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DOC DE ORIGEM: 

Nº de Processo: U RG ENTE MEMO: Nº 016/2020- 
41.01.000.012/2020 CPS/SEMAS 

Data da Entrada: SEMAS/PMM SIC: 

31/03/2020 242859     
  

RESUMO DO ASSUNTO 
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.100 (DOIS MIL E CEM) 
TICKETS DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) 
ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13 KG, COM SERVIÇO DE ENTREGA, DE FORMA 
EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL QUE ESTÃO EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS 
(COVID-19) 

CREDOR: C.S. DE VASCONCELOS ME 

VALOR TOTAL: R$ 190.008,00 (CENTO E NOVENTA MIL E OITO REAIS) 

DISTRIBUIÇÃO 
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SEMAS 
Processo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

Anexo IX, do Decreto nº 3.010/2017 - PMM 

CHECK LIST - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 

LEGENDA: FL.=FOLHA - ASSINATURA= ASSINATURA LEGÍVEL 

  

bertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e | | — | STM PRgÕ E 

enumerado (Art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93). = pe nina dC race reto nr401/2020 PM 

“untar check list devidamente preenchido e com a indicação das folhas e 

justificativas cabíveis, em cumprimento ao Decreto nº 3.010/2017 — PMM. 

a ispensável a licitação: 

Indicar a hipótese do Art. 24 e preenchimento dos requisitos do caso; 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: indicar o Art. 25, caput ou Oo inciso específico 

imento dos requisitos do caso. — 

PROJETO BÁSICO, aprovado, com identificação do responsável pela 

elaboração; 

ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS (se for o caso); | sjndt 

Justificativa; 

om o Pr - 

Finalidade pública; 
: A DO NASCIME 

Objeto da contratação, 
og pd io, e 

Especificações (quantidade e qualidade); 
o pod De dn 

Prazo de execução (dias, meses, anos); ii Dect AN 

Fiscalização (servidor ou comissão); 
se 

Classificação orçamentária; 

Local de entrega dos bens ou execução do serviço; 

Garantias (técnicas e contratual se forem o caso); 

Forma de recebimento dos bens/aceitação dos serviços; 

al 

        
Previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas 

rubricas (arts. 7º, 8 2º, 11, 144 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93), 

onsignando em declaração própria que não serão adquiridos bens ou O 1.7 

referido serviço de idêntico objeto no mesmo exercício financeiro.   
   



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
Anexo IX, do Decreto nº 3.010/2017 - PMM 

CHECK LIST - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 

  

LEGENDA: FL.=FOLHA - ASSINATURA= ASSINATURA LEGÍVEL 

  

      

38, caput, da Lei nº 8.666/93). 

   
inexigibilidade de licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

k rontedeniário gopicidiai ERC UISivO, 

E uardo se ralar o RIPOES ds inexigibilidade do inciso Il, do Art. 25 da 
Lei nº 8.666/93, necessária à comprovação de: 1) serviço técnico 
especializado; 2) natureza singular do serviço; 3) notória especialização do 
contratado. 

Análise da minuta BE EG e seus anexos a assessoria jurídica do 
órgão demandante; 
Se houver diligências, deve ser saneado antes da remessa à PROGEM.   
seguinte do Art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no Art. 25, 
necessariamente justificadas (...) deverão ser comunicados, dentro de 3 
dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos. 
COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE SUPERIOR PARA RATIFICAÇÃO 
(PRAZO 3 DIAS); 
PUBLICAÇÃO NA IMPRESSA OFICIAL DO EXTRATO (5 DIAS); 
DE OD FISCAL | Art. Br, GREAT DA LEI N.º 8.666/93).     

rt 26. As dispensas previstas nos 88 pre 4º do Art. 17,er no Aciso Fal j 

Atestado de exclusividade expedido pela entidade competente, ho caso dal prece pap 

      

    

  

   
  

No caso o de | pequenas compras nos termos as art 2, inciso 1 e To que não 
fiquem consignadas responsabilidades posteriores, salvo as garantias do 
Objeto ou serviço prestado, poderá o termo contratual ser substituído pela 
nota de empenho ou ordem de fornecimento ou serviço vide Art. 62, 8 4º 
da Lei nº. 8.666 de 1993. 

  

  

  

    

      “Portsiia de de Cão do fiscal do contrato e/ou comissão coiRpoaa por 
no mínimo 03 (três) membros para recebimento do objeto.         
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA LF BI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/PMM Rubricá 14 

SOLICITAÇÃO/PEDIDO 

MEMORANDO Nº 16 | /2020- Coord. de Pol. Sociais / SEMAS 

MACAPÁIAP, 31 de Março de 2020 

    

  

   

E am O 
, DO; Coord. de Pol. Sociais/SEMAS 

PARA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMASPMM 7] 
ASSUNTO: — SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG 

Senhor(a) Secretário(a), 
Eis e E Ro E a 

Conforme o que determina o Inciso V, do Art. 38 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, solicitamos a ABERTURA DE. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO, objetivando atender as necessidade das atividades desenvolvidas por esta administração. 
municipal, conforme quantitativo, objeto e justificativa discriminada abaixo: | 

So 7 | | 
  

  

  

Contratação de empresa para fornecimento sob demanda de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha),| 
acondicionado em botijão 13 kg, de forma emergêncial. | 

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃOICONTRATAÇÃO | 
CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a contaminação 
com a COVID-19 caracteriza-se como PANDEMIA, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial 

  

Rc essi TES 
  

de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna, o que tem levado à 
adoção de inúmeras precauções sanitárias por diversos entes públicos mundo afora; 

CONSIDERANDO que Decreto estadual nº 1414/2020 suspendeu por 15 (quinze) dias todas as atividades em estabelecimentos 
comerciais, de modo que os mais afetados serão os trabalhos autônomos, avulsos & agricolas que tiram seu sustento diário das 
atividades mercantis. 

CONSIDERANDO que, Decreto municipal nº 1.711/2020 - PMM instaurou a situação de calamidade pública 
CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no núcleo existencial dos seres humanos (mínimo existencial), e 
que é dever do ESTADO a obrigação fundamental de garantilo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. 

CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social, art. 22 que estabelece que os benefícios eventuais são provisões 
suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e as famílias em 
virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública (redação dada pela lei 12.435/2011). 
CONSIDERANDO a lei municipal de benefícios eventuais nº 1.945/2011 — PMM, art, 9, inciso V, que estabelece outras espécies de 
benefícios eventuais podem ser criadas para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária e/ou 
calamidade públicas, desde que aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS estabelece o auxílio gás (kit-gás) como espécie de 

benefício eventual, através da resolução nº 007 de 31 de março de 2020. 

JUSTIFICAMOS necessidade de contratação de pessoa jurídica para fornecimento de kit recarga de botijão de gás GLP 13 Kg, 

com o serviço de entrega. para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social afetadas pela pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19).     
Página 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/PMM 

Fls: 0      

[Diante do exposto, submetemos nossa demanda para vossa apreciação, aprovação e para os devidos encaminhamento por, 
Vossa Excelência, junto ao setor competente para início dos procedimentos administrativos necessários, se tudo em conformidade. 
com os ditames legais. 

Respeitosamente, 

    
Rozana D. Cordeiro 

Coord. de Pol. Sociais 

  

CAMPO DESTINADO A DECISÃO DO GESTOR (Ordenador de Despesa) 

y 

  

( ) sim aprovo a presente solicitação e encaminho ao. DéF para abertura de processo e demais providências cabíveis. 

( ) não aprovo a presente solicitação e encaminho ao para que tome conhecimento do indeferimento, considerando 
as razões as seguintes razões: A 

K 

Carimbo e assinatura da Autoridade Competente do Orgão   

ne 0/2/2020 

    MIOMCT CTISTNTE CT SVO DIS 
Sec Mun de Assistência 

Social /SEMAS 
Decreto nº 391/2020-PMM 

Página 2 

     



  

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/PMM 

ANEXO | - RECARGA DE GÁS 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE 
1 |RECARGA DE GAS GLP 13 KG RECARGA 2100 

RE rasto 

Coord. de Pol. Sociais 
/ d WA DEC. Nº420/2020-PMM 

sinel -de Oliveira 
diretora do Departamento de 

Proteção Basica | Dec. Nº 452/2020-PMM Dec.Nº 440/2020-PMM 

  

            

Macapá-AP, 31 de março de 2020 
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| 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL CMAS/MACAPÁ RUA CÂNDIDO MENDES, 41 - CENTRO, CEP: 68906-010 

Ofício nº hi 
Macapá, 31 de março de 2020 | 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS Ilma.Secretária 
Sra. MONICA CRISTINA DA SILVA DIAS 

Assunto: Resolução dos Benefícios Eventuais 

Seria Secretária, 

om OS cordiais cumprimentos, e em reposta ao Oficio nº01 O9/GAB/SEMAS/PMM, estamos encaminhando a Resolução dos Benefícios Eventuais em cumprimento do decreto nº1.692/2020/PMM para atender as famílias e cidadãos em situação de vulnerabilidade social. 

Em virtude do momento de enfrentamento da Pandemia decorrente do cre a aprovação da solicitação foi através de Ad Referendum dos 

  

critérios e orientações para a concessão destes Benefícios Eventuais no âmbito da política pú lica de Assistência Social no município de Macapá 
| 

CONFERE COM | A 
ORIGINAL Atenciosa lente, 
Em q. / EE / Do 

A | Preniiianio DO CMASIMACAPÁ Dar ima da 
| GAB/ SEMAST/ PMM 

RECEBIDO O ORIGINAL 
h EM: SI 403 oro às 

POR: feubncw



fio “eos 1 CONFERE COM 
er iso —) ORIGINAL 

  

, CMAS N o EM apl Les | poco 
“e x 7 peulio qrindad 

DENILSO TRINDADE DO NASCIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ Ter gr 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL -— CMAS/MA CABRA. 

RUA CÂNDIDO MENDES, 41 - CENTRO, CEP: 68906-010 

RESOLUÇÃO CMAS Nº 007 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre Aprovação Ad Referendum 
dos critérios e orientações para a 
concessão dos Benefícios Eventuais no 
âmbito da política pública de Assistência 
Social no município de Macapá. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMAS no uso das 
competências e atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 30 da Lei nº 2.343/2019 — 
PMM. 

CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social, art. 22 que estabelece que 
osbenefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram 
organicamente asgarantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e as famílias em 
virtude de nascimento, morte,situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade 
pública (redação dada pela lei12.435/2011); 

CONSIDERANDO que a concessão dos Benefícios Eventuais é um direito garantido 
em lei ede longo alcance social; 

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução 
CNASnº 119, de 11 de Novembro de 2009; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 212, de 19 de Outubro de 2006 do Conselho 
Nacional deAssistência Social - CNAS, que propõe critérios orientadores para 
regulamentação da provisãode benefícios eventuais no âmbito da política pública de 
assistência social; 

CONSIDERANDO o decreto nº 6.307, de 14 de Dezembro de 2007 que dispõe sobre 
osbenefícios eventuais de que trata o art. 22 da lei 8.742, de 7 de dezembro de 1998, 
alterada pelalei 12.435/2011; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 39, de 9 de dezembro de 2010 do Conselho 
Nacional deAssistência Social - CNAS, que dispõe sobre o processo de 
reordenamento dos beneficioseventuais no âmbito da política de assistência social em 

relação à política de Saúde; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 12, de 17 de Novembro de 2016 do Conselho 

Estadual de Assistência Social - CEAS/AP, que dispõe sobrecritérios e orientações



is 

Ê SE! MAS TPEMMN, 
So 

para a regulamentação da provisão dos Benefícios Eventuais no âmbito da A ipa 2/tforo 
pública de Assistência Social no Estado do Amapá; Va 

+ Rubrica: pulo 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.946/2011/PMM que dispõe sobre a concessão d A 
Benefícios Eventuais de que trata o Art. 22 da Lei federal nº 8.742, de 07 de Dezembro 
de 1993 - LOAS; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.625/2020/PMM, de 14 de Março de 2020 que institui 
Estado de Alerta Epidemiológico na cidade de Macapá em virtude do 
CORONAVÍRUS(COVID 19); 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.692/2020/PMM, de 18 de Março de 2020 que 
Declara Situação de Emergência no Município de Macapá e define outras medidas 
para o enfrentamento da Pandemia decorrente do CORONAVÍRUS (COVID19); 

CONSIDERANDO o que no dia 19 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde 
elevou a níveis pandêmicos o contagio do CORONAVÍRUS (COVID19); 

CONSIDERANDO o art. 28 da Lei nº 1.946/2011/PMM onde destaca: Entende-se por 
Benefícios Eventuais, as ações emergenciais de caráter transitório, em forma de 
pecúnia ou de bem material, ou prestação de serviços para reposição de perdas com a 
finalidade de atender às vítimas de calamidade pública e enfrentar contingências, de 
modo a reconstruir a autonomia através de redução de vulnerabilidade e impactos 
decorrentes de riscos sociais; 

CONSIDERANDO o art. 31 da Lei nº 1.946/2011/PMM onde destaca que caberá ao 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS/MACAPÁ estabelecer e aprovar 
critérios, bem como os prazos para a Regulamentação da Provisão de Benefícios 
Eventuais no âmbito da política pública de Assistência Social. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Estabelecer critérios e orientações para a concessão dos Benefícios 
Eventuais no âmbito da política pública de Assistência Social no Município de Macapá. 

Artigo 2º - O Benefício eventual é uma modalidade de provisão da Proteção Social 
Básica decaráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do 
Sistema Único deAssistência Social - SUAS, com Turra NAÇÃO nos princípios de 

cidadania nos direitos sociaise humanos. 

Parágrafo único: Na comprovação das necessidades para a concessão dos benefícios 
eventuais são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias. 

Artigo 3º - Os Benefícios Eventuais destinam-se aos cidadãos e as famílias com 
impossibilidadede arcar por conta própria o enfrentamento de contingências sociais, 
cuja ocorrência provocariscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da 
família e a sobrevivência de seusmembros. 

Parágrafo Único: Destina-se a atender também, situações identificadas como de 
emergência,calamidade pública decorrente de risco ambiental e climático mediante ' 
laudo da Defesa Civil e/ou órgão competente. CONFERE COM 

ORIGINAL 
Em 2; Jos | zo 

DENTLSO TRINDADE DO KASCIMENTO osblio | Finch Dr es o patio. ic 
o “ir mms
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Er caso 1 
: gia ; à E fe — 2/2000 | Artigo 4º - São Benefícios Eventuais da política pública de assistência soci imo 99 

Município de Macapá: 
N Pica Detho Deu F. 

| - Auxílio Funeral: sa 

a) Constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da política de 
AssistênciaSocial, a ser ofertada através dos serviços, destinados a 
reduzirvulnerabilidade provocada por morte de um ou mais membros da família. 

b) As despesas relativas ao custeio do benefício de auxílio funeral deverá 
compreenderos seguintes serviços: urna simples, urna gorda,velório, sepultamento, 
remoção e outros serviços que garantam a dignidadese o respeito a família beneficiaria, 
devendo ser observado as legislações pertinentes. 

c) Em caso de natimorto (a partir de 5009) e/ou nativivo (até 28 dias) somente serão 
concedidos os seguintes serviços: urna simples e remoção. 

d) Nos casos de óbito de pacientes referenciados pela Secretaria Estadual de Saúde - 
SESA para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, o traslado será de competência da 
própria Secretaria Estadual de Saúde — SESA. 

e) Quando se tratar de usuário da política de Assistência Social que estiver com os 
vínculosfamiliares rompidos, inseridos nos serviços de alta complexidade (Serviço de 
Acolhimento Institucional); o responsávelpela entidade poderá solicitar o benefício de 
auxílio funeral, caso o beneficiário não possua família e/ou família extensa. 

f) Quando se tratar de usuário da política de Assistência Social que estiver com os 
vínculos familiares rompidos, em situação de abandono e/ou morador de rua, a 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, se responsabilizará pelas 
despesas decorrentes a concessão do benefício de auxílio funeral, mediante 
encaminhamento do Sistema Judiciário. 

9) O município de Macapá deverá garantir uma unidade de atendimento para o 
requerimento e concessão do benefício de Auxílio Funeral que deverá ocorrer na 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS/MACAPÁ. 

Il - Auxílio Natalidade (Kit-bebê): 

a) Constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da Assistência Social, a 
serofertado na modalidade de bens materiais, ou seja, na concessão de enxoval para 
recém-nascido,incluindo itens de vestuário, utensílios de higiene, observados 
aqualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. 

b) O benefício de auxílio natalidade poderá ser solicitado a partir do 8º mês degestação 
e até no máximo 30 dias após o nascimento. 

c) A entrega do benefício de auxílio a natalidade deverá ocorrer no prazo máximo de 
3Odias após o requerimento. 

d) O falecimento da criança recém-nascida ou natimorto não inabilita a família receber 
obenefício eventual, porém será concedido de auxílio alimentação. 

CONFERE COM 
ORIGINAL 

Sommer Em gi [os [ese 
Dir Dt Cop Pcs OPS o des id Deer lato em» —Dulho Taindede



RE 

SEMAS TPM 
FOcasso 

Nº, emma! 2 (200 
nha 

Fis: 

   

  

IlIl- Auxílioa Alimentação Básica: 
a)Constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da política « férico; Duho 
AssistênciaSocial, através da concessão de gêneros alimentícios destinad a 
prioritariamente a famíliaque possui pessoas idosas, crianças, gestantes, pessoas com = 
deficiência e nutriz e em situação de calamidade pública, decorrente de risco ambiental 
e/ou climático. 

b) As despesas relativas ao custeio do benefício de auxílio alimentaçãodeverá 
atenderas necessidades básicas nutricionais da família ou usuário. 

IV - Auxílio de Proteção ao Repouso: 

a) Constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da política de 
AssistênciaSocial, através da concessão os seguintes itens: rede e/ou colchão, 
lençol, mosquiteiro. 

b) O público prioritário para concessão deste benefício eventual são crianças, 
pessoasidosas, pessoas com deficiência, nutriz, decorrentes de situações de 
emergência e, estadode calamidade pública e/ou desastre ambiental. 

V -Auxílio Habitacional (Aluguel Social): 

a) Constitui-seem uma prestação temporária, não contributiva da política de Assistência 
Social para atender necessidades advindas da destruição total ou parcial do imóvel 
residencial do beneficiário, decorrente de calamidade pública e/ou por situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

b) Entende-se por estado de calamidade pública o reconhecimento pelo poder público 
de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, 
enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios 
danos à comunidade afetada. 

c) O auxílio habitacional (aluguel social)poderá ser concedido à família afetada por um 
período de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja 
estudo socioeconômico realizado pelo profissional de Serviço Social/Assistente Social 
com parecer Social Favorável a este fim. 

d) O auxílio habitacional (aluguel social) será pago diretamente ao beneficiário ou ao 
seu representante legal, devendo estes fornecerem os documentos necessários 
(pessoais e bancários) para o depósito do valor correspondente. 

e) A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, supervisionará, coordenará 
e acompanhará todo o processo de inclusão e pagamento do aluguel social. 

f) O valor do auxílio habitacional (aluguel social) será de no máximo trezentos e 
cinquenta reais (R$ 350,00). 

VI-Auxílio Gás (Kit-Gás): 

a)Constituise em uma prestação temporária, não contributiva da política de 

AssistênciaSocial, através da concessão de kit gás de cozinha, . destinados. COM 
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prioritariamente a famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e 
possuem pessoas idosas, crianças, gestantes, pessoas com deficiência e nutriz. |. — A 
b) As despesas relativas ao custeio do benefício eventual de auxílio gás de cozinha “-2uhs / 
(Kit-Gás), deverá atenderas necessidades básicas da família e/ou usuário. ag 

Artigo 5º -Para requerer os benefícios eventuais serão solicitados os 
seguintesdocumentos, conforme cada modalidade: 

Auxílio Funeral: 

| - Registro Geral — RG e/ou Certidão de Nascimento; Cadastro de Pessoa Física — 
CPF do falecido e do requerente; 
Il - Comprovante de Residência no nome da pessoa falecida e/ou de quem ele(a) 
comprovadamente residia, desde que o comprovante de residência seja do Município 
de Macapá; 
IV — Declaração de óbito ou Certidão de óbito. 

Auxílio Natalidade (Kit-bebê): 

| - Registro Geral — RG eCadastro de Pessoa Fisica — CPF do solicitante: 
Il - Comprovante deResidência no nome do solicitante e/ou de quem ela 
comprovadamente resida, desde que o comprovante de residência seja do Município 
de Macapá; 

Ill - Número do NIS do Cadastro Único de usuários da Assistência Social “-CADUNICO 
do solicitante ou da familia; 
IV - Cartão do SUS da gestante; 
V - Cartão de gestantes; 
VI - Certidão de Nascimento da Criança e/ou Declaração de Nascido Vivo, quando for o 
caso. 

Auxílio a Alimentação Básica: 

| - Registro Geral —- RG e Cadastro de Pessoa Física — CPF do solicitante; 
Il - Comprovante deResidênciano nome do solicitante e/ou de quem ele(a) 
comprovadamente resida, desde que o comprovante de residência seja do Município 
de Macapá; : 
Ill - Número do NIS do Cadastro Unico de usuários da Assistência Social -CADUNICO 
do solicitante e/ou família. 

Auxílio de Proteção ao Repouso: 

| - Registro Geral —- RG e Cadastro de Pessoa Física — CPF do solicitante; 
Il - Comprovante de Residência do solicitante desde que o comprovante de residência 
seja do Município de Macapá; 
Il - Número do NIS do Cadastro Unico de usuários da Assistência Social - CADUNICO 
do solicitante e/ou da família. 
Auxílio Habitacional (Aluguel Social): 
| - Registro Geral — RG e Cadastro de Pessoa Física — CPF do solicitante; 
Il - Comprovante deResidência do solicitante desde que o comprovante de residência 
seja do Município de Macapá; 
|ll - Número do NIS do Cadastro Único de usuários da Assistência Social — 

CADUNICOdo solicitante e/ou da família; CONFERI      
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IV - Dados da conta corrente do solicitante. 

Auxílio Gás (Kit-Gás): ; 

| - Registro Geral - RG e Cadastro de Pessoa Fisica — CPF do solicitante: 
ll - Comprovante deResidênciano nome do solicitante e/ou de quem ele(a) 
comprovadamente resida, desde que o comprovante de residência seja do Município 
de Macapá; . 
Hl - Número do NIS do Cadastro Único de usuários da Assistência Social “-CADUNICO 
do solicitante e/ou família. 

Artigo 6º - Sendoreconhecimento pelo poder público situaçãocalamidade pública, 
advindade situação anormal, de baixas ou altas temperaturas, tempestades, 
enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios e/ou epidemias deverão ser 
solicitados apenas a identificação básica. 

Artigo 7º Não é de responsabilidade da política pública de Assistência Social os 
seguintesserviços: órteses e próteses, aparelhos ortopédicos, dentadura, cadeira de 
rodas, muletas, óculos,demais itens integrantes do conjunto de recursos de tecnologia 
assistiva, medicamentos,pagamento de exames médicos, apoio financeiro para 
tratamento de saúde fora do domicilio transporte de doentes, leites e dietas de 
prescrição especial, fraldas descartáveis, uniforme ematerial escolar: e auxílio 
construção. 

Artigo 8º Os benefícios eventuais regulamentados por esta resolução poderão ser 
concedidosdiretamente a um integrante da família beneficiária: mãe, pai, irmão ou 
pessoa autorizada. 

Artigo 9º - O alcance dos referidos benefícios eventuais é destinado às famílias e/ou 
indivíduos e terá preferencialmente, entre suas condições: 

| - atenção necessária à mãe e ao nascituro; 
Il - apoio à pessoa e a família em virtude de morte; 
HI - apoio à família em situação de pobreza e vulnerabilidade social, inclusive em 
situaçõesresultantes de calamidade pública decorrentes de risco ambiental e climático; 
IV - apoio à pessoa em situação de migração e a pessoa em situação de rua; 

Artigo 10º - O critério de renda mensal per capta familiar para acesso aos benefícios 
eventuais ficará fixado em valor igual ouinferior a % do salário mínimo vigente, 
conforme recomendado pela Resolução nº 212 de 19 de outubro de 2008 do Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS. 

Artigo 11- Compete a Secretaria Municipal da Política de Assistência Social - SEMAS: 

| - A coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliaçãoda 
prestação dosBenefícios Eventuais, bem como seu financiamento; 

ll - A realização de estudos da realidade e o monitoramento da demanda para 
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ll - Expedir as instruções e instituir instrumentais técnicos necessário 
operacionalização dosBenefícios Eventuais, devendo ser garantido à operacionaliza 
técnica por Assistentes Sociais; 

    

O 

IV - Elaborar Plano de ação ao cofinanciamento do FEAS; 

V - Prestar contas dos recursos cofinanciados pela Gestão Estadual na modalidade 
fundo afundo; 

VI - Promoverações que viabilizem e garantam a ampla e periódicadivulgação dos 
Benefícios Eventuais e doscritérios para sua concessão. 

Artigo 12-Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Macapá: 

| "Fornecer a Gestão municipal informações sobre irregularidade na aplicação deste 
regulamento; 

Il - Avaliare reformular, se necessário, a cada ano, a regulamentação que trata da 
concessão do Benefício; 

III - Analisar e aprovar as referidas prestações de contas. 

Artigo 13 - As despesas decorrentes a execução e operacionalização dos benefícios 
eventuais ocorrerão por conta de dotaçãoorçamentária própria, prevista na Unidade 
Orçamentaria do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, em cada exercício 
financeiro. 

Artigo 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposiçõescontidas na Resolução nº 045/2009, datada de 09 de novembro de 2009 
e a Resolução nº 022/2014, datada de 03 de dezembro de 2014 do Conselho 
Municipal de Assistência Social de Macapá —- CMAS. 

Dê ciência e publique-se. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
   

  

Departamento de Gestão Financeira — (DGF) 

Folha de Despacho 

A DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS/SEMAS 

Encaminho o PROCESSO 41.01.000.012/2020 - FMAS/ISEMAS, para 

elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, COTAÇÃO DE PREÇOS E MAPA 

COMPARATIVO DE PREÇOS, com contratar empresa para fornecimento de 2100 (dois 

mil e cem ) tickets gás sob demanda de recarga de gás liquefeito de petróleo — GPL (gás 

de cozinha), acondicionado em botijão de 13 kg, com serviço de entrega, de forma 

emergencial, visando atender as famílias em situação em vulnerabilidade que estão em 

isolamento social devido a pandemia de corona vírus (covid-19). 

Sendo o que temos para o momento, subscrevemos. 

Macapá-AP, 31 de março de 2020. 
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Diretora do departamento de Gestão Financeira 
Decreto nº 401/2020 — PMM 

PREFEITURA Avenida Coaracy Nunes, 873 — Centro — Macapá — Amapá — 68.905-010 

o Contato (96) 98802-9163 
MACAPA E-mail: gab.semastomacapa.ap.gov.br 
CIDADE MELHOR É DEVER DE TODOS 

  
& www.macapa.ap.gov.br (1) PrefeituradeMacapa



   a soa” 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP/SEMAS 

  

TERMO DE REFERÊNCIA - 010/2020 

  

PROCESSO Nº 41.01.000.012/2020 

  

APROVO, o presente Termo de Referência nos 

termos da Lei nº 13.979/2020 

Em: 02 [oy | zoo 

  

   Mônica Cri da Silva Dias 

Secretária Munici e Assistência Social 

Decreto nf' 391/2020 - PMM       

1 - OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para fornecimento sob demanda de recarga de Gás 
Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão 13 kg, com 
serviço de entrega, de forma emergencial, visando atender as famílias em situação de 
vulnerabilidade que estão em isolamento social devido a pandemia de corona vírus 
(COVID-19), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento; 

  

ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNIDADE DE | QUANTIDADE 

MEDIDA 
  

  
1 Recarga de gás GLP 13 kg, com serviço de 

entrega no município de Macapá. Recarga 2.100       
  

1.2.0 contrato terá vigência pelo período de 06 (seis) meses, prorrogável por períodos 

sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio do Decreto 

Municipal nº 1.711/2020 — PMM. 

1.3.Nos preços constantes neste item já estão inclusas todas as despesas com 

instalações/adequações dos equipamentos, materiais, mão-de-obra e encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, combustível, deslocamento de veículos, serviço de 

manutenção, seguro, lucros, todos e quaisquer tributos, e todas as demais despesas 

diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato, conforme 

declarado na proposta comercial e especificado nas planilhas do contratado 

2 - JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou que a contaminação com a COVID-19 caracteriza-se como 

PANDEMIA, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população 

mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP/SEMAS 

como de transmissão interna, o que tem levado à adoção de inúmeras precauções 
sanitárias por diversos entes públicos mundo afora: 
CONSIDERANDO que Decreto estadual nº 1414/2020 suspendeu por 15 (quinze) dias 
todas as atividades em estabelecimentos comerciais, de modo que os mais afetados serão 
os trabalhos autônomos, avulsos e agrícolas que tiram seu sustento diário das atividades 
mercantis. 

CONSIDERANDO que, Decreto municipal nº 1.711/2020 - PMM instaurou a situação de 
calamidade pública 

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no núcleo existencial dos 
seres humanos (mínimo existencial), e que é dever do ESTADO a obrigação fundamental 
de garantilo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção. 

CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social, art. 22 que estabelece que os 
benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram 
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e as famílias em 
virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade 
pública (redação dada pela lei 12.435/2011). 
CONSIDERANDO a lei municipal de benefícios eventuais nº 1.945/2011 — PMM, art. 9, 
inciso V, que estabelece outras espécies de benefícios eventuais podem ser criadas para 
atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária e/ou 

calamidade públicas, desde que aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social 

- CMAS. 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS estabelece o 

auxílio gás (kit-gás) como espécie de benefício eventual, através da resolução nº 007 de 
31 de março de 2020. 

JUSTIFICAMOS necessidade de contratação de pessoa jurídica para fornecimento de kit 

recarga de botijão de gás GLP 13 Kg, com o serviço de entrega. 

  

3 — REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo abrange a aquisição bens para o enfrentamento 

a situação de emergência, dentre estes, recarga de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás 

de cozinha) 

3.2. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

3.2.1. A empresa deve atuar no ramo pertinente ao objeto da contratação; 

3.2.2. Não estar impedida de contratar com nenhuma das esferas da Administração 

Pública; 

3.2.3. Não estar sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de 

empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
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3.2.4. Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, Direta 
ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal: 

  

4 — FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1. A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019, em especial o art. 4º, que assevera sobre a 
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos 
destinados ao enfrentamento do Coronavirus (COVID-19). 

4.2 O objeto da presente contratação é benefício eventual conforme lei nº 1.945/2011 — 
PMM, considerando que a resolução nº-007, de 31 de março de 2020 do Conselho 
Municipal de Assistência Social que estabeleceu o auxílio gás (kit gás) como benefício 
eventual. 

5 —- CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESSENCIAL 

9.1. Trata-se de atividade essencial, nos termos do art. 3º, do Decreto nº 10.212, de 20 de 
março de 2020, a ser contratada por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 4º, 
da Lei nº 13.979/2020. 

6 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

6.1.1. A CONTRATADA fornecerá 2.100 (dois mil e cem) tickets numerados e devidamente 
assinados por uma única pessoa designada pela CONTRATADA. 

6.1.1.1. O modelo de ticket está presente no anexo | neste termo de referência. 

6.1.1.2. Os Tickets terão validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega 

à população, devendo CONTRATANTE preencher o campo da entrega. 

6.1.1.3. Os Tickets deverão conter: 

6.1.1.3.1. Os dados empresariais da CONTRATADA; 

6.1.1.3.2. A numeração individual de cada Ticket; 

6.1.1.3.3. A assinatura de caneta azul do único responsável no verso ou 

anverso do Ticket; 

6.1.1.3.4. O campo da data da entrega em branco: 

: 61.1.3.5. A informação que o Ticket terá validade de 60 (sessenta) dias a 

contar da data da entrega.
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6.1.1.3.6. Cinco números telefônicos que deverão estar disponíveis durante 
toda vigência do contrato que receberam ligações no horário estipulado no tópico 
subsequente. 

6.1.1.3.7. Uma Via Controle que ficará com a CONTRATANTE e uma Via 

Empresa que será repassada a população. 

  

  

6.1.1.3.8. Espaço em branco destinado à assinatura do solicitante, que foi 
previamente cadastrado no controle feito pela CONTRATANTE 

6.1.2 A CONTRATANTE distribuirá os Tickets às pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, que estão em isolamento social devido ao fato público e notório de Pandemia, 
denominados como solicitantes. Mediante do preenchimento da Ficha de Inscrição, modelo 
presente no Anexo Il do presente TR. 

6.1.3. Os tickets serviram como moeda de troca dos solicitantes para com a 
CONTRATADA, que fornecerá o transporte dos botijões de Gás Liquefeito de Petróleo - 
GLP de 13 kg para trocá-los com os botijões de mesma especificação (13 kg) ou de 8 kg 

na residência do solicitante. 

6.1.3.1. A entrega deverá ser realizada em até 3 (três) horas, a contar do momento da 

solicitação, as recargas de gás nos locais solicitados pelos solicitantes, no municipio de 

Macapá: 

6.1.3.2. O botijão deverá conter lacre na válvula no ato da entrega; 

6.1.3.3. A embalagem (vasilhame - botijão ou cilindro carregado) original, deve estar 

intacta (com lacre em perfeitas condições); com distintivo (etiqueta) informando: nome do 

fabricante, data de fabricação/validade e peso líquido, registro no órgão fiscalizador (ANP — 

Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis). 

6.1.3.4. Os solicitantes participaram ativamente da fiscalização da execução do contrato 

emergencial, entrando em contato com a Secretaria de Assistência Social para relatar 
qualquer ocorrência. 

6.1.4. Entregue os 2100 (dois mil e cem) Tickets, devidamente preenchidos de acordo com 

o item 6.1.1.3., assinados e numerados junto com os documentos necessários para 

pagamento, a CONTRATADA fará jus ao pagamento. 

7 — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da contratante: 

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência; 

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações 

constantes neste termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
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7.1.4. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo de referência, em até 30 dias após a 
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e do aceite da Administração; 

  

11.3. Fiscalizar a entrega dos produtos, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou 
desfazer qualquer material que não esteja de acordo com as condições e exigências 
especificadas no termo de referência: 

7.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do termo de contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo de referência, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1, Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 
estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 
interessado, conforme determina o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

8.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de 
referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, obrigando- 
se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços; 

8.1.4. Não veicular publicidade, vinculada ou não, acerca do contrato firmado com a 
SEMAS, salvo oficialmente autorizado pela Administração; 

8.1.5. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

8.1.6. Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo de 

referência; 

8.1.7. Prestar os serviços contratados com as características exigidas no contrato e de 

acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para 

consecução do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da 

administração.
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8.1.8. Comunicar a SEMAS, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos necessários: 

8.1.9. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição 
social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de 
endereço, sob pena de infração contratual. 

9 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 

10 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
10.1. Nos termos do 88º, do art. 15, da Lei nº 8.666/1993, o recebimento dos Tickets e das 
fichas de identificação, acompanhados dos documentos para pagamento, será confiado a 
uma comissão composta de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade 
competente, a qual deverá acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o art. 70 da Lei nº 8.666/1993; 

10.3. Os representantes da Administração anotarão em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhados os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

11 —- DA RESCISÃO 

11.1. O Contratado poderá ter seu contrato rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos | a 

XIl e XVIl do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 

da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
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11.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

    

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos: 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12 - DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, emitida em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS, CNPJ nº 14.837.713/0001-19, caso recurso federal ou em 
nome da Prefeitura Municipal de Macapá, CNPJ nº 05.995.766/00001-77, caso recurso 
municipal; 

12.2. Através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pela contratada; 

12.3. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou fatura o momento em que o 
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato; 

12.4. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
de regularidade fiscal, constatada por meio da apresentação de: 

12.4.1. Certidão de regularidade com o FGTS; 

12.4.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

12.4.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

12.4.4. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da contratada, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

12.5. Para efeitos de pagamento, a contratada deverá apresentar documento de cobrança, 
constando de forma discriminada, a efetiva realização do objeto, informando, ainda, o 

nome e número da conta corrente em que o crédito deverá ser efetuado; 

12.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

contratante; 

12.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento; 

12.8. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua
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situação, ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da contratante; 

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos; 

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa; 

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação; 

12.12. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do 
art. 4º-F da Lei n 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade 
fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de 
forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores 

de serviços. 

12.13. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela contratada, no Setor de 
Protocolo da SEMAS, situado na Avenida Coaracy Nunes, nº 873, Centro, Macapá-AP, ou 

remitidos via e-mail digital, através do endereço eletrônico semastgab.pmmGDoutlook.com. 

13 - DO REAJUSTE 

13.1. Após o termino da vigência, na hipótese de haver restrição de fornecedores ou 

prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, pode reajustar o preço objeto por valores superiores decorrentes de oscilações 

ocasionadas pela variação de preços. 

13 — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

15.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.3. Falhar ou fraudar a execução do contrato;
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15.4. Comportar-se de modo inidôneo: 

  

15.5. Cometer fraude fiscal: 

15.6. Não mantiver a proposta. 

15.7. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.7.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante: 

15.7.2. Em caso de inexecução em caso de inexecução parcial, a multa 
compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida: 

15.7.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos; 

15.7.4. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

15.7.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 15.7 deste Termo de Referência. 

15.7.4.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 

15.7.4.3 As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à 
Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

15.7.4.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ile IV da Lei nº 

8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

15.7.4.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.7.4.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 

da licitação; 

15.7.4.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

15.7.4.4.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar- 

se-à em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
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Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

   Era, ergrm ncrit 

15.7.5. Não correrão os prazos processuais em desfavor da Contratada em 
processo administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado 
de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da 
Lei nº 13.979/20. 

15.7.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, 
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados 
judicialmente. 

15.7.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 

15.7.6.2. A multa moratória, prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/93, será 
calculada no percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item ou 
serviço em mora, por dia de atraso até o limite de 30 (trinta) dias.; 

15.7.6.3. Multa compensatória 15% (quinze por cento) sobre o valor total 
contratado, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
cobrança de multa moratória nos termos previstos nos itens acima 

15.7.6.4. A multa de que trata este item poderá ser dispensada, a critério da 
administração, quando a inexecução parcial for devidamente justificada e aceita pela 
Administração, atingida a finalidade da contratação e resguardado o interesse 
público. 

15.7.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.7.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais 

de Cadastro de Informações de empresas punidas, sem prejuízo de comunicação aos 

sistemas estaduais e federais, quando for o caso. 

16 — DAS VEDAÇÕES 

16.1. É vedado à CONTRATADA: 
16.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
16.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

17 —- DOS CASOS OMISSOS 
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de 

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
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na Lei nº 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios 
gerais dos contratos. 

18 - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
18.1. A contratação se dará forma direta por dispensa de licitação através da lavratura do 
Termo de Contrato, é feita com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, devendo o 
contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 
(internet), no que couber, além das informações previstas no 8 3º do art. 8º da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contratação ou aquisição. 
18.2. O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de Referência da Contratante e à 
proposta da Contratada. 

19 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

19.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos 
orçamentários do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS ou da Prefeitura de 
Macapá, no exercício de 2020. 

20 —- DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. As partes elegem o foro da cidade de Macapá/AP, para dirimir eventuais conflitos que 
possam surgir durante a execução do objeto a ser contratado. 

Macapá-AP, 31 de março de 2020. 

| mina 7 oNV b yo : AV ua 
Josinelma V.de eira Roza uarte Cordeiro 

instar o Departamento de Proteção Básica Coordenadora de Políticas Sociais-CPS/SEMAS 
Decreto nº 440/2020-PMM Decreto nº 420/2020-PMM 

Dalncs Tra NaS do Nascimento 

Diretor do Departamento de Compras Públicas - 
DCP/SEMAS/PMM 

Decreto nº 411/2020-PMM 

11
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ANEXO | 
TICKET GÁS 

  

LOGO / DADOS DA 

  

      

LOGO / DADOS DA 

  

      
  

  

EMPRESA EMPRESA 

Nº XxX Nº XX 
TELEFONES TELEFONES 

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO/SEMAS. 

DE PRODUTO/SEMAS. 
Contrato nº XX/2020 — SEMAS/PMM 

Contrato nº XX/2020 — , 
SEMAS/PMM 01 RECARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG (P-13). 

01 RECARGA DE GÁS DE 

COZINHA 13 KG (P-13). ENTREGA: : , 

ENTREGA: / / 

VIA CONTROLE   Validade de 60 (sessenta) dias a contar da entrega. 

VIA EMPRESA   
  

  12
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ANEXO II 
FICHA DE CADASTRO 
  

INSTRUMENTAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: 
DECRETOS PMM Nº 1625/2020, 1684/2020, 1692/2020 e RESOLUÇÃO 007/2020 - CMAS 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CORONAVÍRUS/COVID19 

ABRANGÊNCIA: 

BENEFÍCIO E ; EVENTUAL: AUX. ALIMENTAÇÃO ( |) KIT-GÁS (|) 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

RG E/OU CPF: 

TRABALHA: SIM( ) NÃO( ) FUNÇÃO: 

Nº DE PESSOAS NA 
FAMILIA: 

RENDA FAMILIAR: 

BENEFICIO SOCIAL: SIM( ) NÃO( ) qual: 

MERO sim( ) NÃO( ) 

PESSOA IDOSO: SIM( ) NÃO( ) QUANTOS: 

PESSOA COM PCD: SIM( ) NÃO( ) QUANTOS:   
  

  
Pelo presente declaro, para fins de benefício que as informações acima especificadas são completas e 

verdadeiras, estando ciente das penalidades no código penal brasileiro art. 171 e 279. 

Macapá — AP, de de 2020 

  

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO 

  

ASSINATURA DO PROFISSIONAL 

  

13 

 



O ABENÇOADO 
GAS    

PROPOSTA COMERCIAL 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

  

  

  

E VALOR VALOR 
ITEM DESCRIÇÃ 

TA QUANTIDADE UNITARIO TOTAL 

RECARGA DE GÁS GLP 13 KG 

(GÁS DE COZINHA), COM 
1 ; j 

SERVIÇOS DE ENTREGA NO 2100 As 198:008:00 

MUNICIPIO DE MACAPÁ.             
Macapá, 31 de março de 2020. 

VALOR TOTAL: R$ 190.008,00 (CENTO E NOVENTA MIL E OITO REAIS). 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

AGENCIA: 3102 

OP.003 

CONTA: 00000987-0 

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS. 

de ie indo 
16.559.043/0001-41 

me T q 

nm mevasconemetm Tip ns0 NA ONDA 
E DE VASCONCELOS-ME 

R. Amadeu Gama, nº 1643 

B. Universidade - CEP: 88.903-230 

L  Macapá- AP 

Endereço: Rua Amadeu Gama nº 1643 Bairro Universidade - CEP: 68.903-230. 

Macapá - AP



31/03/2020 

  

  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
16.559.043/0001-41 
MATRIZ   

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO | DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 23/07/2012 

    

  NOME EMPRESARIAL 

C. S. DE VASCONCELOS 
  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

          

  

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
O ABENCOADO GAS E AGUA ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R AMADEU GAMA 1643 FARRA 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
68.903-770 ZERAO MACAPA AP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE     (96) 3243-1473 

  

  

aadAd 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

  

  

    
  

  

  

  

edi   SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 17/01/2019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
dede de dede 

      
        

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 31/03/2020 às 16:45:29 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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01/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

  

          

  

  

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: | 16.559.043/0001-41 
Razão Social:C S DE VASCONCELOS ME 
Endereço: RUA AMADEU GAMA 1602 / UNIVERSIDADE / MACAPA / AP / 68903-230 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:18/03/2020 a 15/07/2020 

Certificação Número: 2020031803222661230782 

Informação obtida em 01/04/2020 13:46:45 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
Wwww.caixa.gov.br     

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 14



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

    
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: C. S. DE VASCONCELOS 
CNPJ: 16.559.043/0001-41 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Leinº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 

Emitida às 07:23:53 do dia 01/04/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/10/2020. 
Código de controle da certidão: B943.8921.65FF.3783 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



  

CNPJ: 05.995.766/0001-77 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Código de Cadastro 

143180109 

Contribuinte 

€. S. DE VASCONCELOS - ME 

Logradouro 

Rua Rua Amadeu Gama 

Bairro 

UNIVERSIDADE 

Cidade 

MACAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Av Procópio Rola, 186 - CENTRO - MACAPÁ 

  

CPF/CNPJ 

16.559.043/0001-41 

Número Complemento 

1602 
CEP 

68903230 

UF 

AP 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, 
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer 
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados, 

Emitida às 13:56:45 do dia 01/04/2020 

Válida até 01/05/2020 

Código de Controle da Certidão/Número 44EE204A97AE0C53 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G
O
V
E
R
N
O
 

DO 
E
S
T
A
D
O
 

DO 
A
M
A
P
Á
 

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 

DE 
E
S
T
A
D
O
 

DA 
F
A
Z
E
N
D
A
 

- S
E
F
A
Z
 

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
A
D
J
U
N
T
A
 
DA 

R
E
C
E
I
T
A
   

Periodo 
Referência 

: 01/2015 
- 03/2020 

Tipo 
Origem 

: D
I
A
P
,
G
I
A
S
T
,
I
T
C
D
,
C
O
N
F
I
S
S
A
O
 

DE 
D
E
B
I
T
O
,
D
E
B
I
T
O
 
A
V
U
L
S
O
 
P
A
R
C
E
L
A
M
E
N
T
O
,
 
DIVIDA 

ATIVA, A
U
T
O
 

DE 
I
N
F
R
A
C
A
O
,
N
O
T
A
 

FISCAL 
DIGITADA, 

F
A
T
U
R
A
,
N
O
T
A
 
FISCAL 

A
V
U
L
S
A
,
C
O
N
T
A
 
M
E
R
C
A
D
O
R
I
A
,
O
C
O
R
R
E
N
C
I
A
 

DE 
M
U
L
T
A
,
E
S
T
I
M
A
D
A
,
G
R
A
,
C
O
B
R
A
N
C
A
 

DE 
F
R
E
T
E
,
E
S
T
I
M
A
T
I
V
A
,
C
A
R
T
A
O
 

DE 
CREDITO, 

P
R
O
C
E
S
S
O
 

DE 
A
U
T
O
 

DE 
I
N
F
R
A
C
A
O
,
N
O
T
A
 
FISCAL 

E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
,
G
L
M
E
,
E
F
D
,
M
A
L
H
A
 
F
I
S
C
A
L
,
S
P
E
D
,
P
A
R
C
E
L
A
M
E
N
T
O
 

 
 

c 
ita 

de 
Contribuintes 

O
m
i
s
s
o
s
 

/| 
F 

 
 
 
 
 
 

Data de Emissão: 
 os/04/2020 

| 
Hora: 

11:04:05 
[Usuário: 

| 
eldoo002 

(SATE) 
 
 

Parc. 
| 

Principal 
Principal 

Recolhido 
Diferença 

R
o
c
a
 

Tipo 
Lançamento/ 

Parcelamento 
Situação 

| 
Operação 

  
Nº de Controle 

| 
Receita 

| 
Parcelamento 

a
n
t
 

ide 
PENGHO 

 
 
 
 

Total 
de 

Contribuintes 
Omi: 

lInadimpl 

 
 

Total 
de 

Contribuintes 
Omissos: 

 
 

ojoljo 

Total 
de 

Contribuintes 
Inadimplentes: 

 
 

Total 
de 

C
o
n
t
r
i
b
u
i
n
t
e
s
 

Inadimpl 
de 

Parcel 
to: 

0 

 
 

Total 
do 

ICMS 
Recolhido: 

0,00 

 
 

Total 
de 

Parcelamento 
a 

ser 
Recohido 

( A 
): 

0,00 

 
 

Principal 
Multa/Juros 

Cor. 
Monetária 

Multa 
Infração 

Total 
 
 

Total 
do 

ICMS 
de 

L
a
n
ç
a
m
e
n
t
o
 

a 
ser 

Recolhido 
( B 

): 

  
  

  
  

  
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

 
 

  
  

Total 
Geral 

a 
ser 

Recohido 
(A 

+ 
B): 

0,00 
  

 
 

( 
( 

P
á
g
i
n
a
 1 

de 1 
( 

(



TCU 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

  

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 01/04/2020 13:50:55 

Informações da Pessoa Jurídica: 

Razão Social: C. S. DE VASCONCELOS 

CNPJ: 16.559.043/0001-41 

  

      

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

  

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
  

  

Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
  

  

Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
  

  

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta     Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
  

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



     

  

? IÁRIO 

ÇA DO TRABALHO 
    

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: C. S. DE VASCONCELOS 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.559.043/0001-41 

Certidão nº: 75659451/2020 

Expedição: 01/04/2020, às 13:49:47 
Validade: 27/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

CrRELILLIcAa-gse que E. Ss DE VASCONCELOS 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
16.559.043/0001-41, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12,440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Suúperior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorârieos, a emstas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia,



      

    Ministério da indústria do Comércio e de Turismo 
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“Secretaria de Comércio e Servisos e DE o P.- Departamento Nacional de Registro dy Corércio REQUERIMENTO DE EMPRE Jumta Comercial do Estado do Amapa - BUCAP 
“Folhas 1/2 
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| XXX | NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) 
| é! CRISTIANO SALES VASCONCELOS 

E 
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ESTADO CIVIL | | BRASILEIRA 
a 

E 
| à SEXO 

REGIME DE BENS(se casado) 

: 
| il Masculino XXX 

E 
| gi FILHO DE (pai) 

imãa) 
; 

il EDGAR MOREIRA DE VASCONCELOS | FRANCINETE SALES DE VASCONCELOS É 
) NASCIDO EM (cata de nascim ento) IDENTIDADE (número) Úrgão emissor “UE” CPF (número) dd 18/01/1988 391548 PTC | AP 946.041,422-20 hr 
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E il Macapá . | AP | Brasi! emcorreaccQhotmali.com E ASÍ VALOR DO CAPITAL - As VALOR DO CAPITAL - (por sxzenso) 
ni & 15.000,00. quinze mil reais 
já CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA Descrição do Obieto . 
| use pad COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP); COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, k 4784900 
jk 

Atividade Secundária 

4723700 

DATA DE ÍNICIO DAS ATIVIDADES NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO SN8) TRANSFER ÊNCIA DE SEDE OU DE FILALDE UF 25/07/2012 al | AP 
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MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

Aos cuidados de Deniltso Trindade. 

Macapá, 31 de março de 2020. 

  ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE | | VALOR VALOR 

  
UNITARIO TOTAL 

Recarga de gás glp 13 kg (gás de 
cozinha), com serviços de entrega 2.100 R$ 110,00 Re 

is ; 231.000,00 
no Municipio de Macapá-AP           
  

VALOR TOTAL: R$ 231.000,00 (Duzentos trinta e um mil reais). 

DADOS BANCÁRIOS BRASIL S/A. 

AGENCIA: 4944-Ó 

CONTA: 107422-9 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias. 

PLA s pliam 66 
07.532.544/0001-43 

PSRFEIO-ME 

CNPJ Nº 07.532 544/0001-43 

P.S.R FEIO - ME 
Endereço: Rua Amadeu Gama nº 1592. 

Contato: (96) 9 9134-0627



31/03/2020 

  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL o à     CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO x x 07.532, 544/0001.43 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO | “ndados 
MATRIZ CADASTRAL       

  NOME EMPRESARIAL 
P.5.R. FEIO 
  

  

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

MINI - BOX PH EPP 
      

  CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns 
  

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

  

  

  

  

      
  

        
  

      
  

  

  

  

ii 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
47.51-2-01 «- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R AMADEU GAMA 1592 peca 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
68.903-230 ZERAO MACAPA AP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
ATIVA CONTABILLGQHOTMAIL.COM (96) 9156-2253 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
detida 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
| ATIVA 11/08/2005 

    
  

  

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

  

  

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
doenca dede           
    
  

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 31/03/2020 às 16:43:07 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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RAZÃO SOCIAL: ENGEPRE LTDA 
ENDEREÇO: AV Vinte Dois de Julho Nº1042-Bairro Novo Buritizal 
TELEFONE: (96) 9 8131 5281 
CNPJ: 08.254.466/0001-25 

PROPOSTA DE PREÇOS 

  

  

  

em serviço de entrega no 
| Município de Macapá.           
  

TOTAL: R$ 252.000,00 (Duzentos Cinquenta e Dois Mil Reais) 
Validade de Proposta: (90 dias) 
Condições de pagamento: Habitual da Prefeitura 

Banco; Brasil Agência: 0261-5 Conta Corrente; 92.565-9 

   
- has Castro 

Assinatura e cafl 

CNI: 0/8.254.466/0001-25 

Macapá-AP, 31 de Março de 2020 

rsbgedosreptésentante legal da empresa 

ut 

DENILSO TRINDADE DO NASCIMENTO 
Dre do Degatamen de Cprs Pdcs DOSES 

Dagrata PMMA. em 

ITEM DESCRIÇÃO | QUANT.DE | VALOR | VALOR | 
RECARGA UND. TOTAL 

Recarga de gás GLP 13 kg 
(gás de cozinha), com 2.100 120,00 252.000,00 

 



01/04/2020 

  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

  

      

  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COM PROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUA Ã DATA DE ABERTURA 08.254,466/0001-25 ÇÃO MATRIZ CADASTRAL MMB/ADA 

NOME EMPRESARIAL 
ENGEPRE LTDA 

  

  TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ENGEPRE 

    

PORTE 
EPP 

  

  CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 
  

  CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 
33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

— | 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
  

  CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
  

  

    
  

  

        
  

      
  

  

  

  

    
  

  

  

                

  

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV VINTE E DOIS DE JULHO (CONJ. HAB. LAURINDO 1042 nao 
BANHA) 

Ea CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
68.904-670 NOVO BURITIZAL MACAPA AP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

cpaclaudio(terra.com.br (96) 9158-6488 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 08/08/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
deeiotid ddeddeick da 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 01/04/2020 às 13:37:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

Folha de Despacho 

AO GAB/SEMAS 

Com os cordiais cumprimentos, encaminho processo 41.01.000.012/2020, 

que trata a Contratação de empresa para fornecimento de 2100 (dois mil e cem) tickets gás 

sob demanda de recarga de gás liquefeito de petróleo - GPL (gás de cozinha), acondicionado 

em botijão de 13 kg, com serviço de entrega, de forma emergencial, visando atender as famílias 

em situação de vulnerabilidade que estão em isolamento social devido a pandemia de corona 

vírus (covid-19) 

Informo que, após pesquisas de preços, a proposta apresentada pela empresa 

CS DE VASCONCELOS - ME, foi a mais vantajosa para esta administração municipal, 

ofertando o valor de R$ 190.008,00 (cento e noventa mil e oito reais). 

Diante do exposto, encaminho os autos para análise e posterior decisão quanto a 

contratação por dispensa. 

Macapá-AP, 01 de abril de 2020. 

inda te 
Ma hindádio do Nascimento 

Diretor do departamento de Compras Públicas - DCP/SEMAS 
Decreto nº 411/2020 —- PMM 

PREFEITURA Avenida Coaracy Nunes, 873 — Centro - Macapá — Amapá — 68.905-010 
ACAPÁ Contato (96) 98802-9163 

' M E-mail: gab.semastômacapa.ap.gov.br 
"1 E DEVER 
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   PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Macapá-AP, 02 de abril de 2020 

AO DPDI/SEMAS/PMM 

AUTORIZO, nas conformidades da lei, os atos administrativos para contratação da 

empresa C. S. DE VASCONCELOS, por apresentar a proposta mais vantajosa em âmbito do 

processo nº 41.01.000.012/2020 — SEMAS acerca de contratação de empresa para fornecimento 

sob demanda de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo — GLP (gás de cozinha), acondicionado 

em botijão de 13 kg. Por oportuno, solicito dotação orçamentária de despesa. 

Atenciosamente, 

MÔNICA CRISTÍ A DA SILVA DIAS 

Secretária Municipal de Assistência Social 
Decreto nº 391/2020 — PMM 

  

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá — AP, CEP 68900-010 

Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmmGoutlook.com



  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ na o 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NdaFolha UM 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO à SA 
INSTITUCIONAL Rubrica. ai       

FOLHA DE DESPACHO 

Ao GAB/SEMAS/PMM 

Restituo os autos cujo objeto é a contratação de contratação de empresa para 

fornecimento de 2.100 (dois mil e cem) tickets gás sob demanda de recarga de gás liquefeito 

de petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão 13 kg, com serviço de entrega. 

Informa-se que, a despesa em comento foi prevista no PLANO DE APLICAÇÃO DO 

COFINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIAL SOCIAL - ANO 

2020, sendo assim, solicito o prosseguimento dos autos e que, após a aprovação do plano pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social —- CMAS e sua incorporação no Orçamento vigente, 

retornem a este Departamento para indicação orçamentária. 

Atenciosamente, 

Macapá — AP, 03 de abril de 2020. 

Diretor do Departamento de Eai to e Desenvolvimento Institucional — DPDI/SEMAS/PMM 

Decreto nº 404/2020 - PMM 

  

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Central, Macapá — AP, CEP 68900-010 

 



        

  

“SEMAS 
Processo 

nº: oi2 zo20 

Fis M5 

Rubrica, “Xuilpeo 
         

      

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Macapá-AP, 06 de abril de 2020 

AO DCC/SEMAS/PMM 

Com os devidos cumprimentos, encaminho o processo nº 41.01.000.012/2020, dispensa 

de licitação para contratação de empresa para fornecimento de 2.100 (dois mil e cem) tickets gás 

sob demanda de recarga de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em 

botijão 13 kg, com serviço de entrega, para confecção de Minuta de Termo de Justificativa de 

Dispensa, Minuta de Contrato e demais providências. 

Atenciosamente, 

MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Decreto nº 391/2020 — PMM 

  

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá — AP, CEP 68900-010 

Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmmQoutlook.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

        

   

  

MINUTA DO TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Rubrica, DUNAS 
at ii 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROCESSO Nº 41.014.000.012/2020 — FMAS/SEMAS 

ADMINISTRATIVO: 

ASSUNTO: Dispensa de Licitação para Contratação Direta 

Emergencial. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4º e 4º-B da Lei 13.979/2020, Decreto nº 

10.282/2020 e demais legislação aplicáveis 

Centratação-—de-—empresa-para-fornecimento sob 
OBJETO: dernartitia-dgte-+tCtso Sims ds dt CTE Ste E He 

EMPRESA CS DE VASCONCELOS -ME 

CNPJ: 16.559.043/0001-41 

VALOR TOTAL DO R$-190.008,00(Cem-e-noventa- mile oito reais). 
OBJETO: 

PRAZO 1480(cento-e-oitenta-dias): 

ELEMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DESPESA: 

PROGRAMA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TRABALHO: 

FONTE DE RECURSO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

FICHA XXXX 
    

JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 no seu artigo 4º, prevê a 

possibilidade de dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus; 

CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarou que a contaminação com a COVID-19 se caracteriza como 

Pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial 

de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de 

transmissão interna, o que tem levado à adoção de inúmeras precauções sanitárias por 

diversos entes públicos mundo afora; 

CONSIDERANDO que, no âmbito regional, o Estado do Amapá expediu o Decreto 

Estadual nº 1375, por meio do qual declara a situação de emergência e mobiliza todos os 

1 

   

  

o2 no: 0422086 
as Me — 

vw



    
     

  

       

  

     SEMAS 
Processo 

[ne 42 Izozo 
A pe ME 

A Rubrica: ogro | 

sao! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS — DCC 

    

órgãos estaduais para o combate à doença, atividades que estão sob a coordenação da 

Superintendência em Vigilância em Saúde (SVS); o Decreto Estadual nº 1376, que criou o 

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP); por fim, o Decreto 

Estadual nº 1384, que abre crédito suplementar no importe de R$ 14.000.000,00 (quatorze 

milhões) para a área da saúde. 

CONSIDERANDO que Decreto estadual nº 1414/2020 suspendeu por 15 (quinze) 

dias todas as atividades em estabelecimentos comerciais, de modo que os mais afetados 

serão os trabalhos autônomos, avulsos e agrícolas que tiram seu sustento diário das 

atividades mercantis. 

CONSIDERANDO que, Decreto municipal nº 1.711/2020 —- PMM instaurou a 

situação de calamidade pública; 

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no núcleo existencial 

dos seres humanos (mínimo existencial), e que é dever do Estado a obrigação fundamental 

de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção; 

CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social, art. 22 que estabelece que 

os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram 

organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e as famílias em 

virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade 

pública (redação dada pela lei 12.435/2011). 

CONSIDERANDO a lei municipal de benefícios eventuais nº 1.945/2011 — PMM, 

art. 9, inciso V, que estabelece outras espécies de benefícios eventuais podem ser criadas 

para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária e/ou 

calamidade públicas, desde que aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social 

- CMAS. 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social —- CMAS 

estabelece o auxílio gás (kit-gás) como espécie de benefício eventual, através da 

resolução nº 007 de 31 de março de 2020.
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JUSTIFICAMOS necessidade de contratação de pessoa jurídica para fornecimento 

de kit recarga de botijão de gás GLP 13 Kg, com o serviço de entrega. Para atendimento 

das famílias em situação de vulnerabilidade social afetadas pela pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19). 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente contratação encontra respaldo na Lei nº 13.979 de 2020, art. 4-E e 

subsidiariamente as disposições aplicáveis da Lei 8.666 de 1993. 

DA CONCLUSÃO: 

Assim sendo, visando salvaguardar os interesses da Administração Pública, em fiel 

cumprimento a Lei, a Secretaria opina pela contratação por processo de dispensa de 

licitação, e reconhece e ratifica, atendendo o disposto no art. 4º e 4º-B da lei 13.979/2020, 

apresentamos a presente Justificativa para ratificação. 

É nossa justificativa. 

Macapá-AP, XX de XXXX de XXXXXX. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

MINUTA DE-CO 

  

CONTRATO EMERGENCIAL PARA 
AQUISIÇÃO DE 2.100 (DOIS MIL) RECARGA 
DE GAS, FIRMANDO ENTRE SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 
SEMAS E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida 

Coaracy Nunes nº 873, Centro, CEP. 68.900-010 - Macapá/AP, CNPJ sob o nº 14.837.713/0001- 

19, neste ato representado pela Secretária MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS, brasileira, 

divorciada, servidora pública, portadora do RG: 011517 e do CPF nº 327.716.142-06, neste ato 

  

designada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa, , pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na » inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

neste ato representado por + Nacionalidade, estado civil, 

profissão, inscrito no CPF sob o n.º , portador da cédula de identidade RG n.º. a 

seguir denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 

XXX. XXX. XXX/2020 — SEMAS/PMM e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, o Decreto 

nº 1375 GEA, Decretos nº 1.625/2020-PMM, 1.626/2020-PMM e 1.627/2020-PMM e demais 

legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇO 

1.1. Contratação de empresa para fornecimento sob demanda de recarga de Gás 

Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão 13 kg, com serviço de 

entrega, de forma emergencial, visando atender as famílias em situação de vulnerabilidade que 

estão em isolamento social devido a pandemia de corona vírus (COVID-19), conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no instrumento e no termo de referência, conforme 

discriminado no Processo Administrativo nº X.XX.XXX.XXX/2020 — SEMAS/PMM. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÉNIOS - DEC 

  

  

  

  

  

| LOTE ÚNICO 
x VALOR | VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUNT UNT. TOTAL 

Recarga de gás GLP 13 kg, com R$ 

01 serviço de entrega no município de | RECARGA 0,00 00.00 R$ 00,00       Macapá.       
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1. O contrato terá vigência pelo período de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, 

prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos 

efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por 

meio do Decreto Municipal nº 1.711/2020 — PMM. 

2.2. Uma vez cessada a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

emergência de saúde pública, o contrato não poderá mais ser prorrogado, mantendo os seus 

efeitos até o fim do seu prazo de vigência, conforme art. 8º da Lei nº 13.979/20. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$............. (E Saad ). 

3.2. Nos preços constantes nesta cláusula já estão inclusas todas as despesas com 

instalações/adequações dos equipamentos, materiais, mão-de-obra e encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, combustível, deslocamento de veículos, serviço de manutenção, 

seguro, lucros, todos e quaisquer tributos, e todas as demais despesas diretas e indiretas 

necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato, conforme declarado na proposta 

comercial e especificado nas planilhas do contratado. 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

41. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o 

exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 

Fonte: 

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

ii e rr same 2 |



   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

4.2. As despesas do presente contrato poderão correr em outra ação ou programa a 

critério da administração pública. 

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 

Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

CLÁUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato 

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão designada pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no de 

Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:



   U 
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12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos | a 

XIl e XViIl do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao 

Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 19983. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º-I, da Lei n. 13.979/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 

e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo 
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as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

16.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de LicitaçãO, é feita 

com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial 

específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações 

previstas no & 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 

processo de contratação ou aquisição. 

16.2. O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de Referência da Contratante e à 

proposta da Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA —- FORO 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Macapá para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 55, 82º da Lei nº 8.666/983. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Macapá-AP, dia de mês de ano. 

  

  

MÔNICA-CRISTINA DA SILVA DIAS XXXXXXX 

Secretária Municipal-de Assistência Social CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXAX 

SEMAS Contratada 

Decreto-nº 3914/2020 — PMM 

Contratante 

TESTEMUNHAS: 
d = 
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SEMAS 
Processo 

nº vt dog 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ ps SH, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO, uia. it”, 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

  

Folha de Despacho 

DO: DCC/SEMAS 
PARA: ASSEJUR/SEMAS 

Senhora Assessora, 

Com os devidos cumprimentos, encaminho processo nº 41.01.000.012/2020 

contendo Minuta do Termo de Justificativa de Dispensa e Minuta de Contrato 

referente a contratação de empresa para fornecimento de 2.100 (dois mil e cem) 

tickets gás sob demanda de recarga de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de 

cozinha), acondicionado em botijão 13 kg, com serviço de entrega, de forma 

emergencial, visando atender as famílias em situação de vulnerabilidade que estão 

em isolamento social. Para análise e emissão de parecer jurídico. 

Atenciosamente, 

Macapá — AP, 07 de abril de 2020. 

don Con MTO Ja Korea OS 
JEAN CARLOS MONTEIRO DE VASCONCELOS 

Departamento de Contratos e Convênios — DCC/SEMAS. 

Decreto nº 407/2020 — PMM 

Avenida Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá-AP - CEP 68.900-010 

Contato: (96) 98109-9687 

E-mail: gab.semast()macapa.ap.gov.br



  

Processo      
     Cosrra arara 

OPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ASSESSORIA JURÍDICA SETORIAL 

  

PARECER Nº 11/2020 - ASSEJUR/SEMAS Macapá /AP, 08 de abril de 2020. 
  

  

AO GAB/SEMAS: 41.01.000.0012/2020 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE 2.100 (DOIS MIL E CEM) TICKETS GÁS SOB DEMANDA DE 

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 

ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13 KG, COM SERVIÇO DE ENTREGA     

PARECER 

I - RELATÓRIO 

Trata-se o presente processo de análise e emissão de parecer jurídico 

acerca da possibilidade de dispensa de licitação para contratação de empresa 

para fornecimento de 2.100 (dois mil e cem) tickets gás sob demanda de recarga 

de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão 

13 kg, com serviço de entrega, de forma emergencial, visando atender as 

famílias em situação de vulnerabilidade que estão em isolamento social devido a 

pandemia de corona vírus (COVID-19). 

Sendo observado que instruindo os autos do referido processo, dentre 

outros documentos, constam: 

1) Memorando nº 016/2020 (fls. 03-13); 

2) Termo de Referência (fls. 15-27); 

3) Proposta de Preço da empresa 1 (fl. 28); 

4) Proposta de Preço da empresa 2 (fls. 37), 

5) Proposta de Preço da empresa 3 (fls. 39); 

6) CNPJ, Contrato Social, documento dos representantes e certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista (fls. 28-40); 

7) Mapa Comparativo de Preços (fls. 41); 

8) Informações orçamentárias (fls. 44); 

9) Minuta do Termo de Justificativa de Dispensa (fls. 46-48) 

10) Minuta de Contrato (fls. 49-53); 

“ à PREFEITU 
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Rubrica, Viana 

       
   

     

11) Encaminhamento à ASSEJUR/SEMAS (fl. 54). 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

DA ANÁLISE DA ASSESSORIA JURÍDICA SETORIAL 

Este parecer limitar-se-á a analisar a regularidade do procedimento de 

contratação sob a ótica jurídica. Tal análise é uma imposição da Lei 8.666 /93 

que assim dispõe: 

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a 

abertura de processo administrativo, devidamente 

autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso 

próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 

oportunamente: 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem 

como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes 

devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração. (grifo nosso) 

Essa análise tem por objetivo prevenir a produção de atos irregulares que 

possam ser questionados e até mesmo anulados posteriormente. Também visa 

afastar condições que prejudiquem a competitividade, acarretando prejuízo à 

Administração. 

Reitera-se que a presente análise se restringe aos aspectos jurídicos da 

matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que exijam o 

exercício da competência e discricionariedade administrativa. 

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 13.979/2020 

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS pretende contratar 

empresa para fornecimento de 2.100 (dois mil e cem) tickets gás sob demanda 

de recarga de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado 

em botijão 13 kg, com serviço de entrega, de forma emergencial. 

Antes de adentrar o mérito, é de salutar importância frisar que a respeito 

das contratações realizadas pela administração pública, a licitação foi o 

PREFEITURA 
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CCMAO 

Processo 

      
instrumento eleito para aquisição de bens, serviços, obras e alienação de 
seu patrimônio, na forma do art. 37, inciso XXI, da nossa Carta Magna, a fim 

de garantir o cumprimento dos princípios da impessoalidade, e ainda, garantir 
observância ao princípio da isonomia para aqueles que pretendem contratar 

com o poder público. 

O art. 37, da Constituição Federal preconiza que a 
Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios e, também, a 
obrigatoriedade de licitar, ressalvados os casos legais em 
que a lei preveja as situações de dispensa e inexigibilidade, 
que constituem hipóteses de contratação direta: 

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. 

Sabe-se que a regra, em compras públicas, é a licitação, tendo em vista 

que o instituto busca preservar um de seus pilares: a isonomia. No entanto, em 

casos excepcionais, o legislador elege a dispensa como a saída mais adequada, 

seja porque a utilização do processo licitatório regular não é recomendada 

(casos de emergência e urgência, por exemplo), seja para incentivar 

determinadas políticas públicas. A norma, no presente caso, trata de uma 

situação excepcional, de demandas peculiares, para combater um tipo de 

emergência sem precedentes. 

Especificamente na presente demanda, trata-se de dispensa de licitação 

para aquisição de bens destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), nos termos da Lei nº 

13.979/2020, editada para regulamentar possíveis medidas a serem adotadas 

para enfrentar a disseminação da doença, declarada situação de emergência de 

saúde pública de importância internacional, 

O intuito da Lei acima mencionada, foi de modernizar e dar maior 

celeridade nas contratações destinadas ao atendimento da situação de 
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nº; 012] 2020 
Fis: 

Rubrica, [laria 
               

emergência em saúde pública, instituindo hipótese de dispensa de licitação 

específica e temporária. 

Nesse aspecto, importante observar que a situação pontual e singular 

que assola o país e o mundo recomendou um tratamento diferenciado para as 

contratações públicas, no afã de minimizar a ocorrência de potenciais prejuízos, 

em uma ponderação necessária entre o direito à vida e à saúde individual e 

coletiva e o princípio da economicidade administrativa. 

Assim sendo, a dispensa de licitação disciplinada pela Lei nº 

13.979/2020 inaugura uma hipótese especifica de contratação direta com uma 

finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente da 

ameaça representada pelo Coronavíirus (COVID-19). Como já mencionado 

alhures, a dispensa em comento além de possuir destinação específica, é do 

tipo temporária, ou seja, somente pode ser invocada enquanto perdurar a 

emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus. 

Para tanto, o legislador prevê a possibilidade de contratação direta sem a 

realização do devido certame. Porém, não significa que para esta contratação 

não serão aplicados os princípios básicos que norteiam a atuação 

administrativa. É necessário frisar que não deve se confundir a contratação 

direta com ausência de um procedimento administrativo. Toda e qualquer 

contratação desse tipo exige procedimento prévio com a observância de etapas e 

formalidades, em que pesem os princípios norteadores. 

Na presente demanda, tem-se a contratação direta na modalidade de 

dispensa de licitação, prevista no art. 4º, Lei nº 13.979/2020. Vejamos o que 

assevera o citado dispositivo, in verbis: 

Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, 

serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus de 

que trata esta Lei. 

81º A dispensa a que se refere o caput deste artigo é 

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

82º Todas as contratações ou aquisições realizadas com 

fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em 
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sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, 

além das informações previstas no 83º do art. 8º da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contrato, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o 

prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 

contratação ou aquisição. 

83º Excepcionalmente, será possível a contratação de 

fornecedores de bens, serviços e insumos de empresas que 

estejam com idoneidade declarada ou com o direito de 

participar de licitação ou contratar com o Poder Público 

suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 

fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

Vale mencionar que o art. 4º-B, da Lei 13.979/2020, por sua vez, 

estabelece, de forma taxativa todas as condições que se presume já atendidas, 

quais sejam: a ocorrência de situação de emergência, necessidade de ponto 

atendimento da situação de emergência, existência de risco a segurança das 

pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento 

da situação de emergência. 

No presente caso, observamos o atendimento das condições acima 

mencionadas, uma vez que devidamente caracterizada a situação de emergência 

no Município de Macapá, causada pela pandemia decorrente do COVID-19, 

sendo imprescindível a presente contratação para atendimento desta situação, 

pois os insumos serão utilizados para garantia de benefício eventual que será 

dado à população que se encontra em vulnerabilidade social. 

Sobre essa égide, cabe ressaltar que o direito fundamental à saúde se 

insere no núcleo existencial dos seres humanos (mínimo existencial), e que é 

dever do ESTADO a obrigação fundamental de garanti-lo mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção 

Nesse diapasão, a Lei nº 8.742/1993 (LOAS), estabelece no art. 22 que os 

benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram 

organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e as famílias 
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Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá - AP, CEP 68.900-010 

  

em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e 

de calamidade pública (redação dada pela lei 12.435/2011). 

A lei municipal de benefícios eventuais nº 1.945/2011 - PMM, através do 

art. 9, inciso V, estabelece que outras espécies de benefícios eventuais podem 

ser criadas para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade 

temporária e/ou calamidade públicas, desde que aprovados pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social - CMAS 

Não obstante, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

incluiu o auxílio gás (kit-gás) como espécie de benefício eventual, através da 

Resolução nº 007 de 31 de março de 2020 

Compulsando os autos, observamos ainda que foi realizada pesquisa de 

mercado, em atendimento ao que determina art. 4-E, 81º, alínea e, da Lei nº 

13.979/2020, contando as propostas de preço de três empresas, de acordo com 

documentação anexa. A empresa C. S. DE VASCONCELOS - ME apresentou a 

proposta com o menor valor, no importe de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil 

reais). 

Registra-se ainda, a necessidade de observar o estabelecido no parágrafo 

segundo, do art. 4º da Lei nº 13.979/2020, que descreve os requisitos formais 

para a publicidade do ato de dispensa de licitação: 

Art. 4º. (...) 

82º Todas as contratações ou aquisições realizadas com 

fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas 

em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além 

das informações previstas no 83º do art, 8º da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contrato, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o 

prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 

contratação ou aquisição. 

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, observamos que foi 

fixado meio de consagração prática do princípio da publicidade diverso do 

previsto para as modalidades de dispensa de licitação do art. 24 da Lei de 

licitações, que prevê os atos de publicidade nos termos do art. 26, da Lei nº 

8.666/1993, de modo que todas as contratações ou aquisições celebradas com 

fulcro na Lei nº 13.979/2020 serão publicadas em sítio oficial específico na 
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    rede mundial de computadores, pois a referida Lei simplificou o modo de 

atendimento dos atos de publicidade oficial. 

Quanto ao instrumento de contrato, a minuta de fls. 46-48, observou-se 

que as cláusulas da minuta apresentada se encontram em consonância com 

ordenamento em voga, contendo todas as aquelas necessárias nele 

estabelecidas, definindo objeto, obrigações, direitos e responsabilidade das 

partes, cabendo aprová-la para que o procedimento siga seu regular curso. 

Ademais, em análise à Minuta de Justificativa, observa-se que a mesma 

se encontra em consonância com os ditames legais e com as condicionantes 

exigidas pela doutrina e jurisprudência majoritária. 

É a análise. 

II - CONCLUSÃO 

Pelo exposto e com base nos documentos juntados nos autos, opino pela 

legalidade e aprovação da Minuta de Contrato bem como da Minuta de 

Justificativa, eis que possuem amparo legal, estando de acordo com o 

ordenamento vigente, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020. 

Recomenda-se, no entanto, que seja juntada a devida dotação 

orçamentária e que sejam observadas as disposições do art. 4º, 82º, da Lei nº 

13.979/2020, acerca da disponibilização da presente contratação em sítio 

oficial específico na rede mundial de computadores. 

Em ato contínuo, solicito que os autos sejam encaminhados à 

Procuradoria Geral do Município de Macapá - PROGEM, para análise, 

ratificação e homologação do presente parecer. 

É o parecer, ora submetido à apreciação superior. 

capá-AP, em 08 de abril de 2020.    
Maria de Lourdes Penafort 

Assessora Jurídica/SEMAS 
Decreto nº 395/2020 —- PMM 

OAB/AP 4.135 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ e E but 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

  

Ofício nº 0155/2020 — GAB/SEMAS/PMM 
Macapá — AP, 08 de abril de 2020. 

A Senhora, 

TAISA MARA MORAIS MENDONÇA 
Procuradora Geral do Município de Macapá —- PROGEM 

Avenida Procópio Rola, s/n —- CENTRO — Macapá — Amapá — Brasil 

Assunto: Encaminha o processo nº 41.01.000.012/2020 — SEMAS/PMM. 

Senhora Procuradora, 

Com os melhores cumprimentos e honras de estilo, esta Secretaria Municipal de 

Assistência Social - SEMAS, faz uso deste expediente para encaminhar o processo nº 

41.01.000.012/2020 - SEMAS/PMM, acerca de contratação de empresa para fornecimento de 

2100 (dois mil e cem) tickets de gás sob demanda de recarga de gás liquefeito de petróleo (gás 

de cozinha) acondicionado em botijão de 13 Kg, com serviço de entrega, de forma emergencial 

visando atender as famílias em vulnerabilidade que estão em isolamento social devido a 

pandemia de coronavírus (COVID — 19), por oportuno solicitamos ratificação e homologação 

do Parecer Jurídico Setorial nº 010/2020 — ASSEJUR/SEMAS. 

Na oportunidade aproveitamos para nos colocarmos a disposição para prestar qualquer 

informação. 

Atenciosamente, 

MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 

Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS 

Decreto nº 391/2020 — PMM 
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

  

UNIDADE ADMINISTRATIVA - CARTÓRIO 

  

RECEBIMENTO 

Em 09/04/2020 RECEBI o presente processo nº 

EM 41.01.000.012/2020. 

AA 

EDECILENE MARTINS PANTOJA 

Coordenadora de, “artório 
Procuradoria-Geral do Municipió de Macapá —- PROGEM 

Decreto nº 197/2018-PMM       
  

m DISTRIBUIÇÃO 

DISTRIBUIDO em 09/04/2020 o processo acima epigrafado, a 

Assessora jurídica SABRINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. 

    

EDECILENE MA 

Coordenadora Maira 

Procuradoria-Geral do Município de Macapá - PROGEM 
Decreto nº 197/2018-PMM       

Avenida FAB, 840 — Central — Macapá — Amapá 
Site: www.macapa.ap.gov.br . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

  

Processo nº 36.01.000.012/2020 - SIC --....... 

Assunto: contratação emergencial para fornecimento de 2.100 (dois mil e 

cem) tickets de recarga de gás liquefeito de petróleo —- GLC (Gás de 

cozinha) acondicionado em botijão de 13kg, com serviço de entrega, de 

forma emergencial, para atender as famílias em situação de 

vulnerabilidade que estão em isolamento social devido ao COVID 19. 

Interessada: Secretaria de Assistência Social. 

CERTIFICAÇÃO 

Em análise ao Parecer Jurídico Setorial nº 011/2020 

ASSEJUR/SEMAS/PMM, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo 

como ordenamento jurídico brasileiro, em especial o preceitos contidos na 

Lei Federal nº. 13.79/2020 que estabeleceu as medidas de enfrentamento 

ao COVID 19, ressaltando a necessidade de seguir estritamente o 

recomendado no parecer em epigrafe e o que segue abaixo. 

Recomenda-se ajustar a cláusula segunda — da vigência da 

minuta de contrato as fls. 49/53v, pois a mesma estabelece que a presente 

avença pode ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, no entanto, 

apesar do disposto na lei 13.979 de 2020, o referido objeto da contratação 

é fornecimento e contratos de fornecimento não são prorrogáveis, pois, 

não se inserem nos ditames previstos no art. 57, inciso Il da Lei 8.666 de 1993, 

quais sejam os serviços de natureza continuada, portanto, apesar do prazo 

ajustado de 6 (seis) meses a avença não poderá ser prorrogada. 

Proceda-se ao cumprimento dos requisitos de publicidade 

estabelecidos na lei 13.979 de 2020; 

Proceder ao prévio empenho ante a assinatura de contrato, na 

forma estabelecida no art. 60 da lei 4.320 de 1964; 8 
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NZ NÃo Mun, 45 cj. 
esse Fis ss 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ Proc.zizozo 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO a te ú 

ordete ; q, po 
Ressalta-se que a presente analise, se ateve aos aspect formais +. 

ei 
do procedimento administrativo, não se inserindo nas razões fáticas 

apresentadas pelo gestor. 

Remeta-se aos autos ao Subprocurador Geral para analise. 

Macapá, 09 de Abril de 2020. 

SABRINA DE Ao DOS SANTOS 

Assessora Jurídica/PROGEM 

Decreto nº. 3./90 —- PMM — OAB/AP 4.282 

tm PREFEITURA : PA Avenida FAB, 840 — Central - Macapá — Amapá tu MACA



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

  

Processo nº 36.01.000.012/2020 - SIC --------- 

Assunto: contratação emergencial para fornecimento de 2.100 (dois mil e 

cem) tickets de recarga de gás liquefeito de petróleo - GLC (Gás de 

cozinha) acondicionado em botijão de 13kg, com serviço de entrega, de 

forma emergencial, para atender as famílias em situação de 

vulnerabilidade que estão em isolamento social devido ao COVID 19. 

interessada: Secretaria de Assistência Social. 

RATIFICAÇÃO 

Em análse ao Parecer Jurídico Setorial nº 011/2020 

ASSEJUR/SEMAS/PMM, RATIFICO-O, pois o mesmo encontra-se de acordo 

como ordenamento jurídico brasileiro, em especial o preceitos contidos na 

Lei Federal nº. 13.79/2020 que estabeleceu as medidas de enfrentamento 

ao COVID 19, ressaltando a necessidade de seguir estritamente o 

recomendado no parecer em epigrafe e o que segue abaixo. 

Recomenda-se ajustar a cláusula segunda - da vigência da 

minuta de contrato as fls. 49/53v, pois a mesma estabelece que a presente 

avença pode ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, no entanto, 

apesar do disposto na lei 13.979 de 2020, o referido objeto da contratação 

é fornecimento e contratos de fornecimento não são prorrogáveis, pois, 

não se inserem nos ditames previstos no art. 57, inciso Il da Lei 8.666 de 1998, 

quais sejam os serviços de natureza continuada, portanto, apesar do prazo 

ajustado de 6 (seis) meses a avença não poderá ser prorrogada. 

Proceda-se ao cumprimento dos requistos de publicidade 

estabelecidos na lei 13.979 de 2020; 

Proceder ao prévio empenho ante a assinatura de contrato, na 

forma estabelecida no art. 60 da lei 4.320 de 1964; 

PREFEITURA 
I = 

Avenida FAB, 840 — Central —- Macapá — Amayé E 1 MACAPA  



/ SEMAST/PMM> 

  

No, O1Z | Coco, 
Rio FLS: +) | 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ * Rubrica: Cobuci j 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO q A 

GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Macapá-AP, 10 de abril de 2020 

AO DCC/SEMAS/PMM 

Com os cordiais cumprimentos, encaminho processo nº 41.01.000.012/2020- 

FMAS/SEMAS/PMM que trata da Contratação de empresa para fornecimento de 2100 (dois mil 

e cem) tickets de recarga de gás liquefeito de petróleo — GPL (gás de cozinha), acondicionado 

em botijão de 13 kg, com serviço de entrega, de forma emergencial. Para providencias quanto 

ao apontamento da PROGEM na fl. 68. 

Atenciosamente, ( 

  
  

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá — AP, CEP 68900-010 

Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmmOoutlook.com



  

Ra 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

   
   

JUSTIFICATIVA 

Ao Gab/SEMAS/PMM 

Cumprimentando-o cordialmente, científico as recomendações do Cartório nas fls. 64, 66 e 68, 

no qual haverá necessidade de alteração da cláusula segunda — da vigência da minuta do contrato fls. 

49/53v que serão realizadas no momento definitivo da instrumentalização do mesmo. 

Macapá-AP, 10 de Abril de 2020 

dom Cantos Muncino da Mosegua ton 
Jean Carlos Monteiro de Vasconcelos 

Diretor do Departamento de Contratos e Convênios — DCC /SEMAST. 

Decreto nº 407/2020-PMM 

Bessa PREFEITURA Rua Cândido Mendes, 48 — Centro — Macapá — Amapá — 68.905-670 

' A Contato (96) 98802-9163 
a MACAPA E-mail: gab.semastomacapa.ap.gov.br 

e ar a 

8 wu macapa.ap.govbr (1)PrefeituradeMacapa



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

  

Macapá-AP, 13 de abril de 2020 

AO DPDI/SEMAS/PMM 

AUTORIZO, nas conformidades da lei, os atos administrativos para indicação 

orçamentaria e empenho da despesa em âmbito do processo nº 41.01.000.012/2020 — SEMAS 

acerca de contratação de empresa para fornecimento sob demanda de recarga de Gás Liquefeito 

de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão 13 kg. 

Atenciosamente, 

MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 
Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS 

Decreto nº 391/2020 — PMM 

  
Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá — AP, CEP 68900-010 

Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmmOoutlook.com



ora nasa 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

  

      
   
Ee DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020: DPDI/SEMAS 
NOME DO CREDOR/SERVIDORIPRESTADOR DE SERVIÇOS = CPF/CNPJ 

C. S. DE VASCONCELOS - ME ESG, cho fan o RR, — 16.559.043/0001-41 

   

  

   

  

    

    

o |Dotação Orçamentária para contratação de empresa para fornecimento de 2.100,00 (Dois mil e cem) Tickets Gás sob 
' demanda de recarga de gás liquefeito de petróleo - GLP (Gás de cozinha) acondicionado em botijão 13 Kg, com serviços de 
g jentrega, de forma emergencial, visando atender as familias beneficiarias do bolsa família que estão em isolamento social 
T [devido a pandemia de corona vírus (Covid-19), exercício de 2020. O valor para atendimento dessa despesa será de R$ 
2 190.008,00 (Cento e noventa mil e oito reais), 

  

   

INFORMAÇÕES DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
    

  

PROGRAMA DE TRABALHO | 08244000814020 0280 
  

  

| ricas PRO rovre PRNNREADE 
DESPESA DE CUSTEIO (33) DESPESA DE CAPITAL (44) 

cosmos DO assoso [xD] 230032 DO] ossos [DD] aaa DO] ao O usos 
ossos [DD asso [DD asc DO o fi ES css     

  

  

VALOR R$190.00800 | | Cento e noventam 
      

D009,010,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.00000/000,0,0,0,0800,0,0,0,6.6.8,0.0.6,0.8,9,64 EXXKA RANK KAKX KA 
  

  

MODALIDADE | CO ESTMATIA PRAZO ENTREGA E/OU EXECUÇÃO 

  Despacho Orçamentário: | 
  

Submeto as informações acima à autoridade máxima desta secretaria para conhecimento e posterior declaração necessária para 
satisfazer a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Macapá-AP, 24 de abril de 2020. 

  

Gp CAMA to 

Gean Pantoja de Souza 

Diretor defPlanejamento e Desenvolvimento Institucional 

Decreto nº 414/2020-DPDI/SEMAS 

  

CAMPO DESTINADO A DECLARAÇÃO DO GESTOR (Ordenadorde Despesa) 
  

Declaro que a despesa, objeto desta solicitação, possui dotação orçamentária e financeira suficiente para satisfazer as exigências 
dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, conforme indicação realizada acima. 

  

Macapá-AP, 2“ de ABRIL de 2020.   Carimbo é Agbiratura da autoridade competente   
  fem 

Mônica Cristina da Silva Dias 
Sec Mun de Assistência 

Social (SEMAS 
Decreto nº 391/2020-PMM



  

AA. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)-12 

SG, Avil ênci tm É! v: Independência 

Cana ” 14.837.713/0001-19 

NOTA DE EMPENHO ES - Estimativa 424001 
  

  

  

NOTA DE EMPENHO Nº 424001 FICHA: 1337 DATA: 24/04/2020 REQUISIÇÃO Nº: 

      
  

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 

    E 

  

A
 

NOME: C. S. DE VASCONCELOS - ME 16.559.043/0001-41 cóDico: 9500460 

ENDEREÇO: RUA AMADEU GAMA MACAPA 

BANCO: 104 AGENCIA: 3102 CONTA: 000.00000987-0 
No   

O Recursos nao Destinados a Contrapartida 30 FEAS 
2 Recurso de Outras Fontes - Exercício Corrente 500 154 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

fr CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 

02 PODER EXECUTIVO 

02 41 01 Fundo Municipal de Assistência Social 

3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

+ 08.244.0008.1020.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS - COVID19-FMAS ) 

É 

  

A
 

Na
 

  

  
  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 

830.000,00 0,00 190.008,00 639.992,00 
          
  

  

    

VALOR A SER PAGO R$ 

a 
  

/ DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.100,00 (DOIS MIL E CEM) TICKETS GÁS 
SOB DEMANDA DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13K6, 
COM SERVIÇO DE ENTREGA, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA 
OCASIONADA PELA CORONAVÍRUS (COVID-19), CONTRATO Nº 04/2020-SEMAS/PMM, EXERCÍCIO 2020. A CONTRATAÇÃO É E 
FUNDAMENTADA NOS TERMOS DAS LEIS Nº 13.979/2020 E 8.666/93, ASSIM COMO NO DECRETO Nº 9,507/2018, E DA INSTRUÇÃO 

Na 
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL 

  

  

    1 886.003.001 RECARGA DE GÁS GLP 13KG (GÁS DE COZINHA) 2.100  TCK 90,48 190.008,00   
    SOMA 190.008,00 
cento e noventa mile oito reais *"*****HLH EX RAAAALARALARARRRRRRRLRRRARA RAR RR 

/ 
  

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2020 

brabo 
    

  
Pa 

A DESPESA REFERENTE A ESTELEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ,, e E E 
GM Monteiro Aônica Cristingiia Silva Dias 

Dagmar Suellen ás Secretária Mun AIN Assit. Social 
coordenadora do Fundo Municipal de S 

Nec, Nº 391/2820 - PMM Assistência Social - FMAS 
em vo BRAS 

pec. Nº 483/202 / PMB



  
FE ; Nº Proc. 41.01.000.012 Sh PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ iii | : » SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NdaFoha 26 nosdEo! | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO “Gui ligo | | INSTITUCIONAL | Rubia | 

o | | | 

FOLHA DE DESPACHO 

Ao DCC/SEMAS/PMM 

Encaminho o processo nº 41.01.000.012/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA 2100 (DOIS MIL 
E CEM) RECARGAS GÁS, para confecção do contrato e demais providências. 

Atenciosamente, 

Macapá — AP, 24 de abril de 2020. 

Alano. 
Assistente - DPDI 

Decreto nº 415/2020 - PMM 

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Central, Macapá — AP, CEP 68900-010



  

    

   
    

  

SEMAS 
Processo 

   nº ollfioze 
, | dE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA * Rubrica; puntlro 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS ia 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS — DCC 

    
   

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
  

  

PROCESSO Nº 41.01.000.012/2020 - FMAS/SEMAS 
ADMINISTRATIVO: 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação para Contratação Direta 

Emergencial. 
  

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4º e 42B da Lei 13.979/2020, Decreto nº 
10.282/2020 e demais legislação aplicáveis 
Contratação de empresa para fornecimento sob 
demanda de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP OBJETO: Ê : E sa (gás de cozinha), acondicionado em botijão 13 kg, com 
serviço de entrega, de forma emergencial. 

  

  

  

  

  

  

EMPRESA C.S DE VASCONCELOS - ME 

CNPJ: 16.559.043/0001-41 
VALOR TOTAL DO R$ 190.008,00 (Cem e noventa mil e oito reais). 
OBJETO: 
PRAZO 180 (cento e oitenta dias). 
ELEMENTO DE 3.3.90.32 
DESPESA: 

PROGRAMA DE 08.244.0008.1020 
TRABALHO: 
    FONTE DE RECURSO: 0.2.30 

JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 no seu artigo 4º, prevê a 

possibilidade de dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus; 

CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarou que a contaminação com a COVID-19 se caracteriza como 

Pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial 

de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de 

transmissão interna, o que tem levado à adoção de inúmeras precauções sanitárias por 

diversos entes públicos mundo afora; 

CONSIDERANDO que, no âmbito regional, o Estado do Amapá expediu o Decreto 

Estadual nº 1375, por meio do qual declara a situação de emergência e mobiliza todos os 

órgãos estaduais para o combate à doença, atividades que estão sob a coordenação da 

1



   
SEMAS 
Processo     
       cera) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

   Rubrica: pumho 

Superintendência em Vigilância em Saúde (SVS); o Decreto Estadual nº 1376, que criou o 
Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP); por fim, o Decreto 
Estadual nº 1384, que abre crédito suplementar no importe de R$ 14.000.000,00 (quatorze 
milhões) para a área da saúde. 

CONSIDERANDO que Decreto estadual nº 1414/2020 suspendeu por 15 (quinze) 
dias todas as atividades em estabelecimentos comerciais, de modo que os mais afetados 
serão os trabalhos autônomos, avulsos e agrícolas que tiram seu sustento diário das 
atividades mercantis. 

CONSIDERANDO que, Decreto municipal nº 1.711/2020 — PMM instaurou a 

situação de calamidade pública: 

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no núcleo existencial 
dos seres humanos (mínimo existencial), e que é dever do Estado a obrigação fundamental 

de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção; 

CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social, art. 22 que estabelece que 

os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram 

organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e as famílias em 

virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade 

pública (redação dada pela lei 12.435/2011). 

CONSIDERANDO a lei municipal de benefícios eventuais nº 1.945/2011 — PMM, 

art. 9, inciso V, que estabelece outras espécies de benefícios eventuais podem ser criadas 

para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária e/ou 

calamidade públicas, desde que aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social 

- CMAS. 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

estabelece o auxílio gás (kit-gás) como espécie de benefício eventual, através da 

resolução nº 007 de 31 de março de 2020. 

JUSTIFICAMOS necessidade de contratação de pessoa jurídica para fornecimento 

de kit recarga de botijão de gás GLP 13 Kg, com o serviço de entrega. Para atendimento



          

  

SEMAS 
Processo 

Mi H2frojo 
neem 

Fis:      

  

- Rubrica, Demo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

das famílias em situação de vulnerabilidade social afetadas pela pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19). 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente contratação encontra respaldo na Lei nº 13.979 de 2020, art. 4-E e 
subsidiariamente as disposições aplicáveis da Lei 8.666 de 1993. 

DA CONCLUSÃO: 

Assim sendo, visando salvaguardar os interesses da Administração Pública, em fiel 

cumprimento a Lei, a Secretaria opina pela contratação por processo de dispensa de 

licitação, e reconhece e ratifica, atendendo o disposto no art. 42 e 42-B da lei 13.979/2020, 

apresentamos a presente Justificativa para ratificação. 

É nossa justificativa. 

Macapá-AP, 24 de abril de 2020. 

  

MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 
Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS/PMM 

Decreto nº 391/2020-PMM



    

    

  

   SEMAS 
Processo 

nº: — olZ/cere 

(e dO 

Rubrica; Dueto 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

CONTRATO 04/2020 — SEMAS/PMM 

CONTRATO EMERGENCIAL PARA 
AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) RECARGA 
DE GAS, FIRMANDO ENTRE SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 
SEMAS E A EMPRESA CS DE 
VASCONCELOS. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida 

Coaracy Nunes nº 873, Centro, CEP. 68.900-010 - Macapá/AP, CNPJ sob o nº 14.837.713/0001- 

19, neste ato representado pela Secretária MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS, brasileira, 

divorciada, servidora pública, portadora do RG: 011517 e do CPF nº 327.716.142-06, neste ato 

designada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa, C.S. DE VASCONCELOS - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na rua Amadeu Gama, nº 1643, Universidade, CEP: 68.903- 

230, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.559.043/0001-41, neste ato representado por CRISTIANO 

SALES DE VASCONCELOS, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 

946.041.422-20, portadora da cédula de identidade RG n.º 391548, a seguir denominada 

CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 36.01.000.020/2020 - SEMAS/PMM 

e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, e da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, o Decreto nº 1375 GEA, Decretos nº 1.625/2020-PMM, 

1.626/2020-PMM e 1.627/2020-PMM e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇO 

1.1. Contratação de empresa para fornecimento sob demanda de recarga de Gás 

Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão 13 kg, com serviço de 

entrega, de forma emergencial, visando atender as famílias em situação de vulnerabilidade que 

estão em isolamento social devido a pandemia de corona vírus (COVID-19), conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no instrumento e no termo de referência, conforme 

discriminado no Processo Administrativo nº 36.01.000.020/2020 - SEMAS/PMM. 

 



sé 
185) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - Dec 

  Ê 

  

  | LOTE ÚNICO 
  

VALOR | VALOR ITEM Ã DESCRIÇÃO UND QUNT UNT. TOTAL 
  

Recarga de gás GLP 13 kg, com 
01 serviço de entrega no município de | RECARGA | 2000 

Macapá. 

R$ R$ 
95,00 | 190.000,00                 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1. O contrato terá vigência pelo período de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, 

improrrogável a contar da assinatura do presente contrato em sítio na rede mundial de 

computadores 

2.2. Uma vez cessada a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

emergência de saúde pública, o contrato não poderá mais ser prorrogado, mantendo os seus 

efeitos até o fim do seu prazo de vigência, conforme art. 8º da Lei nº 13.979/20. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil 

reais). 

3.2. Nos preços constantes nesta cláusula já estão inclusas todas as despesas com 

instalações/adequações dos equipamentos, materiais, mão-de-obra e encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, combustível, deslocamento de veículos, serviço de manutenção, 

seguro, lucros, todos e quaisquer tributos, e todas as demais despesas diretas e indiretas 

necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato, conforme declarado na proposta 

comercial e especificado nas planilhas do contratado. 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o 

exercício de 2020., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 024101 — Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SEMAS 

Fonte: 0.2.30



  

a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

  

Programa de Trabalho: 08.244 0008.1020 — ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS - COVD19-FMAS. 

Elemento de Despesa: 33.90.32 

4.2. As despesas do presente contrato poderão correr em outra ação ou programa a 

critério da administração pública. 

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 

Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

CLÁUSULA OITAVA — MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato 

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão designada pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no de 

Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 7 

(5) ===  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos | a 
Xl e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º-|, da Lei n. 13.979/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 

«
o
o
o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ é 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS dá 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DEC 

e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo 
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
16.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação, é feita 

com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial 
específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações 
previstas no 8 3º do art. 8º da Leinº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição. 

16.2. O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de Referência da Contratante e à 
proposta da Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Macapá para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 55, 82º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Macapá-AP, 24 de abril de 2020. 

  
  | Liliana Volga A VorvcametlOo 
MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS C.S. DE VASCONCELOS - ME 

Secretária Municipal de Assistência Social - CNPJ: 16.559.043/0001-41 
SEMAS Contratada 

Decreto nº 391/2020 — PMM 

Contratante 

TESTEMUNHAS: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ qm SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO. uics: Di DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

Folha de Despacho 

DO: DCC/SEMAS 
PARA: GAB/SEMAS 

Com os devidos cumprimentos, encaminho processo nº 41.01.000.012/2020, 
referente a Contratação de empresa para fornecimento de 2100 (dois mil e cem) 
tickets gás sob demanda de recarga de gás liquefeito de petróleo — GPL (gás de 
cozinha), acondicionado em botijão de 13 kg, com serviço de entrega, de forma 
emergencial, visando atender as famílias em situação de vulnerabilidade que estão 
em isolamento social devido a pandemia de corona vírus (covid-19). Para assinatura 
do termo de justificativa e do contrato e demais tramites. 

Atenciosamente, 

Macapá — AP, 24 de abril de 2020. 

PN 

JEAN CARLOS MONTEIRO DE VASCONCELOS 

epartamento de Contratos e Convênios —- DCC/SEMAS. 
Decreto nº 407/2020 — PMM 

Avenida Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá-AP - CEP 68.900-010 
Contato: (96) 98109-9687 

E-mail: gab.semast()macapa.ap.gov.br



       
     

   PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Macapá-AP, 24 de abril de 2020. 

AO CPG/SEMAS/PMM 

Com os cordiais cumprimentos, solicito indicação de Fiscal para o Contrato nº 

04/2020 — FMAS/PMM, no âmbito do processo nº 41.010.000.012/202- EMAS/PMM 

que trata da contratação de empresa para fornecimento de 2.100 (dois mil e cem) tickets 

de gás sob demanda de recarga de gás liquefeito de petróleo — GLP (gás de cozinha), 

acondicionado em botijão de 13 kg, com serviço de entrega, de forma emergencial, 

visando atender as famílias em situação de vulnerabilidade que estão em isolamento 

social devido a pandemia de coronavírus (COVID-19). 

Atenciosamente, 

  

  

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68.900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab. pmm(goutlook.com 
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    Mad ira PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ MACAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS/PMM 

Folha de Despacho 

> DRH/CPG/SEMAS/PMM 

Encaminhamos Processo nº 41.01.000.012/2020-FMAS/SEMAS/PMM para 
— emissão de Portaria de designação de fiscal do Contrato nº 004/2020 - 

SEMAS/PMM Contratação de empresa para fornecimento de 2100 (dois mil e cem) 

tickets gás sob demanda de recarga de gás liquefeito de petróleo — GPL (gás de 
cozinha), acondicionado em botijão de 13 kg, com serviço de entrega, de forma 

emergencial, visando atender as famílias em situação de vulnerabilidade que estão 

em isolamento social devido a pandemia de corona vírus (covid-19). 

Servidores indicados: JOSINELMA VALADARES DE OLIVEIRA, ROZANA 

DUARTE CORDEIRO E MARIA CREUZA BALIEIRO GARCIA. 

Sendo o que temos para o momento, subscrevemos. 

Macapá-AP, 24 de abril de 2020. 

Regilene Nogueira Mia 
Co o de Planejamento e Gestão 

CPG/SEMAS/PMM 
Decreto n. 465/2020 - PMM 

PREFEITURA Av. Coaracy Nunes, 873 — Centro — Macapá — Amapá — 68.900-010 
RA AC APA Contato (96) 98802-9163 

E-mail: semastgab.pmmloutlook.com * CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 

PORTARIA Nº. 059/2020 - SEMAS/PMM 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 228 e seus Incisos da Lei Orgânica do Município de Macapá, cumulada com o Inciso XI, do Art. 5º do 
Decreto nº. 1264/2006-PMM, que dispõe sobre o Regimento Interno do Município 
de Macapá e, ainda, nos termos da Lei Complementar nº. 136/2020-PMM e 
Decreto nº 391/2020 — PMM, datado de 11 de fevereiro de 2020. 

RESOLVE: 

Art. 1º - DESIGNAR as servidoras JOSINELMA VALADARES DE OLIVEIRA, 
Diretora do Departamento de Proteção Básica, Matrícula nº. 11038970-1, 
ROZANA DUARTE CORDEIRO, Coordenadora de Políticas Sociais, Matricula nº. 
11038626-2 e MARIA CREUZA BALIEIRO GARCIA, Assistente, Matrícula nº, 
11038869-1, lotadas na Secretaria Municipal de Assistência Social/PMM, para 
acompanhar e fiscalizar o Contrato nº. 04/2020-SEMAS/PMM, referente ao 
Processo nº. 41.01.000.012/2020-FMAS/SEMAS/PMM, que tem como objeto a 
Contratação de empresa para fornecimento sob demanda de recarga de Gás 
Liquefeito de Petróleo — GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão 13 
Kg, com serviço de entrega, de forma emergencial, visando atender as 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que estão em isolamento 
social devido a pandemia do Novo Coronavirus (COVID-1 8). 

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

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. 
Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social 

Macapá-AP, 27 de abril de 2020. 

Mônica Cristina da Silva Dias 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Decreto nº 391/2020 - PMM. 

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá-AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmmoutlook.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

FOLHA DE DESPACHO 

À Coordenadoria de Planejamento e Gestão - CPG/SEMAS 

Segue o Processo nº 41.01.000.012/2020-FMAS/SEMAS/PMM com a 
Portaria nº 059/2020-SEMAS/PMM e respectiva minuta, designando as 

servidoras JOSINELMA VALADARES DE OLIVEIRA, ROZANA DUARTE 
CORDEIRO e MARIA CREUZA BALIEIRO GARCIA como Fiscais do Contrato 

nº 04/2020-SEMAS/PMM, conforme solicitado, para conhecimento e demais 

procedimentos administrativos. 

Atenciosamente, 

Macapá-AP, 27 de abril de 2020. 

DANÍELSON DA SILVA MONTEIRO 
Diretor do Deptº de Recursos Humanos - DRH 

DECRETO Nº 468/2020 PMM 

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá-AP, CEP 68900-010 

Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab,pmm(Doutlook.com
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MACAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS/PMM Fis IO 

RUBrEa pumlho    

Folha de Despacho 

> GAB/SEMAS/PMM 

Encaminhamos o Processo nº 41.01.000.012/2020-SEMAS/PMM para 

assinatura da Portaria nº 059/2020 - SEMAS/PMM de designação de fiscal do 

Contrato nº 04/2020 — SEMASPMM. 

Sendo o que temos para o momento, subscrevemos. 

Macapá-AP, 27 de abril de 2020. 

  

   

fem 
Regilene Nogueira Martins 

do de Planejamento e Gestão 
CPG/SEMAS/PMM 

Decreto n. 465/2020 - PMM 

PREFEITURA Av. Coaracy Nunes, 873 - Centro — Macapá — Amapá — 68.900-010 

E AC APA Contato (96) 98802-9163 
E-mail: semastgab.pmmloutlook.com CIDADE MELHOR É DEVER DE TODOS 

& www.macapa.ap.gov.br ) PrefeituradeMacapa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

Ofício nº 0253/2020 —- GAB/SEMAS/PMM 

Macapá — AP, 27 de abril de 2020. 

Ao Responsável da empresa 

C. S. VASCONCELOS - ME 
Rua Amadeu Gama, nº 1092 - Centro 

Assunto: Entrega de empenho 424001/2020. 

Senhor, 

Com os melhores cumprimentos e honras de estilo, esta Secretaria Municipal de 

Assistência Social —- SEMAS, faz uso deste expediente para entregar o empenho do Fundo 

Municipal de Assistência Social — FMAS nº 424001/2020, em âmbito do contrato nº 

004/2020 — SEMAS/PMM objetivando o atendimento de famílias em vulnerabilidade social 

vítimas dos efeitos da situação de emergencial de saúde pública ocasionada pelo coronavírus 

(COVID - 19). 

Sem mais, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento e reiteramos voto 

de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 
Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS 

Decreto nº 391/2020 — PMM 

EcCes) Em 77/04 (20929 

  
Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá — AP, CEP 68900-010 

Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmmGoutlook.com


