentava os reflexos da 
sobre-exploração dos estoques marinhos e continentais 
tradicionais, houve a necessidade de intervenção técnico-
científica em aquicultura, pesca e tecnologia do pescado, 
além de atividades de pesquisa, ensino e extensão. Desta 
forma, foi criado o curso de Bacharelado em Engenharia 
de Pesca em Macapá-AP, que tem como viés principal a 
exploração de recursos aquáticos continentais. 

O Curso de Engenharia de Pesca no estado do Amapá 
surgiu a partir do momento histórico em que o Governo 
do Estado criou a Universidade do Estado do Amapá 
(UEAP), Lei nº. 0969, de 31/03/2006 e instituída pela Lei 
nº. 0996, de 31/05/2006 (PPC-EPE, 2020). Dentro de um 
processo desenvolvimentista, portanto, é necessária a 
participação da Universidade na preparação de mão de 
obra especializada para o setor pesqueiro. 

Motivados pelo anseio de desenvolver a formação 
profissional qualificada e que atenda às futuras demandas 
da sociedade, além da socioeconomia em âmbito regional 
e nacional, faz-se necessária a criação de laboratórios 
modernos e atualizados a serem utilizados no apoio às 
práticas de pesquisa, que possibilitem realizações de 
ações associadas ao ensino e extensão. Além disso, o 
curso é regularmente avaliado pelo Conselho Estadual de 
Educação, que tem como um dos critérios de avaliação a 
apresentação de uma infraestrutura moderna, conforme 
recomendado pela Resolução CNE/CES nº 2 de 17 de 
junho de 2007, para obtenção de registro e autorização 
de funcionamento.

3. MISSÃO E VISÃO DO LABORATÓRIO 

3.1. MISSÃO 

Prof.a Dra. Marcela Nunes Videira 
Vice-Reitora 

Prof. Dr. Marcelo Silva Andrade 
Pró-Reitor de Graduação 

Prof.a Dra. Raimunda Kelly Silva Gomes 
Pró-Reitora de Extensão 

Prof. Dr. Gabriel Araújo da Silva 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Prof. Dr. Márcio Moreira Monteiro 
Pró-Reitor de Planejamento e Administração 

Prof. Me. Márcio Cunha Ferreira 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Engenharia 
de Pesca 

Prof.a Dra. Maria Danielle Figueiredo Guimarães Hoshino 
Professora responsável pela criação do Projeto do 
Laboratório de Nutrição e Experimentação de Organismos 
Aquáticos (LANEX) 

MACAPÁ-AP 2022
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1. APRESENTAÇÃO 

O Laboratório de Nutrição e Experimentação de 
Organismos Aquáticos (LANEX) fará parte do Colegiado 
de Engenharia de Pesca, da Universidade do Estado 
do Amapá (UEAP), Campus Macapá-AP. O Laboratório 
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projetos de pesquisa, fortalecendo os grupos de pesquisa, 
aumentando assim a possibilidade de ofertas de cursos 
de pós-graduação; 

b) Execução de atividades de extensão, visando à melhoria 
da qualidade de vida das comunidades envolvidas com 
a aquicultura, visando à multiplicação de mão de obra 
especializada, capaz de resolver os problemas do dia-
a-dia profissional (sobretudo os ligados às atividades de 
Aquicultura), de acordo com a realidade da nossa região; 

c) Realização de atividades curriculares e extracurriculares 
de ensino (monografias, trabalhos de conclusão de curso, 
estágios e aulas práticas na área de aquicultura), assim, 
estando ligados à formação e inserção de profissionais 
qualificados no mercado de trabalho; 

d) Realização de cursos, oficinas e palestras sobre temas 
relacionados à Aquicultura com a comunidade acadêmica 
da UEAP e usuários externos; 

e) Prestação de serviço à sociedade ou entes particulares, 
através de convênios ou execução de consultorias. 

8. LINHAS DE PESQUISA 

As linhas de pesquisas do LANEX estão articuladas com 
as linhas de pesquisa do Curso de Engenharia de Pesca 
da UEAP, que são: 

a) Aquicultura; 

b) Avaliação de alimentos para peixes;

c) Determinação de exigências nutricionais de organismos 
aquáticos; 

d) Exigência nutricional e manejo de reprodutores de 
peixes; 

e) Inovações sociotecnológicas e ações extensionistas. 

9. GRUPOS DE PESQUISA DOS USUÁRIOS 

Ecologia e Manejo de Organismos e Ambientes Aquáticos 
- EMOA. 

Sanidade de Organismos Aquáticos na Amazônia - SOAA. 

10. ATIVIDADES PREVISTAS PARAA EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA 

a) Ofertar cursos de extensão, curso de atualização e 
capacitação profissional relacionadas à Aquicultura e 
produção sustentável, para técnicos, produtores locais e 
alunos em geral; 

b) Auxiliar didaticamente nos eventos técnico-científicos 
para socialização de experiências e aperfeiçoamento; 

A principal missão do LANEX é promover e difundir 
conhecimento, por meio de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, com foco em Nutrição e Produção 
de Organismos Aquáticos. Além de viabilizar tecnologia 
de produção aquícola sustentável, colaborando com as 
políticas do Estado do Amapá e em benefício da sociedade 
brasileira. 

3.2. VISÃO 

Ser reconhecido como um laboratório comprometido 
com a formação acadêmica e difusão do conhecimento 
científico e tecnológico, por meio da qualidade dos 
trabalhos, atividades desenvolvidas e na valorização 
ambiental, social e econômica.

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

O Laboratório tem por objetivo promover e difundir, sob 
diversos aspectos, o conhecimento sobre experimentação 
em aquicultura, trabalhando com organismos aquáticos 
continentais. Além disso, visa o aprimoramento das 
técnicas de cultivo, levando em consideração a elaboração 
de dietas, parâmetros de qualidade da água, parâmetros 
bioquímico sanguíneo e enzimático e de desempenho 
zootécnico animal. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar pesquisas nas áreas de avaliação nutricional 
de organismos aquáticos e Aquicultura, desenvolvendo 
atividades científicas em colaboração com outros setores 
da própria UEAP, fortalecendo os grupos de pesquisa e 
possibilidade de ofertas de cursos de pós-graduação; 
- Assessorar e repassar informações a outros setores da 
comunidade, visando à melhoria da qualidade de vida das 
comunidades envolvidas com a aquicultura, com mão de 
obra condizente com a realidade da nossa região; 
- Ministrar aulas práticas de disciplinas de aplicação e 
profissionalizantes aos alunos de graduação do Curso 
de Engenharia de Pesca da UEAP, preparando-os para o 
mercado de trabalho; 
- Prestar serviço à sociedade ou entes particulares, 
através de convênios ou execução de consultorias; 
- Desenvolver novas áreas de atuação, adequando-se 
aos avanços da ciência e tecnologia.

5. CURSO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO DO 
LABORATÓRIO Curso de Bacharelado em Engenharia 
de Pesca. 

6. SERVIDORA INDICADA PARA COORDENAR O 
LABORATÓRIO Nome: Prof.a Dra. Maria Danielle 
Figueiredo Guimarães Hoshino. 

7. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ENSINO DE 
GRADUAÇÃO 

a) Este laboratório será destinado para execução de 
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c) Desenvolver atividades de extensão, como consultas e 
visitas técnicas a propriedades. 

11. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

11.1. DOCENTES USUÁRIOS, ESPECIALIDADE DOS 
TÉCNICOS RESPONSÁVEIS 

Prof.a Dra. Maria Danielle Figueiredo Guimarães 
Hoshino (Coordenadora / Docente - Doutorado em 
Biodiversidade Tropical); 

Prof.a Dra. Luiza Prestes de Souza (Docente - Doutorado 
em Ecologia Aquática e Pesca); 

Prof. Dr. Gabriel Araújo da Silva (Docente - Doutorado 
em Desenvolvimento de Medicamentos); 

Prof.a Ma. Rafaela Franco de Araújo (Docente / Licença 
para cursar doutorado); Me. João Gabriel Rosário da 
Luz (Técnico em Laboratório – Engenharia de Pesca, 
Mestrado em Ciências Ambientais).

12. INFRAESTRUTURA 

12.1. ESPAÇO FÍSICO 

É necessário uma estrutura física e instalações destinadas 
à experimentação de organismos aquáticos em trabalhos 
desenvolvidos pelo LANEX. Este espaço deverá ser 
dividido em dois ambientes: Salão de experimentação 
com instalação elétrica, sistema de recirculação de 
água, sistema de aeração, fornecimento de água doce e 
drenagem; e sala de manipulação: com ar condicionado, 
bancada e pia. 

12.2. MOBILIÁRIO 

O LANEX já possui mobiliário a ser destinado ao espaço 
onde o laboratório será instalado, como: 02 mesas de 
escritório, 02 cadeiras de escritório e 01 armário para 
documentos. 

Mobiliário complementar a ser solicitado: 01 mesa 
de manipulação, 4 banquetas e 01 armário para 
armazenamento de insumos. 

12.3. EQUIPAMENTOS 

O LANEX apresenta os seguintes equipamentos, 
conforme quadro abaixo: 

Item Especificação técnica Quant
idade Unidade

1 Balança eletrônica analítica - 220g 01 UN

2 Bandejas plásticas 24 UN

3 Microscópios óptico comum 03 UN

4 Incubadoras para ovos de peixes, 
capacidade de 200 litros 10 UN

5 Incubadoras para ovos de peixes, 
capacidade de 60 litros 10 UN

Em atuação junto ao Núcleo de Desenvolvimento 
Territorial Sustentável (Nutex) dos Territórios Amazônicos 
Amapaenses, o Projeto Economias Comunitárias 
Inclusivas está em processo de aquisição de 
equipamentos, insumos e prestação de serviços no valor 
de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), 
financiado pelo Fundo JBS pela Amazônia. Os itens a 
serem adquiridos serão: 

Item Especificação técnica Quant
idade Unidade

1 Balança eletrônica digital - 35 kg 01 UN

2 Caixa d’água 1000 L 01 UN

3 Caixa d’água 2000 L 02 UN

4 Soprador de ar - 1,5 CV 01 UN

5 Freezer horizontal 2 portas 01 UN

6 Estufa de secagem e esterilização - 
40 L - 200°C 01 UN

7 Peletizadora 01 UN

8 Extrusora 01 UN

Além disso, será necessário realizar a aquisição de 
equipamentos, como: medidor multiparâmetros (pH, 
oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade, sólidos 
dissolvidos totais e turbidez), caixas de polietileno com 
volume de 250 L, reservatório de água de 20 L, centrífuga 
para tubos, disco de secchi, caixa para transporte de 
peixe vivo e computador. 

12.4. MATERIAL DE CONSUMO 

Será necessário adquirir insumos para atividade regular 
do laboratório, como: kit de análise de água, larvas de 
peixe, ingredientes para elaboração de ração, premix, 
telas, mangueira, balde, basquetas, puçá para coletar 
larvas e peixes, potes de 250 e 500 ml, vidrarias (placas 
de petri, becker, etc.), tubos falcon, lâmina, bisturis, 
pinças, tesouras, facas, álcool, formol, ácido clorídrico, 
ácido acético glacial, parafina, xilol, benzocaína e óxido 
de crômio. 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O LANEX pretende ser uma unidade de qualidade que 
dentro da sua realidade irá oportunizar uma formação 
que envolva os acadêmicos, por meio da busca pelo 
conhecimento, acompanhando as atividades diárias, 
trocas de ideias, bem como as dificuldades enfrentadas. 
Além disso, a possibilidade de laboratórios com melhor 
infraestrutura e tecnologia é fundamental para que a 
comunidade acadêmica possa executar as atividades de 
projetos de pesquisa e extensão. 

REFERÊNCIAS 
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Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 
Bacharelado em Engenharia de Pesca (2020/2023). 
Núcleo Docente Estruturante de Engenharia de Pesca, 
instruído através da portaria n° 126/2016 – UEAP. 

RESOLUÇÃO Nº 662/2022 – CONSU/UEAP

Altera os códigos de vaga dos docentes da Universidade do Estado do Amapá admitidos pelos Editais nº 016/2011 
e 043/2013 e redimensiona os parâmetros de codificação de vaga dos futuros docentes que serão admitidos via 
Concurso Público na Universidade do Estado do Amapá e dá outras providências.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do Estado do Amapá – CONSU/UEAP, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário,

CONSIDERANDO ser competência específica do CONSU a deliberação sobre a criação de cargos de pessoal docente 
e não docente, decorrentes de questões dispostas em Lei específica, no Estatuto da UEAP e no Regimento Geral da 
UEAP, conforme Art. 10, inciso VIII do Estatuto da UEAP.

CONSIDERANDO a dinâmica fluída das matrizes curriculares dos cursos superiores e as recorrentes alterações de 
atribuições dos docentes da Educação Superior, no que se refere as suas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Administração, 

CONSIDERANDO a deliberação do plenário na LXXXIII Reunião Extraordinária do Conselho Superior Universitário, 
ocorrida no dia 24 de janeiro de 2019, que instaurou a comissão de Estudo de Dimensionamento dos Códigos de Vaga 
Docente na UEAP, instituída pela Portaria nº. 007/2019 que atuou junto a todos os Colegiados de Curso e Docentes da 
Comunidade Universitária,

CONSIDERANDO o Processo nº. 0022.0265.1202.0122/2021 aprovado na Câmara de Graduação e Extensão, na 
Câmara de Legislação e Normas e no plenário do egrégio Conselho Superior da Universidade do Estado do Amapá, na 
CXIX Reunião Extraordinária do Conselho Superior Universitário, ocorrida em 09 de março de 2022, 

RESOLVE:

Art. 1º Redimensionar os códigos de vaga de todos os docentes efetivos da Universidade do Estado do Amapá – 
UEAP admitidos pelos Editais nº. 016/2011 e 043/2013, inclusive as vagas ociosas, vagas criadas e alteradas após 
implementação de novas matrizes curriculares e novos cursos de graduação, bem como as vagas preenchidas 
provisoriamente por docentes temporários, que passam a vigorar conforme anexo único desta Resolução.

§1º O conceito de matérias e disciplinas a serem ministradas pelos docentes da UEAP, que se refere o §2º do Art. 4º da 
Lei Estadual nº 1301/2009, passa a ser entendido como intrínseco e indissociável das ÁREAS DE CONHECIMENTO e 
ESPECIFICIDADES de cada vaga dispostas no Anexo Único desta Resolução, posto que estas definições foram objeto 
de apreciação colegiada e aprovação nas suas unidades de origem.

§2º O preenchimento das vagas docentes ocupadas simultaneamente deve estar em consonância com os limites 
impostos pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, bem como a capacidade financeira do Estado, nos 
termos do Art. 16 da Lei Estadual nº. 1301/2009 e alterações posteriores, bem como legislação correlata aplicável.

§3º A presente resolução, bem como sua consolidação com suas futuras alterações, é o documento institucional que 
satisfaz a exigência do Art. 54 da Lei Estadual nº. 1743/2013.

Art. 2º Os códigos de vaga que vierem a ser criados no futuro em decorrência de alterações de matriz curricular ou 
criação de novos cursos de graduação devem ser submetidos ao CONSEPE e, na sua ausência, ao Conselho Superior 
Universitário que, por meio da Câmara de Graduação e Extensão, irá viabilizar os mecanismos de alteração ou inclusão 
no Anexo Único desta resolução, conforme o caso.
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Art. 3º Os pedidos de inclusão/alteração de códigos de vaga devem ser encaminhados pelos Colegiados de Curso (ou 
unidades acadêmicas) responsáveis e devem conter, obrigatoriamente:

a) Ata deliberativa contendo o tipo de vaga a ser criada/alterada com sua respectiva justificativa.

b) Informação explícita sobre o titular da vaga ou se é novo provimento, em qualquer caso.

c) Enquadramento na respectiva área de conhecimento (ABRANGÊNCIA), no máximo até o terceiro nível da tabela de 
área de conhecimento da CAPES, ou documento que vier a suceder.

d) Informação detalhada sobre a ESPECIFICIDADE da vaga com sua descrição operacional no padrão adotado por 
esta resolução.

§1º Não pode a unidade acadêmica demandante limitar ou restringir quais serão as matérias, disciplinas, componentes 
curriculares ou atividades da vaga pleiteada, devendo se deter a deixar o campo ESPECIFICIDADE/DESCRIÇÃO com 
a maior circunscrição possível dentro do âmbito da ABRANGÊNCIA escolhida como predominante.

§2º O CONSEPE ou, na sua ausência, a Câmara de Graduação e Extensão do CONSU, irá deliberar sobre a inclusão/
alteração exclusivamente no que se refere ao cumprimento do disposto no Art. 3º e apenas após a aprovação do 
curso no Conselho Superior Universitário, caso a inclusão/alteração seja decorrente da implantação de novos cursos/
programas.

§3º A criação e oferta de pós-graduação em nível de Especialização e MBA (cursos lato sensu), bem como pós-
graduação em nível de Mestrado e Doutorado (cursos stricto sensu) não se configuram como justificativa suficiente 
para criação/alteração de vagas.

§4º Se cumpridos todos os requisitos do Art. 3º desta resolução, compete ao CONSEPE ou, na sua ausência, à Câmara 
de Graduação e Extensão, a atribuição do NÚMERO GERAL DA VAGA e da REFERÊNCIA DA VAGA, conforme 
codificação padrão adotada nesta resolução.

§5º A codificação padrão a que se refere o parágrafo anterior é uma chave primária de cinco caracteres onde as três 
primeiras letras indicam o curso/unidade de lotação, e os dois últimos dígitos indicam o número da vaga.

§6º Nas colunas ÁREA DE CONHECIMENTO e ESPECIFICIDADE, o texto após a expressão “incluso:” representa as 
variâncias decorrentes de fusões de áreas de conhecimento nos Editais nº 016/2011 e 043/2013, devendo estas vagas 
serem revisadas pelas unidades acadêmicas responsáveis, após a vacância do docente atual.

§7º As vagas ocupadas por docentes efetivos que estejam fora da unidade de lotação da respectiva ÁREA DE 
CONHECIMENTO, conforme tabela de área de conhecimento da CAPES, ou documento que vier a suceder, o docente 
efetivo pode optar por permanecer na unidade de lotação atual ou migrar para a unidade de lotação adequada. Em 
qualquer caso, estas vagas devem ter seu código transferido para a unidade de lotação correta, após a vacância do 
docente que a ocupava.

Art. 3º Em nenhuma circunstância haverá docente EXCLUSIVO para pós-graduação, ainda que stricto sensu. 

§1º Todo docente da UEAP deve assumir pelo menos 01 (um) componente curricular no ensino de graduação referente 
a sua área de conhecimento.

§2º É responsabilidade coletiva e solidária de todos os integrantes dos órgãos colegiados que distribuem e aprovam os 
componentes curriculares que devem ser cumpridos pelos docentes de suas unidades de lotação o fiel cumprimento 
do disposto no parágrafo anterior e no caput, não sendo aceitas exceções.

Art. 4º Todos os concursos públicos para docentes efetivos devem seguir fielmente os parâmetros estabelecidos nesta 
resolução na oferta de suas vagas.

Art. 5º Para fins pedagógicos e acadêmicos, os efeitos da nova codificação entram em vigor no primeiro semestre letivo 
imediatamente subsequente a publicação desta resolução, revogando-se todas as disposições em contrário.

Art. 6º Para fins administrativos, a presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas 
as disposições em contrário, devendo o quantitativo aprovado nos Anexo Único desta Resolução ser encaminhado ao 
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Executivo Estadual para solicitação de alteração do Anexo I da Lei Estadual nº. 1301/2009, toda vez que exceder o 
que estiver disposto no texto legal.

Parágrafo único. Os componentes curriculares correlatos, previstos em cada código de vaga, se referem aos 
componentes determinados pelos colegiados de curso, ou unidade acadêmica que vier a suceder, que melhor atendam 
às necessidades do fluxo de integralização curricular do curso, conforme discriminação nos projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação aprovados pelo CONSU/UEAP.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em Macapá-AP, 02 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ

CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 662/2022 – CONSU/UEAP

CÓDIGO DA 
VAGA

ÁREA DE CONHECIMENTO 
(ABRANGÊNCIA) ESPECIFICIDADE (DESCRIÇÃO) LOTAÇÃO DE 

REFERÊNCIA

EAG-01 10702008 GEOFÍSICA Cartografia; sensoriamento remoto; topografia; 
geomorfologia; e os componentes curriculares correlatos. Engenharia Agronômica

EAG-02 20100000 BIOLOGIA GERAL Ecologia, zoologia e os componentes curriculares 
correlatos. Engenharia Agronômica

EAG-03 20300000 BOTÂNICA (Ênfase: 
Ciências Agrárias)

Matologia; morfologia externa; anatomia vegetal; 
taxonomia vegetal; fisiologia vegetal, sistemática vegetal 

e os componentes curriculares correlatos.
Engenharia Agronômica

EAG-04 20800002 BIOQUÍMICA (Ênfase: 
Ciências Agrárias)

Química Geral, Bioquímica e os componentes 
curriculares correlatos. Engenharia Agronômica

EAG-05 30704065 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Legislação agrária e ambiental; ética e legislação 

profissional aplicada às ciências agrárias; avaliação e 
perícias rurais e os componentes curriculares correlatos.

Engenharia Agronômica

EAG-06 50101005 CIÊNCIA DO SOLO 
(FERTILIDADE)

Química do solo; microbiologia e bioquímica do solo; 
fertilidade do solo e adubação e os componentes 

curriculares correlatos.
Engenharia Agronômica

EAG-07 50101005 CIÊNCIA DO SOLO 
(GÊNESE)

Gênese, morfologia e classificação dos solos; física do 
solo; manejo e conservação do solo; geologia aplicada à 

pedologia e os componentes curriculares correlatos.
Engenharia Agronômica

EAG-08 50102001 FITOSSANIDADE
Fitopatologia; Entomologia agrícola; Parasitologia 

agrícola; Microbiologia agrícola; Defesa fitossanitária e os 
componentes curriculares correlatos.

Engenharia Agronômica

EAG-09 50103008 FITOTECNIA (MANEJO)
Manejo e tratos culturais; Produção e beneficiamento 
de sementes; Produção de mudas e os componentes 

curriculares correlatos.
Engenharia Agronômica

EAG-10 50103008 FITOTECNIA 
(MECANIZAÇÃO)

Mecanização agrícola; Máquinas e implementos agrícolas 
e os componentes curriculares correlatos. Engenharia Agronômica

EAG-11 50103008 FITOTECNIA 
(MELHORAMENTO)

Genética básica; Melhoramento vegetal; Melhoramento 
de plantas forrageiras e produção de sementes e os 

componentes curriculares correlatos.
Engenharia Agronômica

EAG-12 50104004 FLORICULTURA, 
PARQUES E JARDINS

Floricultura; Parques e jardins; Arborização em vias 
públicas e componentes curriculares correlatos. Engenharia Agronômica

EAG-13 50106007 EXTENSÃO RURAL Extensão rural; Sociologia rural; Desenvolvimento rural e 
os componentes curriculares correlatos. Engenharia Agronômica

EAG-14 50201000 SILVICULTURA Silvicultura tropical; práticas silviculturais; sistemas 
agroflorestais e os componentes curriculares correlatos; Engenharia Agronômica

EAG-15 50302000 ENGENHARIA DE ÁGUA 
E SOLO

Fenômenos de transporte; Agrometerologia; Hidrologia; 
Manejo de bacias hidrográficas; Irrigação e drenagem e 

os componentes curriculares correlatos.
Engenharia Agronômica
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EAG-16
50303007 ENGENHARIA DE 

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS

Pré-processamento de produtos agrícolas; 
Armazenamento de produtos agrícolas; Transferência 

de produtos agrícolas; Processamentos de produtos de 
origem vegetal e afins; beneficiamento e armazenamento 

de grãos e afins; Ciência de alimentos; tecnologia de 
processamentos e beneficiamentos de produtos de 

origem animal e os componentes curriculares correlatos.

Engenharia Agronômica

EAG-17 50304003 CONSTRUÇÕES RURAIS 
E AMBIÊNCIA

Assentamento rural; Engenharia de construções rurais; 
Saneamento rural; Energização rural; Instalações para 
produção animal; Ciência e tecnologia dos materiais; 
Mecânica dos sólidos e os componentes curriculares 

correlatos.

Engenharia Agronômica

EAG-18
50402005 GENÉTICA E 

MELHORAMENTO DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS

Genética básica; Melhoramento animal e os 
componentes curriculares correlatos. Engenharia Agronômica

EAG-19 50404008 PASTAGEM E 
FORRAGICULTURA

Avaliação, produção e conservação de forragens; 
Manejo e conservação de pastagens; Fisiologia de 

plantas forrageiras; Toxicologia e plantas tóxicas e os 
componentes curriculares correlatos.

Engenharia Agronômica

EAG-20 50405004 PRODUÇÃO ANIMAL 
(ANIMAIS DE GRANDE PORTE)

Criação e manejo de animais de grande porte e 
componentes curriculares correlatos. Engenharia Agronômica

EAG-21 50405004 PRODUÇÃO ANIMAL 
(ANIMAIS DE PEQUENO PORTE)

Ecologia dos animais domésticos e etologia; Criação e 
manejo de animais de pequeno porte e componentes 

curriculares correlatos.
Engenharia Agronômica

EAG-22 50405004 PRODUÇÃO ANIMAL 
(AQUICULTURA)

Criação e manejo de animais aquáticos e componentes 
curriculares correlatos. Engenharia Agronômica

EAG-23 60310006 ECONOMIAS AGRÁRIA E 
DOS RECURSOS NATURAIS

Economia Rural, Administração rural, Empreendedorismo 
e agroindústria; Empreendedorismo e agronegócios, e os 

componentes curriculares correlatos.
Engenharia Agronômica

EAM-01 10700005 GEOCIÊNCIAS 
(GEOFÍSICA)

Geologia Ambiental, Sensoriamento Remoto, 
Geomorfologia, Pedologia e os componentes curriculares 

correlatos.
Engenharia Ambiental

EAM-02 10700005 GEOCIÊNCIAS 
(GEOLOGIA)

Hidrogeologia, Hidrogeoquímica e os componentes 
curriculares correlatos. Engenharia Ambiental

EAM-03 10703004 METEOROLOGIA 
(Climatologia)

Meteorologia, Climatologia e os componentes curriculares 
correlatos. Engenharia Ambiental

EAM-04 10703004 METEOROLOGIA (Conforto 
Ambiental)

Conforto ambiental, modelagem matemática, gestão e 
tecnologia de tratamento de efluentes gasosos, dispersão 
de poluentes e os componentes curriculares correlatos.

Engenharia Ambiental

EAM-05 30701007 RECURSOS HÍDRICOS Hidrologia, Hidráulica, Drenagem, Manejo de bacias 
hidrográficas e os componentes curriculares correlatos. Engenharia Ambiental

EAM-06 30703000 SANEAMENTO BÁSICO

Saneamento ambiental, tratamento de águas residuárias, 
tratamento de água, drenagem de águas pluviais, gestão 
de recursos hídricos, poluição hídrica e os componentes 

curriculares correlatos.

Engenharia Ambiental

EAM-07 30704006 SANEAMENTO 
AMBIENTAL

Licenciamento ambiental, auditoria e perícia ambiental e 
os componentes curriculares correlatos. Engenharia Ambiental

EAM-08 90193000 ENGENHARIA/
TECNOLOGIA/GESTÃO

Ecologia, Ecologia aplicada, Biologia ambiental, Gestão 
ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais e os 

componentes curriculares correlatos.
Engenharia Ambiental

EAM-09 30102022 ESTRUTURAS

Desenho Técnico; Desenho Técnico Digital; Construções 
Rurais; Estrutura de Madeira; Mecânica Técnica, 

Resistência dos Materiais, Geotecnia Ambiental e os 
componentes curriculares correlatos.

Engenharia Ambiental

EFL-01 5.02.01.00-0 Silvicultura

Introdução à Ciência Florestal; Silvicultura Tropical; 
Práticas Silviculturais; Sistemas Agroflorestais, 

Mecanização e Exploração Florestal; e os componentes 
curriculares correlatos.

Engenharia Florestal

EFL-02 5.02.01.04-2 Silvicultura (Sementes 
Florestais)

Sementes Florestais; Viveiros Florestais; Ecologia 
Básica; Ecologia Florestal; e os componentes curriculares 

correlatos.
Engenharia Florestal

EFL-03 5.02.01.08-5 Silvicultura (Proteção 
Florestal)

Manejo Integrado de Pragas; Insetos de Interesse 
Florestal; Entomologia Florestal; Entomologia Geral; 

Pragas Florestais; e os componentes curriculares 
correlatos.

Engenharia Florestal
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EFL-04 5.02.01.03-4 Silvicultura (Genética e 
Melhoramento Florestal)

Genética Florestal; Melhoramento Florestal; Cultura de 
Tecidos Vegetais; Propagação de Essências Florestais; e 

os componentes curriculares correlatos.
Engenharia Florestal

EFL-05 5.02.01.01-8 Silvicultura (Dendrologia)

Dendrologia; Dendrologia Aplicada; Silvicultura Urbana; 
Recuperação de Áreas degradadas; Conservação 
de Áreas Silvestres; e os componentes curriculares 

correlatos.

Engenharia Florestal

EFL-06 5.02.01.00-0 Silvicultura (Nutrição 
Florestal / Solos Florestais)

Solos Florestais; Ciência do Solo; Gênese do Solo; 
Morfologia e Classificação do Solo; Química do Solo; 
Fertilidade do Solo; Conservação do Solo; Nutrição 
Mineral de Árvores e os componentes curriculares 

correlatos.

Engenharia Florestal

EFL-07 5.02.02.02-2 Manejo Florestal
(Política e Legislação Florestal)

Legislação e Política Florestal e Ambiental; Ética 
Profissional; Legislação Aplicada às Engenharias; e os 

componentes curriculares correlatos.
Engenharia Florestal

EFL-08 5.02.02.04-9 Manejo Florestal
(Dendrometria e Inventário Florestal)

Pesquisa Operacional para fins Florestais; Crescimento 
e Produção Florestal; Dendrometria; Manejo de Florestas 

Plantadas; Estatística Aplicada à Ciência Florestal; 
Experimentação Florestal; Inventário Florestal; Manejo 

Florestal; e os componentes curriculares correlatos.

Engenharia Florestal

EFL-09 5.02.02.05-7 Manejo Florestal 
(Fotointerpretação Florestal)

Geoprocessamento; Sensoriamento Remoto; 
Fotogametria; Fotointerpretação; e os componentes 

curriculares correlatos.
Engenharia Florestal

EFL-10 5.02.02.00-6 Manejo Florestal 
(Economia e Administração Florestal)

Economia; Economia Florestal; Administração Florestal; 
Empreendedorismo; Certificação Florestal; Elaboração de 

Projetos; e os componentes curriculares correlatos.
Engenharia Florestal

EFL-11

5.02.04.00-9 Tecnologia e Utilização 
de Produtos Florestais

5.02.06.00-1 Energia de Biomassa 
Florestal

Anatomia e Identificação de Produtos Florestais; 
Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira; Relações 

Água-Madeira e Secagem; Tratamento da Madeira; 
Processamento Mecânico da Madeira; Química da 

Madeira; Resinas de Madeiras; Tecnologia de Celulose 
e Papel; Tecnologia de Chapas; Energia e Biomassa 

Florestal; Biodeterioração da Madeira.

Engenharia Florestal

EFL-12 1.07.02.00-8 Geodesia e Geofísica Cartografia; Cartografia e Geodesia; Topografia; e os 
componentes curriculares correlatos. Engenharia Florestal

EPE-01 50503006 PATOLOGIA ANIMAL Patologia animal e os componentes curriculares 
correlatos. Engenharia de Pesca

EPE-02
50600001 RECURSOS PESQUEIROS 

E ENGENHARIA DE PESCA 
(Navegação)

Navegação, Extensão Pesqueira, Confecção de 
Apetrechos e Pesca, Administração e Legislação 

Pesqueira, Ética e Legislação aplicados e os 
componentes curriculares correlatos.

Engenharia de Pesca

EPE-03 50600001 RECURSOS PESQUEIROS 
E ENGENHARIA DE PESCA 

Tecnologia, beneficiamento, industrialização e 
microbiologia do pescado. Controle de qualidade na 
indústria pesqueira e os componentes curriculares 

correlatos

Engenharia de Pesca

EPE-04
50600001 RECURSOS PESQUEIROS 
E ENGENHARIA DE PESCA (Biologia 

Marinha)

Biologia marinha, interação entre os organismos 
marinhos, parâmetros ambientais e os componentes 

curriculares correlatos.
Engenharia de Pesca

EPE-05
50600001 RECURSOS PESQUEIROS 
E ENGENHARIA DE PESCA (Incluso: 

AQUICULTURA)

Engenharia aplicada a aquicultura, Resistência de 
materiais aplicados à pesca, carcinologia e aquicultura 

especial e os componentes curriculares correlatos.
Engenharia de Pesca

EPE-06 50601008 RECURSOS PESQUEIROS 
MARINHOS (Economia Pesqueira)

Economia pesqueira, manejo e conservação de recursos 
pesqueiros marinhos e os componentes curriculares 

correlatos.
Engenharia de Pesca

EPE-07 50602004 RECURSOS PESQUEIROS 
DE ÁGUAS INTERIORES

Manejo e conservação de recursos pesqueiros de águas 
interiores e os componentes curriculares correlatos. Engenharia de Pesca

EPE-08 50603000 AQUICULTURA
Ecologia de ecossistemas/aquicultura, reprodução e 

larvicultura, aquicultura especial, engenharia aplicada a 
aquicultura e os componentes curriculares correlatos.

Engenharia de Pesca

EPR-01
30400001 ENGENHARIA MECÂNICA 

(AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E 
MANUTENÇÃO)

Engenharia de manutenção, automação industrial, 
eletrotécnica, energia solar e os componentes 

curriculares correlatos.
Engenharia de Produção

EPR-02 30500001 ENGENHARIA MECÂNICA 
(PLANEJAMENTO ENERGÉTICO)

Planejamento energético, fenômenos de transportes, 
fundamentos de termodinâmica, energia da biomassa e 

os componentes curriculares correlatos.
Engenharia de Produção
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EPR-03 30505003 PROCESSOS DE 
FABRICAÇÃO

Processos, matérias, mecânica, resistência, máquinas e 
motores e os componentes curriculares correlatos. Engenharia de Produção

EPR-04
30800005 ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO (EDUCAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO)

Introdução à engenharia de produção, exercício 
profissional da engenharia de produção e estágio 

supervisionado e os componentes curriculares correlatos.
Engenharia de Produção

EPR-05
30800005 ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO (ENGENHARIA DE 
SUSTENTABILIDADE)

Engenharia de sustentabilidade, produção mais limpa, 
gestão ambiental, logística reversa, desenvolvimento 
sustentável e os componentes curriculares correlatos.

Engenharia de Produção

EPR-06
30800005 ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO (ENGENHARIA DO 
TRABALHO)

Organização do trabalho, engenharia de métodos, 
ergonomia e engenharia de segurança do trabalho e os 

componentes curriculares correlatos.
Engenharia de Produção

EPR-07
30800005 ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO (ENGENHARIA 

ORGANIZACIONAL)

Gestão de projetos, gestão do conhecimento, 
sistemas de informação gerencial, empreendedorismo, 

planejamento estratégico e gestão da inovação e os 
componentes curriculares correlatos.

Engenharia de Produção

EPR-08
30800005 ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO (SISTEMAS 
PRODUTIVOS)

Processos industriais de mineração, processos de 
produção de petróleo e gás, processos de produção 

agroindustrial, processos produtivos da indústria 
madeireira e os componentes curriculares correlatos.

Engenharia de Produção

EPR-09 30801001 GERÊNCIA DE 
PRODUÇÃO

Planejamento e controle da produção, gestão de 
operações em serviços, logística e canais de distribuição, 

instalações industriais e os componentes curriculares 
correlatos.

Engenharia de Produção

EPR-10

30801052 GARANTIA DE 
CONTROLE DE QUALIDADE 

(INCLUSO: GESTÃO DE PROJETOS, 
DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS, ÉTICA E EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO DA ENGENHARIA)

Gestão da qualidade, controle estatístico do processo e 
os componentes curriculares correlatos. Engenharia de Produção

EPR-11 30802008 PESQUISA OPERACIONAL
Pesquisa operacional, modelagem e simulação de 
sistemas produtivos e os componentes curriculares 

correlatos.
Engenharia de Produção

EPR-12

30803004 ENGENHARIA DO 
PRODUTO (INCLUSO: GESTÃO 

DE PROJETOS, GESTÃO DA 
QUALIDADE, ÉTICA E EXERCÍCIO 
DA PROFISSÃO DA ENGENHARIA)

Engenharia do produto, gestão de desenvolvimento de 
produtos e os componentes curriculares correlatos. Engenharia de Produção

EPR-13
30804000 ENGENHARIA 
ECONÔMICA (INCLUSO: 
EMPREENDEDORISMO)

Engenharia econômica, custos da produção, economia, 
gestão econômica, desenvolvimento regional, 

empreendedorismo e os componentes curriculares 
correlatos.

Engenharia de Produção

EQU-01 30102049 MECÂNICA DAS 
ESTRUTURAS

Resistência dos materiais, fenômenos de transporte, 
mecânica técnica e eletricidade aplicada e os 

componentes curriculares correlatos.
Engenharia Química

EQU-02
30601002 PROCESSOS 

INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA 
QUÍMICA

Processos industriais e projetos na engenharia química e 
os componentes curriculares correlatos. Engenharia Química

EQU-03 30602017 REATORES QUÍMICOS Cálculo de reatores, cinética e fenômeno de transporte e 
os componentes curriculares correlatos. Engenharia Química

EQU-04

30602009 OPERAÇÕES 
INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS 

PARA ENGENHARIA QUÍMICA 
(Modelagem)

Modelagem e simulação de processo, análise e controle 
de processos, instalações industriais e os componentes

curriculares correlatos.
Engenharia Química

EQU-05 30602033 OPERAÇÕES DE 
SEPARAÇÃO E MISTURA

Operações unitárias, fenômenos de transporte, 
Termodinâmica da Engenharia aplicada a Engenharia 

Química e os componentes curriculares correlatos.
Engenharia Química

EQU-06 30603005 TECNOLOGIA QUÍMICA
Tecnologia química, química inorgânica, físico-química, 

química analítica e os componentes curriculares 
correlatos.

Engenharia Química

EQU-07 30603021 ÁGUA
Química analítica com ênfase em água; fenômenos de 

transporte, operações de separação e mistura, processos 
inorgânicos e os componentes curriculares correlatos.

Engenharia Química

EQU-08 30603048 ALIMENTOS
Operações características de processos bioquímicos; 

operações de separação e mistura; tecnologia de 
alimentos e os componentes curriculares correlatos.

Engenharia Química
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EQU-09 30603188 PRODUTOS NATURAIS Operações de separação e mistura; tecnologia de óleos e 
gorduras; processos bioquímicos e orgânicos. Engenharia Química

EQU-10
30602009 OPERAÇÕES 

INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS 
PARA ENGENHARIA QUÍMICA

Balanço de massa e energia, Operações unitárias, 
Eletroquímica, Ciência dos Materiais, e disciplinas 

correlatas.
Engenharia Química

EQU-11 90300009 MATERIAIS (com ênfase 
em Engenharia Química)

Física aplicada a Ciência dos Materiais e disciplinas 
correlatas. Engenharia Química

EQU-12 10104003 MATEMÁTICA APLICADA 
(com ênfase em Engenharia Química)

Cálculo, Matemática aplicada à Engenharia Química, 
Estatística Aplicada à Engenharia Química, Química 
Teórica, Geometria Analítica aplicada à Engenharia 

Química, e disciplinas correlatas.

Engenharia Química

EQU-13
10505008 FÍSICA ATÔMICA E 
MOLECULAR (com ênfase em 

Engenharia Química)

Física Geral e Experimental, Física atômica e molecular e 
disciplinas correlatas. Engenharia Química

LCB-01 20200005 GENÉTICA Genética e os componentes curriculares correlatos.
Licenciatura em Ciências 
Naturais com Habilitação 

em Biologia

LCB-02 20300000 BOTÂNICA
Morfologia Externa; Anatomia Vegetal; Taxonomia 

Vegetal; Fisiologia Vegetal, sistemática vegetal e os 
componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em Ciências 
Naturais com Habilitação 

em Biologia

LCB-03 20400004 ZOOLOGIA (Incluso: 
Paleontologia)

Zoologia geral, manejo de fauna, paleontologia, biofísica, 
e os componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em Ciências 
Naturais com Habilitação 

em Biologia

LCB-04 20500009 ECOLOGIA
Ecologia geral, educação ambiental, áreas protegidas, 

Etnoconservação e os componentes curriculares 
correlatos.

Licenciatura em Ciências 
Naturais com Habilitação 

em Biologia

LCB-05 20600003 MORFOLOGIA

Morfologia, biologia celular, histologia e embriologia 
humana e comparada, morfofisiologia humana e 

comparada, imunologia geral, ética profissional e bioética 
e os componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em Ciências 
Naturais com Habilitação 

em Biologia

LCB-06 21200009 MICROBIOLOGIA
Microbiologia, Imunologia, biotecnologia, citologia, 

biologia celular, genética, micologia, Biossegurança, 
Parasitologia e os componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em Ciências 
Naturais com Habilitação 

em Biologia

LCB-07
90201000 ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA (Ênfase: ENSINO DE 

CIÊNCIAS/BIOLOGIA)

Prática Pedagógica, Estágio Supervisionado, Metodologia 
do ensino de ciências, metodologia do ensino de biologia 

e os componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em Ciências 
Naturais com Habilitação 

em Biologia

LFL-01 70101000 HISTÓRIA DA FILOSOFIA Filosofia Antiga, Filosofia medieval, filosofia geral e os 
componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Filosofia

LFL-02 70102007 METAFÍSICA Metafísica, filosofia contemporânea, filosofia geral e os 
componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Filosofia

LFL-03 70103003 LÓGICA Lógica, filosofia da linguagem e os componentes 
curriculares correlatos. Licenciatura em Filosofia

LFL-04 70104000 ÉTICA (Incluso: FILOSOFIA 
POLÍTICA)

Ética, Filosofia Política e os componentes curriculares 
correlatos. Licenciatura em Filosofia

LFL-05 70105006 EPISTEMOLOGIA Teoria do conhecimento, Filosofia Moderna, filosofia geral 
e os componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Filosofia

LFL-06 70801010 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO Filosofia da educação, laboratório de ensino em filosofia, 
filosofia geral e os componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Filosofia

LLE-01 80200001 LETRAS (LÍNGUA E 
LITERATURA ESPANHOLA)

Língua estrangeira moderna - espanhol, literatura 
espanhola, literatura hispânica e os componentes 

curriculares correlatos.
Licenciatura em Letras

LLE-02 80200001 LETRAS (LÍNGUA E 
LITERATURA FRANCESA)

Língua estrangeira moderna - francês, literatura francesa, 
literatura francófona e os componentes curriculares 

correlatos.
Licenciatura em Letras

LLE-03 80200001 LETRAS (LÍNGUA E 
LITERATURA INGLESA)

Língua estrangeira moderna - inglês, literatura norte-
americana, literatura inglesa e os componentes 

curriculares correlatos.
Licenciatura em Letras

LLE-04 80200001 LETRAS (METODOLOGIAS 
DA LÍNGUA ESTRANGEIRA)

Metodologia do ensino de LE, avaliação em LE, 
língua, didática das línguas, cultura e civilização e os 

componentes curriculares correlatos.
Licenciatura em Letras

LLP-01 70807051 EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
LIBRAS LIBRAS e os componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Letras
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LLP-02 80100007 LINGUÍSTICA Teoria e análise linguística, sociolinguística e dialetologia 
e os componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Letras

LLP-03 80200001 LETRAS (LÍNGUA 
PORTUGUESA)

Língua portuguesa e os componentes curriculares 
correlatos. Licenciatura em Letras

LLP-04 80200001 LETRAS (LITERATURA) Teoria literária, literatura brasileira, outras literaturas 
vernáculas e os componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Letras

LLP-05 80200001 LETRAS (METODOLOGIAS 
DA LÍNGUA MATERNA)

Metodologia do ensino de LM, avaliação em LM, língua e 
os componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Letras

LMT-01 10100008 MATEMÁTICA

Análise funcional, análise complexa, análise funcional 
não-linear, equações diferenciais ordinárias, equações 

diferenciais parciais e os componentes curriculares 
correlatos.

Licenciatura em 
Matemática

LMT-02 10202005 ESTATÍSTICA
Fundamentos da estatística, estatística básica, estatística 

aplicada, estatística inferencial e os componentes 
curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Matemática

LMT-03 90201000 ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

História da Matemática, Educação Matemática, 
Etnomatemática, Metodologia do Ensino de Matemática, 
Pressupostos e Fundamentos Teórico-Metodológicos do 

Ensino da Matemática e os componentes curriculares 
correlatos.

Licenciatura em 
Matemática

LMT-04 10101004 ALGEBRA Álgebra, conjuntos, lógica matemática, teoria dos 
números e os componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Matemática

LMT-05 10103007 GEOMETRIA E 
TOPOLOGIA

Geometria plana, geometria espacial, fundamentos da 
geometria, geometria diferencial e os componentes 

curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Matemática

LMT-06 10501002 FÍSICA GERAL Física Geral e Experimental; Física Teórica; Fìsica 
Aplicada e os componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Matemática

LMT-07 10304002 SISTEMA DE 
COMPUTAÇÃO

Hardware, Software e Aplicativos, Arquitetura de sistemas 
de computação, Software Básico, Teleinformática, 

Tecnologias Educacionais, Lógica Computacional e os 
componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Matemática

LMT-08
10100008 MATEMÁTICA (Incluso: 

MATEMÁTICA/ESTATÍSTICA 
APLICADA A ENGENHARIA QUÍMICA)

Cálculo, estatística aplicada, álgebra, geometria analítica 
aplicável à engenharia química e os componentes 

curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Matemática

LMT-09 TECNOLOGIA EDUCACIONAIS Tecnologia aplicada à Educação, Educação a distância, 
Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado.

Licenciatura em 
Matemática

LMU-01 80303005 MÚSICA (Composição)
Componentes de formação musical geral, Teoria musical, 

composição musical e os componentes curriculares 
correlatos.

Licenciatura em Música

LMU-02 80303005 MÚSICA (Etnomusicologia/
Musicologia)

História da Música, História da Música Brasileira, Música 
Popular Brasileira, Música e Cultura Popular e os 

componentes curriculares correlatos.
Licenciatura em Música

LMU-03 80303005 MÚSICA (Educação 
Musical)

Prática Pedagógica, Estágio Supervisionado, Educação 
Musical, Metodologia do Ensino da Música e os 

componentes curriculares correlatos.
Licenciatura em Música

LMU-04 80303005 MÚSICA (Incluso: FLAUTA 
DOCE)

Teoria, prática e ensino de flauta doce e os componentes 
curriculares correlatos. Licenciatura em Música

LMU-05 80303005 MÚSICA (Incluso: PIANO) Teoria, prática e ensino de piano e os componentes 
curriculares correlatos. Licenciatura em Música

LMU-06 80303005 MÚSICA (Incluso: VIOLÃO) Teoria, prática e ensino de violão e os componentes 
curriculares correlatos. Licenciatura em Música

LMU-07 80303048 CANTO (Incluso: 
REGÊNCIA)

Canto, Canto Coral, Regência Coral, Prática em Conjunto 
e os componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Música

LPE-01 70201005 FUNDAMENTOS DA 
SOCIOLOGIA

Fundamentos da sociologia, sociologia da educação, 
sociologia do trabalho, relações étnico-raciais, identidade 

e diversidade, sociologia rural e os componentes 
curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-02 70801002 FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO (GERAL)

Educação de Jovens e Adultos, fundamentos teórico-
metodológicos da educação infantil, corporeidade 
e ludicidade na educação, fundamentos teórico-

metodológicos da alfabetização e os componentes 
curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia
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LPE-03
70801002 FUNDAMENTOS 
DA EDUCAÇÃO (HISTÓRIA/

GEOGRAFIA)

História da educação, fundamentos teórico-
metodológicos do ensino de história, fundamentos 
teórico-metodológicos do ensino de geografia e os 

componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-04 70801002 FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA)

Psicologia da educação e os componentes curriculares 
correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-05 70801037 SOCIOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO

Antropologia cultural, educação escolar indígena, 
fundamentos socioantropológicos da educação, 

educação e comunidade afrodescendentes, sociologia da 
educação e os componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-06
70802009 ADMINISTRAÇÃO 

EDUCACIONAL (Incluso: EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS)

Gestão e organização do trabalho pedagógico, educação 
de jovens e adultos e os componentes curriculares 

correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-07 70803005 PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

Organização, legislação, políticas educacionais e os 
componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-08 70804001 ENSINO-APRENDIZAGEM 
(Incluso: CURRÍCULO)

Didática, planejamento educacional, avaliação 
educacional, currículo e os componentes curriculares 

correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-09
70806004 ORIENTAÇÃO E 

ACONSELHAMENTO (Incluso: 
EDUCAÇÃO NO CAMPO)

Fundamentos da supervisão escolar e orientação 
educacional, gestão de sistemas e unidades 

educacionais, projetos e eventos socioeducacionais, 
educação do campo e os componentes curriculares 

correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-10
70807043 EDUCAÇÃO EM 

PERIFERIAS URBANAS (Incluso: 
EDUCAÇÃO RURAL)

Pedagogia em ambientes não-escolares, educação e 
movimentos sociais, direitos humanos, educação do 

campo e os componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-11 70807051 EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
BRAILLE

Fundamentos teórico-metodológicos do Sistema Braille e 
os componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-12 70807051 EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Educação Inclusiva e os componentes curriculares 
correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LPE-13 70807060 EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR

Fundamentos teórico-metodológicos da educação 
infantil, corporeidade e ludicidade na educação, 

fundamentos teórico-metodológicos da alfabetização e os 
componentes curriculares correlatos.

Licenciatura em 
Pedagogia

LQU-01 10601007 QUÍMICA ORGÂNICA Química orgânica (teórica e experimental) e os 
componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Química

LQU-02 10602003 QUÍMICA INORGÂNICA Química geral e experimental, química inorgânica e os 
componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Química

LQU-03 20800002 BIOQUÍMICA Bioquímica e os componentes curriculares correlatos Licenciatura em Química

LQU-04 10603000 FÍSICO-QUÍMICA Físico-química (teórica e experimental) e os componentes 
curriculares correlatos. Licenciatura em Química

LQU-05 10604006 QUÍMICA ANALÍTICA Química analítica (teórica e experimental) e os 
componentes curriculares correlatos. Licenciatura em Química

LQU-06
10604006 QUÍMICA ANALÍTICA 

(Incluso: ANÁLISE DE TRAÇOS E 
QUÍMICA AMBIENTAL

Química ambiental, geoquímica e os componentes 
curriculares correlatos. Licenciatura em Química

LQU-07
90201000 ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA (Ênfase: ENSINO DE 

QUÍMICA)

Prática Pedagógica, Estágio Supervisionado, 
Metodologia do ensino de química, história da química e 

os componentes curriculares correlatos.
Licenciatura em Química

TDG-01 60901004 TEORIA DA 
COMUNICAÇÃO

Marketing, fotografia, teoria das mídias e os componentes 
curriculares correlatos. Tecnologia em Design

TDG-02 60905000 COMUNICAÇÃO VISUAL 
(Branding)

Produção gráfica, identidade visual, branding, tipografia, 
teoria do projeto gráfico e os componentes curriculares 

correlatos.
Tecnologia em Design

TDG-03 60905000 COMUNICAÇÃO VISUAL 
(Projeto Gráfico)

Projeto gráfico (mídia), mercado e formas de atuação 
profissional, projeto gráfico (sinalização) e os 

componentes curriculares correlatos.
Tecnologia em Design

TDG-04 60905000 COMUNICAÇÃO VISUAL 
(Diagramação)

Computação gráfica (vetor, editor de imagem, 3d + 
render), diagramação (teoria+indesign) e os comp Tecnologia em Design

TDG-05 61200000 DESENHO INDUSTRIAL 
(Computação Gráfica)

Computação gráfica (render, 2D CAD, 3D) teoria e edição 
de vídeo e os componentes curriculares correlatos. Tecnologia em Design
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TDG-06 61200000 DESENHO INDUSTRIAL 
(Design e Ergonomia)

Introdução a Ergonomia, Teoria do design, Ergonomia 
no Projeto de Produto, História do design, Design 
de interface, Ergonomia no Projeto Gráfico e os 

componentes curriculares correlatos.

Tecnologia em Design

TDG-07 61200000 DESENHO INDUSTRIAL 
(História do Design)

História do design, sustentabilidade e design, design 
sustentável, experiência do usuário (produto), Semiótica 

e os componentes curriculares correlatos.
Tecnologia em Design

TDG-08 61200000 DESENHO INDUSTRIAL 
(Projeto de Produto)

Projeto de Produto, Desenho geométrico (gráfico e 
produto), desenho técnico, empreendedorismo e os 

componentes curriculares correlatos.
Tecnologia em Design

TDG-09 61200000 DESENHO INDUSTRIAL 
(Prototipagem)

Projeto de Produto, Modelagem, Oficina de Protótipos e 
os componentes curriculares correlatos. Tecnologia em Design

TDG-10 61202002 DESENHO DE PRODUTO 
(Inovação)

Introdução à inovação, prospecção tecnológica, teoria do 
design, legislação e normas, teoria do projeto de produto 

e os componentes curriculares correlatos.
Tecnologia em Design

TDG-11 61202002 DESENHO DE PRODUTO 
(Semiótica)

Semiótica aplicada ao design gráfico, materiais e 
processos de produção e os componentes curriculares 

correlatos.
Tecnologia em Design

TDG-12 70200009 SOCIOLOGIA (Incluso: 
ANTROPOLOGIA)

Cultura urbana na contemporaneidade, sociologia, 
antropologia e os componentes curriculares correlatos. Tecnologia em Design

TDG-13 80300006 ARTES (Arte e Educação)
Modelagem, História da arte, técnicas avançadas de 

desenho, arte e educação e os componentes curriculares 
correlatos.

Tecnologia em Design

TDG-14 80300006 ARTES (História da Arte)
História da Arte, Laboratório de desenho, Teoria da 

cor, Rendering de Produto, Estética e os componentes 
curriculares correlatos.

Tecnologia em Design

HASH: 2022-1209-0011-3887

RESOLUÇÃO Nº 663/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Willias 
da Luz Rodrigues de Professor Assistente nível V para 
o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0002/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 07/2022 – CPPD/UEAP, de 
13 de janeiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 22/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 573/2021-CONSU/UEAP, 
de 10 de março de 2021, que homologou a progressão 
funcional do docente Willias da Luz Rodrigues de 
Professor Assistente nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 78, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31  de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Willias 
da Luz Rodrigues de Professor Assistente nível V para 
o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 10 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 01 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3839

RESOLUÇÃO Nº 664/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Ederaldo 
da Silva Azevedo de Professor Assistente nível V para o 
nível VI.
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A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0005/2022   PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 10/2022 – CPPD/UEAP, de 
12 de janeiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 07/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 524/2020-CONSU/UEAP, 
de 05 de outubro de 2020, que homologou a progressão 
funcional do docente Ederaldo da Silva Azevedo de 
Professor Assistente nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 56, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Ederaldo 
da Silva Azevedo de Professor Assistente nível V para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 11 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 01 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3855

RESOLUÇÃO Nº 665/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Celso 
Rafael Albuquerque dos Santos de Professor Assistente 
nível V para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 

Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0004/2022    PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 09/2022 – CPPD/UEAP, de 
10 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 08/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 526/2020-CONSU/UEAP, 
de 05 de outubro de 2020, que homologou a progressão 
funcional do docente Celso Rafael Albuquerque dos 
Santos de Professor Assistente nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 48, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Celso 
Rafael Albuquerque dos Santos de Professor Assistente 
nível V para o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 09 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 05 de abril de 2022.
Prof. Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3850

RESOLUÇÃO Nº 666/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a promoção funcional do docente Izaias 
Loureiro Tavares de Professor Auxiliar para Professor 
Assistente. 

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
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atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0111.1202.0004/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 40/2022 – CPPD/UEAP, de 
10 de março de 2022;

Considerando o Parecer nº 29/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a apresentação da dissertação intitulada 
“Do presencial para o virtual: Impactos da migração 
compulsória das práticas pedagógicas no contexto da 
pandemia de COVID-19 em Macapá-Ap” do curso de 
Mestrado em Educação da Universidade Federal do 
Amapá, ocorrida em 02 de março de 2022,

Considerando o Despacho à fl. 44, que autorizou a 
concessão da promoção, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a promoção funcional  do docente Izaias 
Loureiro Tavares de Professor Auxiliar para Professor 
Assistente. 

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 10 de março de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 05 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3884

RESOLUÇÃO Nº 667/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Darlan 
Coutinho  dos Santos de Professor Assistente nível V 
para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 

Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0008/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 12/2022 – CPPD/UEAP, de 
02 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 10/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 525/2020- CONSU/UEAP, 
de 05 de outubro de 2020, que homologou a progressão 
funcional do docente Darlan Coutinho dos Santos de 
Professor Assistente nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 77, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Darlan 
Coutinho dos Santos de Professor Assistente nível V 
para o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 13 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 

Macapá-AP, 05 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3875

RESOLUÇÃO Nº 668/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente 
Francisco Tarcísio  Alves Júnior de Professor Adjunto 
nível V para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
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atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0016/2022   PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 20/2022 – CPPD/UEAP, de 
02 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 15/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 512/2020- CONSU/UEAP, 
de 28 de setembro de 2020, que homologou a progressão 
funcional da docente Ana Paula Silva da Silva Amaral de 
Professora Assistente nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 58, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Ana 
Paula Silva da Silva Amaral de Professora Assistente 
nível V para o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 28 de janeiro de 
2022.
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 06 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3893

RESOLUÇÃO Nº 670/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Kelly 
Cristina Nascimento Dayde Professora Adjunta nível V 
para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 

Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0012/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 15/2022 – CPPD/UEAP, de 
10 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 11/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Portaria nº 273/2020- GAB/UEAP, de 
17 de novembro de 2020, que homologou a progressão 
funcional do docente Francisco Tarcísio Alves Júnior de 
Professor Adjunto nível III para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 102, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Francisco 
Tarcísio Alves Júnior de Professor Adjunto nível V para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 17 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 05 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3843

RESOLUÇÃO Nº 669/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Ana 
Paula Silva da Silva Amaral de Professora Assistente 
nível V para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
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Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0031/2021  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 04/2022 – CPPD/UEAP, de 
05 de janeiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 25/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 483/2020- CONSU/UEAP, 
de 27 de abril de 2020, que homologou a progressão 
funcional da docente Luiza Prestes de Souza de 
Professora Adjunta nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 195, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

 Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Luiza 
Prestes de Souza de Professora Adjunta nível V para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 07 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 06 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3856

RESOLUÇÃO Nº 672/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Zenaide 
Palheta Miranda de Professora Adjunta nível V para o 
nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 

n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº  
0022.0101.1202.0015/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 19/2022 – CPPD/UEAP, de 
17 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 16/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 553/2020- CONSU/UEAP, 
de 17 de dezembro de 2020, que homologou a progressão 
funcional da docente Kelly Cristina Nascimento Day de 
Professora Adjunta nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 450, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Kelly 
Cristina Nascimento Day de Professora Adjunta nível V 
para o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 25 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 06 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3894

RESOLUÇÃO Nº 671/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Luiza 
Prestes de Souza de Professora Adjunta nível V para o 
nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
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Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0031/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 37/2022 – CPPD/UEAP, de 
03 de março de 2022;

Considerando o Parecer nº 34/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 546/2020- CONSU/UEAP, 
de 12 de novembro de 2020, que homologou a progressão 
funcional da docente Gerlany de Fátima dos Santos 
Pereira de Professora Adjunta nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 363, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Gerlany 
de Fátima dos Santos Pereira de Professora Adjunta 
nível V para o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 23 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 06 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018
 
HASH: 2022-1209-0011-3866

RESOLUÇÃO Nº 674/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Jadson 
Coelho de Abreu de Professor Adjunto nível V para o 
nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0044/2021  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 05/2022 – CPPD/UEAP, de 
13 de janeiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 23/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 516/2020- CONSU/UEAP, 
de 29 de setembro de 2020, que homologou a progressão 
funcional da docente Zenaide Palheta Miranda de 
Professora Adjunta nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 66, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Zenaide 
Palheta Miranda de Professora Adjunta nível V para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar a partir de 01 de Janeiro de 2022, data 
que a servidora tem direito a progressão, visto que a data 
de entrada da solicitação e documentação no protocolo 
foi de 27/12/2021.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 06 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018
 
HASH: 2022-1209-0011-3861

RESOLUÇÃO Nº 673/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Gerlany 
de Fátima  dos Santos Pereira de Professora Adjunta 
nível V para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
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0022.0083.1202.0001/2022  - PROTOCOLO /UEAP;

Considerando o Parecer n° 28/2022-CPPD, de 14 de 
fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer n° 20/2022-CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando o Despacho à fl. 28, que autorizou de 
concessão de licença integral, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a licença integral do professor Rafael e 
Silva Lima, para cursar pós-graduação em nível de 
Doutorado na área de Estudos Literários, da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), no período de 01 de março de 
2022 a 28 de fevereiro de 2026, sem prejuízo dos seus 
vencimentos.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 07 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3878

RESOLUÇÃO Nº 676/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Rafael 
e Silva Lima de Professor Assistente nível V para o nível 
VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0022/2022   PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 27/2022 – CPPD/UEAP, de 
16 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 19/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 613/2021- CONSU/UEAP, 

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0007/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 11/2022 – CPPD/UEAP, de 
01 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 09/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 527/2020- CONSU/UEAP, 
de 05 de outubro de 2020, que homologou a progressão 
funcional do docente Jadson Coelho de Abreu de 
Professor Adjunto nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 117, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Jadson 
Coelho de Abreu de Professor Adjunto nível V para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 12 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 07 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3842

RESOLUÇÃO Nº 675/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a licença integral do professor Rafael e Silva 
Lima para cursar pós-graduação em nível de Doutorado, 
no período de 01/03/2022 a 28/02/2026, sem prejuízo dos 
seus vencimentos.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo n° 
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funcional do docente Willian Kalhy Silva Xavier de 
Professor Adjunto nível IV para o nível VI.

Considerando o Despacho à fl. 67, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,
 
RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Willian 
Kalhy Silva Xavier de Professor Adjunto nível VI para o 
nível VII.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 08 de fevereiro 
de 2022.
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 07 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3852

RESOLUÇÃO Nº 678/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Wilson 
Monteiro de Albuquerque Maranhão de Professor 
Adjunto nível V para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0021/2022   PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 30/2022 – CPPD/UEAP, de 
14 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 21/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 543/2020- CONSU/UEAP, 
de 11 de novembro de 2020, que homologou a progressão 
funcional do docente Wilson Monteiro de Albuquerque 

de 03 de agosto de 2021, que homologou a progressão 
funcional do docente Rafael e Silva Lima de Professor 
Assistente nível III para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 63, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Rafael 
e Silva Lima de Professor Assistente nível V para o nível 
VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 08 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 07 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3854

RESOLUÇÃO Nº 677/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Willian 
Kalhy Silva Xavier de Professor Adjunto nível VI para o 
nível VII.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
022.0101.1202.0020/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 25/2022 – CPPD/UEAP, de 
17 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 19/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 604/2021- CONSU/UEAP, 
de 06 de julho de 2021, que homologou a progressão 
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Considerando o Despacho à fl. 60, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente 
Reginaldo de Jesus Costa Farias de Professor Adjunto 
nível V para o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 08 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 07 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3886

RESOLUÇÃO Nº 681/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Welliam 
Chaves Monteiro da Silva de Professor Adjunto nível V 
para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
022.0101.1202.0026/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 24/2022 – CPPD/UEAP, de 
17 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 30/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 519/2020- CONSU/UEAP, 
de 01 de outubro de 2020 que homologou a progressão 
funcional do docente Welliam Chaves Monteiro da Silva 
de Professor Adjunto nível IV para o nível V.

Maranhão de Professor Adjunto nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 70, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Wilson 
Monteiro de Albuquerque Maranhão de Professor 
Adjunto nível V para o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 11 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 07 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3869

RESOLUÇÃO Nº 679/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente 
Reginaldo de Jesus Costa Farias de Professor Adjunto 
nível V para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0003/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 08/2022 – CPPD/UEAP, de 
13 de janeiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 24/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Portaria nº 88/2021- GAB/UEAP, de 10 
de março de 2021, que homologou a progressão funcional 
do docente Reginaldo de Jesus Costa Farias de Professor 
Adjunto nível IV para o nível V.
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concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Ângela 
do Céu Ubaiara Brito de Professora Adjunta nível V para 
o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 01 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3890

RESOLUÇÃO Nº 683/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Débora 
Regina dos Santos Arraes de Professora Assistente 
nível V para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0028/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 34/2022 – CPPD/UEAP, de 
24 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 33/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 523/2020- CONSU/UEAP, 
de 01 de outubro de 2020, que homologou a progressão 
funcional da docente Débora Regina dos Santos Arraes 
de Professora Assistente nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 52, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

Considerando o Despacho à fl. 59, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Welliam 
Chaves Monteiro da Silva de Professor Adjunto nível V 
para o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 14 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 07 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3883

RESOLUÇÃO Nº 682/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Ângela 
do Céu Ubaiara Brito de Professora Adjunta nível V para 
o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0018/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 22/2022 – CPPD/UEAP, de 
01 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 32/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 514/2020- CONSU/UEAP, 
de 28 de setembro de 2020, que homologou a progressão 
funcional da docente Ângela do Céu Ubaiara Brito de 
Professora Adjunta nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 468, que autorizou a 
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Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Brigida 
Ticiane Ferreira da Silva de Professora Adjunta nível IV 
para o nível V.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 18 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3863

RESOLUÇÃO Nº 686/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Márcio 
Cunha Ferreira de Professor Assistente nível V para o 
nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0033/2022   PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 41/2022 – CPPD/UEAP, de 
08 de março de 2022;

Considerando o Parecer nº 27/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 576/2021- CONSU/UEAP, 
de 31 de março de 2021 que homologou a progressão 
funcional do docente Márcio Cunha Ferreira de Professor 
Assistente nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 82, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Débora 
Regina dos Santos Arraes de Professora Assistente nível 
V para o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 22 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3873

RESOLUÇÃO Nº 685/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Brigida 
Ticiane Ferreira da Silvade Professora Adjunta nível IV 
para o nível V.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0013/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 16/2022 – CPPD/UEAP, de 
04 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 12/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Portaria nº 272/2020- GAB/UEAP, de 
16 de novembro de 2020, que homologou a progressão 
funcional da docente Brigida Ticiane Ferreira da Silva de 
Professora Adjunta nível III para o nível IV.

Considerando o Despacho à fl. 76, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:
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Tavares Paixão de Professor Assistente nível V para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 21 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3899

RESOLUÇÃO Nº 688/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Olavo 
Bilac Quaresma de Oliveira Filho de Professor Adjunto 
nível V para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0023/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 29/2022 – CPPD/UEAP, de 
25 de fevereiro de 2022;
Considerando o Parecer nº 35/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 522/2020 CONSU/UEAP, 
de 02 de outubro de 2020 que homologou a progressão 
funcional do docente Olavo Bilac Quaresma de Oliveira 
Filho de Professor Adjunto nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 72, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Olavo 
Bilac Quaresma de Oliveira Filho de Professor Adjunto 
nível V para o nível VI.

Universitário, a progressão funcional do docente Márcio 
Cunha Ferreira de Professor Assistente nível V para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 08 de março de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3857

RESOLUÇÃO Nº 687/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Marcelo 
Tavares Paixão de Professor Assistente nível V para o 
nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0027/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 33/2022 – CPPD/UEAP, de 
10 de março de 2022;

Considerando o Parecer nº 26/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Resolução nº 615/2021- CONSU/UEAP, 
de 03 de agosto de 2021 que homologou a progressão 
funcional do docente Marcelo Tavares Paixão de Professor 
Assistente nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 49, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Marcelo 
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passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 21 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3907

RESOLUÇÃO Nº 690/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Emanuel 
Lima Cordeiro de Professor Assistente nível III para o 
nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0017/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 21/2022 – CPPD/UEAP, de 
17 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 17/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de janeiro de 2022;

Considerando a Portaria nº 039/2018- GAB/UEAP, de 
23 de janeiro de 2018, que homologou a progressão 
funcional do docente Emanuel Lima Cordeiro de Professor 
Assistente nível I para o nível III.

Considerando o Despacho à fl. 169, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Emanuel 
Lima Cordeiro de Professor Assistente nível III para o 
nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 10 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018
 
HASH: 2022-1209-0011-3889

RESOLUÇÃO Nº 689/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Marcelo 
Silva Andrade de Professor Adjunto nível V para o nível 
VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0014/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 17/2022 – CPPD/UEAP, de 
01 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 14/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Portaria nº 224/2020 -GAB/UEAP, de 01 
de outubro de 2020 que homologou a progressão funcional 
do docente Marcelo Silva Andrade de Professor Adjunto 
nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 73, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Marcelo 
Silva Andrade de Professor Adjunto nível V para o nível 
VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
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documento necessário ao processo, dia 23 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3898

RESOLUÇÃO Nº 692/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a promoção funcional do docente Vitor 
Sousa Cunha Nery de Professor Assistente para 
Professor Adjunto. 

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0111.1202.0003/2022   PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 18/2022 – CPPD/UEAP, de 
01 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 13/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a apresentação da tese intitulada 
“COLONIALIDADE PEDAGÓGICA NA INSTRUÇÃO 
PÚBLICA PRIMÁRIA DA COMARCA DE MACAPÁ 
(1840-1889)”, do curso de Doutorado em Educação da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), ocorrida em 26 de 
fevereiro de 2021,

Considerando o Despacho à fl. 26, que autorizou a 
concessão da promoção, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a promoção funcional  do docente Vitor 
Sousa Cunha Nery de Professor Assistente para 
Professor Adjunto. 

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 

tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 28 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3848

RESOLUÇÃO Nº 691/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Ismael 
Lima do Nascimento de Professor Assistente nível III 
para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0030/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 36/2022 – CPPD/UEAP, de 
25 de fevereiro de 2022;

Considerando o Parecer nº 36/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 23 de março de 2022;

Considerando a Portaria nº 234/2017- GAB/UEAP, de 31 
de julho de 2017 que homologou a progressão funcional 
do docente Ismael Lima do Nascimento de Professor 
Assistente nível I para o nível III.

Considerando o Despacho à fl. 85, que autorizou a 
concessão da progressão, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Ismael 
Lima do Nascimento de Professor Assistente nível III para 
o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
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tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 24 de janeiro de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3844

RESOLUÇÃO Nº 693/2022 – CONSU/UEAP

Altera Ad Referendum a Resolução 559/2021 – CONSU/
UEAP, que regulamenta o pagamento de Recompensa 
por Encargo de Curso ou Concurso
 
A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando a Resolução n° 559/2021-CONSU/UEAP, 
que regulamenta o pagamento de Recompensa por 
Encargo de Curso ou Concurso, com fundamento no art. 
1º, incisos IV e VI, da Lei Estadual nº 996/2006, e art. 
2º, inciso V, do Estatuto da Universidade do Estado do 
Amapá – UEAP.

Considerando o Ofício nº 250202.0077.1213.0010/2022 
DIPS – UEAP,

Considerando o Parecer nº 048/ 2022 – PROJUR/UEAP

RESOLVE:

Art. 1° Alterar Ad Referendum o Parágrafo único do Art. 
6º da Resolução 559/2021 – CONSU/UEAP,que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º........................................

Parágrafo único. Cabe ao setor responsável pelo evento 
implantar mecanismo para controlar as horas trabalhadas 
por cada servidor da UEAP, a fim de não ultrapassar o limite 
previsto no caput, o que será devidamente supervisionado 
pela DIPS/UEAP, em colaboração ao setor interessado.

Art. 2° Alterar Ad Referendum o Art. 11 da Resolução 
559/2021 – CONSU/UEAP, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 11. Aos servidores ocupantes de cargos cujas 
atribuições permanentes já incluam as atividades 
descritas no Anexo desta resolução, não será devido o 
pagamento de RECC.

Art. 3° Alterar Ad Referendum o Inciso I do Art. 12 da 
Resolução 559/2021 – CONSU/UEAP, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12........................................

- selecionar os servidores ou terceiros observando 
critérios estabelecidos em edital específico ou instituídos 
por Portaria;

Art. 4° Incluir Ad Referendum o Parágrafo único no Art. 12 
da Resolução 559/2021 – CONSU/UEAP, com a seguinte 
redação:

“Art. 12........................................

Parágrafo único. A designação de servidores mediante 
Portaria (inciso I) será feita em caráter estritamente 
excepcional, em hipóteses devidamente justificadas pelo 
setor competente, devendo-se preferir, em todo caso, que 
a seleção seja realizada mediante edital específico, com 
ampla publicidade.

Art. 5° Alterar Ad Referendum os incisos I, II, III e IV do 
Anexo da Resolução 559/2021 – CONSU/UEAP, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 559/2021-CONSU/UEAP

TABELAS DE PERCENTUAIS DA RECOMPENSA POR 
ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO POR HORA 
TRABALHADA*

I - Instrutoria em curso de formação, de desenvolvimento 
ou de treinamento para servidores:

ATIVIDADE
UEAP

Porcentagem (%)

Instrutoria em curso de formação 
de carreiras 4%

Instrutoria em curso 
de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento
4%

Instrutoria em curso de 
treinamento 3%

Tutoria em curso a distância 3%

Instrutoria em curso gerencial 4%

Instrutoria em curso de pós-
graduação 4%

Orientação de monografia 4%

Instrutoria em curso de educação 
de jovens e adultos 2%
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* PARA SERVIDORES PÚBLICOS (Incisos I, II, III e IV) - 
Os valores da hora-aula trabalhada serão calculados por 
meio do vencimento básico do servidor que desempenhar 
a atividade, respeitado os limites estabelecidos pelo Art. 
70-A, da Lei nº 0066/93.

* PARA NÃO SERVIDORES PÚBLICOS (Incisos I e II) 
- Os valores da hora-aula trabalhada serão calculados 
por meio do vencimento básico do cargo de Professor 
Magistério Público Superior da UEAP Especialista, 
Classe Auxiliar, Nível I, Regime de trabalho de 40 horas, 
conforme Lei N 1.743, de 29 de abril de 2013.

* PARA NÃO SERVIDORES PÚBLICOS (Incisos III e IV) 
- Os valores da hora-aula trabalhada serão calculados 
por meio do vencimento básico do cargo de Nível Médio 
Classe I, Padrão A de Técnico Administrativo da UEAP, 
conforme Lei N. 2.231, de 27 de setembro de 2017.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, permanecendo inalteradas as demais 
disposições da Resolução nº 559, de 04 de janeiro de 
2021.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de abril de 2022.
Prof.ª Dra.Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3845

RESOLUÇÃO Nº 694/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Robson 
Borges de Lima de Professor Adjunto nível V para o nível 
VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0024/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 31/2022 – CPPD/UEAP, de 
23 de março de 2022;

Considerando o Parecer nº 37/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 18 de abril de 2022;

Considerando a Resolução nº 543/2020- CONSU/UEAP, 

Coordenação técnica e 
pedagógica 3%

Elaboração de material didático 3%

Elaboração de material 
multimídia para curso a distância 4%

Atividade de conferencista e 
de palestrante em evento de 

capacitação
4%

II - Participação em banca examinadora ou em comissão 
para exame oral, para análise curricular, para correção de 
prova discursiva, para elaboração de questão de prova ou 
para julgamento de recurso intentado por candidato:

ATIVIDADE
UEAP

Porcentagem (%)
Exame oral 3%

Análise curricular 2%

Correção de prova discursiva 4%

Correção de redação (com ou 
sem dupla correção) 4%

Elaboração de questão de prova 4%

Julgamento de recurso 4%

Prova prática 3%

Revisão pedagógica de questões 
de provas 4%

Revisão gramatical de questões 
de prova 4%

Análise crítica de questão de 
prova 4%

Julgamento de concurso de 
monografia 4%

III - Logística de preparação e de realização de curso, de 
concurso público ou de exame vestibular - planejamento, 
coordenação, supervisão ou execução:

ATIVIDADE
UEAP

Valor (R$)

Planejamento 5%

Coordenação 4%

Supervisão 3%

Execução 2%

IV - Aplicação, fiscalização ou supervisão de prova de 
Processo Seletivo ou de concurso público:

ATIVIDADE
UEAP

Valor (R$)
Supervisão 4%

Fiscalização 3%

Aplicação 3%

Art. 6° Incluir Ad Referendum o texto abaixo no Anexo 
da Resolução 559/2021 – CONSU/UEAP, com a seguinte 
redação:
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funcional da docente Valéria Silva de Moraes Novais de 
Professora Adjunta nível III para o nível IV.

Considerando o Despacho à fl. 95, que autorizou a 
concessão da progressão, de 20 de abril de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Valéria 
Silva de Moraes Novais de Professora Adjunta nível IV 
para o nível V.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 15 de março de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 03 de maio de 2022.
Prof.° Dr. Márcio Moreira Monteiro
Presidente Interino do CONSU/UEAP
Portaria 161/2022- GAB/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3853

RESOLUÇÃO Nº 697/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a licença integral do professor Izaias 
Loureiro Tavares para cursar pós-graduação em nível de 
Doutorado, no período de 15/08/2022 a 19/12/2025, sem 
prejuízo dos seus vencimentos.

O Presidente Interino do Conselho Superior Universitário 
da Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 161/2022- 
GAB/UEAP de 22 de abril de 2022, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo n° 
0022.0083.1202.0002/2022  - PROTOCOLO /UEAP;

Considerando o Parecer n° 39/2022-CPPD, de 19 de 
março de 2022;

Considerando o Parecer n° 40/2022-CADMIN/CONSU, 
de 02 de maio de 2022;

Considerando o Despacho à fl. 36, que autorizou de 
concessão de licença integral, de 09 de maio de 2022,

de 11 de novembro de 2020 que homologou a progressão 
funcional do docente Robson Borges de Lima de Professor 
Adjunto nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 155, que autorizou a 
concessão da progressão, de 20 de abril de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Robson 
Borges de Lima de Professor Adjunto nível V para o nível 
VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 10 de fevereiro 
de 2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 03 de maio de 2022.
Prof.° Dr. Márcio Moreira Monteiro
Presidente Interino do CONSU/UEAP
Portaria 161/2022- GAB/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3862

RESOLUÇÃO Nº 696/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Valéria 
Silva de Moraes Novais de Professora Adjunta nível IV 
para o nível V.

O Presidente Interino do Conselho Superior Universitário 
da Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 161/2022- 
GAB/UEAP de 22 de abril de 2022, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0035/2022   PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 43/2022 – CPPD/UEAP, de 
15 de março de 2022;

Considerando o Parecer nº 392022 – CADMIN/CONSU, 
de 18 de abril de 2022;

Considerando a Resolução nº 533/2020- CONSU/UEAP, 
de 21 de outubro de 2020 que homologou a progressão 
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Paulino dos Santos de Professora Adjunta nível V para 
o nível VI.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 28 de março de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 13 de maio de 2022.
Prof.° Dr. Márcio Moreira Monteiro
Presidente Interino do CONSU/UEAP
Portaria 161/2022- GAB/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3836

RESOLUÇÃO Nº 699/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Rafael 
Souza Matos de Professor Assistente nível VI para o 
nível VII.

O Presidente Interino do Conselho Superior Universitário 
da Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 161/2022- 
GAB/UEAP de 22 de abril de 2022, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0037/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 46/2022 – CPPD/UEAP, de 
19 de abril de 2022;

Considerando o Parecer nº 43/22 – CADMIN/CONSU, 
de 02 de maio de 2022;

Considerando a Portaria nº 404/2021- GAB/UEAP, de 
08 de outubro de 2021, que homologou a progressão 
funcional do docente Rafael Souza Matos de Professor 
Assistente nível V para o nível VI.

Considerando o Despacho à fl. 54, que autorizou a 
concessão da progressão, de 09 de maio de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Rafael 
Souza Matos de Professor Assistente nível VI para o 
nível VII.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a licença integral do professor Izaias 
Loureiro Tavares, para cursar pós-graduação em nível de 
Doutorado na área de Ensino de Matemática e Ciências, 
da Universidade de Passo Fundo (UFP), no período de 
15 de agosto de 2022 a 19 de dezembro de 2025, sem 
prejuízo dos seus vencimentos.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 13 de maio de 2022.
Prof.° Dr. Márcio Moreira Monteiro
Presidente Interino do CONSU/UEAP
Portaria 161/2022- GAB/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3871

RESOLUÇÃO Nº 698/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Katia 
Paulino dos Santos de Professora Adjunta nível V para 
o nível VI.
 
O Presidente Interino do Conselho Superior Universitário 
da Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 161/2022- 
GAB/UEAP de 22 de abril de 2022, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0036/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 44/2022 – CPPD/UEAP, de 
28 de março de 2022;

Considerando o Parecer nº 42/22 – CADMIN/CONSU, 
de 02 de maio de 2022;

Considerando a Portaria nº 272/2020- GAB/UEAP, de 
16 de novembro de 2020 que homologou a progressão 
funcional da docente Katia Paulino dos Santos de 
Professora Adjunta nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 949, que autorizou a 
concessão da progressão, de 09 de maio de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Katia 
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Art. 2º O resultado da consulta prévia na formação de lista 
tríplice para os cargos de Reitor e Vice- Reitor referente 
ao Quadriênio 2022/2026, foi apurado conforme segue: 

I- Em primeiro lugar: Chapa Revoar, sob inscrição de nº 
20, das candidatas Kátia Paulino dos Santos e Marcela 
Nunes Videira, aos cargos de Reitora e Vice Reitora, 
respectivamente, totalizando 497 votos válidos (60,4%); 

II- Em segundo lugar: Chapa Reage, sob inscrição de 
nº 16, dos candidatos Luiza Prestes de Souza e Vitor 
Sousa Cunha Nery, aos cargos de Reitora e Vice Reitor, 
respectivamente, totalizando 264 votos válidos (24,7%); 

III- Em terceiro lugar: Chapa Recomeço, sob inscrição de 
nº 77, dos candidatos Olavo Bilac Quaresma de Oliveira 
Filho e Fernando Bruno Martins Nunes, aos cargos de 
Reitor e Vice- Reitor, respectivamente, totalizando 151 
votos válidos (14,8%); 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 31 de maio de 2022. 
Prof.º Dr. Márcio Moreira Monteiro 
Presidente Interino do CONSU/UEAP 
Portaria nº 227/2022- GAB/UEAP 

HASH: 2022-1209-0011-3868

RESOLUÇÃO Nº 701 /2022 – CONSU/UEAP

Aprova a atribuição de nota máxima (10,0) aos diários 
de classe apagados do sistema PROESC, pela perda de 
dados acadêmicos da Universidade do Estado do Amapá-
UEAP.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário,  artigo 5º, inciso XXII;

CONSIDERANDO a Portaria n° 003/2020-CONSU/UEAP, 
que instituiu a Comissão de Gerenciamento de Crise, 
responsável pela apuração da perda de dados acadêmico 
da Universidade do Estado do Amapá – UEAP;

CONSIDERANDO a deliberação na XCIVI Reunião 
Ordinária do Conselho Superior da Universidade do 
Estado do Amapá – CONSU/UEAP, ocorrida em 03 de 
março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a atribuição de nota máxima (10,0) aos 
acadêmicos que cursaram disciplinas nos semestres 
2018.2 e 2019.1, cujos diários não foram recuperados 

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 14 de abril de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 13 de maio de 2022.
Prof.° Dr. Márcio Moreira Monteiro
Presidente Interino do CONSU/UEAP
Portaria 161/2022- GAB/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3880

RESOLUÇÃO Nº 700 /2022 – CONSU/UEAP 

Homologa o resultado da consulta prévia na formação de 
lista tríplice para os cargos de Reitor e Vice- Reitor da 
Universidade do Estado do Amapá-UEAP 

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário, artigo 5º, inciso III; 

CONSIDERANDO a Portaria n° 01/2022-CONSU/UEAP, 
que instituiu a comissão de consulta prévia na formação 
de lista tríplice para os cargos de Reitor e Vice- Reitor da 
Universidade do Estado do Amapá – UEAP; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 657/22-CONSU/
UEAP, que dispõe sobre o regimento eleitoral referente ao 
processo de consulta prévia na formação de lista tríplice 
para os cargos de Reitor e Vice- Reitor da Universidade 
do Estado do Amapá – UEAP; 

CONSIDERANDO a realização do pleito eleitoral realizado 
no Campus I, e no Campus Território dos Lagos- CTL/AP 
da Universidade do Estado do Amapá – UEAP no dia 20 
de maio de 2022; 

CONSIDERANDO a deliberação na CXXII Reunião 
Ordinária do Conselho Superior da Universidade do 
Estado do Amapá – CONSU/UEAP, ocorrida em 27 de 
maio de 2022; 

RESOLVE: 

Art. 1º Homologar o resultado da consulta prévia na 
formação de lista tríplice para os cargos de Reitor e 
Vice- Reitor da Universidade do Estado do Amapá-UEAP, 
referente ao Quadriênio 2022/2026; 
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Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 02 de maio de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de junho de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3849

RESOLUÇÃO Nº 703/2022 – CONSU/UEAP
                 

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Iranir 
Andrade dos Santos de Professora Assistente nível IV 
para o nível V.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0038/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 47/2022 – CPPD/UEAP, de 13 
de maio de 2022;

Considerando o Parecer nº 47/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 06 de junho de 2022;

Considerando a Resolução nº 536/2020- CONSU/UEAP, 
de 27 de outubro DE 2020, que homologou a progressão 
funcional da docente Iranir Andrade dos Santos de 
Professora Assistente nível III para o nível IV.

Considerando o Despacho à fl. 79, que autorizou a 
concessão da progressão, de 07 de junho de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional da docente Iranir 
Andrade dos Santos de Professora Assistente nível IV 
para o nível V.

Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 

após a perda de dados do sistema PROESC.

Art. 2º Esta Resolução retroage a partir da XCIVI Reunião 
Ordinária do Conselho Superior da Universidade do 
Estado do Amapá – CONSU/UEAP, ocorrida em 03 de 
março de 2020;

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 01 de junho de 2022.
Prof.º  Dr. Márcio Moreira Monteiro
Presidente Interino do CONSU/UEAP
Portaria nº 227/2022- GAB/UEAP

HASH: 2022-1209-0011-3860

RESOLUÇÃO Nº 702/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Sérgio 
Orlando de Souza Batista de Professor Adjunto nível V 
para o nível VI.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo nº 
0022.0101.1202.0030/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 49/2022 – CPPD/UEAP, de 
02 de maio de 2022;

Considerando o Parecer nº 48/2022 – CADMIN/CONSU, 
de 06 de junho de 2022;

Considerando a Resolução nº 603/2021- CONSU/UEAP, 
de 06 de julho de 2021 que homologou a progressão 
funcional do docente Sérgio Orlando de Souza Batista de 
Professor Adjunto nível IV para o nível V.

Considerando o Despacho à fl. 54, que autorizou a 
concessão da progressão, de 07 de junho de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a progressão funcional do docente Sérgio 
Orlando de Souza Batista de Professor Adjunto nível V 
para o nível VI.
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Art. 2º Fixar que os efeitos financeiros da progressão 
passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 08 de abril de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de junho de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018
 
HASH: 2022-1209-0011-3840

RESOLUÇÃO Nº 705/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a licença integral do professor Darlan 
Coutinho dos Santos para cursar pós-graduação em 
nível de Pós- Doutorado, no período de 15/06/2022 a 
15/06/2023, sem prejuízo dos seus vencimentos.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando os autos do Processo n° 
0022.0083.1202.0004/2022   - PROTOCOLO /UEAP;

Considerando o Parecer n° 50/2022-CPPD, de 12 de 
maio de 2022;

Considerando o Parecer n° 44/2022-CADMIN/CONSU, 
de 06 de junho de 2022;

Considerando o Despacho à fl. 25, que autorizou de 
concessão de licença integral, de 07 de junho de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a licença integral do professor Darlan 
Coutinho dos Santos para cursar pós-graduação em 
nível de Pós- Doutorado na área de Química e Produtos 
Naturais da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no 
período de 15/06/2022 a 15/06/2023, sem prejuízo dos 
seus vencimentos.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

passam a contar da data-limite do tempo que a docente 
tiver direito, retroagindo à data do protocolo do último 
documento necessário ao processo, dia 06 de maio de 
2022.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de junho de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3882

RESOLUÇÃO Nº 704/2022 – CONSU/UEAP

Homologa, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a promoção funcional da docente Antonia 
Fladiana Nascimento dos Santos de Professora Auxiliar 
para Professora Assistente. 

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,
Considerando os autos do Processo nº 
0022.0111.1202.0005/2022  PROTOCOLO/UEAP;

Considerando o Parecer nº 45/2022 – CPPD/UEAP, de 
29 de abril de 2022;

Considerando o Parecer nº 452022 – CADMIN/CONSU, 
de 08 de abril de 2022;

Considerando a apresentação da dissertação 
intitulada “ENTRE RIOS E TABLADOS: O CURRÍCULO 
MULTICULTURALISTA NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE DE IPIXUNA 
MIRANDA”, do curso de Pós- Graduação em Educação/ 
CCPGE da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), 
ocorrida em 16 de fevereiro de 2022,

Considerando o Despacho à fl. 24, que autorizou a 
concessão da promoção, de 07 de junho de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar, Ad Referendum do Conselho Superior 
Universitário, a promoção funcional  da docente Antonia 
Fladiana Nascimento dos Santos de Professora Auxiliar 
para Professora Assistente. 
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29 de abril de 2013, pelo Regimento Interno do Conselho 
Superior Universitário, artigo 7º, inciso XIV,

Considerando a resolução nº 662/22, que altera os 
códigos de vaga dos docentes da Universidade do Estado 
do Amapá admitidos pelos Editais nº 016/2011 e 043/2013 
e redimensiona os parâmetros de codificação de vaga 
dos futuros docentes que serão admitidos via Concurso 
Público na Universidade do Estado do Amapá;

Considerando o ofício nº 250202.0077.1231.0032/2022 
COENAM – UEAP; 

Considerando a ata da 3ª reunião ordinária de 2022 do 
colegiado do curso de engenharia florestal/UEAP;

Considerando a ata da CXII reunião do colegiado de 
engenharia ambiental/UEAP;

RESOLVE:

Art. 1º Remanejar Ad Referendum o código de vaga EFL-
12 1.07.02.00-8 Geodesia e Geofísica- Especificidade: 
Cartografia; Cartografia e Geodesia; Topografia; e os 
componentes curriculares correlatos,pertencente ao 
colegiado de Engenharia Florestal, para o colegiado 
de Engenharia Ambiental, sob código de vaga EAM-
10 1.07.02.00-8 Geodesia e Geofísica- Especificidade: 
Cartografia; Cartografia e Geodesia; Topografia; e os 
componentes curriculares correlatos;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, permanecendo inalteradas as demais 
disposições da Resolução nº 662, de 02 de abril de 2022.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 20 de junho de 2022.
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3867

RESOLUÇÃO N°641/2021 – CONSU/UEAP

Aprova a criação do curso de Licenciatura em Matemática 
noCampus Macapá da Universidade do Estado do Amapá- 
UEAP,localizado no município de Macapá.

O Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n° 4018, de 1° de julho de 2014, bem como pelo 
Estatuto da Universidade e pelo Regimento Interno do 
Conselho Superior Universitário,

Considerando ATA DA XCII REUNIÃO ORDINÁRIA do 

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 08 de junho de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3897

RESOLUÇÃO Nº 707/2022 – CONSU/UEAP

Aprova o Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em 
Letras.

O Conselho Superior Universitário da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da Universidade, pelo Regimento Geral 
e pelo Regimento Interno do Conselho Superior 
Universitário,

Considerando o ofício nº 250202.0077.1238.0002/2022 
COLILE - UEAP

Considerando a deliberação do plenário na CXXII 
Reunião do Conselho Superior Universitário, em sessão 
ordinária, ocorrida no dia 27 de maio de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de 
Licenciatura em Letras, anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 
Macapá-AP, 15 de junho de 2022.
Prof.ª Dra. Katia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU/UEAP
Decreto nº 2444/2018

HASH: 2022-1209-0011-3885

RESOLUÇÃO Nº 708/2022 – CONSU/UEAP

Remaneja Ad Referendum, código de vaga do colegiado 
de Engenharia Florestal para o curso de Engenharia 
Ambiental, constante no Anexo único da Resolução nº 
662/2022.

A Presidente do Conselho Superior Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual 
n° 2444, de 02 de julho de 2018, pelo Estatuto da 
Universidade, pelo Regimento Geral, pela Lei 1.743 de 
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Dias dos Santos pela ALDV Refrigerações LTDA.

Data de Assinatura: 24/11/2022

HASH: 2022-1209-0011-3952

PORTARIA Nº 164/2022 - AGÊNCIA AMAPÁ

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, nomeado pelo Decreto nº 1574 de 01 
de abril de 2022 e no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Agência Amapá - Decreto 
nº 4407/2016, tendo em vista o que consta no Oficio nº 
150205.0077.3810.0005/2022 COSAP - AGEAMAPA.
 
RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os termos do Art. 2º, da Portaria nº 
116/2022-AGÊNCIA AMAPÁ, de 17/08/2022, conforme 
abaixo:

Excluir os membros:

1- ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA- Assessor de 
Desenvolvimento Institucional- ADINS
2-   ALFREDO DAS NEVES RACHID NETO- Assessor 
Técnico Nível I
 
Incluir os membros:

1- CLENER BELEZA SOARES- Coordenador Executivo 
de Desenvolvimento da Mineração e da Cadeia Produtiva 
do Petróleo
2- TANDRA MARUSKA LEAL VIEIRA- Chefe de Núcleo 
de Projetos Comércio e Serviço- NUPCOM
3- ELISANGELA WANY AMARAL ARAGÃO- Gerente 
Setorial de Articulação Institucional
4- CAMILA MORAIS SUSSUARANA Gerente Setorial de 
Articulação Institucional
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
   
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, em Macapá-AP, 08 de dezembro de 
2022.
JOSELITO SANTOS ABRANTES
Diretor-Presidente da Agência Amapá

HASH: 2022-1209-0011-3945

REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, nomeado pelo Decreto nº 1574 de 01 

CONSU/UEAP de 21 de Janeiro de 2020,
 
RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a criação do curso de Licenciatura em 
Matemática no Campus Macapá daUniversidade do 
Estado do Amapá- UEAP, localizado no município de 
Macapá.
 
Art. 2° Esta Resolução retroage a 21 de Janeiro de 2020;

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

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em 10 
de dezembro de 2021.
Profa. Dra. Kátia Paulino dos Santos
Presidente do CONSU
Decreto n. 0829/2018

HASH: 2022-1209-0011-3915

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 013/2021

Processo PRODOC nº: 0018.0445.1114.0002/2022 - 
SEPRO /AGEAMAPA;

Primeiro termo aditivo ao contrato 013/2021 Agência 
Amapá,

Contratante: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO AMAPÁ;

Contratada: ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA CNPJ 
37.852.452/0001-01;

Objeto: Prestação de serviços de instalação, 
desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de 
condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração, 
com reposição de peças, componentes e acessórios;

Período de Vigência: 24/11/2022 a 23/11/2023.

Dotação Orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO: 
0001 – Gerenciamento Administrativo – Eixo Econômico; 
Fonte: 240,  Ação: 15.205.1.23.122. 0001. 2715, Natureza 
de despesa 339039;

Fundamento Legal: inciso II art. 57, da Lei nº 8.666/93;

Valor total: R$ 64.760,99 (Sessenta quatro mil, 
setecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos 
);

Signatários: Joselito dos Santos Abrantes e Alex 
Oliveira Barcelos pela Agência Amapá e Alyne Larissa 
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usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
2.548, de 23 de abril de 2021, no Art. 42 e seus incisos.

Considerando o que determina o Decreto nº 4659, de 26 
de outubro de 2022, publicado no DIOFE nº 7.779, que 
dispõe, entre outros, sobre os prazos e procedimentos 
administrativos de natureza patrimonial, relativos ao 
encerramento do exercício financeiro de 2022.

Considerando o Ofício Circular Nº 
130101.0079.0277.0030/2022 GAB – SEAD, datado de 
18 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º Designar Comissão Especial integrada pelos 
servidores, CARLOS ROBERTO FONSECA DA 
CRUZ, Gerente do Núcleo Administrativo e Financeiro, 
matrícula n° 0033421-9-03, MARCOS ANTONIO COSTA 
RODRIGUES, Gerente do Núcleo de Controle Econômico-
Financeiro, matrícula n° 0965833-5-02 e UBIRACY DO 
AMARAL, Gerente do Núcleo de Regulação Tarifária e 
Fiscalização Econômica, matrícula n° 0965196-9-02, 
sob a presidência do primeiro para inventariar os Bens 
de Consumo, material de estoque do almoxarifado da 
ARSAP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

ODIVAL MONTERROZO LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
Decreto nº 4754/2021

HASH: 2022-1209-0011-3981

Instituto de Administração
Penitenciária do Amapá

PORTARIA Nº 479 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Prorrogação de Prazo, concernente ao 
PAD nº. 010/2022 – CORREGEPEN.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ – IAPEN, usando das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto nº. 0840, de 13 de março de 2017,

CONSIDERANDO as fundamentações apresentadas 
pelo Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº. 010/2022 - CORREGEDORIA/IAPEN, 
instituída pela Portaria nº. 419/2022 – GAB/IAPEN, que 
pelos motivos expostos no expediente encaminhado, 
justificam a não conclusão dos trabalhos do aludido feito 
no prazo inicial, portanto, solicita a prorrogação de prazo 
para a continuação dos trabalhos,

de abril de 2022 e no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Agência Amapá - Decreto 
nº 4407/2016, e considerando os motivos constantes do 
Processo nº 06.202.00075/2017 - AGÊNCIA AMAPÁ;
 
Considerando que esta Agência tem papel institucional 
definido pela Lei n. 1908, de 01 de julho de 2015 e, 
que uma de suas atribuições estabelecida pelo Decreto 
n. 4407, de 12 de dezembro de 2016, que aprovou o 
estatuto desta Autarquia, é de disciplinar o uso do Distrito 
Industrial, conforme art. 27, incisos VI e VII; 

Considerando a finalidade a que se destinam os lotes 
que compõem o Distrito Industrial e que aqueles que não 
cumprem as condições resolutivas impostas na concessão 
são passíveis de reversão ao patrimônio do Governo do 
Estado do Amapá, conforme dispõe o art. 37, § 3º da Lei 
Estadual n. 0110, de 15 de janeiro de 2018; 
 
Considerando o Art. 10 da IN n. 01/2019 – Agência 
Amapá que diz “A Autorização de Instalação concedida 
pela AGÊNCIA AMAPÁ ao proponente, será feita por 
escrito e terá validade de 90 (Noventa) dias, para inicio 
da obra e 02 (dois) anos para sua conclusão, podendo 
ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias devidamente 
justificável”;
 
Considerando ainda o Art. 11 e sua redação “Expirado 
o prazo de validade da Autorização de Instalação e não 
iniciada a construção, a AGÊNCIA AMAPÁ, reservar-se-á 
o direito cancelar a Autorização de Instalação e reaver a 
posse do lote, sem o pagamento de qualquer ônus”;
 
RESOLVE:
 
Tornar público que REVOGOU a AUTORIZAÇÃO DE 
INSTALAÇÃO nº 018/2010 - DDI-SEICOM, concedida 
em 20 de dezembro de 2010, para a empresa SANTOS 
& SOARES LTDA, CNPJ Nº 02.281.494/0001-55, 
pelo motivo de não cumprimento das obrigações nela 
estabelecidas em prazo fixado, conforme normativas 
legais e informações constantes do Processo n. 
5.000272/2010 – SEICOM.
 
JOSELITO SANTOS ABRANTES
Diretor-Presidente da Agência Amapá

HASH: 2022-1207-0011-3788

Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Amapá

PORTARIA ARSAP Nº 069 DE 09 DE DEZEMBRO DE 
2022

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Estado do Amapá – ARSAP, 
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de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP em 
Autarquia e suas alterações;

Considerando o dever do agente público em adotar todas 
as medidas necessárias à conferência e bom andamento 
dos serviços realizados no âmbito de sua atuação;

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar a Portaria 0412/2022 – DETRAN/AP, DE 
09 DE JUNHO DE 2022, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá nº 7.686 de 09 de Junho de 2022, que 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

Onde se lê:

i) Carla Tainá Vilhena de Paiva

Leia-se:

i) Martinha Sousa Dos Santos

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 
13/10/2022.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor – Presidente do DETRAN-AP
Decreto nº 4.426/2022

HASH: 2022-1209-0011-3962

RESOLVE:

Art. 1º. – PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, o prazo 
para continuidade dos trabalhos da Comissão do Processo 
Disciplinar acima epigrafado, em atenção ao disposto no 
art. 168, caput, da Lei Estadual nº. 066/93. 

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Cumpra-se, Dê-se Ciência, Publique-se.

Macapá/AP, 07 de dezembro de 2022.
LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente do IAPEN/AP
Decreto n. 0840/2017 - GEA

HASH: 2022-1207-0011-3776

Departamento Estadual de
Trânsito do Amapá

PORTARIA N°    1948/2022 - DETRAN/AP, DE 09 DE 
DEZEMBRO DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 4.426 de 07 de Outubro de 2022,

Considerando o advento da Lei Estadual n°1.453, de 11 
PUBLICIDADE
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Ministério Público

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2022/MP-AP

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de assinatura para 
acesso da PLATAFORMA JURÍDICA LEX MAGISTER da 
empresa Lex Editora S/A

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - Art. 25, I, da 
Lei 8.666/93 - Termo de Justificativa nº 076/2022-MPAP.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0008808/2022-88/MP-AP.

CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ.

CONTRATADA: LEX EDITORA S/A.

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos 
e cinquenta reais).

NOTA DE EMPENHO Nº 0671/2022/MP-AP.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos limites estabelecidos 
na Lei. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DATA DA ASSINATURA: 05/12/2022.

ASSINATURA: Assinam, pelo Contratante: Dr. Alexandre 
Flávio Medeiros Monteiro, Secretário Geral/MP-AP e; pela 
Contratada: Srª. Marlene de Fátima Imhoff, representante legal.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022.
IDELMIR TORRES DA SILVA
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 1098/2021 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2022-1207-0011-3782

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2022/MP-AP

OBJETO DO CONTRATO: Contratação dos serviços de 
treinamento e aperfeiçoamento pessoal, com o curso 
‘’Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri’’, a ser 
realizado nos dias 12, 13 e 15 de dezembro de 2022, com 
carga horária 21h/a

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - Art. 25, II 
c/c Art. 13, VI da Lei 8.666/93 - Termo de Justificativa nº 

077/2022/CPL/MP-AP.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0001483/2022-50-MPAP.

CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ.

CONTRATADA: RAFAEL SCHERER POLITANO EPP.

VALOR DO CONTRATO: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil 
reais).

NOTA DE EMPENHO Nº 0677/2022/MP-AP.

VIGÊNCIA: Adstrita ao exercício 2022, com início a partir 
de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022.

ASSINATURA: Assinam, pelo Contratante: Dr. Alexandre 
Flávio Medeiros Monteiro, Secretário Geral/MP-AP e; pela 
Contratada: Sr. Rafael Scherer Politano, representante legal.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022.
IDELMIR TORRES DA SILVA
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 1098/2021 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2022-1207-0011-3760

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2022/MP-AP

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de 
agenciamento de passagens aéreas, compreendendo 
reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento 
de passagens aéreas nacionais que atenderão às 
demandas de premiação do Concurso Melhor Arrazoado 
Forense do Ministério Público do Estado do Amapá

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 041/2022/MP-AP.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0003108/2022-49/MP-AP.

CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ.

CONTRATADA: AGÊNCIA AEROTUR LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 16.485,92 (dezesseis mil, 
quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois 
centavos).
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NOTA DE EMPENHO Nº 0678/2022/MP-AP.

VIGÊNCIA: Adstrita ao exercício 2022, com início a partir 
de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022.

ASSINATURA: Assinam, pelo Contratante: Dr. Alexandre 
Flávio Medeiros Monteiro, Secretário Geral/MP-AP e; pela 
Contratada: Srª. Maria Amélia Carvalho Gomes, Sócia-
administradora.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022.
IDELMIR TORRES DA SILVA
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 1098/2021 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2022-1207-0011-3780

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2022/MP-AP

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento e instalação 
de Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica 
ON-GRID para demanda de geração de 177 kWp, 
compreendendo a elaboração de projeto executivo e 
aprovação junto à concessionária de energia e demais 
órgãos fiscalizadores, fornecimento e instalação da 
estrutura metálica da cobertura do estacionamento interno, 
materiais e equipamentos, efetivação de acesso junto à 
concessionária de energia, treinamentos, manutenção e 
suporte técnico, conforme especificações, quantitativos 
e exigências contidas no edital licitatório e seus anexos 
e na proposta da contratada, que integram o contrato 
independente de transcrição.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 034/2022/MP-AP.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0012978/2018-30/MP-AP.

CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ.

CONTRATADA: AMAPÁ ENERGIA ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 880.000,00 (oitocentos e 
oitenta mil reais).

NOTA DE EMPENHO Nº 0679/2022/MP-AP.

VIGÊNCIA: Adstrita ao exercício 2022, com início a partir 
de sua assinatura e prazo de execução de 90 (noventa) 
dias.

DATA DA ASSINATURA: 07/12/2022.

ASSINATURA: Assinam, pelo Contratante: Dr. Alexandre 
Flávio Medeiros Monteiro, Secretário Geral/MP-AP e; pela 

Contratada: Sr. Beatriz Gladys Vergara Rivas Pereira, 
Sócia-administradora.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022.
IDELMIR TORRES DA SILVA
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 1098/2021 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2022-1207-0011-3774

CONTRATO FIRMADO POR NOTA DE EMPENHO Nº 
2022NE00873

Vinculado ao Processo nº 3.00000.223/2022 – DPE/AP

CONTRATO FIRMADO POR NOTA DE EMPENHO Nº 
2022NE00873

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.00000.223/2022

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAPÁ

CNPJ: 11.762.144/0001-00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSÃO 
(RIBBON)

EMPRESA: SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES 
TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 43.478.505/0001-79

MODALIDADE: DISPENSA Nº 016/2022-DPE/AP;

VALOR: R$ 2.299,98 (DOIS MIL E DUZENTOS E 
NOVENTA E NOVE REAIS);

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei nº 
8.666/93;

VIGÊNCIA: 07/12/2022 A 06/12/2022;

SIGNATÁRIOS: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 
NETO – DPE/AP e CARDINALIA FRAGOSO DE MATOS 
- EMPRESA CONTRATADA.

Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-1209-0011-3891
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ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2022-DPE-AP

VINCULADO AO PROCESSO Nº 3.000000.218/2022/DPE-AP

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019, 

R E S O L V E:

Art. 1º - Errata do Extrato do Contrato n° 073/2022-DPE-AP, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ como 
contratante e a empresa MOSELLI VEÍCULOS LTDA, publicada no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado 
do Amapá nº 221, de 07 de dezembro de 2022, com circulação em 07/12/2022 e no Diário Oficial do Estado do Amapá 
nº 7.805, de 07 de dezembro de 2022, com circulação em 07/12/2022.

Onde se lê:
Item Descrição Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total

01

VEÍCULO AUTOMOTOR VAN TETO ALTO COM 17 (DEZESSETE) LUGARES E 
MAIS 01 PARA (MOTORISTA). ANO  MODELO 2022 OU SUPERIOR, ZERO KM.
• Assentos Alto padrão reclináveis;
• Cinto de segurança em todos os lugares;
• Cor branca sólida, com adesivagem de identificação a ser definida pela 
Defensoria;
• Motorização mínima 2.0 Diesel;
• Altura mínima do teto 2.450 (mm);
• Largura mínima 2.000 (mm);
• Direção elétrica;
• Travas elétricas;
• Retrovisores elétricos;
• Ar condicionado integrado original de fábrica, dianteiro e traseiro;
• Vidros elétricos dianteiros, com película de proteção, bem como, os demais 
vidros não elétricos do veículo, conforme legislação;
• Sistema de alarme antifurto;
• Sistema GPS do fabricante do veículo original integrado ao painel;
• Jogo de tapetes;
• Airbag frontal duplo;
• Freios ABS;
• Protetor de cárter;
• Faról: de neblina;
• Luz de freio elevada (break light);
• Sistema Kit multimídia, entrada USB e rádio FM/AM Bluetooth;
• Câmera e sensor de estacionamento.
MARCA: FORD
MODELO: FORD TRANSIT L4H3 - MINIBUS (17 + 1 LUGARES).

01
  .   Unid. 289.135,00 2.891.350,00

Leia-se:

Item Descrição Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total
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01

VEÍCULO AUTOMOTOR VAN TETO ALTO COM 17 (DEZESSETE) LUGARES E 
MAIS 01 PARA (MOTORISTA). ANO  MODELO 2022 OU SUPERIOR, ZERO KM. 
• Assentos Alto padrão reclináveis;
• Cinto de segurança em todos os lugares;
• Cor branca sólida, com adesivagem de identificação a ser definida pela 
Defensoria;
• Motorização mínima 2.0 Diesel;
• Altura mínima do teto 2.450 (mm);
• Largura mínima 2.000 (mm);
• Direção elétrica;
• Travas elétricas;
• Retrovisores elétricos;
• Ar condicionado integrado original de fábrica, dianteiro e traseiro;
• Vidros elétricos dianteiros, com película de proteção, bem como, os demais 
vidros não elétricos do veículo, conforme legislação;
• Sistema de alarme antifurto;
• Sistema GPS do fabricante do veículo original integrado ao painel;
• Jogo de tapetes;
• Airbag frontal duplo;
• Freios ABS;
• Protetor de cárter;
• Faról: de neblina;
• Luz de freio elevada (break light);
• Sistema Kit multimídia, entrada USB e rádio FM/AM Bluetooth;
• Câmera e sensor de estacionamento.
MARCA: FORD
MODELO: FORD TRANSIT L4H3 - MINIBUS (17 + 1 LUGARES).

01   Unid. 289.135,00 289.135,00

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 08 de dezembro de 2022.
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-1209-0011-3949

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no CNPJ. sob o nº 
11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n°. 676, Bairro Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/
AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado do Amapá, o Sr. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 
NETO nomeado pelo Decreto nº 1.399, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634, de 25 de março de 2022 e a 
empresa RENATO MARANA 25062588847, inscrita no CNPJ. sob nº 42.244.991/0001-06, estabelecida na Av/Rua 
Ricardo Costa nºB 305, bairro IV Distrito Industrial, CEP. 13.498-212, São Paulo/SP, neste ato representada pelo 
seu representante legal, o Sr. Renato Marana, RG nº 26.642.953-1 SSP/SP   e CPF. nº 250.625.888-47, RESOLVE 
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas 
quantidades cotadas, em conformidade com o edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 023/2022 – DPE/
AP, devidamente homologado, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, no Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.DO OBJETO

1.1.A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS, 
para atender às demandas da Defensoria Pública do Amapá DPE-AP, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição.

2.DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS

2.1.Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que 
seguem:
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Item Descrição do Serviço Quant. Unid. Valor Unitário Valor Total

1

Garrafa Térmica - com capacidade de 2.5 litros, com as seguintes 
características mínimas:
Com alça. Conservar líquidos quentes. Sistema de servir: Bomba de 
pressão. Revestimento externo em aço inox. Tampa e alça na cor preta. 
Isolamento Térmico: Ampola de vidro. Conservação térmica de, no 
mínimo, 6 horas.
Marca.: UNITERM - MONACO 2,5 L

200 Unid. R$ 153,90 R$ 30.780,00

2.2.A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3.ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1.O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.

4.DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5.VALIDADE DA ATA

5.1.A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP.

6.REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1.A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a 
fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao 
fornecedor.
6.3.Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4.O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5.A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:
6.5.1.Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.5.2.Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;
6.5.3.Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.4.Tiver presentes razões de interesse público.
6.6.O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 
por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.
6.7.O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato superveniente 
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovado.

7.DAS PENALIDADES

7.1.O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 023/2022 – DPE/AP.
7.2.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro 
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do 
Decreto nº 10.024/19.
7.3.É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.4.O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do 
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Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do 
fornecedor.

8.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1.O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria Pública do Estado 
do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir independentemente de estimativa de 
consumo indicada no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 023/2022/2022 – DPE/AP.
8.2.A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a 
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. 
Nº 023/2022/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.
8.3.As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:
8.3.1.Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 023/2022/2022 – DPE/AP;
8.3.2.Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 023/2022/2022 – DPE/AP;
8.3.3.Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

9.DO FORO

9.1.O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a empresa adjudicatária, relativa a 
presente ata e aos contratos dela advindos.

10.DA PUBLICIDADE

10.1.O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e forma para 
todos os fins de direito.

Macapá/AP, 07 de novembro de 2022.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

RENATO MARANA 25062588847
C. I 26.642.953-1 SSP/SP
D. CPL: 250.625.888-47

HASH: 2022-1207-0011-3789

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no CNPJ. sob o nº 
11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n°. 676, Bairro Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/
AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado do Amapá, o Sr. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 
NETO nomeado pelo Decreto nº 1.399, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634, de 25 de março de 2022 e a 
empresa EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ. sob nº 26.587.635/0001-20, 
estabelecida na Avenida: São Sebastião nº 2203, CEP: 68040-495 , Santarém-AP, neste ato representada pelo seu 
representante legal, o Sr. IVO SILVA ALVES,  CPF. nº 773.890.262-00, RESOLVE registrar os preços da empresa 
indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, em 
conformidade com o edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP, devidamente homologado, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto 
nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
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1.DO OBJETO

1.1.A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual  aquisição de equipamentos de Tecnologia 
da Informação - Impressoras, para atender às demandas da Defensoria Pública do Amapá DPE-AP, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS

2.1.Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que 
seguem:

Item Descrição do Serviço Quant. Unid. ValorUnitário Valor Total

1

Impressora multifuncional wireless, jato de Tinta 
(ecotank), colorido, a3, bivolt. Especificações 
técnicas. Tipo ultifuncional: Tanque de tint; Funções: 
Impressora, digitalizadora, copiadora; Sistema 
peracional compatível: Mac OS X, Windows 10 e 
posteriores. Conectividade: Wifi Direct, Wi-fi, Rede 
Ethernet, USB 2.0; Alimentação bivolt (110/220v) Tipo 
de impressão: Jato de tinta, monocromática e colorida 
Display touch screen de 2,7”; Recursos de impressão 
Tecnologia de impressão: Jato de tinta heat-free 
PrecisionCore; 4800 x 1200 dpi de resolução 
otimizada em vários tipos de papel; Velocidade 
de impressão: 33 ppm preto e 15 ppm em cores; 
Velocidade de impressão em modo rascunho: 38 ppm 
em preto e 24 ppm em cores; Tamanho mínimo de 
gotículas de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de 
gotas de tinta de tamanho variável; Impressão frente 
e verso automático; Modo silencioso de impressão 
Configuração de injetores: 400 injetores pretos e 128 
injetores para cada cor.
Recursos de cópia e digitalização Velocidade de 
cópia - Preto 11,5 cpm e colorido 5,5 cpm; resolução 
de cópia - 600 x 1200 dpi; Reduzir/aumentar cópias 
de 25 até 400%; Velocidade de digitalização - Preto 
até 13
segundos e colorido até 28 segundos; Resolução 
óptica 1200 dpi e máxima
1200 x 2400 dpi; Formatos PDF, JPEG, PNG, TIFF, 
multi-TIFF; BMP (Windows), PICT (Mac) .Scanner 
de base plana com sensor de linhas CIS coloridos, 
número de cores 256 gradações/16,7 mil core.
MARCA: BROTHER MFC
J5855DW

10 Unid R$ 4.673,00 R$ 46.730,00

2.2.A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3.ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1.O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.

4.DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5.VALIDADE DA ATA

5.1.A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP.

6.REVISÃO E CANCELAMENTO
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6.1.A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a 
fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao 
fornecedor.
6.3.Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4.O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:
6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;
6.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;
6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.
6.6.O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 
por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.
6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato superveniente 
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovado.

7.DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 

7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço imediato, a 
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi registrado.
7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução do objeto mediante 
emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados, o conteúdo deverá estar de acordo 
com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP.
7.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos e quantitativos solicitados durante a validade 
desta Ata de Registro de Preços.
7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICAS SPR. Nº 028/2022 – DPE/AP e 
em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do 
edital.
7.5.A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por  intermédio de contrato e de emissão de nota 
de empenho.

8.DAS PENALIDADES

8.1.O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP.
8.2.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro 
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do 
Decreto nº 10.024/19.
8.3.É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
8.4.O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do 
Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do 
fornecedor.

9.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria Pública do Estado 
do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir independentemente de estimativa de 
consumo indicada no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP.
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9.2.A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a 
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. 
Nº 028/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as 
partes, para todos os fins.
9.3.As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:
9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP;
9.3.2. Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP;
9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10.DO FORO

10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a empresa adjudicatária, relativa a 
presente ata e aos contratos dela advindos.

11.DA PUBLICIDADE

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, 
conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e forma para 
todos os fins de direito.

Macapá/AP, 08 de dezembro de 2022.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ.: 26.587.635/0001-20
IVO SILVA ALVES
CPF: 773.890.262-00

HASH: 2022-1209-0011-3925

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 – DPE/AP

PREGÃO ELETRÔNICO 30/2022

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no CNPJ. sob o nº 
11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n°. 676, Bairro Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/
AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado do Amapá, o Sr. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 
NETO nomeado pelo Decreto nº 1.399, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634, de 25 de março de 2022 e 
a empresa Imperial Café Comércio Exportação e Importação - LTDA, inscrita no CNPJ. sob nº 07.638.718/0001-
57, estabelecida na BR 262, KM 103, Zona Rural, CEP: 29.375-000, Venda Nova do Imigrante – ES, neste ato 
representada pelo seu representante legal, o Sr. Domingos Sávio Sossai Altoé,  CPF. nº 092.667.367-08, RESOLVE 
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas 
quantidades cotadas, em conformidade com o edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 030/2022 – DPE/
AP, devidamente homologado, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, no Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.DO OBJETO

1.1.A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual  registro de preços para futura e eventual 
aquisição de café e açúcar, para atender às demandas da Defensoria Pública do Amapá DPE-AP, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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2.DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS

2.1.Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que 
seguem:

Item Descrição do Serviço Quant. Quant. Valor Unitário Valor Total

02

Café torrado e moído, TIPO 1 embalado a vácuo, 
embalagem tipo tijolo, embalagem de 250g, qualidade 
superior, a marca deve possuir Certificado do PQC - 
Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena 
validade. A validade de 12 meses a partir da entrega pelo 
fornecedor, com registro e data de fabricação e validade 
estampadas no rótulo da embalagem; Marca: Rosa Negra 
Imperial.

Und 8.880 embalagens de 
250 g R$  6,50 R$ 57.720,00

3.ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1.O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.
4.DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1.Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5.VALIDADE DA ATA

5.1.A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP.

6.REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1.A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a 
fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao 
fornecedor.
6.3.Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4.O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5.A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:
6.5.1.Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.5.2.Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;
6.5.3.Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.4.Tiver presentes razões de interesse público.
6.6.O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 
por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.
6.7.O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

7.DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço imediato, a 
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi registrado.
7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução do objeto mediante 
emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados, o conteúdo deverá estar de acordo 
com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP. Nº 030/2022 – DPE/AP.
7.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos e quantitativos solicitados durante a validade 
desta Ata de Registro de Preços.
7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos, conforme 
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especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICAS SPR. Nº 030/2022 – DPE/AP e em 
seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.
7.5.   A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por  intermédio de contrato e de emissão 
de nota de empenho.

8.DAS PENALIDADES

8.1.O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 030/2022 – DPE/AP.
8.2.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro 
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do 
Decreto nº 10.024/19.
8.3.É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
8.4.O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto 
nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria Pública do Estado 
do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir independentemente de estimativa de 
consumo indicada no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 030/2022 – DPE/AP.
9.2.A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a 
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. 
Nº 030/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as 
partes, para todos os fins.
9.3.As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:
9.3.1.Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 030/2022 – DPE/AP;
9.3.2.Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 030/2022 – DPE/AP;
9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10.DO FORO

10.1.O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a empresa adjudicatária, relativa a 
presente ata e aos contratos dela advindos.

11.DA PUBLICIDADE

11.1.O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e forma para 
todos os fins de direito.

Macapá/AP, 08 de dezembro de 2022.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor - Geral do Estado do Amapá

IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ.: 07.638.718/0001-57
Domingos Sávio Sossai Altoé,
CPF: 092.667.367-08

HASH: 2022-1209-0011-3918
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ERRATA DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00767/
DPE-AP

VINCULADO AO PROCESSO Nº 3.000000.150/2022/
DPE-AP

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de 
dezembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - Errata da Nota de Empenho n° 2022NE00767/
DPE-AP, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPÁ como contratante e a empresa ELINELSON 
SILVA DOS SANTOS, publicada no Diário Eletrônico da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá nº 205, de 11 
de novembro de 2022, com circulação em 11/11/2022 e 
no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 7.790, de 11 de 
novembro de 2022, com circulação em 11/11/2022.

Onde se lê:
MODALIDADE: ARP nº 030/2022;

Leia-se:
MODALIDADE: ARP nº 026/2022;

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 08 de dezembro de 2022.
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-1209-0011-3940

ERRATA DO TERMO DE DISPENSA N° 012/2022 DA 
DISPENSA ELETRÔNICA N° 012/2022

ERRATA DA ATA DO TERMO DE DISPENSA N° 012/2022 
DA DISPENSA ELETRONICA N° 012/2022 - DPE/AP

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de 
dezembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 12/2022 - DPE/
AP, vinculado ao Processo Nº 3.00000.194/2022/DPE-
AP, Aquisição de COFRE, para atender às demandas 
da Defensoria Pública do Amapá, de 07 de dezembro 
de 2022, com circulação em 07/12/2022 no diário da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá.

Então:

Onde se lê:
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022

Leia-se:
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 08 de dezembro de 2022.
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-1209-0011-3919

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAPÁ.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3.00000.195/2022-
DPE

ASSUNTO: Aquisição de Cadeiras de Rodas

CONTRATADO: JONES MARTINS LOPES - 
885611670920

CNPJ: 35.536.845/0001-80

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 c/c 
art. 51 do Decreto nº 10.024/2019.

VALOR: 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: 
03.422.0074.2019; Elemento de Despesa: 44.90.52; Ação 
nº 2019; Fonte: 107

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO

A Defensoria Pública do Amapá – DPE/AP possui atuação 
efetiva na Capital e nos municípios do Estado, assegurando 
o acesso à justiça integral e gratuito aos necessitados, 
promovendo cidadania, com atendimento individualizado, 
humanizado e de qualidade, conforme visão prevista em 
seu Plano de Desenvolvimento Institucional, bem como 
o que ensina o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 
Federal;

Defensoria Pública do Amapá tem, dentre suas ações 
estratégicas, a ação nº 2019, que visa equipar a Defensoria 
Pública (Sede e seus núcleos regionais);

A presente aquisição é relevante para o atendimento da 
instituição, a Defensoria Pública no apoio aos assistidos 
com deficiência física e mobilidade reduzida;
O objeto de contratação é meio de auxílio essencial no 
processo da reabilitação, e com maior independência, das 
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pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência.

Além de ser uma aliada para as pessoas com mobilidade 
reduzia e com deficiência, é um instrumento auxiliar na 
locomoção seguro, dos idosos que frequenta a instituição 
em busca de auxílio jurídico;

A realização da contratação servirá como um meio para 
atingir de forma eficiente os objetivos operacional sendo 
um meio para proporcionar e atingir a eficiência requerida;

De acordo com os fundamentos apresentados, existe 
necessidade de realizar aquisição de equipamentos para 
o auxiliar a Coordenadoria de Atendimento da Defensoria 
Pública do Estado do Amapá;

II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

As compras e contratações das entidades públicas seguem 
obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei e o 
fundamento principal que reza por esta iniciativa é o art. 
37, inciso XXI da Constituição Federal, no qual determina 
que as obras, os serviços, compras e alienações devem 
ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração 
Pública para tornar isonômica a participação de 
interessados em procedimentos que visam suprir as 
necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços 
disponibilizados por pessoas físicas ou jurídicas nos 
campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais 
e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais 
vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, eis o que dispõe o inciso XXI 
do art. 37 da CF/1988:

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações.

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então 
criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
com o objetivo de contratar a proposta mais vantajosa, 
obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade.

É das mais corriqueiras lições conhecidas no Direito 
Administrativo Brasileiro que licitar é a regra, entretanto, há 
aquisições e contratações que possuem caracterizações 
específicas tornando impossíveis ou inviáveis as licitações 
nos trâmites usuais, neste sentido: “uma dessas hipóteses 
é a inexigibilidade, que é a inviabilidade de concorrência 

entre os licitantes, pois estamos diante de determinadas 
questões fáticas ou jurídicas que tornam inviável a 
competição1”.

Sobre a possibilidade de contratação direta, discorre 
Marçal Justen Filho2:

A supremacia do interesse público fundamenta a exigência, 
como regra geral, de licitação prévia para contratações 
da Administração Pública. No entanto, existem hipóteses 
em que a licitação formal seria impossível ou frustraria 
a própria consecução dos interesses públicos. O 
procedimento licitatório normal conduziria ao sacrifício 
do interesse público e não asseguraria a contratação 
mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a administração a 
adotar um outro procedimento, em que formalidades são 
suprimidas ou substituídas por outras.

Cumpre esclarecer, entretanto, que a contratação direta 
não exclui a instrução de um procedimento licitatório 
interno, exigência do Parágrafo Único do art. 26, da Lei 
de Licitações. Novamente, Marçal Justen Filho3, ensina:

Tal como afirmado inúmeras vezes, é incorreto afirmar que 
a contratação direta exclui um “procedimento licitatório”. 
Os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação 
envolvem, na verdade, um procedimento especial e 
simplificado para a seleção do contrato mais vantajoso 
para a Administração Pública. Há uma série ordenada 
de atos, colimando selecionar a melhor proposta e o 
contratante mais adequado. “Ausência de licitação” 
não significa desnecessidade de observar formalidades 
prévias (tais como verificação da necessidade e 
conveniência da contratação, disponibilidade de recursos 
etc.). Devem ser observados os princípios fundamentais 
da atividade administrativa, buscando selecionar a melhor 
contratação possível, segundo os princípios da licitação.

A presente dispensa de licitação encontra-se 
fundamentada no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 c/c art. 51 do Decreto Federal nº 
10.024/2019. Assim dispondo:

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez 
por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do 
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez;

Decreto-Lei 9412 de junho de 2018

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput 
do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam 
atualizados nos seguintes termos:
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:
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a) na modalidade convite até R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais);

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019

Art. 51. As unidades gestoras integrantes do Sisg 
adotarão o sistema de dispensa eletrônica, nas seguintes 
hipóteses:

II – aquisição de bens e contratação de serviços comuns, 
nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 1993;

A contratação direta com o argumento por menor valor, 
nos termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 51 
do Decreto 10.024/2019 trata-se de homenagem aos 
princípios da economicidade processual, legalidade, 
competitividade e igualdade.

A Dispensa Eletrônica, prevista no art. 51 do Decreto 
10.024/2019 é forma de obtenção de propostas para 
aquisições de pequeno valor, cujas despesas enquadrem-
se na modalidade dispensa de licitação, fundamentada no 
inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993.

Foi implantada pela Portaria nº 306, de 13 de dezembro 
de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, funciona por meio de sistema que promova a 
comunicação na internet, a exemplo de pregão eletrônico.

Os atos procedimentais decorrentes desse tipo de 
contratação subordinam-se ao disposto na citada Portaria, 
dentre os quais destacam-se: forma de condução, 
participação de empresas, horário, credenciamento, 
julgamento de propostas, podem participar de aquisições 
realizadas pelo sistema quaisquer pessoas jurídicas, 
previamente cadastradas no Portal de Compras do 
Governo Federal

As Cotações eletrônicas de bens e serviços visam, além 
da impessoalidade nas contratações:

a. aumento da competitividade;
b. maior transparência aos gastos públicos;
c. redução de custos e economia de recursos públicos;
d. racionalização dos procedimentos; e
e. maior agilidade aos processos

Para contratação pelo Sistema de Dispensa Eletrônica 
é necessária a realização de processo de dispensa de 
licitação, ao qual deverão ser juntadas, no mínimo, três 
cotações eletrônicas.
Para o caso em tela, podemos afirmar que este se 
enquadra perfeitamente na legislação supracitada, o 
conceito chave para realização da contratação, justifica-
se pela vantajosidade e necessidade da Defensora 
Pública do Estado, na aquisição de cadeiras de Rodas.

III - DA NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO

Inobstante o fato da presente contratação estar dentro 
dos parâmetros legais da dispensa de licitação, há de 
se esclarecer a despeito de eventual fragmentação de 
despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitações.

Tanto doutrina como a jurisprudência recomendam que 
nas aquisições ou contratações deverão ser observadas 
as quantidades a serem adquiridas em função do consumo 
estimado. Portanto, deve haver um planejamento para a 
realização das compras, além disso, observar o princípio 
da anualidade orçamentária.

Neste sentido, o TCU define: “Planeje a atividade de 
compras, de modo a evitar o fracionamento na aquisição 
de produtos de igual natureza e possibilitando a utilização 
da correta modalidade de licitação, nos termos do art. 
15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 2575/2009 
Plenário do TCU)”.

Sobre a contratação indevida sem a observância do 
procedimento licitatório, fracionando as despesas, o 
professor Jacoby4 defende que: “o parcelamento de 
despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade 
mais ampla de licitação, quer com o de possibilitar-lhe a 
dispensa, constitui infração legal”.

Neste processo o valor relativo à estimativa da despesa 
corresponde ao total da contratação do objeto pleiteado 
no Termo de Referência. Atendendo o objeto na 
totalidade, afastada a possibilidade de fracionamento do 
objeto, portanto, restando-se enquadrada na hipótese de 
contratação direta por meio da dispensa de licitação.

IV – JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério do menor preço, como regra geral, deve presidir 
a escolha do fornecedor, e o meio de aferi-lo. A despeito 
desta assertiva, o TCU já se manifestou:

Adotar como regra a realização de coleta de preços nas 
contratações de serviço e compras dispensadas de 
licitação com fundamento no art. 24, inciso II da Lei nº 
8.666/93 (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. 
Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28.12.95, p. 22.603).

Na Lei de Licitações, após a cotação, verificado o menor 
preço, adjudica-se como contratado aquele fornecedor 
que possui o menor preço, estando atendida a habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira, e regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
dos arts. 27 a 31 da mesma Lei.

V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária prevista para a presente despesa 
é de R$ 12.442,00 (doze mil quatrocentos e quarenta 
e dois reais).

VI – DA SELEÇÃO
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O fornecedor selecionado neste processo para 
sacramentar a aquisição do objeto pleiteado no Termo de 
Referência deverá cumprir as exigências previstas.

A Defensoria Pública do Estado do Amapá irá usar 
plataforma Portal de Compras do Governo Federal no 
link (https://www.gov.br/compras/pt-br/), será realizado 
na modalidade Cotação Eletrônica que se encontra seu 
anparo legal nos artigos 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 c/c 
art. 51 do Decreto nº 10.024/2019;

A contratação direta com o argumento por menor valor, 
nos termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 51 
do Decreto 10.024/2019 trata-se de homenagem aos 
princípios da economicidade processual, legalidade, 
competitividade e igualdade.

VIII – DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, conduz-se à conclusão de que a contratação 
direta por dispensa de licitação terá assegurada sua 
legalidade e licitude, uma vez cabalmente demonstrada a 
necessidade do objeto constante do Termo de Referência.

Assim, submeto a presente justificativa à análise dos 
setores competentes, para posterior ratificação do 
ordenador de despesas responsável.

Macapá-AP, 08 de dezembro de 2022.
MÔNICA PRISCILA LIMA PIRES
COORDENADORA DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA N° 102,17 DE JANEIRO DE 2022
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO

Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

1 GONÇALVES, Rafael de Souza, et al. Lei de Licitações: 
estudo sobre as dificuldades atuais dos órgãos em cumprir 
o artigo 25 (inexigibilidade). Revista latino-americana de 
estudos científicos. v 2, n 11, 2021, p. 38

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações 
e contratos administrativos. 10. ed. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 229

3 JUSTEN FILHO, Marçal. Op cit. 12 ed. São Paulo: Ed. 
Dialética. 2008. p. 366.

4 JACOBY FERNANDES, Op cit. 5. ed. p. 154-159.

HASH: 2022-1209-0011-3928

TERMO DE DISPENSA Nº 020/2022 - DPE/AP

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO POR 
CONTRATAÇÃO DIRETA
INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAPÁ.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3.00000.257/2022-DPE

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS 
DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM 
PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO 100 PARTICIPANTES, 
DURANTE 12 (DOZE) MESES, COM POSSIBILIDADE 
DE REALIZAR REUNIÃO COM NO MÁXIMO 500 
(QUINHENTOS) PARTICIPANTES DE FORMA 
SIMULTÂNEA - ADICIONAL DE GRANDE REUNIÃO.

CONTRATADO: MPT COMÉRCIO OFFSHORE EIRELI

CNPJ: 32.790.418/0001-36

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

VALOR: R$ 6.970,00 (seis mil, novecentos e setenta 
reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: 
03.122.0074.2021; Elemento de Despesa: 33.90.40; Ação 
nº 2021; Fonte: 107

DA NECESSIDADE DO OBJETO

A Constituição da República em seu Art. 134. determina 
que a Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 
LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

No Estado do Amapá a Lei Complementar 121 de 31 de 
dezembro de 2019, trata da organização da Defensoria 
Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, nos termos do 
Art. 156 da Constituição Estadual. A LC 121/2019 no §1º, 
do Art. 1° estabelece que a DPE/AP estenderá os seus 
serviços por todas as Comarcas do Estado, de acordo 
com as necessidades dos serviços e as disponibilidades 
materiais e orçamentárias.

A presente aquisição destina-se a auxiliar de forma 
estratégica nas demandas desta instituição e se 
configura como uma solução viável para os problemas de 
comunicação, bem como atender ao contexto atual com 
relação a aglomeração de pessoas devido a situação de 
emergência que começa a ganhar novamente espaço 
com o crescente aumento de contaminação por covid19.

Se apresenta também, como uma ferramenta eficiente na 
rotina de trabalho dos membros desta DPE/AP refletindo 
positivamente na produtividade com o ganho de tempo e a 
melhoria na interação das equipes dos demais Municípios do 
Estado onde se localiza os Núcleos que integram esta casa.
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A contratação direta com o argumento por menor valor, 
nos termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 51 
do Decreto 10.024/2019 trata-se de homenagem aos 
princípios da economicidade processual, legalidade, 
competitividade e igualdade.

A Dispensa, prevista no art. 51, do Decreto 10.024/2019 
é forma de obtenção de propostas para aquisições 
de pequeno valor, cujas despesas enquadrem-se na 
modalidade dispensa de licitação, fundamentada no 
inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/1993.

Sendo assim, a Defensoria Pública do Estado do Amapá 
- DPE, com base nas suas justificativas pode dispensar 
a instauração de processo licitatório e contratar por meio 
de dispensa de licitação, empresa que oferecer o menor 
preço, atendendo ao que pede o Termo de Referência, 
com fulcro nos dispositivos legais supra.

DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA 
DE FRAGMENTAÇÃO

O art. 26, da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único:

“Parágrafo único – O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos:

I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa 
que justifique a dispensa, quando for o caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço;
IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisa 
aos quais os bens serão alocados.”

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações 
são atos que fogem ao princípio constitucional da 
obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como 
exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se 
de ato discricionário, mas que devido a sua importância e 
necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo 
de devida justificativa que ateste o referido ato.

No caso em questão se verifica a análise dos incisos 
II e III, do parágrafo único, do art. 26 da Lei 8.666/93. 
Inobstante o fato da presente contratação estar dentro 
dos limites estabelecidos no art. 24, II da Lei 8.666/93, 
conforme pesquisa de mercado realizada e juntada aos 
autos, o que justifica a contratação direta, vale tecer 
alguns comentários a despeito de eventual fragmentação 
de despesa, o que ensejaria afronta à Lei de Licitações.

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI 
estabelece o dever de licitar de forma a assegurar 
a igualdade de condições a todos os concorrentes, 
em obediência aos princípios da impessoalidade, da 
isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.

Nesse mesmo sentido, o art. 3º, da Lei n.º 8.666/93, reforça 
a observância desses princípios e ainda estabelece que 
a licitação corresponde a procedimento administrativo 
voltado à seleção mais vantajosa para a contratação 
desejada pela Administração Pública e necessária ao 
atendimento do interesse público.

Sobre a contratação indevida sem a observância do 
procedimento licitatório, fracionando as despesas, Jorge 
Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra Contratação 
Direta sem Licitação, páginas 154/159, 5ª edição, Editora 
Brasília Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas 
da União, de que: “O parcelamento de despesa, quer com 
o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, 
quer com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração 
legal” (...) e também o TCU firmou entendimento de que 
“as compras devem ser estimadas para todo o exercício e 
há de ser preservada a modalidade correta para o objeto 
total, que agruparia todos os itens”.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÕES DA ESCOLHA 
DO FORNECEDOR

A justificativa de preço é um dos requisitos indispensáveis 
à formalização do processo de contratação por dispensa 
de licitação, a teor do inciso III, do Parágrafo Único, do 
artigo 26 da Lei de Licitações, posto que o objetivo dos 
procedimentos aquisitivos é selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração, considerando o caráter 
excepcional das ressalvas de licitação.

O critério do menor preço, como regra geral, deve presidir 
a escolha do fornecedor, e o meio de aferi-lo. A despeito 
desta assertiva, o TCU já se manifestou:

“Adotar como regra a realização de coleta de preços nas 
contratações de serviço e compras dispensadas de licitação 
com fundamento no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 
(Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln 
Magalhães da Rocha. DOU de 28.12.95, p. 22.603).”

Assim como a justificativa de preço, a razão da escolha 
do fornecedor também se apresenta como requisito para 
contratação por dispensa de licitação, como prevê o inciso 
II, do art. 26, da Lei nº 8.666/93.

Nesse passo, a partir do levantamento das opções de 
mercado, identificou-se que a proposta empresa MPT 
COMÉRCIO OFFSHORE EIRELI, além do critério de 
menor preço por item, também atende as necessidades 
deste órgão quanto ao objeto que se pretende adquirir, 
em suas especificações, quantitativos e padrões de 
qualidade.

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE 
FISCAL

Na Lei de Licitações, após a cotação, verificado o menor 
preço, adjudica-se como contratado aquele fornecedor 
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que possui o menor preço, estando atendida os requisitos 
de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 
econômico-financeira, e regularidade fiscal e trabalhista, 
nos termos dos arts. 27 a 31, da Lei nº 8.666/93.

DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, conduz-se à conclusão de que a contratação 
direta por dispensa de licitação, terá assegurada sua 
legalidade e licitude, uma vez cabalmente demonstrada a 
necessidade do objeto constante do Termo de Referência.

Assim, submeto a presente justificativa à análise dos 
setores competentes, para posterior ratificação do 
ordenador de despesas responsável.

Macapá/AP, 08 de dezembro de 2022.
MÔNICA PRISCILA LIMA PIRES
Coordenadora de Contratação
Portaria nº 102, de 17 de janeiro de 2022.
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-1209-0011-3935

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, 
torna público que o Excelentíssimo Sr. Defensor Geral, 
em 08/12/2022, homologou o resultado do PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 - DPE/AP, cujo objeto 
é o registro de preços para aquisição de equipamentos 
de Tecnologia da Informação - Impressoras, como forma 

de atender as demandas desta Defensoria Pública, 
adjudicado-o o item 1 em favor da empresa Repremig 
– Representação e Comércio de Minas Gerais LTDA, 
CNPJ Nº. 65.149.197/0002-51, pelo valor de R$ 
306.000,00 (trezentos e seis mil reais) e item 02 para a 
empresa EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA, 
CNPJ: 26.587.635/0001-20, pelo valor de R$ 46.730,00 
(quarenta e seis mil setecentos e trinta reais).

Macapá/AP, 08 de dezembro de 2022.
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá - DPE/AP

HASH: 2022-1209-0011-3931

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, 
torna público que o Excelentíssimo Sr. Defensor Geral, 
em 24/10/2022, homologou o resultado do PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP. Nº 023/2022 - DPE/AP, cujo objeto 
é o registro de preços para a Aquisição de solução de 
Garrafa Termica, como forma de atender as demandas 
desta Defensoria Pública, adjudicado-o o item 1 e 2 em 
favor da empresa RENATO MARANA 25062588847, 
CNPJ Nº. 42.244.991/0001-06, pelo valor de R$ 30.780,00 
(trinta mil setecentos e oitenta reais).

Macapá/AP, 07 de dezembro de 2022.
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-1207-0011-3765

PUBLICIDADE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 – DPE/AP 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no 
CNPJ. sob o nº 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n°. 676, Bairro 
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado 
do Amapá, o Sr. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO nomeado pelo Decreto nº 1.399, 
publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634, de 25 de março de 2022 e a empresa REPREMIG – 
REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ. sob nº 
65.149.197/0002-51, estabelecida na Av/Rua Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, 
Bairro Jardim Limoeiro CEP: 29.164-140 , Serra/ES, neste ato representada pelo seu representante 
legal, o Sr. Leandro Figueiredo de Castro, RG nº MG-11.454.362-SSP/MG  e CPF. nº 013.371.746-
10, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, em conformidade com o edital de licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP, devidamente homologado, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº. 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual  aquisição de 
equipamentos de Tecnologia da Informação - Impressoras, para atender às 
demandas da Defensoria Pública do Amapá DPE-AP, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS 
QUANTITATIVOS 

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na 
proposta são as que seguem: 

Item Descrição do Serviço Quant. Unid. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 

MULTIFUNCIONAL. 

Especificações técnicas: 

- Memória: 512MB; 

- Processador com velocidade de 1200 MHz; 

- Sistemas operacionais compatíveis: Mac OS X, 

Linux, 

- Windows 10 e posteriores; 

- Conectividade: Wi-fi direct, Wi-fi, Rede 
Ethernet, 

USB 2.0, USB; 

- Alimentação 110v; 

Recursos de impressão: 

100 Unid. R$ 3.060,00 R$ 306.000,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022
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- Tecnologia: Laser; 

- Impressão monocromática; 

- Imprimir 38 páginas por minuto (ppm) em 
papel A4 e 40 ppm em papel tamanho carta; 

- Impressão frente e verso automática. 

Recursos de conectividade: 

- Conexão LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 
com  IPv4 e IPv6; 

- Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta USB 
para armazenamento de trabalhos e impressão 
particular (PIN), porta Gigabi Ethernet LAN; 

- Porta USB para impressão imediata; 

- Servidor de impressão para conectividade de 
rede sem fio; 

- Bluetooth Low Energy (BLE); 

- Wi-fi de banda dupla com Bluetooth Low 
Energy para configuração e impressão sem fios 
fáceis. 

Recursos de Manuseio de papel: 

- Tabuleiro multifunções 1 c/ capacidade para 
100 folhas, que suporte tamanhos até 216 x 356 
mm; 

- Bandeja de entrada 2 c/ capacidade para 250 
folhas, que suporte tamanhos até 216 x 356 mm; 

- Tabuleiro de saída para 150 folhas; 

- Alimentador automático de documentos para 
50 folhas; 

- Porta traseira para acesso ao percurso de 
impressão. 

Recursos de cópia e digitalização: 

- Scanner de base plana que suporte tamanhos 
até 216 x 356 mm; 

- Cópia e digitalização até 32 páginas por minuto 
(ppm); 

- Alimentador de documentos, 50 páginas, com 
digitalização cabeça dupla; cópia e digitalização 
duplex em passada única; 

- Alimentador de documentos, 50 páginas com 
cópia e digitalização simplex; 

- Opções digitalizar para e-mail, digitalizar para 
USB e digitalizar para pasta na rede; 
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- Formatos PDF, JPG e TIFF; 

- Reduzir aumentar cópias de 25 até 400% 

Outras especificações: 

- Painel de controle da tela de toque colorida, 
com ecrã tátil a cores personalizável de 6,8 cm, 
que inclina para uma melhor visualização; 

Consumíveis (toner): 

- Rendimento do Toner: médio de 3000 páginas 
(padrão); 

- Rendimento do cartucho acordo com a norma 
ISO/IEC 19752; 

- Botão para abertura da porta frontal; 

- Porta frontal para acesso ao Toner; 

Cabos: 

- Todos os cabos necessários para a conexão das 
impressoras ao computador. 

Acessórios: 

- Fonte de alimentação; - Manual do 
equipamento em língua portuguesa. 

Softwares: 

- Os softwares com os drivers devem 
acompanhar a impressora; 

- Software de digitalização compatível com 
Microsoft Windows 10 e posteriores; 

- Deverá acompanhar software de digitalização e 
OCR em portugues Brasil compatível com 
Windows 10 e posteriores. 

* Marca/Fabricante: HP 

* Modelo: LaserJet Pro M428fdw 

* Procedência: Nacional 

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 
anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado 
do Amapá – DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria 
Contratações. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da 
publicação do extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando: 

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público. 

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente da 
CONTRATANTE. 

O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente 
de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

7.  DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 
 

7.1.  Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do 
fornecimento/serviço imediato, a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP 
convocará a empresa cujo preço foi registrado. 

 
 7.2.  A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a 
entrega/execução do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os 
quantitativos solicitados, o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes 
do Termo de Referência – Anexo I do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 
028/2022 – DPE/AP. 
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7.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos e quantitativos 
solicitados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 

 
 7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer 
os objetos, conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO 
ELETRÔNICAS SPR. Nº 028/2022 – DPE/AP e em seus anexos e na proposta apresentada, 
prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital. 

 
7.5.  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por  intermédio 

de contrato e de emissão de nota de empenho. 
 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP. 

8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

8.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do 
Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito 
às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 
7.892/2013). 

8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a 
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços 
que dela poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital 
de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP. 

9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas 
obrigações para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos 
do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP e da 
sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as 
partes, para todos os fins. 

9.3. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta 
ata, independentemente de transcrição: 

9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP; 

9.3.2. Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP. Nº 028/2022 – DPE/AP; 

9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão. 
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10. DO FORO 

10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o 
competente para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado 
do Amapá – DPE/AP e a empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contratos 
dela advindos. 

11. DA PUBLICIDADE 

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa 
Oficial do Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 
8.666/1993. 

11.2.E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e 
forma para todos os fins de direito. 

Macapá/AP, 08 de dezembro de 2022. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP 
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO 
Defensor Púbico-Geral do Estado do Amapá 

 
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 

CNPJ.: 65.149.197/0002-51 
Leandro Figueiredo de Castro 

CPF: 013.371.746-10 

HASH: 2022-1209-0011-3954
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Prefeitura Municipal De
Ferreira Gomes

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
047/2022 – CPL/PMFG

P.A. N° 1196/2022 – GAB/PMFG o Município de Ferreira 
Gomes – AP, - torna público estar realizando licitação sob a 
modalidade de Pregão Eletrônico, FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO, COM REGISTRO DE PREÇO, 
PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRES E 
AQUÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES 
- PMFG. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTA: 
09/12/2022 – 08h00min, LIMITE DO ACOLHIMENTO 
DE PROPOSTA 20/12/2022 – 08h00min, ABERTURA 
DAS PROPOSTA: 20/12/2022 – 08h30min, DATA DA 
DISPUTA: 20/12/2022 – 09h00min.   Disponibilização do 
edital no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.
br, informações e esclarecimentos no e-mail: cpl.fg.ap@
gmail.com

Ferreira Gomes – AP, 07 de dezembro de 2022.
Efran Pereira Pacheco
Pregoeiro

HASH: 2022-1208-0011-3813

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
048/2022 – CPL/PMFG

P.A. N° 739/2022 – SEMSA/PMFG o Município de 
Ferreira Gomes – AP, - torna público estar realizando 
licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico, O 
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de empresa especializada para a prestações 
de serviços de Análises Clínicas - Exames  Laboratoriais, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Ferreira Gomes, com fornecimento de 
mão de obra, materiais e equipamentos necessários 
e apropriados, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e Anexos. INÍCIO 
DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTA: 12/12/2022 – 
08h00min, LIMITE DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTA 
22/12/2022 – 08h00min, ABERTURA DAS PROPOSTA: 
22/12/2022 – 08h00min, DATA DA DISPUTA: 22/12/2022 
– 0930min.   Disponibilização do edital no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br , informações e 
esclarecimentos no e-mail: cpl.fg.ap@gmail.com

Ferreira Gomes – AP, 07 de dezembro de 2022.
Mateus Oliveira Teixeira
Pregoeiro

HASH: 2022-1208-0011-3815

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 037/2022 – PROCESSO Nº 
0120/2022-SEMAS/PMFG

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMO O FORNECIMENTO 
DE URNAS MORTUARIAS PARA ADULTO, ADULTO 
QUE SUPORTE ATÉ 200 KG E CRIANÇAS; 
TRANSLADO POR KM RODADO; PREPARAÇÃO DO 
CORPO, VELÓRIO E SEPULTAMENTO, para atender 
as demandas desta Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SEMAS, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência. ADJUDICO o 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, a EMPRESA: R 
VASCONCELOS SILVA - EPP, CNPJ: 09.398.212/0001-
43, com endereço à Av. Mendonça Furtado, 2447. No Lote 
1, em conformidade com o que consta do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 0120/2022- SEMAS/PMFG, 
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2022-CPL/
PMFG, com fundamento na lei nº 10.520/2002, lei nº 
8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 8.078/90, Código 
de Defesa do Consumidor. Contados a partir da data de 
assinatura do contrato
 
Ferreira Gomes-AP, 27 de Outubro de 2022.
Hailton C. B da Silva Júnior
Pregoeito CPL/PMFG
Decreto 158/2022 – GAB/PMFG

HASH: 2022-1207-0011-3550

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 037/2022 – PROCESSO Nº 
0120/2022-SEMAS/PMFG

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMO O FORNECIMENTO 
DE URNAS MORTUARIAS PARA ADULTO, ADULTO 
QUE SUPORTE ATÉ 200 KG E CRIANÇAS; 
TRANSLADO POR KM RODADO; PREPARAÇÃO DO 
CORPO, VELÓRIO E SEPULTAMENTO, para atender 
as demandas desta Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SEMAS, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência. HOMOLOGO o 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, a EMPRESA: R 
VASCONCELOS SILVA - EPP, CNPJ: 09.398.212/0001-
43, com endereço à Av. Mendonça Furtado,2447. No Lote 
1, em conformidade com o que consta do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 0120/2022- SEMAS/PMFG, 
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2022-CPL/
PMFG, com fundamento na lei nº 10.520/2002, lei nº 
8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 8.078/90, Código 
de Defesa do Consumidor. Contados a partir da data de 
assinatura do contrato
 
Ferreira Gomes-AP, 27 de Outubro de 2022.
PATRICIA MICHELLE SILVA CONCEIÇÃO
Secretaria Municipal de Assistência Social
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HASH: 2022-1207-0011-3549

Prefeitura Municipal
De Cutias

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0004/2022 – PROCESSO Nº 004/2022-
GAB/PMCT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 
CONFORME DESCRITO NESTE TERMO DE 
REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS ORGÃOS E SECRETARIA DESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI, conforme 
especificações e condições estabelecidas neste 
instrumento. HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 0004/2022, a EMPRESA: BARBOSA E BAIA - 
EPP CNPJ: 27.091.260/0001-76, com endereço Rua 
Paraná, nº 640, Letra B, Bairro Santa Rita, Macapá-AP, 
em conformidade com o que consta do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 004/2022- GAB/PMCT, referente 
ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 0004/2022-CPL/PMCT, 
com fundamento na lei nº 10.520/2002, lei nº 8.666/93 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do 
Consumidor.

Cutias-AP, 06 de Dezembro de 2022.
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO
PREFEITO DE CUTIAS DO ARAGUARI-AP

HASH: 2022-1207-0011-3570

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
004/2022/CPL/PMCT.

OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 
CONFORME DESCRITO NESTE TERMO DE 
REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS ORGÃOS E SECRETARIA DESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI Processo nº 
004/2022

EMPRESAS REGISTRADAS: BARBOSA E BAIA 
– EPP CNPJ: 27.091.260/0001-76. Valor total: 
444.408,98 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e oito reais e noventa e oito centavos). 
DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: Prefeitura Municipal de Cutias do Araguari. DA 
VIGÊNCIA: de 12 (doze) meses, contado da publicação 
do extrato.

Cutias-AP, 06 de Dezembro de 2022.
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO
PREFEITO DE CUTIAS DO ARAGUARI-AP

HASH: 2022-1207-0011-3578

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2022/CPL-PMCT, 
referente ao PE nº 0004/2022, Proc. Administrativo  
004/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PERMANENTES CONFORME DESCRITO NESTE 
TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS ORGÃOS E SECRETARIA 
DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO 
ARAGUARI, conforme contrato nº 040/2022 – PMCT, 
Empresa CONTRATADA: BARBOSA E BAIA - EPP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.091.260/0001-76, valor 
Total de R$ 444.408,98 (quatrocentos e quarenta e 
quatro mil, quatrocentos e oito reais e noventa e oito 
centavos), Data da assinatura 07/12/2022. Contrato 
original encontra-se acostada ao processo administrativo 
nº 004/2022 - PMCT.

CUTIAS -AP, 07 de Dezembro de 2022.
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

HASH: 2022-1207-0011-3571

Prefeitura Municipal De
Itaubal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022-CL/PMI

PROCESSO Nº. 1110.2368.2022-PMI

O Município de Itaubal através da Central de Licitações, 
leva ao conhecimento dos interessados que ADJUDICA 
o certame licitatório referente ao processo administrativo 
nº 1110.2368.2022-PMI, Pregão Eletrônico nº 23/2022-
CL/PMI. Objeto: Aquisição de equipamento e material 
permanente para atender as necessidades da Secretaria 
de Assistência Social do Município de Itaubal/AP. Bem 
como o julgamento efetuado pela pregoeira Tatiane Nunes 
Palmerim, adjudicando objeto licitado as empresas: E P 
DA SILVA SANTOS EIRELI-CNPJ/MF: 16.826.319/0001-
00; LOTES: 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 no valor total de 
R$ 722.872,25(setecentos e vinte e dois mil, oitocentos 
e setenta e dois reais e vinte cinco centavos); AMENA 
CLIMATIZACAO LTDA-CNPJ/MF: 46.368.367/0001-63; 
LOTE: 03, 04 e 05, no valor de R$ 36.997,94 (trinta e 
seis mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa 
e quatro centavos).
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Itaubal-AP, 02 de dezembro de 2022. 
Tatiane Nunes Palmerim
Pregoeira-CL/PMI

HASH: 2022-1207-0011-3611

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO Nº053/2022-PMI, referente 
à TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022-CL/PMI, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM OBRAS E ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA 
COMUNIDADE DE INAJÁ NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, 
conforme detalhamento constante no Projeto Básico, 
Especificações Técnicas, Orçamento Descritivo, Planilha 
Resumo, Planilhas Orçamentárias, Memória de Cálculo 
dos Quantitativos da Planilha, Composição de Custos, 
Cronograma Físico – Financeiro, Composição Analítica do 
BDI e Plantas anexas, da proposta nº 13750.9820001/22-
001, celebrado entre o Município  de Itaubal e o Ministério 
da Saúde; conforme segue: contrato n° 053/2022- PMI, 
Empresa CONTRATADA: L R COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA, inscrita sob CNPJ (MF) nº: 27.300.866/0001-74, 
Valor de R$ 549.234,81(quinhentos e quarenta e nove 
mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e um 
centavo).DATA DA ASSINATURA: 05/12/2022. Contrato 
original encontra-se acostada ao processo administrativo 
Nº 0510.2058/SEMOSP/2022/PMI

HASH: 2022-1207-0011-3758

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 23/2022-CL/PMI

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1110.2368.2022-PMI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL-AP, torna 
público que não houve licitante habilitado/classificado 
na sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 23/2022-CL/
PMI, realizada no dia 11/11/2022, às 10h00minh, horário 
de Brasília, cujo objeto é o Aquisição de equipamento e 
material permanente para atender as necessidades da 
Secretaria de Assistência Social do Município de Itaubal/
AP. A Licitação foi declarada FRACASSADA no lote 31.

Itaubal-AP, 02 de dezembro de 2022.
Tatiane Nunes Palmerim
Pregoeira-CL/PMI
 
HASH: 2022-1207-0011-3612

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 23/2022-CL/PMI 
  
A Prefeitura Municipal de Itaubal através do 
Senhor JOSÉ SERAFIM PICANÇO FILHO, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, a homologação do certame 
licitatório referente ao processo administrativo 
nº 1110.2368.2022-PMI, Pregão Eletrônico nº 
23/2022-CL/PMI que teve como objeto: 
Aquisição de equipamento e material 
permanente para atender as necessidades da 
Secretaria de Assistência Social do Município de 
Itaubal/AP. Foi em toda tramitação atendida à 
legislação pertinente ao art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal, da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, do Decreto Federal nº 8.538/2015, 
Decreto Federal nº 5.450/2005, e da Lei nº 
8.078/1990- Código de Defesa do Consumidor 
(8078-CDC), Decreto Federal nº 7.892/2013, 
Decreto Municipal nº114/2019-GAB/PMI, e 
subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 
8.666, de 21/06/1993, legislação correlata e 
demais exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos. Desse modo, satisfazendo à lei e 
ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório, 
com as empresas vencedoras: E P DA SILVA 
SANTOS EIRELI-CNPJ/MF:16.826.319/0001-
00. LOTES:01,02,06,07,08,09,10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3
0,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,4
6,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,6
1,62,63,64,65,66,67,68,69,70 e 71 no valor total 
de R$ 722.872,25(setecentos e vinte e dois mil, 
oitocentos e setenta e dois reais e vinte cinco 
centavos); AMENA CLIMATIZACAO LTDA-
CNPJ/MF: 46.368.367/0001-63; LOTE:03,04 e 
05 R$ 36.997,94 (trinta e seis mil, novecentos e 
noventa e sete reais e noventa e quatro 
centavos). Foi declarado fracassado o lote de nº 
31. Estando tudo em conformidade com o 
instrumento contratual. 

Itaubal-AP, 06 de dezembro de 2022. 
JOSÉ SERAFIM PICANÇO FILHO 
Prefeito do Município de Itaubal 

HASH: 2022-1207-0011-3656

PUBLICIDADE



Sexta-feira, 09 de Dezembro de 2022Seção 03• Nº 7.807Diário Oficial

158 de 159

Prefeitura Municipal De
Mazagão

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
004/2022/CEL/PMMz - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 4432/2022-PMMz

O Presidente no uso de suas atribuições torna público a 
Concorrência Pública nº 004/2022-CEL/PMMz, que se 
realizar-se-á no dia 13 de janeiro de 2023, às 08h30min, 
na sala de reuniões da Comissão de Especial de Licitação, 
na Rua Presidente Vargas, 200 – Centro – CEP 68940-
000 – Mazagão/AP, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO 
DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DOS DISTRITO DE MAZAGÃO VELHO E CARVÃO; 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA NA LOCALIDADE DE CONCEIÇAO DE MARACÁ, 
COMPREENDENDO: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA, 
ELEVATÓRIAS, ADUTORAS, RESERVAÇÃO, REDE 
DE DISTRIBUÇAO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, de 
acordo com as especificações contidas nos anexos. O 
valor máximo estimado de R$ 4.231.211,93 (QUATRO 
MILHOES, DUZENTOS E TRINTA E UM MIL DUZENTOS 
E ONZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) e serão 
executados com Recursos Provenientes do Convênio TC/
PAC Nº 009/2014-FUNASA. O edital completo poderá 
ser adquirido por meio digital (pen drive), de segunda à 
sexta, das 08h00 às 12:00, no endereço acima descrito, 
no gabinete da Prefeitura de Mazagão ou por e-mail 
mazagaocel@gmail.com

Mazagão-AP, 06 de dezembro de 2022.
Sebastião Cléssio Alfaia da Trindade
PRESIDENTE DA CEL/PMMz

HASH: 2022-1205-0011-3133

Prefeitura Municipal
De Oiapoque

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE torna público aos 
interessados, que o Pregão Eletrônico nº 015/2022-CCL/
PMO, cujo objeto é o Registro de preços para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS E ENFEITES NATALINOS E AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO QUE 
SERÃO UTILIZADOS PARA DIVERSOS PONTOS DE 
DECORAÇÃO NATALINA, PARA O MUNICÍPIO DE 
OIAPOQUE, conforme especificações e condições 

definidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), 
Restou FRACASSADO, pelo motivo de não haver 
interessados, sendo republicado em data posterior.

Oiapoque/AP, 08 de dezembro de 2022.
DENILSO TRINDADE DO NASCIMENTO
Pregoeiro

HASH: 2022-1209-0011-3957

ERRATA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº. 009/2022

Na publicação no Diário Oficial do Município, datada do 
dia 28 de novembro de 2022, Edição nº 548, página 01, 
Extrato de Adjudicação e Homologação.

Onde se lê: 17210.10.17.2022

Leia-se: 18210.10.17.2022

08 de dezembro de 2022.
JOÃO GERSON MORAES CARDOSO
Presidente da CCL/PMO

HASH: 2022-1209-0011-3958

EXTRATO CONTRATO Nº 045/2022-SEMIOBS/PMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18210.02.02.2022

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, 
os no fim assinados, como outorgantes e reciprocamente 
outorgados, de um lado como CONTRATANTE a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 
05.990.445/0001-80, situada à Rua Joaquim Caetano da 
Silva, nº. 460, Bairro: Centro, Município de Oiapoque - 
AP., representada neste ato pelo Prefeito o Srº. BRENO 
LIMA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador da C.I. 
558518-AP e do CPF 024.911.192-69, residente na RD 
BR 156, nº. 3100 BLC -03, bairro: Da FM, Oiapoque - AP, 
e de outro lado, como CONTRATADA, a EMPRESA  E. 
V. DE AZEVEDO JUNIOR, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 
08.369.677/0001-03, estabelecida na Av. das Bacabas (Lot 
Açai), nº 128, Infraero, Macapá/AP, representada neste 
ato por  Elinei Rocha de Azevedo, Eng. Civil, brasileiro, 
casado, CI-RG n° 282555, CPF n° 714.043.502-25, 
resolvem firmar o presente CONTRATO, subordinados 
às suas cláusulas e condições que se obrigam a cumprir 
e respeitar integralmente. OBJETO: URBANIZAÇÃO 
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DA ORLA DE OIAPOQUE, COM PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE DRENAGEM, ESPAÇOS 
DE CONTEMPAÇÃO, FONTE DE ÁGUA, ACADEMIA AO AR LIVRE, BICICLETÁRIO, PONTO DE MOTOTAXI E 
CATRAIEIROS. O preço global deste contrato é de R$ 979.880,00 (novecentos e setenta e nove mil e oitocentos 
e oitenta reais). As despesas decorrentes da execução da obra do objeto desta licitação correrão por conta dos 
Convênios nº.  CONVÊNIO Nº 240/2019 (884159).

OIAPOQUE AP,11 DE OUTUBRO 2022
BRENO LIMA DE ALMEIDA
PREFEITO

E. V. DE AZEVEDO JUNIOR
CNPJ nº 08.369.677/0001-03

HASH: 2022-1209-0011-3975

PUBLICIDADE
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