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DOC DE ORIGEM: 
Nº de Processo: URGENTE MEMO: Nº 013/2020- 
36.01.000.019/2020 CPS/SEMAS 

Data da Entrada: SEMAS/PMM SIC: 241043 
25/03/2020       

RESUMO DO ASSUNTO 
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 
PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, COM CAMA DE SOLTEIRO, COMSERVIÇOS DE LIMPEZA 
DO AMBIENTE, PRODUTOS DE LIMPEZA COLETIVA, SERVIÇOS DE CAMAREIRA, 
INCLUSIVE PARA PEÇAS PESSOAIS, MATERIAL DE CAMA E MESA, CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR E SALA PARA EQUIPE TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) 
DIAS, DE FORMA EMERGENCIAL 

CREDOR: ELMA T. TEIXEIRA - ME (HOTEL HOLLIDAY ) 

VALOR TOTAL: R$ 123.900,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) 
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bertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e 
enumerado (Art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93). 

Solicitação/requisição do objeto e justificativa da necessidade de forma 
lara e sucinta, indicando a motivação (CF, Art.37, caput e art. 38, caput 

| n.º 8.666/93). 

dispensável 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 o inciso específico 
preenchimento dos requisitos do caso. 

    
E PROJETO BÁSICO, aprovado, com identificação do responsável pela PD aee 

  

elaboração; E basha 
ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS (se for o caso); mae [Ane 
Justificativa; 

Apre et ; Finalidade pública; so TRINDADEDO as US 
Objeto da contratação; A pote sá 
Especificações (quantidade e qualidade); “o e 
Prazo de execução (dias, meses, anos); 2. 
Fiscalização (servidor ou comissão); 
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; 
Valor estimado. 

          

Previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas 
rubricas (arts. 7º, 8 2º, Il, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93), 
consignando em declaração própria que não serão adquiridos bens ou o 
referido serviço de idêntico objeto no mesmo exercício financeiro.     
lAutorização da autoridade competente para a abertura do processo (Art.| SU  
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  38, caput, da Lei nº 8.666/93). 

Remessa dos autos à CEC para autorização (Decreto nº 0119/2017). 

testado de exclusividade expedido pela entidade competente, no caso da 
inexigibilidade de licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
êneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou = Es representante comercial exclusivo. 

uando se tratar de hipótese de inexigibilidade do inciso Il, do Art. 25 da 
Lei nº 8.666/93, necessária à comprovação de: 1) serviço técnico 
specializado; 2) natureza singular do serviço; 3) notória especialização do 
ontratado. -, 

a —— 

Justificativa da hipótese legal do caso concreto (caso de inexigibilidade). 

nálise da minuta de contrato e seus anexos pela assessoria jurídica do 
órgão demandante; S) Maria Penafort 
Se houver diligências, deve ser saneado antes da remessa à PROGEM. a pec. 345 Izozo 

S+ 

Remessa à PROGEM para cumprimento do Decreto n.º 2328/2010. se A 

- 26. As dispensas previstas nos 88 2º e 4º do Art. 17, e no inciso III 
eguinte do Art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no Art. 25, 

necessariamente justificadas (...) deverão ser comunicados, dentro de 3 
ias, 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, 7 
PRAZO 3 DIAS); a 
PUBLICAÇÃO NA IMPRESSA OFICIAL DO EXTRATO (5 DIAS); E 
DESIGNAÇÃO DE FISCAL (Art. 67, CAPUT DA LEI N.º 8.666/93). 

  untar ao processo nota de empenho. Es NO 

  

  

No caso de pequenas compras nos termos do art. 24, inciso | e Il, que não 
iquem consignadas responsabilidades posteriores, salvo as garantias do 

      
bjeto ou serviço prestado, poderá o termo contratual ser substituído pela | 37 Costa opina hr 

nota de empenho ou ordem de fornecimento ou serviço vide Art. 62, 8 4º a Pan da Lei nº. 8.666 de 1993. SE cai PR tesjonto 

e E tez 4 ni 

Portaria de designação do fiscal do contrato e/ou comissão composta por 
no mínimo 03 (três) membros para recebimento do objeto. TG ?         
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Nº, 

PIS 

Ministério Público 
do Estado do Amapá 

2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA DE MACAPÁ 
Endereço: Rua Tancredo Neves ,nº S/N - São Lazaro. CEP: 68908-530. Macapá. - Amapá. 

Tel.: (96) 3225-8003 
email: promotoria.saude(Dmpap.mp.br 

Ofício Nº 0000246/2020-2º PJDS/MCP 

Macapá, 25 de Março de 2020 

A Sua Excelência a Senhora 
MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SEMAST/PMM 
Av. Coaracy Nunes, nº 903 

e NESTA 

Assunto:Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0002472-04.2020.9.04.0001 

Senhora Secretária, 

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para ENCAMINHAR à Vossa 
Excelência cópia da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001/2020 — DPE-AP/DPU-AP/MPE-AP, 
para vosso conhecimento e providências. 

Aproveito a oportunidade para renovar votos de consideração maior. 

Respeitosamente, 

FABIA NILCI SANTANA DE SOUZA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 

Assinado eletronicamente por FABIA NILCI SANTANA DE SOUZA, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 25/03/2020, às 09:01, Ato 
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006 

LOISEMAST 

    

Em | Ç 

h 

(ini 
Documento criado em 25/03/2020 às 08:05:18, Matrícula: 50084 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https:/Awww.mpap.mp.br/consultas/index. php? pg=documentos &codigo=MPAP2020K VRWHPESWK | informando o código verificador 
MPAP2020KVRWHPESWK. 
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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001/2020 — DPE-AP/DPU-AP/MPE-AP 

Às Excelências 

ALBA NIZE COLARES 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS) 

MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST) 

CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA é instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida 

constitucionalmente, enquanto expressão e instrumento do regime 

democrático, da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da 

1 
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defesa em todos os graus dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados, na forma dos arts. 5º, LXXIV e 134 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

CONSIDERANDO que o art. 4º da LC 80/1994 estabelece como 
funções da Defensoria Pública a promoção e a conscientização dos direitos 
humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, assim como da mais 
ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus 
direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais; 

CONSIDERANDO que cabe à Defensoria Pública a defesa dos 
direitos e interesses de pessoas hipossuficientes, o que envolve, além do 
aspecto econômico, outras modalidades específicas de vulnerabilidade, 
como a jurídica, organizacional e a circunstancial (ADI 3.943/DF, STF, Plenário, 
Relatora Min. Cármen Lúcia, julgado em 07.05.2015, DJE de 06.08.2015; e 
EREsp 1.192.577/RS, STJ, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
21.10.2015, DJE de 13.11,2015); 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição da 
República; 

CONSIDERANDO as atribuições conferidas ao Ministério Público 
pelo Art. 129, Il e Ill da Constituição da República Federativa do Brasil: Art. 
26, | e Art. 53, 8 1º, alínea “c” da Lei 8.625/93; Art. 49, X, da Lei 
Complementar Estadual 079/2013; Art. 15 da Resolução nº 23/2007-CNMP:; 
Portaria nº 153/94-PG), Resolução nº 002/97-CP] e Resolução 001/99-CP); 

CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.625/1993, faculta ao Ministério Público expedir recomendação 

administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e 

municipal, requisitando aos destinatários, adequada e imediata divulgação, 
assim como resposta por escrito; 
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  E do Estado do Amapá 

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 como de transmissão 
interna, o que tem levado à adoção de inúmeras precauções sanitárias por 
diversos entes públicos mundo afora; 

CONSIDERANDO que, na esfera federal, a Lei 13.979/2020 
estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da COVID-19, incluindo o isolamento e 
a quarentena; 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, 
do Ministério da Saúde, que regulamenta a operacionalização do disposto na 
Lei nº 13.979/2020, estabelece, em seu art. 3º, 8 2º, que a medida de 
isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, 
em domicílio; 

CONSIDERANDO o Decreto federal nº 10.277, de 16 de março de 
2020 instituiu o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos 
Impactos da Covid-19; 

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 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, no âmbito local, o Município de Macapá 
expediu o Decreto municipal nº 1.625/2020 — PMM, que declara estado de 
alerta epidemiológico em Macapá e institui o Comitê Municipal de 
Enfrentamento e Resposta ao COVID-19: o Decreto municipal nº 1.626/2020- 
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PMM, que estabeleceu orientações das atividades internas; por fim, Decreto 
municipal 1.627/2020 — PMM, regulando atos administrativos que possam 
influenciar no contágio; 

CONSIDERANDO as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em 
Condição de Vulnerabilidade (Novas 100 Regras de Brasília), aprovadas pela 
XIV Conferência Judicial lbero-americana, em março de 2008, atualizadas 
recentemente!, em que definem pessoas em situação de vulnerabilidade 
como sendo aquelas que, por razão da sua idade, gênero, estado físico ou 
mental, ou por circunstâncias sociais, econômicas, étnicas e/ou culturais, 
encontram especiais dificuldades em exercitar com plenitude perante o 
sistema de justiça os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico; 

CONSIDERANDO que o direito à saúde é garantido em diversos 
diplomas normativos internacionais, devidamente incorporados ao 
ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo do Pacto Internacional da ONU 
dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção da ONU sobre os Direitos da 
Criança, Protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Protocolo de San Salvador), dentre outros; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
que tem 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, 
proteção e recuperação, nos termos dos art. 196 da Constituição Federal e 
do art. 2º da Lei 8.080/1990; 

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no 
núcleo existencial dos seres humanos (mínimo existencial) e que não pode 
ficar à mercê de escolhas orçamentárias discricionárias dos agentes públicos, 
motivo pelo qual a fórmula da reserva do possível não pode ser invocada 
para justificar o injusto inadimplemento dos deveres estatais de prestação 
de serviços constitucionalmente impostos a Poder Público, conforme já se 

  

* http://www anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/40002/100 regras atualizadas.pdf 
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manifestou o Supremo Tribunal Federal (ARE 745.745 AgR/MG, Rel. Ministro 
Celso de Mello, 22 Turma, DJe de 19/12/2014); 

CONSIDERANDO que a concretização de direitos sociais não pode 
ficar condicionada à boa vontade do Administrador, motivo pelo qual o Poder 
Judiciário deve atuar como órgão controlador da atividade administrativa; e 
que princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o 
escopo de garantia dos direitos fundamentais, não pode ser utilizado como 
óbice à realização desses direitos, conforme o posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça (REsp 1.645.847/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 22 
Turma, julgado em 07/03/2017, DJe de 20/04/2017); 

CONSIDERANDO o Decreto federal nº 7,053 que institui a Política 
Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 122/2011 do Ministério da Saúde 
que define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de 
Consultório na Rua; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, 
que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, define os 
serviços públicos e as atividades essenciais, estabelecendo como 
indispensáveis assistência social e atendimento à população em estado de 
vulnerabilidade (art. 3º, 8 1, II); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, do CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CNAS, que 
tipifica os serviços socioassistenciais, criando o SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM 
SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS, qualificado 
como Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade, que assegura o apoio 
e a proteção à população atingida por situações de emergência e 
calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e 
provisões materiais, conforme as necessidades detectadas, bem como 
garante a realização de articulações e a participação em ações conjuntas de 
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caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados E 0 provimento das necessidades verificadas. 

CONSIDERANDO a estimativa de 70 pessoas vivendo em situação 
de rua, somente em Macapá, de acordo com as informações preliminares 
obtidas; 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ e a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO/AP, em atuação conjunta, RECOMENDAM ao ESTADO DO AMAPÁ e ao MUNICÍPIO DE MACAPÁ, por meios da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social (SIMS) e Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Trabalho (SEMAST): 

à. que se garanta o regular e contínuo funcionamento dos 
equipamentos e serviços públicos do Sistema Único de 
Assistência Social, de acordo com o Decreto nº 10.282 de 
20 de março de 2020 e a Resolução nº 109, de 11 de 
novembro de 2009, do CONSELHO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL — CNAS, implantando imediatamente 
o SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES 
PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS; 

b. a destinação de um espaço físico adequado para o 
acolhimento das pessoas em situação de rua, 
preferencialmente, em escolas públicas próximas do Centro 
de Referência e de Serviços Especializados (Centro POP). 
É o caso, por exemplo, do Colégio Amapaense, adaptado 
para funcionar em tempo integral (Programa Escola em 
Tempo Integral), tendo sido, inclusive, reformado 
recentemente, contando com um amplo refeitório, 
banheiros e salas amplas. 

Para além da excelente estrutura, o colégio é um espaço 
estratégico por estar localizado em frente a uma 
importante área de concentração da população em 
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situação de rua (Praça da Bandeira), além de ser próximo do 
HCAL e HE. 

Alternativamente, a acomodação em hotéis ou O 
pagamento de aluguel social, garantindo-se o direito à 
moradia adequada, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado; 

c. a distribuição do espaço físico deverá respeitar os casos 
enquadrados no grupo de risco decorrente da COVID-19, a 
exemplo das pessoas idosas, com doenças 
imunossupressoras, gestantes, dentre outros, de modo a 
evitar o contágio; 

d. a redução do número de pessoas por acomodação, 
evitando-se a aglomeração; 

e. em caso de pessoa testada positivamente para a COVID-19, 
que seja disponibilizado espaço separado dos demais, a fim 
de que possa restabelecer sua saúde; 

f. a designação de equipes do Centro POP (SEMAST) e do 
Consultório na Rua (SEMSA) para auxiliar no processo 
educativo de acolhimento e ocupação do local. Lembrando 
que a equipe do Consultório na Rua (SEMSA) pode oferecer 
suporte no período noturno substituindo assim as rondas 
que fazem alguns dias da semana na cidade (19h-21h); 

8. sugere-se a identificação de 5 pessoas em situação de rua 
para vocalizar as demandas do grupo, ficando responsáveis 
pela organização do espaço; 

h. a designação de Policiais Militares ou/e Guardar Municipais 
para manter a segurança no recinto de acolhimento, 
considerando as dificuldades práticas em relação ao 
consumo de drogas e álcool; 

i a realização de procedimento para triagem e 
cadastramento dos usuários, de modo a manter um 
cadastro destas pessoas; 
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j. a destinação de recursos financeiros para adquirir 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL tanto para as 
pessoas em situação de rua como para os profissionais que 
estiverem atuando na frente de trabalho, como kits de 

higiene, máscaras, colchões, travesseiros e cobertas. 

A compra de sabonetes e álcool 70% nos banheiros que 

serão ocupados pelos usuários; 

k. a tentativa de contato com os familiares, a fim de obter 

doações para a manutenção da pessoa em situação de rua; 
|. a disponibilização de espaços individualizados para cada 

pessoa, de modo a cumprir as normativas expedidas pela 

OMS; 

m.o fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e 

jantar) e água para consumo, o que poderá ser alcançado 
por meio de serviços prestados pelos próprios entes, como 

no caso de restaurantes populares, ou contrato de 

fornecimento, para todos os dias da semana, mesmo que a 

pessoa não possua cadastro no CAD-Único; 
n. a aquisição de equipamentos de saúde para o diagnóstico 

da doença, a exemplo do termômetro infravermelho, 

resguardando assim a saúde dos profissionais envolvidos; 
o. a manutenção dos serviços do Consultório de Rua, com 

atenção especial; 

p. sugere-se, por oportuno, a formalização de um PLANO DE 

ATUAÇÃO, compilando todas as medidas adotadas, com 

previsão de tempo de duração dos serviços a serem 

prestados, remetendo-se cópia para as Instituições que ora 

se manifestam. 

A fim de facilitar o trânsito de informações, a resposta poderá ser 

encaminhada para leandroantunes O defensoria.ap.def.br e 

fabia.souzaOmpap.mp.br. 

  

DEFENSORIA PÚBLICA: Construindo a Cidadania 

Rua Eliezer Levy, s/n, esquina com Av. Procópio Rola — Centro- CEP 68900-140
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Ciência ao GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ e ao PREFEITO 

DE MACAPÁ. 

Publique-se pelos meios oficiais a presente recomendação. 

Macapá/AP, 23 de março de 2020. 

opa dont” 

JÚLIA LORDÊLO DOS REIS TRAVESSA 
Defensor Público do Estado do Amapá 

fl ta allinco 
FÁBIA NILCI SANTANA DE SOUZA 

Promotora de Justiça do Estado do Amapá 

LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA 

Defensor Público do Estado do Amapá 

7 E 

ANDRÉ LUIZ ARAÚJO 
Promotor de Justiça do Estado do Amapá 

  

DEFENSORIA PÚBLICA; Construindo a Cidadania 
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Ministério Ira AMAPÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e do Estado do Amapá 
  

Ciência ao GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ e ao PREFEITO 

DE MACAPÁ. 

Publique-se pelos meios oficiais a presente recomendação. 

Macapá/AP, 23 de março de 2020. 

ong 

JÚLIA LORDÊLO DOS REIS TRAVESSA 

Defensor Público do Estado do Amapá 

fl ql a 
FÁBIA NILCI SANTANA DE SOUZA 

Promotora de Justiça do Estado do Amapá 

LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA 

Defensor Público do Estado do Amapá 

ANDRÉ LUIZ ARAÚJO 

Promotor de Justiça do Estado do Amapá 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

  

DESPACHO 

Macapá-AP, 25 de março de 2020 

À CPS/SEMAS/PMM 

Encaminho o ofício nº 0246/2020 — 2º PJDS/MCP em que encaminha Recomendação 
Conjunta nº 001/2020 — DPE-AP/DPU-AP/MPE-AP acerca de medidas para atendimento à 
População em Situação de Rua de Macapá. Para ciência e análise quanto a verificação da 
possibilidade de atendimento do que fora recomendado. 

Atenciosamente, 

  
  

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá — AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmmQGoutlook.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/PMM 

  

SOLICITAÇÃO/PEDIDO 

  

MEMORANDO Nº 13 12020 - Coord. de Pol, Sociais | SEMAS 

Coord. de Pol. SociaisiSEMAS 
GAB - SEMAS/PMM 

DO: 

PARA: 
  

    

  
  ASSUNTO: — SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA ABRIGAR MORA DORES DE RUA 

  

Senhor(a) Secretário(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: | 

ção de empresa para prestação de serviços de hospedagem para 70 pessoas, com cama de solteiro, com serviços de, 
limpeza do ambiente, produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, material de cama e! 
mesa, almoço e jantar e com sala para equipe técnica, pelo período de » 30 (trinta) dias 

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃOICONTRATAÇÃO ) E dd 
CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001/2020 - DPE-AP/DPU-AP/MPE-AP encaminhado pela 2º Promotoria de Justiça 
de Defesa da Saúde Pública de Macapá, através do ofício nº 0000246/2020 — 2º PJDS/MCP. 

CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a contaminação com a 

  

ass e 

Contrata 

  

  

  

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 como de transmissão interna, o que tem levado à adoção de inúmeras 
precauções sanitárias por diversos entes públicos mundo afora; CONSIDERANDO que, na esfera federal, a Lei 13.979/2020 estabelece 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-1 9, incluindo o isolamento 
e a quarentena; 

- CONSIDERANDO que, na esfera federal, a Lei 13.979/2020 estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da COVID-19, incluindo o isolamento e a quarentena; 

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 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 a saúde é direito de todos e dever do Estado, que tem 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, proteção e recuperação, nos termos dos art. 196 da Constituição Federal e do art. 2º da Lei 8.080/1990; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, define os 

serviços públicos e as atividades essenciais, estabelecendo como indispensáveis a assistência social e atendimento à população em estado 

de vulnerabilidade (art. 3º, 8 1º, II).   CONSIDERANDO a estimativa de 70 pessoas vivendo em situação de rua, somente em Macapá, de acordo com as informações 

GAB | SEMAST | PNM 
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[20 imi non preliminares obtidas Rubricao 
CONSIDERANDO que, no âmbito local, o Município de Macapá expediu o Decreto municipal nº 1.625/2020 — PMM, que declara esta 
alerta epidemiológico em Macapá e institui o Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta ao COVID-19; o Decreto municipal nº 
1.626/2020-PMM, que estabeleceu orientações das atividades internas; por fim, Decreto municipal 1.627/2020 - PMM, regulando atos 
administrativos que possam influenciar no contágio; 

CONSIDERANDO as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade (Novas 100 Regras de Brasília), aprovadas 
pela XIV Conferência Judicial Ibero-americana, em março de 2008, atualizadas recentemente, em que definem pessoas em situação de 
vulnerabilidade como sendo aquelas que, por razão da sua idade, gênero, estado físico ou mental, ou por circunstâncias sociais, 
econômicas, étnicas e/ou culturais, encontram especiais dificuldades em exercitar com plenitude perante o sistema de justiça os direitos 
reconhecidos pelo ordenamento jurídico 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamenta a operacionalização do 

disposto na Lei nº 13.979/2020, estabelece, em seu art. 3º, & 2º, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, 
preferencialmente, em domicilio; 

CONSIDERANDO as RECOMENDAÇÃO INSTITUCIONAIS do DPE-AP/DPU-AP/MPE-AP em: 

Acomodar em hotéis ou disponibilizar pagamento de aluguel social para pessoas enquadradas no grupo de risco, conforme relatório emitido 

pela OMS, a exemplo das pessoas idosas, com doenças imunossupressoras, gestantes, garantindo-se o direito à moradia adequada, pelo 

prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado; 

JUSTIFICAMOS a necessidade de locação de espaço físico para acomodação de 70 (setenta) moradores de ruas através do prazo razoável 
de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogável a critério da administração. 

  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, 
” 

E 

A 

Ro D. Cordeiro 

Coord. de Pol. Sociais 

DEC. Nº420/2020-PMM 

CAMPO DESTINADO A DECISÃO DO GESTOR (Ordenador de Despesa) 

  

  (x) sim aprovo a presente solicitação e encaminho ao. Der 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: 
  

Carimbo e assinatura da Autoridade Competente do Orgão     
  

usíddos Silva Dias 
Secretária Mun. de Assit. Social 

SEMAS 
Dec. Nº 391/2020 - PMI



  

  

  

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

ANEXO | - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO UND QUANT. 
diarias para 70 pessoas, com cama de solteiro, com serviços de limpeza do ambiente, 

1 produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, 

  

  

          

   

: , EE diaria 30 material de cama e mesa, almoço e jantar e com sala para equipe técnica, pelo 
periodo de 30 (trinta) dias 

Macapá-AP, 25 de março de 2020 

/ — 
“ 

jus 
Ro 'D. Cordeiro Keila Régiha B. Lobato 

Coord. de Pol. Sociais Diretora do Dep. de 

DEC. Nº420/2020-PMM Proteção Especial 
Dec. Nº 452/2020-PMM 
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Departamento de Gestão Financeira — (DGF) 

Folha de Despacho 

A DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS/SEMAS 

Encaminho o PROCESSO 36.01.000.019/2020 — SEMAS, para elaboração do 
TERMO DE REFERÊNCIA, COTAÇÃO DE PREÇOS E MAPA COMPARATIVO DE 
PREÇOS, com objetivo de contratar serviços de hospedagem para 70 (setenta) pessoas, 
com cama de solteiro, serviços de limpeza do ambiente, produtos de limpeza coletiva, 
serviços de camarareira inclusive para peças pessoais, material de cama e mesa, almoço 
e jantar e com sala para equipe técnica pelo período de 30 (trinta) dias de forma 
emergencial. 

Sendo o que temos para o momento, subscrevemos. 

Macapá-AP, 25 de março de 2020. 

  

Diretora do departamento de Gestão Financeira 
Decreto nº 401/2020 — PMM 

EA PREFEITURA Avenida Coaracy Nunes, 873 — Centro — Macapá — Amapá — 68.905-010 
ts MACAPÁ E-mail: E o ad DADE MELHOR E DEVER DE TODOS 
sa 

E 

SD www macapa.ap.govbr (D)PrefeituradeMacapa



   SEMAS 
Processo 

nº; QUI ZOLO 
Fis: 

Rubrica: D 

              
ge! 

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

  

    
    

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 009/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.01.000.019/2020 

  

APROVO, o presente Termo de Referência nos 
termos da Lei nº 13.979/2020 

Em ZS les Iô 

Mônica Cristi a Silva Dias 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Decreto nº 391/2020 - PMM       

1. DO OBJETO 

Em Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem para 70 
(setenta) pessoas, com fornecimento de camas de solteiro, serviço de limpeza do 
ambiente, produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças 
pessoais, material de cama e mesa, café da manhã, almoço e jantar e sala para 
equipe técnica. 

  

  

            

Item Descrição Unid. | Quant. 
Diárias de 70 (setenta) pessoas, com fornecimento de camas de solteiro, 

Y serviços de limpeza do ambiente, produtos de limpeza coletiva, serviços Diária 30 
de camareira, inclusive para peças pessoais, material de cama e mesa, 

Do café da manhã, almoço e jantar e sala para equipe técnica. 

A. O Contrato terá vigência pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
sua assinatura, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos do Estado de Calamidade Pública, 
declarado por meio do Decreto nº 1.711/2020-PMM. 

1.2, Uma vez cessada a necessidade de enfrentamento dos efeitos do Estado de 
Calamidade Pública, o contrato não poderá mais ser prorrogado, mantendo seus 
efeitos até o fim do seu prazo de vigência, conforme art. 8º da Lei nº 13,979/2020. 

2. JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

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
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= ; FIs: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ Ria: Duo SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS - DCP/SEMAS 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, na esfera federal, a Lei 13.979/2020 estabelece 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da COVID-19, incluindo o isolamento e a quarentena; 

CONSIDERANDO que, no âmbito regional, o Estado do Amapá expediu o 
Decreto nº 1375-GEA, 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 Superintendência em Vigilância em Saúde (SVS): o Decreto 
nº 1376-GEA, que criou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 
(COESP); por fim, o Decreto nº 1384-GEA, que abre crédito suplementar no importe 
de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões) para a área da saúde. 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que tem 
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, proteção e recuperação, nos 
termos dos art. 196 da Constituição Federal e do art. 2º da Lei 8.080/1990; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, que 
regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, define os serviços públicos 
e as atividades essenciais, estabelecendo como indispensáveis a assistência social 
e atendimento à população em estado de vulnerabilidade (art, 3º, 8 1º, 0). 

CONSIDERANDO a estimativa de 70 pessoas vivendo em situação de rua, 
somente em Macapá, de acordo com as informações preliminares obtidas; 

CONSIDERANDO que, no âmbito local, o Município de Macapá expediu o 
Decreto nº 1.625/2020-PMM, que declara Estado de Alerta Epidemiológico em 
Macapá e institui o Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta ao COVID-19: o 
Decreto nº 1.626/2020-PMM, que estabeleceu orientações das atividades internas: 
por fim, Decreto 1.627/2020-PMM, regulando atos administrativos que possam 
influenciar no contágio e Decreto nº 1.692/2020-PMM que declara Situação de 
Emergência no município de Macapá e define outras medidas para o enfrentamento 
da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em Condição 
de Vulnerabilidade (Novas 100 Regras de Brasília), aprovadas pela XIV Conferência 
Judicial Ibero-americana, em março de 2008, atualizadas recentemente, em que 
definem pessoas em situação de vulnerabilidade como sendo aquelas que, por 
razão da sua idade, gênero, estado físico ou mental, ou por circunstâncias sociais, 
econômicas, étnicas e/ou culturais, encontram especiais dificuldades em exercitar 
com plenitude perante o sistema de justiça os direitos reconhecidos pelo 
ordenamento jurídico 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde, que regulamenta a operacionalização do disposto na Lei nº
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL —- SEMAS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP/SEMAS 

13.979/2020, estabelece, em seu art. 3º, 8 2º, que a medida de isolamento prescrita 
por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio: 

CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta nº 001/2020 — DPE-AP/DPU- 
AP/IMPE-AP, que estabelece a destinação de um espaço físico adequado para o 
acolhimento das pessoas em situação de rua; 

JUSTIFICAMOS a necessidade de locação de espaço físico para 
acomodação de 70 (setenta) pessoas em situação de rua, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogável a critério da administração. 

  

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

2 A descrição da solução como um todo, abrange a Contratação de empresa 
para prestação de serviços de hospedagem para 70 (setenta) pessoas, com 
fornecimento de camas de solteiro, serviço de limpeza do ambiente, produtos de 
limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, material de 
cama e mesa, café da manhã, almoço e jantar e sala para equipe técnica. 

3:14 Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
3.1.1.1. Atuar no ramo pertinente ao objeto da contratação. 
3.1.1.2. Não esteja sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, consórcios de empresas, e não estejam controladas, coligas 
ou subsidiárias entre si; 
3.1.1.3. Não tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal; 

e Aos requisitos descritos no item acima, ressalvam-se as exceções previstas 
no 83º, do art. 4º, da Lei nº 13.979/2020. 
3a Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições 
necessárias para a prestação do serviço. =.

 
4 CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESSENCIAL 

4.1 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. 

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

a O hotel deverá estar localizado no município de Macapá e apresentar 
instalações físicas, prediais, elétricas, hidráulicas, iluminação e mobília em perfeito 
estado de conservação e adequadas para o uso. 

5.2 Disponibilizar todos os materiais e serviços, conforme este Termo de 
Referência. 
5.93 O prazo para realização do serviço será imediato, por se tratar de situação 
emergencial.
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- DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS — DCP/SEMAS 
6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  

6.1 São obrigações da Contratante: 

BA Comunicar à empresa todas e quaisquer ocorrências relacionadas com 
a prestação do serviço objeto deste Termo de Referência: 

6.1.2 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de 
Referência; 

8.13 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 

6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

TA 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: 

E responsabilzar-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; 

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

t. 1.3 não veicular publicidade, vinculada ou não, acerca do contrato firmado 
com a SEMAS, salvo oficialmente autorizado pela Administração; 

7144 manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste Termo de Referência; 

71.5 indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS — DCP/SEMAS 

8 DA SUBCONTRATAÇÃO 

  

8.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e 
obrigações estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da contratada. 

9 DO CONTROLE 

9.1 A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do fiscal do 
contrato, especialmente designado para este fim na forma do art. 67 da lei 8.666 de 
1993.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 corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2 Cabe ao fiscal do contrato, especialmente designado para este fim na forma 
do art. 67 da lei 8.666 de 1993 da CONTRATANTE a fiscalização, a observância da 
execução do contrato e das irregularidades encontradas para aplicação das multas 
cabíveis. 

10 DO PAGAMENTO 

10.1 | 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. 

10.2 Emitir nota fiscal em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, 
CNPJ nº 05.995.766/0001-77. 

10.3 | A Contratada deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a 
comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 

10.3.1. Certidão de regularidade com o FGTS; 
10.3.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal: 
10.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
10.3.4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da contratada, ou equivalente, na forma da Lei. 

10.4 | 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



   
    

RP ) 

Sfrosesto 
S     

  

   

    

to 
np     

  

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

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

   qulooa: 

10.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

10.6 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

10.7 | 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. 

10.8 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. 

10.9 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. 

10.10 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 d 
fornecedores ou prestadores de serviços. 

10.11 Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela Contratada, no 
Setor de Protocolo da Contratante, situado na Avenida Coaraci Nunes, nº 873, 

Centro, Macapá-AP ou remetidos por meio digital, através do endereço eletrônico 
semastgab.pmmDoutlook.com. 

11 DO REAJUSTE 

11.1. Após o término da vigência, na hipótese de haver restrição de fornecedores 
ou prestadores de serviço, a autoridade competente excepcionalmente e mediante 
justificativa, pode reajustar o preço por valores superiores decorrentes de oscilações 

ocasionadas pela variação de preços. 

12 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1 | Não haverá exigência de garantia contratual da execução.



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP/ISEMAS 13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 | Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

  

13.1.1  inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação: 

13.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5 | cometer fraude fiscal: 

13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 
pode aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

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

13.2.22 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

13.2.3 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; 

13.2.4 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município 
pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como 
infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência. 

13.2.5 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; 

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

13.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ille IV da Lei nº 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que: 

13.4.1 . tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos:



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP/SEMAS 
13.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

   
13.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

13.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 
a Leinº 9.784, de 1999. 

13.5.1 | 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. 

13.6 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 Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 

13.6.1 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. 

13.7 | 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. 

14 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

16.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos 
orçamentários do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no exercício de 
2020 e dos recursos oriundos da 4º Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, 
disponibilizados por meio da Conta Municipal de Resposta de Solidariedade COVID-19. 

Macapá-AP, 25 de março de 2020 

Vela Riga 8 Jusvatas Vogaua hucvlo (ndo «o 
Keila Regina B. Lobato na Duarte Cordeiro 

Diretora do Departamento de Proteção Especial Coordenadora de Políticas Sociais-CPS/SEMAS 
Decreto nº 452/2020-PMM Decreto nº 420/2020-PMM 

sDttts AR scmento 

Diretor do Departamento de Compras 

Públicas - DCP/SEMAS/PMM 
Decreto nº 411/2020-PMM
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Prefeitura Municipal de Macapá-AP 

A empresa ELMA T. TEIXEIRA - ME (Hotel Hollida 

L HOLLIDAY 

   
  

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE VALORES DE DIARIA EM HOTEL 

y), inscrita no CNPJ nº 05.140.404/0001-02, localizada na Avenida Henrique Galúcio, 1623, Centro, em atenção a solicitação de cotação/proposta 
de preço enviada pela Prefeitura Municipal de Macapá visando processo de locação futuro, apresenta a vossa senhoria PROPOSTA DE PREÇO conforme solicitado. 

RESPOSTA PEDIDO DE COTAÇÃO 

  ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. | VALOR UND VALOR TOTAL 
  

01 

    

Diárias de 70 leitos em hotel, 
em apartamentos duplos e 
triplos, incluso café da 
manhã, almoço, jantar, e 
serviço de lavanderia. 
Incluso também serviços de 
limpeza do ambiente, 
produtos de limpeza coletiva, 
serviços de camareira, 
material de cama e mesa. 
Incluso ainda (01) sala para a 
equipe de profissionais da 
prefeitura. 

R$ 4.130,00 

DIARIA 30 

R$ 123.900,00 

  
        

Obs: * Valor por Hóspede para utilização dos serviços descritos: R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) por dia, 
*A Empresa possui regularidade fiscal Municipal, Estadual, Trabalhista e do FGTS. 

TOTAL: R$ R$ R$ 123.900,00 (cento e vinte e três mil e novecentos reais); 
Validade de Proposta: (90 dias) 
Condições de pagamento: Habitual da Prefeitura 

Banco; Santander Agência; 3191 Conta Corrente: 13000495-4 

  

Macapá-AP, 27 de Março de 2020. 
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26/03/2020 

  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA N 
  NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.140.404/0001-02 
MATRIZ   CADASTRAL 

x ÃO)| DATA DE ABERTURA COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 04/07/2002 

    
  NOME EMPRESARIAL 
ELMA T TEIXEIRA 

  

  
deriedeirdeied 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

    

PORTE 
ME 

  

  

55.10-8-01 - Hotéis 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

  

  

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

  

  CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

  

  LOGRADOURO 
AV HENRIQUE GALUCIO 

NUMERO COMPLEMENTO 
1623 dedededeidoteãe 

    
  

  CEP 
68.905-160 

    
MUNICÍPIO 

MACAPA 

BAIRRO/DISTRITO 
SANTA RITA 

  

UF 
AP     

  ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE       
  

  
deter 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

  

  SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

    

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

  

  MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

  

  SITUAÇÃO ESPECIAL 
dede   eee dede dr 

    

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

SEMAS JP ta 

FI Aco - ricas 

a 
rd 

        
  

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

Emitido no dia 26/03/2020 às 14:53:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Â a À. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

As” | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Es Av Procópio Rola, 166 - CENTRO - MACAPÁ 

; a mea 1 É CNPJ: 05.995.766/0001-77 

  

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Código de Cadastro 

000136870 

Contribuinte CPF/CNPJ 

ELMA T. TEIXEIRA - ME 05,140.404/0001-02 

Logradouro Número Complemento 

av Av Henrique Galucio 1623 

Bairro CEP 

SANTA RITA 68906570 

Cidade Ur 

MACAPA 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 14:55:02 do dia 26/03/2020 

Válida até 25/04/2020 

Código de Controle da Certidão/Número D26A9A41B11D2AEC 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



  

ESTADO DO AMAPÁ 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS 

E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 

Identificação do requerente: ELMA T. TEIXEIRA ME 

CNPJ/CPF: 05.140.404/0001-02 

R.G. : 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas 
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 

certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários 

administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa 

do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE). 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ 

e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE. 

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

Internet, devendo ser confirmada através do serviço Validar Certidão de Débito na página 

www .sefaz.ap.gov.br. 

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. 

Emitida à 15:04:58 do dia 26/03/2020. 

Código de controle da certidão: 5DE6.6A86.1804.5802. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não 

compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado 
estiver localizado no estado do Amapá. 

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



26/03/2020 

      

         

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ELMA T TEIXEIRA 

CNPJ: 05.140.404/0001-02 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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 Lei nº 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 10:11:15 do dia 21/12/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/06/2020. 
Código de controle da certidão: CD90.B6AF.D3F9.5D28 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

SEMAS YR ra 
Pros 3589 

ê, o 
EIS: 6 — €o 
Rubrica: Dulho 

Secretaria da Receita Federal do Brasil f 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
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T DICIÁRIO 

TRABALHO    CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA 

Nome: ELMA T TEIXEIRA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.140.404/0001-02 

Certidão nº: 7483511/2020 

Expedição: 27/03/2020, às 13:40:32 

Validade: 26/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Centaifrmasss que E LM A T TEIXEIRA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

05.140.404/0001-02, 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 Superior 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 honorários, a custas, 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. 

Dúvidas e sugestões: cndtêtst.jus.br
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PROPOSTA DE PREÇOS 

  

    ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. | VALORUND VALORTOTAL 
  

  

Diárias de 70 pessoas, com. 
cama de solteiro, com 
serviços de limpeza do 
ambiente, produtos de EcEnáaa Ds 
limpeza coletiva, serviços de «UM, ” camareira, Male para | DIÁRIA e RR 
peças pessoais, material de 
cama e mesa, café da manhã 
almoço e jantar e com sala 
para equipe técnica.             
  

  

TOTAL: R$147.000,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil Reais); 
Validade de Proposta: (90 dias) 
Condições de pagamento: Habitual da Prefeitura 

Banco; CAIXA ECONÔMICA Agência;/0658 Conta Corrente: 68947-5; 

Macapá-AP, 26 de Março de 2020 

Rs a 
DANIEZRACHEL DAVIS 

CPF. 184.590.708-67 

CONFERE COM 
ORIGINAL 

Em 22/03 | aero 
Duo Tiisplode 

DENILSO TRINDADE DO NASCIMENTO 
Dito Det de Cos bica DOSES 

Dog DADO «MM



27/03/2020 

  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

  

o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO | DNA DE ABERTURA 06.635.480/0001-43 Psi CADASTRAL - | 28/06/2004 

      

  

NOME EMPRESARIAL 
D. R. DAVIS LTDA 
  

  

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
HOSTEL SAINT ANTOINE DEMAIS 
      
  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
55.10-8-01 - Hotéis 
  

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 
  

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
  

  

      

  

        
  

  

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R CORIOLANO JUCA 485 A 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 

68.906-310 CENTRO MACAPA i AP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

000000 (096) 2220-226       
  

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
dededrird 

  

  

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 28/06/2004       

  

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

  

  

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
dede eder eee dedededede         
      
  

a, 

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

Emitido no dia 27/03/2020 às 11:04:58 (data e hora de Brasília). Página: 111 
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noreLona 
AR Hotel Casa Vitalize | Eine is 

siso GN PJ:31,032: 830/0001-24' di og 
End: Ay. Pedro Lazarino Nº.6 - O canáil AR ri pt 
“CEP: 68.902-080 À 

| Tel: (96) 991584692 e (96) 991233405 
nd | aça 

      

       
andei E “PROPOSTA DE EPRESTAÇÃO DE aEaços * " 

Referente à à: Hospedagem e alimentação — 

ad Miiários de 70º (pega on RR 
“PCI cama ad oh com. . rs 

   
  

     

  

“o | serviços limpeza do 
dee | ambiente, a «de 

E M limpeza coletiva, NEGO. den “DIAR 
» | Camarejra, inclusive | “para! O END a E 

É caca pessoais, material, Me) us oi step 
nba Aa 

R$126.000,00 “     

=| e comi “sala, para: equipe: bt nais od q Mad 
técnica,               

“Total: R$ 126.000,00 (Cento e vinte seis mil reais), ração a io on ad Validade de Proposta: 45. dias: dot E a : Eta ) | a tm E VERAO tao Bo! o ; 

Ma de PRE Semanal RR «sGONFERECOM 

Forma de pagamento: MR bancária us Re Ro) Fá Lida N AL... 
Nossa conta: Hotel Casa Vlializo it Ro o ud EM ds [ o Ra pegi Banco liaú ch js ER RR e 
pagos 8520 * 

   

    
  

  

a “bd ga cá 
Mecapã AP, ERR de 2020 

  

Lince TA Anais dad is



27/03/2020 

     

/ Emas TPM 

  

  

      

  

  

  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL se AiQiaeao À 
Ma a 

Er : e] 
Rliirica: / 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA Apirica A 
casaca” 

REINER COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO | DATA DE ABERTURA 
31.032.830/0001-24 ATER CADASTRAL 26/07/2018 

NOME EMPRESARIAL 

HOTEL CASA VITALIZE EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

HOTEL ORLA ME 
      

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
55.10-8-01 - Hotéis 
  

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 

especificados anteriormente i 

56.11-2-01 - Restaurantes e similares 

56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
  

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 
  

  

    
  

  

          
      

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV PEDRO LAZARINO 6 LETRA A 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 

68.901-541 SANTA INES MACAPA AP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
VITALIZECASAHOTELQHOTMAIL.COM (96) 9158-4692/ (96) 3222-6945 
  

  

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
dede de 

  

  

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 26/07/2018       

  

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL       
  

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
eee dede dede dede dd         
  

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

Emitido no dia 27/03/2020 às 10:33:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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SEMAS 
Processo 

nº olg/feio 

Fls DD as 

A pad, 

    5) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

Folha de Despacho 

       

      

AO GAB/SEMAS 

Com os cordiais cumprimentos, encaminho processo 36.01.000.019/2020, 
que trata da Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem para 70 
pessoas, com cama de solteiro, com serviços de limpeza do ambiente, produtos de limpeza 
coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, material de cama e mesa, café 
da manhã, almoço e jantar e com sala para equipe técnica, pelo período de 30 (trinta) dias de 
forma emergencial. 

Informo que, após pesquisas de preços, a proposta apresentada pela empresa 
ELMA T. TEIXEIRA — ME (Hotel Holliday), foi a mais vantajosa para esta administração 
municipal, ofertando o valor de R$ 123.900,00 (cento e vinte e três mil e novecentos 
reais). 

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

Macapá-AP, 27 de março de 2020. 

ponta Eandido 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 
Contato (96) 98802-9163 

E-mail: gab.semastomacapa.ap.gov.br 
»m MACAPA 

* CIDADE MELHOR É DEVER DE TODOS 

8 www macapa.ap,govbr (1) PrefeituradeMacapa



          

    

  

SEMAS 
Processo 

! ns 9191 
Em E MARÃE 

[167 ag O PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ Velo SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

  

   

  

Macapá-AP, 27 de março de 2020 

À DPDI/SEMAS/PMM 

AUTORIZO, nas conformidades da lei, os atos administrativos para a contratação da 
empresa ELMA T. TEIXEIRA - ME, no âmbito do processo nº 36.01.000.019/2020 - SEMAS 
acerca de Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem para 70 pessoas, 
com cama de solteiro, com serviços de limpeza do ambiente, produtos de limpeza coletiva, 
serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, material de cama e mesa, café da manhã, 
almoço e jantar e com sala para equipe técnica, pelo período de 30 (trinta) dias de forma 
emergencial. Por oportuno solicito dotação orçamentária para a referida despesa. 

Atenciosamente, 

MÔNICA CRIS 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.pmmQGoutlook.com



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

  

      

   
    | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020- DPDI/SEMAS 

NOME DO CREDOR/SERVIDORIPRESTADOR DE SERVIÇOS : | CRFICNPJ ELMA T. TEXEIRA - ME a E 

  

   

05.140.404/0001.02 

  

  

Dotação Orçamentária para a Contratação de Serviços de Hospedagem para abrigar 70 (setenta) pessoas em situação de rua, de forma emergencial e temporária, com recursos provenientes de transferência voluntaria conforme Convênio nº 001/2020-SIMS, Objetivando o enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de Saúde Pública ocasionada pela Corona Virus (COVID-19), exercício de 2020. O valor para atendimento dessa despesa será de R$ 123.900,00 (Cento e vinte 
e três mil e novecentos reais). 

O
o
i
m
e
m
o
 

   INFORMAÇÕES DE DISPONIBILIDADE (e er RATO 

  

    

  

  

  

    

  

  
    

PROGRAMA DE TRABALHO | 08,244.0008.2055 di FICHA | 4204 | FONTE | Odo = 
DESPESA DE CUSTEIO (33) DESPESA DE CAPITAL (44) 

ES DO sao [DO asonsa DO som DO] sos DO] oz RR 
DO mar PO] aos | O ao [| ouso Poutrasaespecificar | [O sasoso 

VALOR! R$12390000 | | R Cento e vinte é três mil e novecentos TE eo oem oco 
  

KERO IN MIA KKK RAIMK AAA OO OOOOOOO KKK 

  

EEN 
  

MODALIDADE [1 ORDINÁRIO SE PRAZO ENTREGA E/OU EXECUÇÃO 5a 

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, 27 de março de 2020. 

lapa fam ho E 
ean Pantoja de Souza 

Diretor de Planefamento e Desenvolvimento Institucional 
Decreto nº 414/2020-DPDI/SEMAS 

  CAMPO DESTINADO A DECLARAÇÃO DO GESTOR (Ordenador d 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, 22 de PB, e de 2020. 

         
  

= 

Max Douglas Freitas Yat: 
Subsecretário de Planejamens 

estão de Assistência Pane 

Decreto nº 392/2020 - PH



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ id 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº da Folha. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

2e 

INSTITUCIONAL Rubrica SQL leon) 

  

    

FOLHA DE DESPACHO 

Ao DCC/SEMAS/PMM 

Encaminho o processo nº 36.01.000.019/2020, Contratação de empresa para prestação de 
serviços de hospedagem para 70 pessoas, com cama de solteiro, com serviços de limpeza do 
ambiente, produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, 
material de cama e mesa, café da manhã, almoço e jantar e com sala para equipe técnica, pelo 
período de 30 (trinta) dias de forma emergencial, para confecção da minuta de contrato e 
demais providências. 

Atenciosamente, 

Macapá — AP, 27 de março de 2020. 

qe 

less, 
Assistente - DPDI 

Decreto nº 415/2020 - PMM 

  

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



a 

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

MINUTA DE TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROCESSO o 
ADMINISTRATIVO: 
ASSUNTO: Dispensa-de Licitação para Contratação Direta 

Emergencial. 
FUNDAMENTO LEGAL: i 24 43. º 

CONTRATO EMERGENCIAL ESPAÇO URBANO COM O 
OBJETO: OBJETIVO DE ABRIGAR 70 (SETENTA)-LEITOS DE 

SOLTEIRO EM HOTEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM 

EMPRESA ELMA T.- TEIXEIRA -ME 

CNPJ: 05:140:-404/0001-02 
VALOR TOTAL DO R$-1423-900;00-(cento-e vinte e trôs mile novecentos 
OBJETO: reais). 
VALOR DIÁRIA: R$-4:130;00(quatro-mil cento-e-trinta-reais) 
ELEMENTO DE JEGEXX 
DESPESA: 

PROGRAMA DE IOBDEL 
TRABALHO: 

FONTE DE RECURSO: HE SEE 
FICHA XI   
  

JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001/2020 — DPE-AP/DPU- 

AP/MPE-AP encaminhado pela 22 Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública de 

Macapá, através do ofício nº 0000246/2020 — 22 PJDS/MCP. 

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 

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

sanitárias por diversos entes públicos mundo afora; CONSIDERANDO que, na esfera 

federal, a Lei 13.979/2020 estabelece medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, incluindo o 

isolamento e a quarentena;



SEMAS 
Processo 

  

fe am 

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

  

CONSIDERANDO que, na esfera federal, a Lei 13.979/2020 estabelece medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da COVID-19, incluindo o isolamento e a quarentena; 

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 

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 a saúde é direito de todos e dever do Estado, que tem 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, proteção e recuperação, nos termos dos art. 196 da 

Constituição Federal e do art. 2º da Lei 8.080/1990; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, que 

regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, define os serviços públicos e as 

atividades essenciais, estabelecendo como indispensáveis a assistência social e 

atendimento à população em estado de vulnerabilidade (art. 3º, 8 1º, II). 

CONSIDERANDO a estimativa de 70 pessoas vivendo em situação de rua, somente 

em Macapá, de acordo com as informações preliminares obtidas 

CONSIDERANDO que, no âmbito local, o Município de Macapá expediu o Decreto 

municipal nº 1.625/2020 — PMM, que declara estado de alerta epidemiológico em Macapá 

e institui o Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta ao COVID-19; o Decreto 

municipal nº 1.626/2020-PMM, que estabeleceu orientações das atividades internas; por 

fim, Decreto municipal 1.627/2020 — PMM, regulando atos administrativos que possam 

influenciar no contágio; 

CONSIDERANDO as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de 

Vulnerabilidade (Novas 100 Regras de Brasília), aprovadas pela XIV Conferência Judicial 

Ibero-americana, em março de 2008, atualizadas recentemente, em que definem pessoas 

2



    

    

     SEMAS Processo      nº 019 [rozo! 
pe aa O 

Rubrica: 7 A o 

       

  

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

   

em situação de vulnerabilidade como sendo aquelas que, por razão da sua idade, gênero, 

estado físico ou mental, ou por circunstâncias sociais, econômicas, étnicas e/ou culturais, 

encontram especiais dificuldades em exercitar com plenitude perante o sistema de justiça 

os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde, que regulamenta a operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, 

estabelece, em seu art. 3º, 8 2º, que a medida de isolamento prescrita por ato médico 

deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio; 

CONSIDERANDO as RECOMENDAÇÃO INSTITUCIONAIS do DPE-AP/DPU- 

AP/MPE-AP em: 

Acomodar em hotéis ou disponibilizar pagamento de aluguel social para pessoas 

enquadradas no grupo de risco, conforme relatório emitido pela OMS, a exemplo das 

pessoas idosas, com doenças imunossupressoras, gestantes, garantindo-se o direito à 

moradia adequada, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado; 

JUSTIFICAMOS a necessidade de locação de espaço físico para acomodação de 

70 (setenta) moradores de ruas através do prazo razoável de 30 (trinta) dias, podendo ser 

prorrogável a critério da administração. 

DA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS MORADORES DE RUA 

Com a atual crise sanitária instaurada em decorrência da Pandemia de COVID-19, 

os governos estadual e municipal adotaram medidas drásticas como: fechamento do 

comércio e escolas, toque de recolher e restrição ao horário de funcionamento de 

estabelecimento. Diante disso, não pode o Estado fechar àqueles que se encontram em 

maior vulnerabilidade social. 

Corresponde papel da Assistência Social assegurar a este grupo o isolamento 

necessário das ruas, abrigando-os em hotéis de apoio a fim de evitar o contágio e 

propagação da doença. Ressalta-se que estas pessoas sobrevivem nas mínimas 

condições sanitárias em tempos normais, muitas vezes alimentando-se de restos de 

alimentos e abrigando-se nas ruas no meio de pragas e demais doenças.
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Dessa forma, levando em consideração a previsão do Excelentíssimo Ministro da 

Saúde, Sr. Luiz Henrique Mandetta em março de 2020, durante videoconferência com 

empresário sobre medidas de enfretamento ao novo coronavírus. In verbis: “Claramente, 

em final de abril (2020) nosso sistema de saúde entra em colapso [...] O que é colapso? 

Você pode ter o dinheiro, o plano de saúde, mas simplesmente não há sistema para você 

entrar” (MANDETTA, 2020). 

Assim, deve o Estado prestar Assistência Social aos moradores de rua, abrigando- 

os em espaços físicos que possibilite o eventual isolamento em caso de contágio entre o 

grupo assistido socialmente, de modo que hotéis são recomendadas para garantia da 

segurança dos envolvidos, não só porque grupos poderão ser montados e caso haja a 

confirmação de algum individuo(s) contaminado(s), haja isolamento imediato do mesmo, 

mas também, porque o serviço de servidão de alimento (café da manhã, almoço e janta) 

constitui atividade comum dessas empresas. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Diante da atual situação emergencial da crise sanitária mundial causada pela 

propagação do Vírus Covid-19, o Congresso Nacional editou 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. 

Disciplina o art. 4º e 4º-B da referida lei. 

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. 

$ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, 
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 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. 

Art. 42.B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se 
atendidas as condições de: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 
| - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 
Il - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020)
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II - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos 
e outros bens, públicos ou particulares; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

O Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regula a lei nº 13.979/2020, 

define os serviços públicos e as atividades essenciais, estabelecendo como indispensáveis 

a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que 
se refere o$ 1º. 
$ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 
segurança da população, tais como: 
[...] 
Il- assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade: 

Em 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 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. 

Já o prefeito de Macapá, instaurou a situação de calamidade pública através do 

Decreto municipal nº 1.711/2020 — PMM 

DA CONCLUSÃO: 

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

cumprimento a Lei, submeto a presente justificativa a Vossa ratificação, atendido o 

disposto no art. 4º e 4º-B da lei 13.979/2020, apresentamos a presente Justificativa para 

ratificação. 
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Pelo acima exposto, a Secretaria opina pela contratação por processo de dispensa 

de licitação, e reconhece e ratifica. 

É nossa justificativa. 

Macapá-AP, XX de XXXXX de 20XX. 
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MINUTA DO CONTRATO-03/2020 — SEMAS/PMM 

CONTRATO EMERGENCIAL ESPAÇO 

    

HOTEL —INCLUINDO SERVIÇOS —DE 
HOSPEDAGEM, 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, 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, portador 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 

CEP » inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

» Neste ato representado por » 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 iii 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 uma Empresa em caráter Emergencial especializada em prestação de 

serviços hospedagem, em imóvel hoteleiro, de 70 (setenta) leitos de solteiro, incluindo serviços de 

alimentação (café da manhã, almoço e jantar), limpeza do ambiente com fornecimento de 

produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira com material de cama e mesa e com sala 

para equipe técnica, conforme discriminado no Processo Administrativo nº XXXXXXXX — 

SEMAS/PMM. 

1.2 O valor total estimado para este contrato é de R$ 00,00 (reais) detalhados da seguinte 

forma: 
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LOTE UNICO 
  Objeto: Contrato emergencial espaço urbano com o objetivo de abrigar 70 (setenta) leitos de 
solteiro em hotel, incluindo serviços de hospedagem     A VALOR | VALOR ITEM E DESCRIÇÃO UND Do | 
  Contratação de uma Empresa em caráter 

Emergencial especializada em prestação de 
serviços hospedagem, em imóvel hoteleiro, de 
70 (setenta) leitos de solteiro, incluindo serviços 

01 | de alimentação (café da manhã, almoço e DIÁRIA R$ 00,00 | R$ 00,00 
jantar), limpeza do ambiente com fornecimento 
de produtos de limpeza coletiva, serviços de 
camareira com material de cama e mesa e com 
sala para equipe técnica. 

              

1.3. 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. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de ... dias [máximo de 6 meses], com 

início na data de / / e encerramento em / / + prorrogável por 
  

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

de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 

188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde. 

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. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

qn
to
, 

Co
pa
n
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Gestão/Unidade: 023601 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Fonte: 0.2.10 

Programa de Trabalho: 08.244.0008.2055 (Assistência Social Cidadania e Trabalho) 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1. 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. 

4.2. Emitir nota fiscal em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, CNPJ nº 

05.995.766/0001-77. 

4.3. A Contratada deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a 
comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 

4.3.1. Certidão de regularidade com o FGTS; 

4.3.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal: 

4.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

4.3.4, Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da contratada, ou outra equivalente, na forma da Lei. 

4.4. 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. 

4.5. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente em até 30 (trinta) dias 

uteis após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização do serviço. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO 

5.1. 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. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

71. O hotel deverá estar localizado no município de Macapá, e apresentar instalações 

físicas, prediais, elétricas, hidráulicas, iluminação e mobília em perfeito estado de conservação e 

adequados para o uso; 

7.2. Disponibilizar todos os materiais e serviços, conforme termo de referência; 

7.3. O prazo para realização do serviço será imediato, por se tratar de situação 

emergencial. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. 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; 

8.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, obrigando-se 

a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços. 

8.3. 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. 

8.4. Não veicular publicidade, vinculada ou não, acerca do contrato firmado com a SEMAS, 

salvo oficialmente autorizado pela Administração. 

8.5. Comunicar a SEMAS, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos necessários; 

8.6. 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. 

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência e outras 

previstas no Contrato 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

um 
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9.1. Comunicar à empresa todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a prestação do 
serviço objeto deste contrato. 

9.2. Efetuar o pagamento à contratada em até 30 dias após a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada e do aceite da Administração. 

9.3. Fiscalizar a realização do serviço, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer 

qualquer material que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas no 

termo de referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1.É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e 

obrigações estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11,1. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

11.2. Fraudar a execução do contrato. 

11.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.4. Cometer fraude fiscal. 

11.5. Não mantiver a proposta. 

11.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

11.7.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

11.7.2. 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; 

11.7.3. 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.



    
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

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

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA 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 
XIl 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 Projeto Básico; 

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 - DAS 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 dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1. 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 na Lei 

nº 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
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16.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação nº. 

XX/2020, 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 SÉTIMA — DO FORO 

17.1. Fica eleito a comarca de Macapá-AP com expressa renúncia de qualquer outro, para 

dirimir qualquer questão decorrente deste contrato. 

17.2 E assim, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, para que produzam idênticos efeitos jurídicos, na presença das testemunhas abaixo 

  

assinadas. 

Macapá-AP, dia Mês ano 

XXXXXXXXXXXXXX 

Secretária Municipal de Assistência Social - 
SEMAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Decreto nº XXXX/XXXX — PMM XXXXXXXXXXXX 

Contratante CPF: XXXXXXXXXX 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1 = 

Dio 
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Folha de Despacho 

DO: DCC/SEMAS 
PARA: ASSEJUR/SEMAS 

Senhora Assessora, 

Com os devidos cumprimentos, encaminho processo nº 36.01.000.019/2020 

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

referente a contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem 

para 70 (setenta) pessoas, com cama de solteiro, serviços de limpeza do ambiente, 

produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, 

material de cama e mesa, café da manhã, almoço e jantar, e sala para equipe 

técnica, pelo período de 30 (trinta) dias de forma emergencial. Para análise e 

emissão de parecer jurídico. 

Atenciosamente, 

Macapá — AP, 27 de março de 2020. 

| 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(Amacapa.ap.gov.br
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PARECER Nº 04/2020 - ASSEJUR/SEMAS Macapá/AP, 27 de março de 2020. 

    

  AO GAB/SEMAS: 36.01.000.019/2020 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, COM CAMA DE SOLTEIRO, SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AMBIENTE, PRODUTOS DE LIMPEZA COLETIVA, SERVIÇOS DE CAMAREIRA, INCLUSIVE PARA PEÇAS PESSOAIS, MATERIAL DE CAMA E MESA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, E SALA PARA EQUIPE TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FORMA EMERGEN CIAL 

  
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 prestação de serviços de hospedagem para 70 (setenta) pessoas, com cama 
de solteiro, serviços de limpeza do ambiente, produtos de limpeza coletiva, 
serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, material de cama e mesa, 
café da manhã, almoço e jantar, e sala para equipe técnica, pelo período de 30 
(trinta) dias de forma emergencial. 

Sendo observado que instruindo os autos do referido processo, dentre 
outros documentos, constam: 

1) Memorando nº 13/2020 - CPS/SEMAS (fls. 10/12); 

2) Termo de Referência (fls. 14/21); 

3) Proposta de Preço da empresa 1 (fl. 22); 

4) Proposta de Preço da empresa 2 (fl. 28); 

9) Proposta de Preço da empresa 3 (fl. 30); 

6) Mapa Comparativo de Preços (fls. 32); 

) Dotação Orçamentária (fl. 39): 
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    8) Minuta do Termo de Justificativa de Dispensa (fl. 37/ 42); 
9) Minuta de Contrato (ls. 43/49); 

10) Encaminhamento à ASSEJUR/SEMAS (fl. 50). 

IH - 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 
uma empresa especializada no fornecimento de kits de higiene pessoal para 
atender às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela 

PREFEITU 
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Rubrica Maria 
           

      
Prefeitura Municipal de Macapá com intuito de evitar o contágio e 
propagação pelo COVID-19, 

Antes de adentrar o mérito, é de salutar importância frisar que a respeito 
das contratações realizadas pela administração pública, a licitação foi o 
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 Coronavirus (COVID-19), nos termos da Lei nº 
13.979/2020, editada para regulamentar possíveis medidas a serem adotadas 
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    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 
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 específica de contratação direta com uma 
finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente da 
ameaça representada pelo Coronavirus (COVID-19). Como já mencionado 
alhures, a dispensa em comento além de possuir destinação especifica, é do 
tipo temporária, ou seja, somente pode ser invocada enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. 

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. 
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Processo       
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 coronavirus. 

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. 

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 da COVID-19, 
sendo imprescindível a presente contratação para abrigamento temporário das 
pessoas em situação de rua, a fim de manter o isolamento destes, impedindo a 
contaminação e disseminação do Coronavirus. 

Compulsando os autos, observamos ainda que foi realizada pesquisa de 
mercado, em atendimento ao que determina art. 4-E, 81º, alinea e, da Lei nº 
13.979/2020, contando as propostas de preço de três empresas, de acordo com 
documentação anexa. A empresa ELMA T. TEIXEIRA - ME apresentou a 
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      proposta com o menor valor, no importe de R$ 123.900,00 (cento e vinte e 

três mil e novecentos reais). 

Registra-se 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 

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. 43/49, observou-se 

que as cláusulas apresentadas 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 de Dispensa, fls. 37/42, 

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. 

= MACAPÁ 
CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS 
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HI - CONCLUSÃO    

  

Pelo exposto e com base nos documentos 
legalidade e aprovação da Minuta de Contrato, bem como da Minuta de Justificativa de Dispensa, eis que possuem amparo legal, estando de acordo com o ordenamento vigente, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020. 

juntados nos autos, opino pela 

Recomenda-se, no entanto, 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. 

Macapá-AP, em 27 de março de 2020. 

  

Maria de Lourdeis Penafort 
Assessora Jurídic /SEMAS 
Decreto nº 395/2020 - PMM 

OAB/AP 4.135 

    
Avenida Coaracy Nunes, nº 873 -— Centro, Macapá - AP, CEP 68.900-010 Telefone: 98802-9163. E-mail: 

à PREFEITURA 

assejur.semas. pmm(gmail.com 
MACAPA 
CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS 

[E] wwwmacapa ap govbr (DPreteituradeMacapa 

 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ (E Ge SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N vive unod ; GABINETE DA SECRETARIA N id a 

Ofício nº 0111/2020 — GAB/SEMAS/PMM 

Macapá — AP, 27 de março de 2020. 

A Senhora, 
TAISA MARA MORAIS MENDONÇA 
Procuradora Geral do Municí pio de Macapá - PROGEM 
Avenida Procópio Rola, s/n — CENTRO — Macapá — Amapá — Brasil 

Assunto: Encaminha o processo nº 36.01.000.019/2020 - 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 
36.01.000.019/2020 - SEMAS/PMM, acerca de contratação de empresa para prestação de 
serviços de hospedagem para 70 (setenta) pessoas em situação de rua em face do alerta 
epidemiológico do COVID — 19, por oportuno solicitamos ratificação e homologação do Parecer 
Jurídico Setorial nº 004/2020 — ASSEJUR/SEMAS. 

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 —- SEMAS/PMM 
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UNIDADE ADMINISTRATIVA - CARTÓRIO 

  

  

RECEBIMENTO 

  

Em 27/03/2020 RECEBI O presente 
36.01.000.019/2020-SEMAS — SIC Nº 241043 

processo nº 

AA ' 
EDECILENE MARTINS PANTOJA 

Coordenadora/de Cartório 
Procuradoria-Geral do Municipió de Macapá - PROGEM 

Decreto nº 197/2018-PMM 

  

  

  

DISTRIBUIÇÃO 

DISTRIBUIDO em 27/0 

  

3/2020 o processo acima epigrafado, 
ao Subprocurador-Geral do Município de Macapá: RAFAEL 
MAURICIO FERREIRA NERI. 

EDECILENE MARTINS PANTOJA 
Coordenadora de Cartório 

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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Processo nº: 36.01 '000.019/2020-SEMAS /PMM. SIC nº 241043 q Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem para 70 

CERTIFICAÇÃO 

Em análise ao Parecer Jurídico nº 004/2020-ASSEJUR/SEMAS/PMM, que opina pela legalidade e aprovação da minuta de contrato, bem como da minuta da justificativa da dispensa, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo, conforme o art. 4º, da Lei nº 13.979/2020. 

Todavia, o prosseguimento do feito está condicionado ao saneamento das recomendações abaixo listadas: 

» Recomenda-se retificar O item 4.1 do termo de referência que trata de atividades essenciais, fundamentado equivocadamente no Decreto nº 10.212/2020, devendo constar nos termos do Decreto nº 10.282/2020; 
> Recomenda-se proceder com o prévio empenho da despesa, na forma do art. 60, da Lei nº 4.320/ 1964; 

> Recomenda-se cumprimento aos atos de publicidade oficial da Justificativa de dispensa de licitação e do instrumento de contrato, na forma do 82º, do art. 4º, da Lei nº 13.979/2020. 

Por fim, ressalta-se que a análise dos autos restringe-se aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que exijam o exercício da competência, conveniência e da discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta. 

   
Com efeito, encaminho os au 

Macapá. 
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Processo nº: 36.01.000.019/2020-SEMAS /PMM. SIC nº 241043 
Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem para 70 
(setenta) pessoas, com cama de solteiro, com serviços de limpeza do ambiente, produtos de 
limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, material de cama e 
mesa, café da manhã, almoço e Jantar, e com sala para equipe técnica, pelo período de 30 
(trinta) dias de forma emergencial. 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o Parecer Jurídico nº 004 /2020-ASSEJUR/ SEMAS/PMM, que opina 
pela legalidade e aprovação da minuta de contrato, bem como da minuta da justificativa da 

  

dispensa, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo com o ordenamento jurídico 
vigente, sobretudo, conforme o art. 4º, da Lei nº 13.979/2020. 

  

Todavia, o prosseguimento do feito está condicionado ao saneamento das 
recomendações abaixo listadas: 

> Recomenda-se retificar o item 4.1 do termo de referência que trata de atividades 
essenciais, fundamentado equivocadamente no Decreto nº 10.212//2020, 
devendo constar nos termos do Decreto nº 10.282/2020; 

> Recomenda-se proceder com o prévio empenho da despesa, na forma do art. 60, 
da Lei nº 4.320/1964; 

> Recomenda-se cumprimento aos atos de publicidade oficial da justificativa de 
dispensa de licitação e do instrumento de contrato, na forma do 82º, do art. 4º, 
da Lei nº 13.979/2020. 

Com efeito, encaminho os autos a Procuradora Geral do Município de Macapá.     apá/AP, 27 de março de 2020. 
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Processo nº: 36.01.000.019/2020-SEMAS /PMM. SIC nº 241043 
Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem para 70 
(setenta) pessoas, com cama de solteiro, com serviços de limpeza do ambiente, produtos de 
limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, material de cama e 
mesa, café da manhã, almoço e jantar, e com sala para equipe técnica, pelo período de 30 
(trinta) dias de forma emergencial. 

HOMOLOGAÇÃO 

APROVO E  HOMOLOGO o Parecer Jurídico nº 004/2020- 
ASSEJUR/SEMAS /PMM, que opina pela legalidade e aprovação da minuta de contrato, bem 
como da minuta da justificativa da dispensa, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de 
acordo com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo, conforme o art. 4º, da Lei nº 
13.979/2020. 

Todavia, o prosseguimento do feito está condicionado ao saneamento das 
recomendações abaixo listadas: 

» Recomenda-se retificar o item 4.1 do termo de referência que trata de atividades 
essenciais, fundamentado equivocadamente no Decreto nº 10.212/2020, 
devendo constar nos termos do Decreto nº 10.282 /2020; 

> Recomenda-se proceder com o prévio empenho da despesa, na forma do art. 60, 
da Lei nº 4.320/1964; 

> Recomenda-se cumprimento aos atos de publicidade oficial da justificativa de 
dispensa de licitação e do instrumento de contrato, na forma do 82º, do art. 4º, 

da Lei nº 13.979/2020. 

Com efeito, determino que sejam os autos restituídos ao órgão interessado para 
adoção das providências necessárias. 

Cumpra-se o feito. 

Macapá-AP, 27 de março de 2020. 

  

TAISA MARA MORAIS MENDONÇA 
Procuradora-Geral do Município de Macapá 

Decreto nº 954/2016 

OAB/AP 1067 
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DESPACHO CARTÓRIO 

À SEMAS/PMM 

Eu Senhora Secretária, 

Encaminhamos o Processo He 36.01.000.019/2020, devidamente 
Ratificado e Homologado, para as devidas providências. 

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente. 

Macapá/ AP, 27 de março de 2020. 
—, 
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EDECILENE MARTINS PANTOJA 
Coordenadora de Cartório 

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

Avenida Fab, 840 — Centro — Macapá - Amapá | Fone: (96) 98802-9165 | Site: Wwww.macapa.ap.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

e 

Macapá-AP, 27 de março de 2020 

AO DCP/SEMAS/PMM 

Com os cordiais cumprimentos, encaminho processo nº 36.01.000.019/2020- 
SEMAS/PMM, que trata da Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem 
para 70 pessoas, com cama de solteiro, com serviços de limpeza do ambiente, produtos de 
limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, material de cama e mesa, 
café da manhã, almoço e jantar e com sala para equipe técnica, pelo período de 30 (trinta) dias 
de forma emergencial. Para providencias quanto ao apontamento da PROGEM nas fls. 60 a 62. 

Atenciosamente, 

    
FABRÍCIO PENAFORDGONÇALVES 

Chefe de Gabinet&-= SEMAS 
Decreto n0396/2020 —- PMM 

  Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá — AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmmGoutlook.com
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Folha de Despacho 

  

AO GAB/SEMAS 

Em resposta a homologação do parecer jurídico fls. 60 a 62, que recomenda o ajuste do item 4.1 do termo de referência do processo nº 36.01.000.019/2020, que trata da Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem para 70 pessoas, com cama de solteiro, com serviços de limpeza do ambiente, produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças a pessoais, material de cama e mesa, café da manhã, almoço e jantar e com sala para 
equipe técnica, pelo período de 30 (trinta) dias de forma emergencial, temos a informar: 

Houve um equivoco quanto ao número do decreto informado no termo de 
referência, por tanto solicito que: 

Onde se lê: (..) Decreto nº 10.212 de 20 de março de 2020, a 

Leia-se: (..) Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, (..). 

Diante do exposto, encaminho os autos para análise e demais tramites 
posteriores. 

Macapá-AP, 27 de março de 2020. 

Donitio bad Rs cimento 
Diretor do departamento de Compras Públicas - DCP/SEMAS 

Decreto nº 411/2020 — PMM 

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

E-mail: is ad di 
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DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Macapá-AP, 27 de março de 2020 

AO DPDI/SEMAS/PMM 

Com os devidos cumprimentos, encaminho o processo nº 36.01.000.019/2020 - SEMAS 
e acerca da dispensa de licitação para Contratação de empresa para prestação de serviços de 

hospedagem para 70 pessoas, com cama de solteiro, com serviços de limpeza do ambiente, 

produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças pessoais, material de 

cama e mesa, café da manhã, almoço e jantar e com sala para equipe técnica, pelo período de 30 

(trinta) dias de forma emergencial, para o devido empenho da despesa e posterior envio ao 

Departamento de Contratos e Convenio - DCC/SEMAST, para formalização do contrato. 

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.pmmQOoutlook.com
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q E 

05.995.766/0001-77 no em] 
b n/a , 

NOTA DE EMPENHO | OoR-ordinario 327243.14020 
NOTA DE EMPENHO Nº 327243 FICHA: 1294 DATA: 27/03/2020 REQUISIÇÃO Nº: 

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 

(nome: ELMA T. TEIXEIRA - ME 05.140.404/0001-02 cÓDIGO: 9500444 ) 
ENDEREÇO: AV, HENRRIQUE GALÚCIO, Nº 1623 - CENTRO MACAPÁ-AP 

BANCO: 033 AGENCIA: 3191 CONTA: 13000495-4 
] NE 

[ O Recursos nao Destinados a Contrapartida 10 Convênio Estadual | 
2 Recurso de Outras Fontes - Exercício Corrente 500 153 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

fr CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA A 
02 PODER EXECUTIVO 
02 36 01 Secretaria Municipal de Assistência Social 

3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 

—! 08.244.0008.2055.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO ) 

io DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL À 
Vo 137.445,00 0,00 123.900,00 13.545,00 

VALOR A SER PAGO R$ ] | 
< DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 

  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ABRIGAR 70 (SETENTA) PESSOAS EM 

CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2020-SIMS, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE 
SAUDE PÚBLICA OCASIONADA PELA CORONA VÍRUS (COVID-1 9), CONTRATO Nº 03/2020-SEMAS/PMM, EXERCÍCIO 2020. A 

SITUAÇÃO DE RUA, DE FORMA EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA, COM RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA 

  

    
      
  

CONTRATAÇÃO É FUNDAMENTADA NOS TERMOS DAS LEIS Nº 13.979/2020 E 8.666/93, ASSIM COMO NO DECRETO Nº 9.507/2018, E e 

E: CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL 

1 413.008.001 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 30 DIA 4.130,00 123.900,00 

U SOMA 123.900,00 |) cento e vinte e três mil e novecentos reals *** 222 4£RKXAREAKANENAANAAAAALANKAKANARAANEREARAS 

N   
( 

pl, 

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2020 

  
  h7 

A DESPESA REFERENTE A ESTE ENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 

Bruna Railana Vinhas Maciel 
Diret, do Depart. de Gestão Financeira 
Decreto nº 401/2020 -PMM 

SEMASIDAAA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NºdaFolha 68 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ot ) | J 
INSTITUCIONAL Rubrica       

FOLHA DE DESPACHO 

Ao DCC/SEMAS/PMM 

Encaminho processo nº 36.01.000.019/2020, cujo objeto é Contratação de empresa para 

prestação de serviços de hospedagem para 70 pessoas, com cama de solteiro, com serviços de 

limpeza do ambiente, produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira, inclusive para peças 

pessoais, material de cama e mesa, café da manhã, almoço e jantar e com sala para equipe 

técnica, pelo período de 30 (trinta) dias de forma emergencial, para formalização do termo de 

justificativa de dispensa e do contrato. 

Atenciosamente, 

Macapá — AP, 27 de março de 2020. 

q A 

tao E 
Assistente - DPDI 

Decreto nº 415/2020 —- PMM 

  

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

 



    

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

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

PROCESSO Nº 36.01.000.019/2020-SEMAS/PMM 
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 
CONTRATO EMERGENCIAL ESPAÇO URBANO COM O 

OBJETO: OBJETIVO DE ABRIGAR 70 (SETENTA) LEITOS DE 
SOLTEIRO EM HOTEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM 

EMPRESA ELMA T. TEIXEIRA - ME 

CNPJ: 05.140.404/0001-02 
VALOR TOTAL DO R$ 123.900,00 (cento e vinte e três mil e novecentos 
OBJETO: reais). 
VALOR DIÁRIA: R$ 4.130,00 (quatro mil cento e trinta reais) 
ELEMENTO DE 3.3.90.39 
DESPESA: 
PROGRAMA DE 08.244.0008.2055 (Assistência Social Cidadania e 
TRABALHO: Trabalho) 
FONTE DE RECURSO: 0.2.10 
GESTÃO/UNIDADE 023601 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001/2020 — DPE-AP/DPU- 

AP/MPE-AP encaminhado pela 22 Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública de 

Macapá, através do ofício nº 0000246/2020 — 22 PJDS/MCP. 

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 

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

sanitárias por diversos entes públicos mundo afora; CONSIDERANDO que, na esfera 

federal, a Lei 13.979/2020 estabelece medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, incluindo o 

isolamento e a quarentena;
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CONSIDERANDO que, na esfera federal, a Lei 13.979/2020 estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, incluindo o isolamento e a quarentena: 
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 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 o Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, define os serviços públicos e as atividades essenciais, estabelecendo como indispensáveis a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade (art. 3,8 1º). 
CONSIDERANDO a estimativa de 70 pessoas vivendo em situação de rua, somente em Macapá, de acordo com as informações preliminares obtidas 

CONSIDERANDO que, no âmbito local, o Município de Macapá expediu o Decreto municipal nº 1.625/2020 — PMM, que declara estado de alerta epidemiológico em Macapá e institui o Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta ao COVID-19; o Decreto municipal nº 1.626/2020-PMM, que estabeleceu orientações das atividades internas; por fim, Decreto municipal 1.627/2020 — PMM, regulando atos administrativos que possam influenciar no contágio; 

CONSIDERANDO as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade (Novas 100 Regras de Brasília), aprovadas pela XIV Conferência Judicial Ibero-americana, em março de 2008, atualizadas recentemente, em que definem pessoas 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ e SS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS E DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS — DCC gg 

Os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamenta a operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, estabelece, em seu art. 3º, 8 2º, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio; 

CONSIDERANDO as RECOMENDAÇÃO INSTITUCIONAIS do DPE-AP/DPU- 
AP/MPE-AP em: 

Acomodar em hotéis ou disponibilizar pagamento de aluguel social para pessoas 
enquadradas no grupo de risco, conforme relatório emitido pela OMS, a exemplo das 
pessoas idosas, com doenças imunossupressoras, gestantes, garantindo-se o direito à À moradia adequada, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado; 

JUSTIFICAMOS a necessidade de locação de espaço físico para acomodação de 
70 (setenta) moradores de ruas através do prazo razoável de 30 (trinta) dias, podendo ser 
prorrogável a critério da administração. 

DA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS MORADORES DE RUA 

Com a atual crise sanitária instaurada em decorrência da Pandemia de COVID-19, 
OS governos estadual e municipal adotaram medidas drásticas como: fechamento do 
comércio e escolas, toque de recolher e restrição ao horário de funcionamento de 
estabelecimento. Diante disso, não pode o Estado fechar àqueles que se encontram em 
maior vulnerabilidade social. 

Corresponde papel da Assistência Social assegurar a este grupo o isolamento 
necessário das ruas, abrigando-os em hotéis de apoio a fim de evitar o contágio e 
propagação da doença. Ressalta-se que estas pessoas sobrevivem nas mínimas 
condições sanitárias em tempos normais, muitas vezes alimentando-se de restos de 
alimentos e abrigando-se nas ruas no meio de pragas e demais doenças. 

 



     

   pe Uri 

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

  

Dessa forma, levando em consideração a previsão do Excelentíssimo Ministro da Saúde, Sr. Luiz Henrique Mandetta em março de 2020, durante videoconferência com empresário sobre medidas de enfretamento ao Novo coronavírus. In verbis: “Claramente, 
em final de abril (2020) nosso sistema de saúde entra em colapso [...] O que é colapso? Você pode ter o dinheiro, o plano de saúde, mas simplesmente não há sistema para você 
entrar” (MANDETTA, 2020). 

Assim, deve o Estado prestar Assistência Social aos moradores de rua, abrigando- 
os em espaços físicos que possibilite o eventual isolamento em caso de contágio entre o 
grupo assistido socialmente, de modo que hotéis são recomendadas para garantia da 
segurança dos envolvidos, não só porque grupos poderão ser montados e caso haja a 
confirmação de algum individuo(s) contaminado(s), haja isolamento imediato do mesmo, 
mas também, porque o serviço de servidão de alimento (café da manhã, almoço e janta) 
constitui atividade comum dessas empresas. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Diante da atual situação emergencial da crise sanitária mundial causada pela 
propagação do Vírus Covid-19, o Congresso Nacional editou 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. 

Disciplina o art. 42 e 42-.B da referida lei. 

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. 
8 3º Excepcionalmente, será possivel a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 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. 

Art. 42B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) | - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 
Il - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 
HI - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares: e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

O Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regula a lei nº 13.979/2020, 
define os serviços públicos e as atividades essenciais, estabelecendo como indispensáveis 
a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que 
se refere o 8 1º, 
8 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 
segurança da população, tais como: 
[...] 
II- assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

Em 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 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. 

Já o prefeito de Macapá, instaurou a situação de calamidade pública através do 
Decreto municipal nº 1.711/2020 — PMM 

DA CONCLUSÃO: 

Assim sendo, visando salvaguardar os interesses da Administração Pública, em fiel 
cumprimento a Lei, submeto a presente justificativa a Vossa ratificação, atendido o 
disposto no art. 4º e 42-.B da lei 13.979/2020. Pelo acima exposto, a Secretaria opina pela 
contratação por processo de dispensa de licitação, e reconhece e ratifica. 

É a justificativa. 
Macapá-AP, 27 de março de 2020. 

  a TIN 
MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 

Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS/PMM 
Decreto nº 391/2020-PMM 
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CONTRATO 03/2020 - SEMAS/PMM 

CONTRATO EMERGENCIAL ESPAÇO 
URBANO COM O OBJETIVO DE ABRIGAR 70 
(SETENTA) LEITOS DE SOLTEIRO EM 
HOTEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM, FIRMANDO ENTRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL - SEMAS E A EMPRESA ELMA T. 
TEIXEIRA - ME. 

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, ELMA T. TEIXEIRA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na AVENIDA HENRIQUE GALUCIO, 1623, SANTA RITA, 
MACAPÁ-AP, CEP: 68906-570, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.140.404/0001-02, neste ato 
representado por ELMA TELES TEIXEIRA, brasileira, União Estável, Empresária, inscrita no CPF 
sob o n.º 608.133.932-72, portadora da cédula de identidade RG n.º 282230-DPTC/AP, a seguir 
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 36.01.000.019/2020 — 
Tesouro/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 o, 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 A 
enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇO 

1.1. Contratação de uma Empresa em caráter Emergencial especializada em prestação de 
serviços hospedagem, em imóvel hoteleiro, de 70 (setenta) leitos de solteiro, incluindo serviços de 
alimentação (café da manhã, almoço e jantar), limpeza do ambiente com fornecimento de 

produtos de limpeza coletiva, serviços de camareira com material de cama e mesa e com sala 

para equipe técnica, conforme discriminado no Processo Administrativo nº 36.01.000.019/2020 — 
Tesouro/SEMAS/PMM. 
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