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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
Anexo IX, do Decreto nO 3.010/2017 - PMM 

CHECK LlST - DISPENSA E INEXIGIBILlDADE 
LEGENDA: FL,=FOLHA - ASSINATURA= ASSINATURA LEGíVEL 

1. ABERTURA· CAPA DO PROCESS~:'ADMINISTRATIVO ." . ' .•.. Ft. • ~SINATURA 
Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e {.;W. ~ ~ .. 

enumerado (Art. 38, caput, da Lei n° 8.666/93). T' ~li'ttalhlllll/htls %/(Jei 
o~ Iret. do Oepart de Gestão Financeira 

Dec.reto nO 401/20/0 _P!, , 

2. UNTADA DE CHECK UST FL. A~g'OO'AruRA 
Juntar check list devidamente preenchido e com a indicação das folhas e L:r..s.L 'IíWii ~ 
iustificativas cabíveis, em cumprimento ao Decreto nO 3.010/2017 - PMM. 0'2- D,~II, II/llllS :!1aCle/ 

f< Olret. de Depan de Gestào Financeira .:>,3 Decreto nO 401//0?0 _PMM 

3. USTIFICATIVA , '. , .~-; ~~. : ":'~ . .,;. ; ~~-;.~ .. I··" Fl.·· ASSl I'MTYRA 
Solicitação/requisição do objeto e justificativa da necessidade de forma '()Io\ I~OZ~~ lJOrOt rú 
clara e sucinta, indicando a motivação (CF, Art.37, caput e art. 38, caput A ;(lorã~ de Po 'llcas SOC'~IS 
da Lei n.? 8.666/93). ~J,. Derrptn' 420 7020 PMM 

4. FUNDAMENTO LEGAL - .... ;>.. ",''-'- . FL. ASSINATURA 
IArt. 24. É dispensável a licitação: 

DE~tDJro~O Indicar a hipótese do Art. 24 e preenchimento dos requisitos do caso; 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 3!-\ b'OO"~.~·OOlI&~" em especial: indicar o Art. 25, caput ou o inciso específico e Decreto rf 4t1flO2O • PlII' 
preenchimento dos requisitos do caso. 

5. ESTUDO TÉCNICO E PRELIMINAR PARA SUBSIDIAR A FL. ASSINATURA 
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO '(OBRAS E SERViÇOS) 

- 
6. TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO FL. ASSINATURA 

PROJETO BASICO, aprovado, com identificação do responsável pela 
elaboração; 
ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS (se for o caso); 

~~~ Justificativa; 
DE TRINDADE ~ NASCIMENTO Finalidade pública; 

Objeto da contratação; 13 Cijxoo~~_ri:al·~U! 
Especificações (quantidade e qualidade); p. Decreto" 411flO2O. !li'" 
Prazo de execução (dias, meses, anos); 

)0\0 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. 

7. PROJETO EXECUTIVO (CASO DE OBRAS e SERViÇOS DE FL. ASSINATURA 
ENGENHARIA) Iil •• ': ': 

- - 
8. PLANILHA DE COMPOSiÇÃO "De cüsro (CASO DE SERViÇOS) FL. ASSINATURA 

.l 

6~ ~ :fr'~ 
9. RECURSO ORÇAMENTÁRIQ ~'1:ts'~~t::l;-!":'1'~k FL. ASSINATURA ,. .-. 

Previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas VfO- ~CMA ~(f- 
rubricas (arts. 7°, § 2°, 111, 14 e 38, caput, da Lei nO 8.666/93), ~~ ck Q~'Nl~~ 
consignando em declaração própria que não serão adquiridos bens ou o ~'" ~~ 
referido serviço de idêntico objeto no mesmo exercício financeiro. \)J..C.4ILJ/z.oto{(f'/l"" 

: . •• 
10. ~UTORIZAÇÃO DA A~!<>..~r~~!qj:~<iO~.r!r~~jf .. . ,,', ... \ im FL·.o .... AS$.I~ATl:)RA ~ . 

fA.utoriza~ão da autoridade com~etente ~ara a abertura d~ocesso (Art. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
Anexo IX, do Decreto nO 3.010/2017 - PMM 

CHECK LlST - DISPENSA E INEXIGIBILlDADE 
LEGENDA: FL.=FOlHA - ASSINATURA= ASSINATURA lEGíVEL - 

I' 
38, caput, da Lei n? 8.666/93). .~\. ~ônka ºna da ~lJVa mas 

~ ••.... de Asslt. Social 
11. REMESSA DOS AUTOS A COMISSAO ,DEiENFRENTAMENTO A CRISE FL. ft. ••• '_Ai[\IM 

Remessa dos autos à CEC para autorização (Decreto nO 0119/2017). \_ - 
12. ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE ;" - a FL. ASSINATURA 

Atestado de exclusividade expedido pela entidade competente, no caso da 
inexigibilidade de licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou _....., - gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo. 

13. COMPROVAÇAO DA INEXIGIBILIDADE FL. ASSINATURA 
Quando se tratar de hipótese de inexigibilidade do inciso 11, do Art. 25 da 
Lei n° 8.666/93, necessária à comprovação de: 1) serviço técnico 
especializado; 2) natureza singular do serviço; 3) notória especialização do 

._ - 
contratado. 

14. PARECER TECNICO .: - FL:.. ASSINAT'URA .: 

Justificativa da hipótese legal do caso concreto (caso de inexigibilidade). <---"' - 
15. EXAME DA ASSESSORIA JURIDICA INTERNA DO ORGAO FL. ASSINATURA 

iAnálise da minuta de contrato e seus anexos pela assessoria jurídica do 
1'13(1 Ô O Cl\a.Ço rt- órgão demandante; , -'&,."J., 

Se houver diligências, deve ser saneado antes da remessa à PROGEM. 
~~ 

A~~~éhC:d o . o3C'\S I ~2.0. l"t-"\t'I 

16 REMESSADOS AUTOS,A PROGEM FL {, ASSI,~T liA 
Remessa à PROGEM para cumprimento do Decreto n.? 2328/2010. 

"6~ ~/ tm r 
IFa6ncw Ifrn 17W~ ,~'Ves 

17. ATOS POSTERIORES a : "_ ~;'. " . FL. "" ••• aGl 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do Art. 17, e no inciso III e Dec. M~ 39( I mo . P.v..\f 
seguinte do Art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no Art. 25, 1 Q.Q.u. ~~~l'l'~lQ~ 
necessariamente justificadas ( ... ) deverão ser comunicados, dentro de 3 .!X:.sc~r.o ~~f'M"1 
dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa r- 

oficial, no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos. 
COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE SUPERIOR PARA RATIFICAÇÃO 
(PRAZO 3 DIAS); 
PUBLICAÇÃO NA IMPRESSA OFICIAL DO EXTRATO (5 DIAS); 
DESIGNAÇÃO DE FISCAL (Art. 67, CAPUT DA LEI N.O 8.666/93). 

18. NOTA DE EMPENHO PREVIA , Fl!.. ASSINATlJRA 

Ge~a~~ Juntar ao processo nota de empenho. l,ol..\ 
OIRti DO ~LA~~t~;~~~i~~D\ ' 

19. ASSINATURA DO CONTRATO FI!.. D 1... \'!Ág'gI1fAiURA 

No caso de pequenas compras nos termos do art. 24, inciso I e 11, que não 
, iquem consignadas responsabilidades posteriores, salvo as garantias do 

objeto ou serviço prestado, poderá o termo contratual ser substituído pela ~adBSilI'aj)ÍjJJ 
nota de empenho ou ordem de fornecimento ou serviço vide Art. 62, § 4° , Man. de AssIt. Soda) 
da Lei n". 8.666 de 1993. SEMAS 

. 0391/2020 - PMM 

20. PUBLlCAÇAO DO EXTRATO DO CONTRATO FL. ASSINATURA 

21. PORTARIA DESIGNAÇAO FISCAL FL. ASSINATURA 
Portaria de designação do fiscal do contrato e/ou comissão composta por Ct " ~ g,.-,,; 
no mínimo 03 (três) membros para recebimento do objeto. .u ' ':7;;": r ~ ia 

\,,/ 



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

MEMORANDO N° 088/2020 • Coord. de Pol. Sociais 1 SEMAS 

DA: 

PARA: 

MACAPÃ/AP, 01 DE JULHO DE 2020 

t:~::=iS/SEMAS ----- --------- - - --- .---- - - ~ 

I _ • _ _ _ _ __j I - ----I 
:SOLlCITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO ASSUNTO: 

Senhor(a) Secretário(a), 

[Coníorrne O que determina o Inciso V, do Art. 38 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, solicitamos a ABERTURA DE PROCESSOI 
ADMINISTRATIVO, objetivando atender as necessidade desta Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme quantitativo, objeto e, 

'justificativa discriminada abaixo: 

I~ 
~r- stação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja, 
'rnaqnética, para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, para os beneficiários indicados pela contratante durante o periodo de situação dei 
emergência de saúde pública declarada pela Lei Federal n° 13.979/2020, e decretos estaduais e municipais para o enfrentamento da pandemia decorrente dOI 

iCoronavirus (COVID-19). 
I 1____ _ _ 

IJUSTIFICA TlVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO , 

---- - -----~------~--'-----~----~--~--_._~---~~-_ .... 

---~-~-l 

Considerando a Portaria/MS n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando, ainda, o Decreto Legislativo n° 06/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2020, a 

ocorrência do estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia do COVD-19, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada 

por meio da mensagem n° 93, de 18 de março de 2020; 

Considerando o Decreto n° 1.692/2020-PMM, que declara situação de emergência no Município no Macapá para e resposta rápida à pandemia decorrente do 

Coronavirus (COVID-19), pelo prazo de 180 dias 

Considerando o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, de proteção da população em situação de 

vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19; 
~ 

.derando a Portaria Conjunta n° 1, de 2 de abril de 2020, que dispõe acerca da utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às 

demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e aprova nota técnica sobre a 

utilização dos recursos do Cofinanciamento Federal; 

Considerando o que dispõe o art. 8°, inciso V da portaria n° 369/2020-Ministerio da Cidadania, no tocante a aquisição de alimentos, ou outros itens básicos 

necessários que assegurem a proteção da população ou evitem a propagação da COVID-19; 

Considerando o que dispõe a Lei Municipal que regula o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em Macapá, Lei n° 2.343/2019 - PMM, em seu art. 

21, inciso V, o qual versa no seguinte sentido: "O SUAS afiança as seguintes seguranças, observadas as normas gerais: ( .. ) V - Apoio e Auxilio; 
Considerando que o recurso a ser utilizado por este auxilio é proveniente de Emenda Impositiva da Bancada Federal do Amapá no Fundo Nacional dei 

.Assistência Social- FNAS, destinados a ações provenientes de políticas públicas socioassistencial voltadas para o combate a propagação da COVID-19 em 
.Macapá; 

Considerando que a referida despesa fora aprovada no órgão de controle social da assistência social, Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 01 , 
qual aprovou, por unanimidade, a utilização do referido recurso para, dentre outras coisas, a concessão de auxilio alimentação por meio de cartão magnético; , 
Considerando, ainda, consulta feita ao Tribunal de Contas da União - TCU, Seccional Regional no Amapá, na pessoa do seu Secretário, o Senhor EDEM' , 
MENDES TERRA JUNIOR, que formula entendimento não haver irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos de emendas de bancada' 

impositiva, alocada no Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, em programa socioassistencial de segurança alimentar, por meio de cartão magnético 

pessoal e intransferivel, a usuários do Sistema Único de Assistência Social- SUAS; 
, Diante do exporto, solicita-se contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada na prestação de serviços de administração de beneficio dei 

auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética na aquisição de gêneros alimentícios. 

- - - - - ------ --_._----- 



m 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL • SEMAS/PMM 
GABINETE DA SECRETARIA 

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, 

ROZA~ CORDEIRO 
COORDENADORA DE POLITICAS SOCIAIS - CPS 

Decreto nO 420/2020-PMM 

CAMPO DESTINADO A DECISAo DO GESTOR (Ordonador do Do.po.a) 

. sim aprovo a presente solicitação e encaminho ao DóF para abertura de processo e demais providências 
( ) não aprovo a presente solicitação e encaminho ao para que tome conhecimento do indeferimento, 
considerando as razões as seguintes razões: _ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/MACAPÁ 

RUA CÂNDIDO MENDES, 41 - Centro CEP: 68906-010 I 
cmasdemacapa@gmail.com 

RESOLUÇÃO CMAS N° 12 DE 25 DE JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre a Aprovação da Redistribuição 
de valores do Plano Municipal da Assistência 
Social de Enfrentamento ao COVID -19 a 
serem executados com recursos oriundos da 
Emenda de Bancada Federal no Município de 
Macapá. 

o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMAS, em 
reunião extraordinária realizada no dia 24 de junho de 2020 e no uso das 
competências e atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 30 da Lei nO 
2.343/2019 - PMM. 

CONSIDERANDO a Resolução n° 12, de 17 de Novembro de 2016 do 
Conselho Estadual de Assistência Social- CEAS/AP, que dispõe sobre critérios 
e orientações para a regulamentação da provisão dos Benefícios Eventuais no 
âmbito da política pública de Assistência Social no Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO a lei nO 13.979/2020, que trata sobre as medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do COVID-19 responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO o Art. 3° do Decreto nO 10.282, de 20 de março de 2020 
onde diz que deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços 
públicos e atividades essenciais a que se refere o § 10. São serviços públicos e 
atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, assirn 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; 



CONSIDERANDO a Resolução n° 07/2020 do Conselho municipal 
Assistência Social - CMAS que dispõe sobre os critérios e Orientações para a 
concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política pública da Assistência 
Social no Município de Macapá 

RESOLVE: 

Artigo 1° ~ Aprova a Redistribuição de valores do Plano Municipal da 
Assistência Social de Enfrentamento ao COVID -19, antes aprovado em 
reunião extraordinária do CMAS através da Resolução nO 09 de 19 de maio 2020, 
e tem corno objetivo atender, com serviços, programas e benefícios eventuais, a 
população em situação de vulnerabilidade, a fim de amenizar os impactos 
inerentes ao contágio do Covid-19 no município de Macapá, conforme planilha 
anexo. 

Artigo 2° - O custeio das atividades dar-se-à por meio de valores a serem 
transferidos ao município de Macapá, através de Emenda de Bancada Federal, 
que perfazem o montante de R$ 19.138.597,00 (dezenove milhões, cento e 
trinta e oi mil, quinhentos e noventa e sete reais). 

Artigo 3° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Dê ciência e publique-se. 

CONFERE COM 
ORIGINAL 
Em o~ I o~ I t9OJ<) 
~JMPÀ.o ~o f<o~ 
l)",nAl- o o 
"""V ~ IV 30 =t - J.O;;)Q I P M .t.( 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP Á 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/MACAPÁ 

COMISSÃO DE FINANCIAMENTO - CMAS/MCP 

PARECER N° 00812020 - CF/CMAS/MCP 

L Relatório 

Cuida o presente de reanalisar o Plano de Ação apresentado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Macapá, tendo em vista tratar de recursos propensos à 

transferência fundo a fundo, obtidos através de Emenda de Bancada Federal (Amapá) do 

Congresso. acional, com o escopo ele atender demandas erncrgenciais relativas ao contexto 

de enfrcntamcnto à pandcrnia do novo Coronavírus (COVID-19). 

2. Análise Técnica 

No dossiê apresentado pela Secretaria ele Assistência Social, além da formalização 

da justificativa para aplicação do recurso, constam como objetivos do plano de ação: 

atender, com serviços, programas e benefícios eventuais, a população em situação de 

vulnerabilidadc, é1 fim de amenizar os impactos inerentes ao contágio do Covid-19 no 

município de Macapá c, para tanto, haverá: 

.1) Realizar a doação ele vale alimentação, em formato de cartão 

magnético, às famílias cadastradas no CadÚnico, que foram afetadas 

diretamente e indiretamente com o COVID-19, que tenham cnanças 

matriculadas na rede de ensino municipal. Sendo lU 150,00 (cento e 

cinqucnta reais) por família. 

b) Atender famílias em vulnerabilidade social no Município ele 

Macapá COI11 benefícios eventuais, regulamentados pela lei n° 2.343/2019- 

PMM, e resoluções elo Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS; 

COf\!FERE COM! 
ORIGINAL 
Em o s I o 1- I ~ ~ 
j~juYlgl,àb~. f)w~ 
Dtw Lo ~ ~ 'l I se ~ - I( t-\ I\'\. ••. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/MACAP;\_ 

c) - Atender, por meio de Central Contact Center - CALL CENTER, os 

beneficíários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, com 

atualização e 110VOS cadastros, conforme regulamento elo Ministério ela 
Cidadania; 

d) - Realizar a reforma de equipamentos socioassistenciais, em especial, o 

Complexo Macapá Criança e o CRAS CÉU das ARTES. 

e) - Realizar acompanhamento ele adolescentes e jovens em medida 

socioeducativa e que são atendidos pelos Centro de Referência 

Especializado da Assistência Socíal- CREAS, 

o custeio das atividades supra descritas dar-se-á por meio de valores a serem 

transferidos ao município de Macapá, através de Emenda de Bancada Federal, que 

perfazem o montante de R$ 19.138.597,00 (dezenove milhões, cento e trinta e ai mil, 

quinhentos e noventa e sete reais), sendo a proposta de distribuição de financiamento 

daquelas na da seguinte forma: 

RESUMO SINTltTlCO 

CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO 

benefícios ","""".1 OBJETO: Atender tamüías em vulnerabilidade social no Município ele Macapá com 
regulamentados pela lei n° 2343/20 19-PMM, e resoluções do Conselho Municipal ele Assistência Social - CM/\S. 

PUBLICO ALVO: Atender 50 mil famílias em situação de vulncrabilidade social, em decorrência do COVID-19, 
com vale alimentação, a ser distribuído em forma de cartão/vouchcr/ticket alimentação. 

VALOR TOTAL: R$15.000.000,UO Quinze milhões de reais. 

ITE BENEFÍCIO QUANTIDADE PERto DO VALOR POR VALOR TOTAL DE (MESES) FAMiLlA M BENEFíCIOS 

I CARTÃO DE 50.000 2 R$ 150,00 R$15,000.000,00 
ALIMENTAÇÃO 

TOTAL R$15.000.000,OO 

CONFERE COM 
ORIGINAL 
Em Q). I..2D 'dDóD 

@hrOOo~ f:qn~ 
.PW1fIó 'J~1 I J<Jb - fiA.< ~ 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 12/2020-CMAS 

RESUMO SINTÉTICO 

CARTÃO V ALE ALIMENTAÇÃO 

OBJETO: Atender famílias em vulnerabilidadc social no Município de Macapá com 
benefícios eventuais, regulamentados pela lei n° 2343/20l9-PMM, e resoluções do 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

PUBLICO ALVO: Atender 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, em 
decorrência do COVlD-19, COI11 vale alimentação, a ser distribuído em forma de 
carião/vouc her/tickei aI imentação. 

VALOR TOTAL: RS 15.000.000,00 Quinze milhões de reais. 

ITE BENEFÍCIO QUANTIDAl) PERÍOD VALOR VALOR 
M EDE O POR TOTAL 

BENEFÍCIOS (MESES :FAMÍLI 
) A 

1 CARTÃO DE 2 R$ R$ /\.1 ,IMENTAÇA 
O 50.000 150,00 15.000.000,0 

O 
R$ 

TOTAL 15.000.00,00 

OUTRAS DESPESAS A SEREM REALIZADAS 

r----- -----r-----.---,-- 
BENRFÍCIOS ". 

EVENTUAIS (KIT QUAN 1 IDADE 
DE 

BEBE, CESTA BENEFÍCIOS 
BÁSICA E VALE 
___ Gj~ __ 
I K1T BEBE 
i 
I , 
i VALE GAS 

I 
R$I 

1.648.750,00 

CESTA BÁSICA 

__ ~. 1. ~ _ 

6 R$ 354,50 RS 
531.750,00 

R$ 
178.000,00 

R$ 
84.000,00 

R$ , 
855.000,00 I 

360.004~ ----.------------------~----- 

PERÍODO VALOR 
(MES.ES) POR 

FAMÍLIA 

1500 

2000 6 R$ 89,00 

ALUGUKL SOCIAL 40 6 R$ 350,00 

-t500 6 R$ 190,00 
L . 
I SERVIÇO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL 

LCENTE~~~~_~OO) 

CONFERE COi\.1 
ORIGIN,ô.L 
Em 0\ I_~.!.l ~~ 
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I AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO R$l 
INDIVIDUAL - EPI 

279.842,62 
REFORMA DOCOMPLEXO MACAP Á CRIANÇA R$ 

750.000..1.00 
REFORMA DO CRAS CÉU DAS ARTES R$ 

250.000,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM R$ 
REALIZAR CURSOS E MONITORAMENTO PARA 850.000,00 
ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATJVA E 
LIBERDADE ASSISTIDA - 

C:====T~O~T=AL==~~====~~II==========R$=1=9.=13=8.5=9=7,O~ª1 
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OUTRAS DESPESAS A SEREM REALIZADAS 

I Bl~~;EFÍCIOS ~~ENTUAIS (KJT 
QUANTIDADE I PER~DO VALOR POR ! BEBE, CESTA BÁSICA E VALE R$ 1.648.750,00 b GÁS) 
DE BENEFÍCIOS (MESES) FAMÍLIA 

I KI I BEBE 1500 6 R$ 354,50 RS 531.750,00 
I 

I VALE GÁS 2000 6 H$ 89,00 RS 178.000,00 
! ALUGUt:L SOCIAL 40 6 R$ 350,00 R$ 84.000,00 
CESTA BAslCA 4500 6 R$ 190,00 ns 855.000,00 
SERViÇO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CAL L CENTER + 0800) I 

RS 360.004,38 

I AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDlVIDOAL. EPI R$ 279.842,62 

REFORMA DOCOMPLEXO MACA PÁ CRIANÇA 
-- 

R$ 750.000,00 

REFORMA DO eRAS csu DAS ARTES R$ 250.000,00 -- 
CONTRATAÇÃO DE l~MPRESA ESPECIALIZADA EM REALlZAR CURSOS E R$ 850.000,00 
MONITORAMENTO PARA ADOLESCENTES EM MEDiDA 
SOCIOEDUCATTVA E LIBERDADE ASSISTIDA -- 

TOTAL IC R$ 19.138.597,oql 

Nesse sentido. considerando o contexto de exceção que se vive, ações articuladas 

entre os entes federativos silo necessárias, dentre outros, com o escopo de prestar 

assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade, disponibilizando o complexo 

de serviços ora apresentados como ação de cnírentarnento de emergência de importância 

internacional, nacional c local decorrentes da Pandernia do COVID-19. 

Eis que exsurgc a necessidade de organizar com urgência, através do Plano 

rcaprcscntado, as ações relati vas aos recursos provenientes da Emenda de Bancada Federal 

quc serão transferidos ao município de Macapá, tendo em vista, inclusive, as 

recomendações do Ministériu da Cidadania para a adequação dos dispêndios pretendidos 

apresentados na primeira versão do Plano de Aplicação e que agora constam ajustados e 

reorganizados. 



PREFEITURA MUNICll)AL DE MACAPÁ 
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3. Conclusão 

Por todo o exposto, a Comissão converge em entendimento com as informações 

prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e apresenta parecer favorável à 

apresentação da nova proposta do Plano de Aplicação dos recursos para o enfrcntamento à 

pandernia do novo Covid-19. 

Macapá, 24 de junho de 2020. 

Final ciamcnro/Parecerista 
Conselhe 1'0 do CMAS/MACAPÁ 

ANTÔNIO CARLOS mAS DO 
ROSÁRIO 

Membro da Comissão de linnnciamenro 
Conselheiro do CMAS/iVI/\CAPÁ 

J !/rt! ~ 
J.g~:l{S/ti 1 ~,NIll.tE 

<, MpNTEIRO r 
Coordenador daComissão de Financiamento 

Conselheiro do CMAS/MACAPÁ 

MARIA IV ANETE CAMPOS MENDES 
Membro ela Comissão de Financiamento 

Conselheira do CMAS/MACAPÁ 
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3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE MACAPÁ 

Ata ele Ordem do dia 24 de junho de 2020 
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1 ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

2 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPÁ, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 

3 2020. 

4 Aos vinte e quatro dia do mês de junho do ano de 2020, às 10:30h (dez horas e 

5 trinta minutos) na sala de reuniões da Secretaria de Assistência Social - SEMAS, 

6 situada na avenida Coaracy Nunes, número oitocentos e oitenta e sete, bairro 

7 Central, com convocação através do Presidente do Conselho Municipal de 

8 Assistência Social - CMAS, teve início a 3a Reunião Extraordinária com a seguinte 

9 ordem do dia; Pauta 1) Redistribuíção de valores no Plano Municipal de 

10 enfrentamento ao COVID-19 a serem executados com resursos oriundos da 

11 Bancada Federal: Assistência Social Estavam presentes os (as) Conselheiros 

12 (as) através de Teleconferência: Jefferson Manoel Valente Monteiro, conselheiro 

13 Titular representante da SEMAS e Presidente do CMAS; Antônia do Socorro Dias 

14 Maciel conselheira suplente representante da SEMAS; Solange Pereira do 

IS Livramento, Conselheira Titular representante da SEMED; Líníkek Gabriel Lima da 

16 Silva conselheiro titular representante da SEMPLA; Christiane Souza Ribeiro Farias 

17 consetheira suplente representante do IMPROIR; Livaneite Góes Pereira, 

18 representante na condição de titularidade do CRESS; Custódio Dias de Almeida 

19 conselheiro Titular representante da MEAP; l.ucimar do Vale da Costa conselheira 

20 na condição de Titularidade representante da Associação Educadora São 

21 Francisco de Assis; Uaci Moraes Caldas conselheiro Titular representante do 

22 SINDSEAP. Estavam presentes também, Mônica Cristina da silva Dias Secretária 

23 da SEMAS e Max Douglas Yataco Subsecretário da SEMAS. O Presidente 

24 ,Jefferson Monteiro inicia a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e 

25 adiante passa a palavra a Secretária de Assistência Social Mônica Cristina da Silva 

26 Dias que cumprimenta os conselheiros falando que foi realizado algumas alterações 

RUA CANDIDO MENDES, 41·CENTRO/CEP: 68906-010- MACAPÁ-AP 

cmaSdemaCapa@gmaiI.C?--- 

CONFERE C·OiV 
ORIGIN L 
Em ()) / 01- I ~~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
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27 no Plano Municipal de enfrentamento ao COVID-por recomendação do Ministério 

28 da Cidadania de não poder ser realizado a proposta de transferência renda para 

29 pessoa física conforme foi apresentado na reunião passada ao Conselho Municipal 

30 de Assistência Social - CMAS Em reunião com alguns secretários e representantes 

31 do Tribunal de Contas da União - TCU foi discutida a possibilidade de fazer que 

32 este recurso seja destinado para a Segurança Alimentar com retiradas de cestas 

............. 33 básicas, dessa forma seriam adquiridas 50 mil cestas básicas conforme consta no 

34 referido Plano cada cesta seria no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

35 parcelada em 2 (duas) vezes. Neste sentindo por esta proposta gerar uma grande 

36 logistica além da fiscalização na qualidade do produto entre outras, foi sugerido uma 

37 nova forma de entrega das cestas através de Cartão Vale Alimentação para que as 

38 famílias façam a retira nos mercantis, atacadões e supermercados que serão 

39 credenciados, esta modalidade foi a mais viável para o Tribunal de Contas que por 

40 sua vez orientou a secretaria a realizar mecanismos de fiscalização e controle desta 

41 retirada de alimentos, a Secretária Mônica Dias explica ainda que será feito um 

42 decreto onde serão estabelecidos os itens que podem ser retirados, quem poderá 

43 retirar, como será fiscalizado os estabelecimentos, as penalizações para quem não 

44 cumprir, entre outras. O público alvo deste vale alimentação serão as famílias com 

alunos matriculados na rede municipal de ensino e as prioridades que são: idosos, 45 

46 mulheres chefes de família e outras categorias como mototaxistas, taxistas e 

47 camelôs e como forma de segurança a Gestão é necessário que todas essas 

48 Iarnilias estejam cadastradas no CadÚnico. O Subsecretário Max Yataco explica 

49 que foram realizadas algumas alterações mais ainda sim permanece o mesmo valor 

50 no Plano de Enfrentamento ao COVIO--19 no qual descreve a execução do recurso 

51 proveniente de bancada que corresponde a R$ 19.138.597,00 (dezenove milhões 

52 cento e trinta e oito mil e quinhentos e noventa e sete reais) dado como crédito 
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S3 extraordinário dentro do Fundo Nacional de Assistência Social para transferência 

dentro do Município de Macapá. E durante a discussão de formulação do referido 

Plano, o Ministério da Cidadania formulou o entendimento através da Portaria nO 

369 de 29 de abril de 2020 e Portaria nO 385 de 13 de maio de 2020 que era vedado 

a transferência para Pessoa Física deste recurso extraordinário pelo o 

entendimento através do Tribunal de Contas da União ele que essas familias que 

poderão receber o auxilio emergencial do governo federal já estavam 

contempladas, neste contexto o Subsecretário ressalta que a realidade do municipio 

de Macapá é um pouco diferente por existir muitas famílias que ainda não 

receberam nenhum tipo de benefício federal, estadual ou municipal. A intenção é 

alcançar estas famílias através do Vale Alimentação principalmente as que 

possuem crianças com idade escolar, por esse motivo foi reformulado o Plano de 

Enfretamento ao COVID-19 já aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência 

Social-CMAS e submetemos para uma nova aprovação onde o referido Plano trata 

exclusivamente dos 4 eixos elencados que são: EIXO I - Auxílio Alimentação que 

anteriormente era Transferência Direta de Renda que foi vedado pelo Ministério da 

Cidadania; EIXO II - benefícios Eventuais; Eixo 111 - Tecnologia e Informação e 
EIXO IV -Recursos Humanos. Explica ainda que o fundamentação na utilização 

deste recurso para apoio ao auxílio é através do Artigo 21 da Lei Municipal nO 

2.343/201 9 que organiza 3 Política de Assistência Social do Município de Macapà, 

esse recurso atenderá 50 mil famílias com o benefício de R$ 150,00 (cento e 

Ginquenta reais) por família no período de 2 meses. O Subsecretário Max Yataco 

destaca que objetivo é atender famílias que estão em vulnerabilidade social em 

decorrência do COVID-19 com auxílio alirnentação que será distribuído em forma 

de cartão. Os benefícios eventuais continuam em atendimentos, fundamentado pelo 

Artigo 41 da Lei do SUAS, são eles auxílio alimentação, auxílio gás e auxilio 
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79 moradia, a título de informação ressalta aos conselheiros que o auxílio funeral 

80 também foi vedado pelo Ministério da Cidadania ficando esta demanda ;:3 cargo dos 

81 municípios. Dentro dos benefícios eventuais são pretendidos atender 1.500 cestas 

82 básicas, 1.500 kits bebê, 2.000 vale gás e 40 aluguéis Sociais, destaca que nos 

83 aluguéis, é importante salutar que serão atendidas as tarnílias que tem o perfil e que 

84 estavam hospedadas no hotel onde estavam as pessoas em situação de rua. Dentro 

85 do EIXO 3 - Tecnologia da Informação está a implementação Central Contact 

86 Center - CALL CENTER, os beneficiários do Programa Bolsa Familia e do Cadastro 

87 Único. com atualização e novos cadastros que já está em funcionamento sendo 

88 executado com recurso do IGD/PBF e o acompanhamento de adolescentes em 

89 cumprimento de medida socioeducativa e liberdade assistida, seria uma forma de 

90 fazer o acompanhamento desses jovens por não estar sendo acompanhados pelo 

91 Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS pois suas 

92 atividades estão suspensas as atividades da Vara da Infância e da juventude 

93 também estão suspensas, sendo assim a idéia é criar um sistema de monitoramento 

94 através de aplicativo de celular ou tablete para ser disponibilizado cursos 

95 profissionalizantes para fazer o acompanhamento diário desses jovens e isso já foi 

dialogado com o Juiz Escleplades. e vamos analisar uma forma de 

97 acompanhamento pela Vara ela Infância e Juventude e Promotoria da Juventude de 

98 Macapá No EIXO IV- De recursos pretendemos Realizar a aquisição de 

99 Equipamento de Proteção Individual - EPI para os profissionais da linha de frente 

100 ela assisténcia social e a Reforma do Complexo Macapá Criança e CRAS CEU DAS 

1.01. ARTES, antes pretendíamos fazer a reforma da casa Abrigo e hoje ternos o objetivo 

102 de fazer 8. reforrna elo complexo Macapá Criança como um todo, o SubS8cI'etário 

103 Max Yataco conclui convidando o conselho a realizar a fiscalização da execução 

104 deste recurso. Adiante passa a palavra ao Presidente Jefferson Monteiro que 

crT1(1f.;dernacapa@gmail.com 
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105 submete o Plano para contribuições dos conselheiros, em seguida a Conselheira 

106 Solange Pereira do Livramento representante da SEMED, ressalta que tem que ser 

107 bem esclarecido a comunidade sobre como vai funcionar o benettcio do Vale 

108 alimentação assim como os critérios estabelecidos para receber este beneficio. Em 

109 resposta o Subsecretário diz que haverá um Decreto que vai regulamentar essa 

110 ação, onde estará os critérios, os locais credenciados, os alimentos permitidos, a 

111 fiscalização, acompanhamentos e penalidades. Em seguida o Presidente Jefferson 

112 Monteiro sugere que as Portarias mencionadas junto com a justificativa e o novo 

113 Plano com a redistribuição de Valores Sejam encaminhadas ao CMAS para 

114 comprovar o porque da mudança, solicitou ainda os relatórios das entregas das 

115 cestas básicas que estão sendo realizados pela SEMAS, em resposta o 

116 Subsecretario Max Yataco fala. que todo mês é publicado a entrega de cestas 

117 básicas no site da transparência da Prefeitura de Macapá mas se compromete 

118 encaminhar os relatórios para o CIv1AS. E ainda ressalta que em decorrência do ano 

119 eleitoral, há um prazo para ser efetivado e finaliza no dia 03 de julho de 2020 para 

120 que o Ministério da Cidadania realize a transferência em conta, mas antes o 

121 conselho tem que deliberar no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias 

122 Fundo ;:j Fundo - SIGTV caso for aprovado a reforrnulação do referido Plano. Em 

123 seguida o Presidente submete ao Pleno (:; os conselheiros aprovam pOI' 

124 unanimidade. O Presidente Jefferson Monteiro finaliza a reunião as 'I 1 ·10h e nao 

125 havendo mais manifestação ou questões a tratar, eu, Cynthia Keliane Rodrigues 

126 Silva Secretária Executiva do CMAS secretariei e Lavrei a presente Ata qUE:, lida e 

127 aprovada pelos presentes, foi assinada pela Secretária Executiva e o Presiciente do 

128 CMAS. 

129 Macapá - Ap, 24 de junho de 2020. 

130 Presidente do CMAS 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Eu, Jcffcrson Mnnocl Valente Montciro, CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE do conselho de assistênciu social MUNICIPAL de (a, o) MACAPA-,\P, tendo 
sob minha responsabilidade o prccuchimcuto do parecer do conselho de assistência social no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SICiTV, 
confirmo que: 

• O objeto da programação de número 1(,0030320200001 pura Enírentamento do eOVIO no SUAS, foi aprovado pelo conselho de assistência social 
na reunião do 24!06i2020 conforme registro constante da ata de n- <1 0\1 da resolução de n" 12. de 25/06/2020 e corresponde ao conteúdo submetido li 
apreciação do conselho c respectiva decisão. 

Afirmo ainda, que estou ciente de que a ata da reunião citada neste Termo deverá ser mantida em arquivo pelo prazo mínimo de até 10 anos após a 
aprovnçüo da prcstaçào de contas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, conforme dispõe o art. RI> da portaria MDS n" 124, de 29 de junho de 2017.e 
disponível para consulta por servidores do Ministério da Cidadania, órgãos de controle inlC1110 do Poder Executivo Federal e externo da União c outros que, 
por razão justificada. tenham a necessidade de consulta-Ia. 

DECLARO que :\5 inlormaçóes constantes neste Termo furam por mim prestadas sob inteira expressão da verdade, são exatas, legitimas e de minha inteira 
responsabilidade, pelas quuis I\1C comprometo nos termos da lei, podendo ser disponibilizadas de forma transparente, em formato aberto, para conhecimento 
da sociedade 

!\Oi1\C: Jclfcrson Mannel Valente Montciro 

(.'1'1': ! 5H.XI2.lJ('~-4~ 

Cargo. CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE 

Assinatura eletrônica: I O.131.2.1-158R I 296249-250Ó2020-083X59 

Data do aceite' do termo: 25106/2020 
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PREFEITURA DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1 APRESENTAÇÃO 

1.1 DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE PROPONENTE: 

NOME DA ENTIDADE: Secretária Municipal de Assistência Social 

CNPJ: 05.995.766/0001-77 

ENDEREÇO; Av. Coaraci Nunes, 887 - Central 

CIDADE: Macapá-AP 

CEP: 68900-0'10 

TELEFONE: (96) 98802-9163; 

EMAIL: semastgab.pmm@Q_utlook.com ; 

1.2 DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL: 

NOME: MONICA CRISTINA DA SILVA DIAS 

RG: 011817 Órgão Expedidor: SSP/ AP D.Exp.: 12. 10. 2000 
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CPF: 327,716.142-00 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua General Rondom, 302, Julião Ramos 

CIDADE: Macapá-AP CEP: 68.900-000 

TELEFONE: (96) 99198-5887 

1.3 RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO: 

NOME: MAX DOUGLAS FREITAS YATACO 

RG: 383599 Órgão expedidor: SSP/AP 

CPF: 909.944.422-20 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 2a TRAV. DOS TUPIS, 29, MUCA 

D.Exp.: 17/08/2012 

Cidade: MACAPÁ 

Telefone: (96) 98120-1387 

E-mail: max.yataco@hotrnail.com 

CEP: 68902-285 

Formação profissional: Graduado em Relações Internacionais. 

1.4. INFORMAÇÕES DO PLANO. 

OBJETO: Atender, com serviços. programas e benefícios 

população em situação de vulnerabilidade, a fim de amenizar os impactos 

inerentes ao contagio do Coronavírus no município de Macapá. 
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PREFEITURA DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PUBLICO ALVO: Pessoas em situação de vulnerabilidade social no município 
de Macapá. 

VALOR: R$ 19.138.597,00 (dezenove milhões, cento e trinta e oito mil, 
quinhentos e noventa e sete reais). 
DURAÇAO: 6 meses. 

2 INTRODUÇÃO 

Nos últimos meses, o mundo tem presenciado um surto de contaminação 

de pessoas pelo Novo Coronavírus. A Organização Mundial da Saúde - OMS, 

elevou, no último dia 11 de março de 2020, o estado de contaminação pelo 
COVID -19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), a patamares 

pandêmicos. 

No Brasil, o número de infectados com este vírus só vem aumentando. 

Segundo o Ministério da Saúde, em boletim informativo no dia 22 de junho de 

2020, 1.111.348 pessoas já foram contaminados pelo novo Coronavírus, sendo, 

51.407 vítimas fatais por esta doença em solo brasileiro. 

No Estado do Amapá, até o último boletim informado pela 
Superintendência em Vigilância em Saúde - SVS, foi confirmado 24.682 casos 
de pessoa infectadas com o novo Coronavírus. tendo 372 vítimas fatais. Só no 
Município de Macapá, 11184 descartados, 11943 casos confirmado, e 229 óbitos 

confirmados. 
Neste cenário, a principal medida apresentada pelos gestores em saúde, 

para conter a proliferação do vírus, é o isolamento social, tendo as pessoas que 

evitarem qualquer contato pessoal umas com as outras. 
Devido a inexistência de tratamento eficaz na cura do novo coronavirús a 

quarentena tem um papel central a fim de conter a propagação do vírus, 

evitando, com isso, a superlotação dos hospitais. 
O Governo do Estado do Amapá, em conjunto com a Prefeitura de 

Macapá, tem aumentado a conscientização da população sobre os riscos de 
circulação humana em espaços públicos e privados, objetivando, assim, reduzir 

os número de casos possíveis. 
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PREFEITURA DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A assistência social tem um papel fundamental à frente deste cenário. 

Diversos são os motivos que levam o cidadão a "furar" a quarentena, desde 

sobrevivência, quando se trata de conseguir recursos para dar sustento à família, 

até a dificuldade de ficar em casa, por questões emocionais, como a ansiedade. 

Neste sentido, mostra-se urgente a elaboração de um Plano Municipal de 

Enfrentamento ao COVID-19 da Assistência Social, elencando recursos 
financeiros, humanos, materiais e congêneres, a fim de enfrentar os principais 

impactos gerados por esta pandemia, assim como, começar a trabalhar os 
esforços de saída deste momento delicado da história mundial. 

3 JUSTIFICATIVA 

A pandemia do COVID-19 pode afetar gravemente a plena vigência dos 

direitos humanos da população, devido os sérios riscos para vida, saúde e 

integridade pessoal, assim como, impacta, sobremaneira, a sociedade em geral, 

em especial os grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

O Amapá é um dos estados federados mais pobres do Brasil, 
caracterizado por profundas desigualdades sociais, onde a pobreza e a pobreza 

extrema constituem um problema transversal do Estado. A insegurança 

alimentar, as situações de contaminação ambiental e a falta de moradia digna, 

contribuem para agravar este cenário. 
Neste contexto, a grave crise pandêmica supõe desafios ainda maiores 

aos municípios amapaenses, tanto em termos de políticas públicas e medidas 
sanitárias, corno em capacidade de desenvolvimento econômico, que permita 

colocar em funcionamento medidas de atenção e contenção que resultam 

urgentes e necessárias soluções efetivas de proteção as populações em 

situações mais vulneráveis. 

Neste sentido, o Governo Federal, por meio do Congresso Nacional, 

reconheceu, no último dia 20 de março de 2020, a ocorrência de Estado de 

Calamidade Pública decorrente do contagio do novo coronavirus (SARS-COV- 

2), conhecido como COVID-19. Nos âmbitos estadual e municipal, Governo do 

Amapá e Prefeitura de Macapá, editaram instrumentos normativos idê~ONFERE COM 
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PREFEITURA DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

fim de decretar estado de calamidade pública, imposta aos seus jurisdicionados. 

por conta da crise pandêmica do coronavirus. 

É mister elucidar, que o Governo Federal sancionou lei n013.979/2020, 

de que trata sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo 

surto de 2019, ato continuo, regulou o instrumento legal por meio do decreto nO 

10.282 de 20 de março de 2020, o qual elenca, no inciso II do §1 ° do Ari. 3°, 

assistência social como serviço público e atividade essencial indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

Destarte, reforçarmos que os atendimentos realizados pela Política 

Pública de Assistência Social em âmbito deste Plano deverão priorizar o seguinte 

público alvo: Mulheres chefe de família, famílias com composição numerosa de 

filhos, pessoas idosas ou que possuam idosos em seu núcleo familiar, pessoas 

com deficiência ou que possuam Pessoas com Deficiência no núcleo familiar, e 

Famílias que apresentam casos positivos para o Covid - 19. 

É neste contexto, que se busca, com esse plano, atender as necessidades 

emergentes dos cidadãos macapaenses, com serviços socioassistenciais, 

benefícios eventuais, atendimento aos programas de transferência de renda, 

entre outros, garantindo, assim, mesmo em tempos difíceis, os direitos humanos 

mínimos para uma vida digna. 

4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS GERAIS: Atender, com serviços, programas e beneficios 

eventuais, a população em situação de vulnerabilidade, a fim de amenizar os 

impactos inerentes ao contagio do Coronavirus no município de Macapá. 

4.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS: 

I - Realizar a doação de vale alimentação, em formato de cartão magnético, às 

famílias cadastradas no CadÚnico, que foram afetadas diretamente e 

indiretamente com o COVID-19, que tenham crianças matriculadas na rede de 

ensino municipal. Sendo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por família. 
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PREFEITURA DE MACAPÂ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

II - Atender famílias em vulnerabilidade social no Municipio de Macapá com 

beneficias eventuais, regulamentados pela lei nO 2.343/2019-PMM, e resoluções 

do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

111 - Atender, por meio de Central Contact Center - CAL L CENTER, os 

beneficiários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, com atualização 

e novos cadastros, conforme regulamento do Ministério da Cidadania; 

IV - Realizar a reforma de equipamentos socioassistenciais, em especial, o 

Complexo Macapá Criança e o CRAS CÉU das ARTES. 

V - Realizar acompanhamento de adolescentes e jovens em medida 

socioeducativa e que são atendidos pelos Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social- CREAS. 

5. EIXOS. 

O presente plano será dividido em 4 eixos de execução, sendo: Eixo I - 

Auxilio Alimentação; Eixo II - Benefícios Eventuais; Eixo 111 - Tecnologia e 

Informação; e Eixo IV - Recursos Humanos. 

5.1. EIXO I - Auxilio Alimentação. 

Antes de entrar, de fato nas ações do eixo, é salutar trazer à tona o 

conceito de vulnerabilidade empregado neste momento, este sendo a qualidade 

de vulnerável (que é susceptível de ser exposto a danos físicos ou morais devido 

à sua fragilidade). O conceito pode ser aplicado a uma pessoa ou a um grupo 

social conforme a sua capacidade de prevenir, de resistir e de contornar 

potenciais impactos. As pessoas vulneráveis são aquelas que, por diversas 

razões, não têm essa capacidade desenvolvida e que, por conseguinte, se 

encontram em situação de risco. 

Por conseguinte, é importante trazer à baila que a Lei Municipal nO 

2.343/2019, que dispõe sobre a organização da política e do sistema único de 

assistência social do município de Macapá, institui o seguinte: 

Art. 21. O SUAS afiança as seguintes seguranças, 

observadas as normas gerais: I Acolhida; II Renda; III 

convívio ou convivência familiar, comunitária e social; IV 

desenvolvimento de autonomia; V apoio e xuxíuo 
CONFERE COM 
OR~GINAL 
Em \) \ I \)-:r I ~d>D 

Página 7 de 20 



~ rtu ~~)) 
PREFEITURA DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(Grifo nosso) 

Neste sentido, e com base no exposto, o que se busca nada mais é do 

que o atendimento ás famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 

temporária, em decorrência da situação de calamidade pública, decretada pelos 

inúmeros instrumentos legais, aqui elencados, decorrente do avanço do contágio 

do COVI0-19, com benefício de auxílio alimentação às famílias, por meio de 

cartão magnético, a fim de garantir a segurança alimentar a estes. 

Insta dizer, ainda, que o auxílio a que se fala será realizado por meio de 

cartão magnético em nome do titular e responsável familiar, com objetivo 

exclusivo de aquisição de alimentos em postos credenciados, como miniboxes, 

supermercados, hipermercados, mercadinhos e congêneres. 

Dito isto, busca-se com este eixo, realizar a auxilio alimentação às famílias 

afetadas socialmente e economicamente pelos impactos do COVID-19. 

Dividiremos este eixo em duas grandes ações. 

Esta ação visa o atendimento de empreendedores individuais informais 

que, em tempos normais, estariam realizando suas atividades econômicas a fim 

de garantir o sustento seu e de sua família. Estarnos falando de bombo nzeiro, 

do ambulante que vende água de cõco, churrasquinho, doces e salgados, 

prestadores de serviços como conserto de relógios, barbeiro, sapateiro, 

trabalhadores do entretenimento como de cama elástica, entre outros. 

É mister elucidar que esta atividade econômica, por força de decreto 

municipal, está suspensa com objetivo de evitar o contágio e a propagação do 

Coronavírus. 

Com base nisso, e considerando a situação de vulnerabilidade em que se 

encontram estes cidadãos, é que se busca atender cerca de 15.000 (quinze mil) 

empreendedores individuais com auxilio alimentação, no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reis), em duas parcelas, a fim de que possa garantir, durante 

dois meses, a segurança alimentar de sua família. 

Resta configurado, com isso, que tal situação em tela, mostra completude 

no tocante ao nexo de causalidade entre o tipo normativo (art. 21 da Lei 

Municipal n° 2.343/2019) e a situação fática, resguardando, assim, o devido 

amparo legal a ser atendido. 
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As condições para habilitação ao benefício são: ser empreendedor 

informal; ter mais de 18 anos de idade; residir e exercer sua atividade econômica 

no município de Macapá; e não possuir outra fonte de renda, 

Os critérios prioritários, por sua vez, são: ser mulher chefe de família; 

possuir maior número de filhos; ser ou possuir idoso ou pessoa com deficiência 

no núcleo familiar; possui caso positivo para COVID - 19 no núcleo familiar 

Por outro lado, busca-se, ainda, atender famílias inscritas no Cadastro 

Único para Programas do Governo Federal - CadÚnico, inclusive as 

beneficiárias do Proçrarna Bolsa Família, e que tenham crianças, sob sua 

dependência, matriculadas na rede de ensino municipal de Macapá. 

Neste sentido, esta referida ação visa atender, por um período de 02 (dois) 

meses, famílias que estejam no CadÚnico e que tenham crianças matriculadas 

na rede de ensino municipal de Macapá. O valor destinado corresponde a R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) por família. 

CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO 

OBJETO: Atender famílias em vulnerabilidade social no Município de Macapá 
com benefícios eventuais, regulamentados pela lei n° 2343/2019-PMM, e 
resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

PUBLICO ALVO: Atender 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, 
em decorrência do COVID-19, com vale alimentação, a ser distribuído em forma 
de cartão/voucher/ticket alimentação, 

VALOR TOTAL: R$15.000.000,OO Quinze milhões de reais, 

ITEM BENEFíCIO QUANTIDADE PERIODO VALOR POR VALOR TOTAL DE BENEFíCIOS (MESES) FAMíLIA 

1 CARTÃO DE 50,000 2 R$ 150,00 R$15.000,000,00 ALIMENTAÇÃO 
TOTAL R$15.000.000,OO 

5.2. EIXO 11 - BENEFíCIOS EVENTUAIS. 
Os benefícios eventuais são um tipo de proteção social que se funda na 

oferta, temporária, a fim de prevenir e enfrentar situações provisórias de 

vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, 

vulnerabilidade temporárias e calamidade públicas. 
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PREFEITURA DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Integra a política de Assistência Social, sendo, assim, garantidas por meio 

da Lei Orgânica do Sistema Único de Assistência Social - LOAS, in verbis: 

Art. 41. Os benefícios eventuais devem ser prestados em 

virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e 

calamidade pública, observadas as contingências de riscos, 

perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias, 

(. .. ) 

Art. 44. O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade 

temporáría será destinado à família ou ao indivíduo visando 

minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes 

de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos 

serviços socioassistenciais, buscando fortalecimento dos 

vínculos familiares e a inserção comunitária. 

Parágrafo Único. O benefício será concedido na forma de 

pecúnia ou de bens de consumo, em caráter temporário, 

sendo seu valor e duração definidos de acordo com o grau 

de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal das famílias e indivíduos, identificados no processo 

de atendimento dos serviços. 

Como lê-se acima, pode ser concedido por meio de pecúnia, bens ou 

serviços, e tem como fulcro a garantia de segurança social de acolhida, convivio 

e sobrevivência dos indivíduos e famílias com certas impossibilidades de arcar, 

por sua conta, com o enfrentamento de situações decorrentes ou agravadas por 

contingências que lhe causam danos, perdas e riscos. 

Por conseguinte, os benefícios eventuais devem ser ofertados no sentido 

de restaurar a segurança social de indivíduos e famílias em situação de 

insegurança social, ou que foram acometidas por uma contingencia, esta que 

ocasionou ou agravou a situação de vulnerabilidade social. 

As contingências podem ser entendidas como eventos inesperados e 

repentinos, podendo estes ser momentâneos, e conseguem agravar ou levar a 

indivíduos e famílias a vivenciarem situações de vulnerabilidade e insegurança 

social. Pode, 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

demandando, sobremaneira, atenção urgente do poder público, independente 

da renda das pessoas impactadas. 

Sendo assim, é mister elucidar que o Ministério da Cidadania, editou 

Portaria n° 58 de 15 de abril de 2020, a fim de regular, por meio de nota técnica 

na 20/2020, trazendo orientações acerca da implementação, por meio dos 

municípios, dos benefícios eventuais no período de calamidade pública 

proveniente da proliferação do COVID-1 9. Neste sentido, é cediço informar, que, 

o Município de Macapá, implementou, por meio da Lei Municipal nO 2.343/2019, 

os benefícios eventuais inerentes a política do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS em Macapá. 

Em âmbito municipal, a Resolução na 007/2020-CMAS/Macapá, em 

anexo, que regula os beneficios eventuais a serem concedidos em Macapá, 

sendo eles: 

a) Auxilio natalidade (kit bebe); 

b) Auxilio Alimentação (cesta básica); 

c) Auxilio Gás (vale gás); 

d) Auxílio Funeral; e, 

e) Auxílio Moradia, na modalidade Aluguel Social. 

Sendo assim, e em face a situação de calam idade pública a que nos 

assola, a concessão de benefícios eventuais àquelas pessoas em situação de 

vulnerabilidade decorrente da proliferação do COVID-19, mostra-se uma solução 

imediata no sentido de reduzir os impactos inerentes a esta situação. 

Registra-se que os benefícios eventuais, acima elencados, já são 

operacionalizados e disponibilizados para as famílias atendidas nos Centros de 

Referência de Assistência Social - CRAS no município de Macapá. 

Segue demonstrativo sintético dos benefícios eventuais e valores a serem 

disponibilizados 

AÇÃO: BENEFíCIOS EVENTUAIS 
OBJETO: Atender famílias em vulnerabilidade social no Município de Macapá com 
benefícios eventuais, regulamentados pela lei nO 2343/2019-PMM, e resoluções 
do Conselho Munl~~e Assistência Social - CM_A_S_. ~ 
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PUBLICO ALVO: Atender 6.200 famílias em situação de vulnerabilidade social 
com benefícios eventuais. 

VALOR TOTAL: R$ 1.648.750,00 Um milhão seiscentos e quarenta e oito 
mil, setecentos e cinquenta reais 

ITEM BENEFíCIO QUANTIDADE I VALOR POR 
VALOR TOTAL EVENTUAL BEN~F1cIOS I FAMíLIA** 

CESTA 
-_ 

1 BÁSICA 4.500 R$ 190,00 R$ 855.000,00 

2 KIT BEBE 1500 R$ 354,50 R$ 531.750,00 
3 VALE GÁS 2.000 R$ 89,00 R$ 178.000,00, 

ALUGUEL I 

4 SOCIAL * 40 R$350,OO R$ 84.000,00 

TOTAL R$ 1.648.75000 
*PREVISÃO DE ATENDIMENTO DE 40 FAMILlAS PELO PERIODO DE 6 
MESES. 
"* VALORES REFERENCIA DOS CONTRATOS PERTENCENTES A SEMAS. 

5.3. EIXO 111 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
Neste ponto, é importante elucidar que o momento pede soluções 

criativas e inovadoras com objetivo de fazer com que os indivíduos e famílias 

cumpram o maior tempo possível o período de isolamento social- medida eficaz 

no sentido de evitar a propagação do vírus e o contagio da COVID-19, evitando. 

assim, a procura por hospitais. 

É neste contexto que o referido eixo se subdivide em três ações: I - 

Serviço de Central de Atendimento; II - Acompanhamento de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa e liberdade assistida. 

a) SERViÇO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO. 

Em face do avanço do COVID-19, meios telemátícos se fazem 

necessários para garantir o atendimento dos usuários do Sistema Único de 

Assistência Social- SUAS. Neste sentido, faz-se necessário que seja instituído, 

uma central de atendimento ao usuário, para que os servíços, programas e 

benefícios socioassistenciais não sejam paralisados. 

Este serviço está em pleno funcionamento, contudo, os custos 

operacionais deste serviço são demasiadamente significativos. motivo este que 

urge a necessidade de que o atendimento previsto seja complementado por este 
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plano para garantir o atendimento da demanda por vir diante dos benefícios 

anunciados. 

Com a edição da portaria n° 368/2020, do Ministério da Cidadania, a qual 

dispõe sobre o atendimento do Cadastro Único para Programas do Governo 

Federal - CadÚnico, esta que flexibilíza o atendimento para que seja feito por 

meios telemáticos, em especial telefone ou por qualquer meio eletrõnico, a 

central de atendimento ao usuário passará a realizar novos cadastros e 

atualização de dados do Cadastro Único, o que reforça a necessidade em manter 

este serviço. 

Nunca é demais lembrar, que tal medida evita aglomerações e a 

propagação do vírus causador da COVID-19, contribuindo para o isolamento 

social, e reduzindo o número de procuras nos hospitais e Unidades Básicas de 

Saúde. 

SERVICO DE 0800 

ITEM~+~~~D~E~S~C~R~IÇ~Ã~O __ ~-4 __ U_N __ D~ __ Q_T_D_+~V7L_U_N_D-+ __ V_L_M __ Ê_S __ r- ~ 
Serviço de assinatura E 1· R$ 

11 30 canais Serviço 1 299,00 R$ 299,00 
I----+-=-=---="'-=.:_::_.~__,,_-__,_-,--_+--__t----.---. 

12 assinatura DOR (modulo 
de 50 ramais) 

15 Assinatura Linha NRES Serviço 11 R$ 80,55 R$ 886,05 _. -- -.=o~=--==:_:_=:__:_:_;_;_=-=----I----:--·_I----l_---+__--'------I-------____I 
16 Taxa Unica de Instalação S . 

de Linhas t-..JRES erviço -- ---~--~---_J----4_-----~-------~ 
TOTAL DE ASSINATURA E INSTALACÃO '----- 

I PERFILTRAFEG~O~T~E~L=E~FO~N~IC~O~---_,~------------~ 

I~ r: 10800 - Charnadã local fixo:'- --r-- R$ 
o I fixo Minutos I 5.000 0,08 R$ 400,00 

ASSINATURA E INSTALAÇÃO 

Serviço R$ - R$ - 

1---1_3_l-'a::_:sc::csic_:_na=lura 0800 
14 Instalação de E-30 canais. 

Serviço 
Serviço 

R$ 95,62 R$ 95,62 
R$ R$- 

11 R$ 50,46 R$ 555,06 

R$ 1.835,73 

R$ 15,00 

VL TOTAL 

R$ 1.794.00 

R$ - 
R$ 573,72 
R$ - I 
R$ 5.316,30 

R$ 3.330,36 

R$ 11.014,38 

R$ 2.400,00 

R$ 101.400,00 

R$ 90,00 

R$ 1.050,00 

R$ 1.050,00 _._. 
R$ 105.99000 

I 16 10800 - Chamada local fixo - 
I __ j__l]]_ÓVel CyC1) Minutos 130.000 R$ 0,13 R$16.~c_;;0...:.0.:_;,0...:.0-+ _ ~ I 0800 - Chamada LDN (fixo I 
'1 ' - fixo) - 01 Minutos i 

18 I 0800 - Chamada LON (fixo 
1-'---_-Móv~~VC2 .~M:~i~nu~t~os~ __ ~5~OO~~R~$~0~,3~5~~R~$~1~75~,~00~-+ ~ 

19 ! 0800 - Chamada LDN (fixo 
i - Móvel) - VC3 Minutos i 500 R$ 0,35 R$ 175,00 

100 R$ 0,15 

SERVICO DE CALL CENTER 
TOTAL PERFIL TELEFONICO R$ 17.66500 

CONFERE coa 
ORIGINAL 
Em o ~ I (J -=t- I dD'X) 

~rtl}.ep b-À~ P)t},nJ%)Q 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

! Contratação de Empresa 
I para prestação do serviço 
de central contact center 
para atendimento telefônico 
na modalidade cal! center 
receptivo e ativo, na forma 
humana e eletrônica, com I 
disponibilidade de 15 

17 posições de atendimento, Posições de 30 R$ 1.350,00 R$ 40.500,00 rnoblliário, equipamentos, atendimento R$ 243.000,00 
aplicalivos (hardware e 
software), infraestrutura de 
telecomunicações e 
segurança dos dados, com 
a disponibilização de uma I 

I 
I 

sala para coordenação e I 

urna para treinamento de I 
pessoal. 

TOT AL DE SERViÇO DE CALL CENTER 
-- 

R$ 243.000 00 
TOTAL Rt360.004,38 J 

b) ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E LIBERDADE ASSISTIDA. 
Faz-se necessário a contratação de empresa especializada na realização 

de cursos e no acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medida. 

Busca-se com isso, garantir que o sistema de garantias da criança e adolescente 

seja efetivado neste momento. 

O sistema consiste em realização de cursos diversos no formato 

Educação à Distância - EaD, com acompanhamento em tempo real do 

adolescente em cumprimento de medida, por meio do GPS do tablet ou 

smartphone que o mesmo fizer uso. 

Objetiva-se, com isso, que este serviço seja dado continuidade neste 

período de pandemia, com apoio da Vara da Infância e Juventude e Promotoria 

de Justiça da Infância e Juventude. É mister elucidar, ainda, que tal serviço será 

gerenciado pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social - 

CREAS. E o custo estimado gira em torno de R$ 850.000,00 (oitocentos e 

cinquenta mil). 

CCit'FEftt.: COf\~ 
DF 101 iAL 
Em o) I o:t /()DêXJ 

~'k)~~ 
PetM7ó ~~ 1- / ô-O~ - P "" M 
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PREFEITURA"DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

AÇAO: ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO 
DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E LIBERDADE ASSISTIDA. 

i OBJETO: Contratação de empresa especializada em realizar cursos e 
monitoramento para adolescentes em medida socioeducativa e liberdade 
assistida 

I PUBLICO ALVO: ~d_~lescentes em ~umprimento de medida. 
I VALOR: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil). 

[DuraçãO: 06 meses. 
- 

5.4. EIXO IV - RECURSOS. 
Neste ponto, trataremos dos recursos necessários para a consecução dos 

objetivos elencados neste plano. Desde recursos para aquisição de 
Equipamento de Proteção Individual - EPI, Reforma do Complexo Macapá 

Criança, e Reforma do CRAS CEU DAS ARTS. 

a) Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI. 

Realizar a aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI para 
os profissionais da linha de frente da assistência social. 

Busca-se com isso, melhor estrutural' os equipamentos sociais no tocante 

ao atendimento aos usuários do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

AÇAO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. 

OBJETO: Adquirir Equipamento de Proteção Individual - EPI 

PUBLICO ALVO: Servidores da Assistência Social. 

VALOR: R$ 279.842,62 (duzentos e setenta e nove reais, oitocentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos). 

Duração: 06 meses. 

b) Reforma do Complexo Macapá Criança e CRAS CEU DAS ARTES. 

Nesta ação, busca-se melhorar as condições do complexo 

socioassistencial Macapá Criança, no município de Macapá, em especial no 

serviço de acolhimento Criança e Adolescente, CRAS PEDRINHAS, Quadra 

Poliesportiva e Piscina. 

Cc;r\!FEf-(.E COA" Página 15 de 20 
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PREFEITURA DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Além de realizar a reforma do Centro de Referência da Assistência 

Social- CRAS CEU DAS ARTES, na Zona Norte de Macapá, a fim de melhorar 

o atendimento das famílias e indivíduos que buscam o atendimento dos serviços 

socioassistenciais neste período, 

Com isso, objetiva-se garantir um espaço mais agradável, com melhores 

condições de higiene pessoal aos técnicos e usuários, condições de trabalho 

adequado aos técnicos, que devem continuar exercendo as atividades nos 

equipamentos sociais, 

AÇAO: REFORMA DO COMPLEXO MACAPA CRIANÇA 
OBJETO: Reformar a Casa de Acolhimento Marluza Araújo - CAMA, o CRAS 

PEDRINHAS, o Ginásio Poliesportivo e a Piscina. 

PUBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes, Famílias e Indivíduos. 

VALOR: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 

Duração: 04 meses. 

AÇAO: REFORMA DO CRAS CEU DAS ARTES. 
OBJETO: Reformar o Centro de Referência da Assístência Social - CRAS 

CEU DAS ARTES. 

PUBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes, Famílias e Indivíduos. 

VALOR: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil I 
Duração: 04 meses. 

_-' - 

CONFERE COM 
.-ORIGIN$~L 
Em ~~ I ~=t I ~n 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. 

.:~/~ 
1"15:_ ~ 
Pdbrica.1'-Â 

~ 

CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO 

OBJETO: Atender famílias em vulnerabilidade social no Município de Macapá com 
benefícios eventuais, regulamentados pela lei nO 2343/2019-PMM, e resoluções do 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

PUBLICO ALVO: Atender 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. em 
decorrência do COVID-19, com vale alimentação, a ser distribuído em forma de 
cartão/voucher/ticket alimentação. 

VALOR TOTAL: R$15.000.000,00 Quinze milhões de reais. 

ITEM BENEFicIO QUANTIDADE PERIODO VALOR POR 
VALOR TOTAL DE BENEFíCIOS (MESES) FAMluA 

"1 
CARTÃO DE 50.000 2 R$ 150,00 R$15.000.000,OO ALIMENTAÇÃO 

TOTAL R$15.000.000,OO 

OUTRAS DESPESAS A SEREM REALIZADAS. 
- 

I BENEFiclOS EVENTUAIS (KIT QUANTIDADE PERíODO VALOR POR 
I BEBE, CESTA BÁSICA E VALE DE BENEFicIOS (MESES) FAMíLIA R$ 1.648.750,00 
, GÁS) 
-- -_ .. 

'KIT BEBE 1500 6 R$ 354,50 R$ 531.750,00 
IVALE GÁS 2000 6 R$ 89,00 R$ 178.000,00 
I ALUGUEL SOCIAL 40 6 R$ 350,00 R$ 84.000,00 
. CESTA BÁSICA 4500 6 R$ 190,00 R$ 855.000,00 

,. 

SERViÇO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER + R$ 360.004,38 0800) 
AQUISIÇAO DÉ EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL - R$ 279.842,62 EPI 
REFORMA DOCOMPLEXO MACAPÁ CRIANÇA R$ 750.000,00 
REFORMA DO CRAS CÉU DAS ARTES R$ 250.000,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR 
R$ 850.000,00 I CURSOS E MONITORAMENTO PARA ADOLESCENTES EM 

IMEDIDA SOCIOEDUCATIVA E LIBERDADE ASSISTIDA - 

CONFE E eo. 
ORIGIN9~L 
Em o ~ I o t I 'â-0 ~ 
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PREFEITURA DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

7. CRONOGRAMA. 
- - 

AÇÃO 
PERIODO 

EIXO '" 
1° MES 2°MES 3°MES 4° MES SOMES SOMES 

'f?:. » m AUXILIO ALIMENTAÇÃO AS FAMILlAS EM 
- c - SITUAÇÃO DE VULNERABILlDADE EM X X X X X s: x >< m - o DECORRÊNCIA 00 COVID-19, POR MEIO DE z !: - 
~ o I CARTÃO MAGNETICO. 

1m to 
< m m m z - X ~ 3], ~ BENEFíCIOS EVENTUAIS X X X X X 
c () = 
~ õ . 
(/J (/) 

m SERViÇO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO X X X X X X x _ O (CALL CENTER E SERViÇO DE 0800), z = '11 - 

I O I CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , ;!J -i s: m » () ESPECIALIZADA EM REALIZAR CURSOS E ! 
.() Z », O MONITORAMENTO PARA ADOLESCENTES X X X X X X O r O 

EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E LIBERDADE G) 
'i> 

ASSiSTIDA 

X j I AQUISiÇÃO 
.. 

DE EQUIPAMENTO DE X X X X X , 
;!J m PROTEÇÃO INDIVIDUAL m - 
() X 

REFORMA DOCOMPLEXO MACAPÁ CRIANÇA X X c O X 

=J 
;!J I 
O - - , I -- (/) < REFORMA 00 CRAS CEU DAS ARTES I X X X I .~-,_._--- ._. 
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PREFEITURA DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

8. FONTE DE RECURSO. 
Trata-se de recurso oriundo de emenda da bancada Federal do Amapá, 

no Orçamento Geral da União - OGU, em especial no Fundo Nacional de 

Assistência Social - FNAS, que será transferida fundo a fundo, ao Fundo 

Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 19.138.597,00 (dezenove 

milhões, cento e trinta e oito mil quinhentos e noventa e sete reais), 

9. CONCLUSÃO. 

A crise gerada pelo Coronavírus, como já dito, exige do poder público 

medidas necessárias no combate à pandemia, assim como, a propagação do 

vírus. Como já dito, o isolamento social ainda é a melhor opção. 

Para tanto, faz-se necessário que as ações inerentes aos eixos aqui 

propostos, sejam executadas a contento, afim de reduzir, significativamente, os 

resultados catastróficos deste contagio. 

Com isso, requer deste Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS, aprovação do referido plano, para que as ações efetivas de combate ao 

vírus do COVID-19, sejam realizadas, 

CONFERE cov 
ORIGINAL 
Em O{ 101 I~~ 
1dhMIA~~ ~ v p~e ID ~~ 1- / uPt).::;, -\? IV)A. 
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NOTA TÉCNICA 01/2020 - SEC/AP 

/~ 

TeU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria - Geral de Controle Externo 
Secretaria do Teu no Estado do Amapá 

INTRODUÇÃO 

1. A presente nota técnica tem por objetivo analisar consulta formulada pela Prefeitura de 
Macapá, por meio do Oficio n". 1823/2020-GABl/PMM, sobre a possibilidade de aplicação de 
recursos federais oriundos de emenda de bancada impositiva alocada em ações orçamentárias 
(Funcional Programática 08.244.5031.21CO.6520), em programa de segurança alimentar por meio de 
cartão magnético para enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional provocada pelo Novo Corona vírus (SARS COV2). 

2. A consulta pretende dirimir dúvida quanto a possibilidade de aplicação de recursos de 
emenda de bancada alocada no Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em serviços 
socioassistenciais de cartão alimentar com vistas a minimizar os impactos ocasionados pela própria 
COVJD-19 e pela paralisação de atividades econômicas. 

SOBRE A COMPETÊNCIA DO TCU 

3. O Tribunal de Contas da União (TCU) é órgão de controle externo, responsáveis pela 
fiscalização financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos (art. 71 
da Constituição Federal), em especial, no que respeita à responsabilidade da gestão fiscal. 

4 Os órgãos com legitimidade para encaminhar consulta ao TeU são: presidentes da 
República, do Seriado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, Procurador 
Geral da República, Advogado-Geral da União, Presidente de Comissão do Congresso Nacional ou de 
suas casas, Presidentes de Tribunais Superiores, Ministros de Estado ou autoridades do Poder Executivo 
federal de nível hierárquico equivalente, e os Comandantes das Forças Armadas. 

5 O 'lCl,l responde a consultas feitas em tese sobre aplicação de leis e regulamentos de 
assuntos ligados às competências que possui. Assim, por ser "em tese", a consulta formulada não pode 
tratar de caso concreto e fato específico. A resposta do tribunal tem caráter normativo. (Al1. 264, Rl). 

6. Logo, prefeito não é legitimado para encaminhar consulta ao TCU. 

ANÁL1SE DE ESCOPO 

7 Tendo em vista a emergência de tamanha proporção causada pelo novo Corona Vírus, em 
que Entes Fcderados enfrentam consequências econômicas e sociais consideráveis, é salutar que as 
instituicôes unam esforços, no âmbito de suas competências, para melhor orientar o gestor público em 
busca da boa e regular aplicação dos recursos. 

8. Nesse sentido, a presente nota técnica não transmite a posiçao do TCU, mas sim o 
entendimento isolado do Secretário do TCU no Estado do Arnapá, Edem Mendes Terra Júnior, no intuito 
de ajudar a Prefeitura Municipal de Macapá na melhor forma de gerir os recursos supracitados, não 
sendo de forma alguma a presente análise vinculante à gestão municipal e/ou à forma de empenhar os 
recursos federais oriundos de emenda de bancada impositiva alocada em face das ações orçamentárias 
08.244 503] .21 CO.6520. 

9. Assim sendo a presente análise procura apenas envidar esforços de todos os servidores 
públicos que detém algum conhecimento técnico e expertise para que os recursos sejam aplicados da 
melhor maneira. CONFERE COM j 
EXAME TÉCNICO O R I G I N iô.. L q., 

Em D~ / 01- Iww 
~~~~ ornõt: ,aI> I~~- _. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Sccr etaria - Geral de Controle Externo 

______ S_e_c_T_ct_a_f_ia do TCU no Estado do Amapá 

J O. A Portaria n° 369/2020, editada pejo Ministério da Cidadania, dispõe P' se 
financeiro ernergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação 
da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e 
municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em 
decorrência de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

11. A portaria estabelece os critérios e a operacionalização deste repasse de recurso financeiro 
emergencial, que será realizado por meio de transferência fundo a fundo, com a finalidade de aumentar 
a capacidade de resposta do SUAS no atendimento a famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade e risco social decorrente da COYlD-19. 

] 2. Os recursos previstos na Portaria n" 369, de 29 de abril de 2020, destinam-se a promover a 
estruturação da rede do SUAS e o cofínanciamento de ações socioassistenciais. 

J 3. A estruturação ela rede SUAS se dará por meio de aquisição de Equipamentos de Proteção 
Individual - E.Pl para os profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS; e 
aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e pessoas com deficiência 
acolhidas no Serviço de Acolhimento Jnstitucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social 
Especial para Pessoas com Deficiência, Jdosas e suas Famílias. 

14. O cofinanciamento de ações socioassistenciais visa ao enfrentamento de situação de 
emergência em decorrência do Covid-l9, por meio da proteção, orientação, apoio e atendimento de 
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados pela situação, de forma a 
permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas 
que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e rnitigação de riscos quanto à infecção 
ou disseminação do Coronavirus 

15 A execução dos recursos da emenda parlamentar ora pretendida pela Prefeitura de Macapá 
se enquadra no cofinanciarnento de ações socioassistenciais para o enfrentamento de situação de 
emergência em decorrência do Covid-19. 

16. O art. 3° da Portaria MDS n° 90/2013, dispõe que os recursos do cofinanciamento federal 
das ações socioassistenciais para atendimento à situação de ESPIN decorrente da Covid-19 poderão ser 
aplicados, na garantia de: 

1 - ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de 
vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção do Covid-I 9 e disseminação do vírus; 

11 - provimento de condições adequadas de alojamento e isolamento, observadas as 
orientações do Ministério da Saúde, de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da 
Covid .. ) 9; 

l Il .. adaptação de espaços fisicos com intuito de criar acomodações individuais ou isolar 
grupo ou apoio a outras formas de alojamento provisórios adequadas à realidade local, que obedeçam , 
aos critérios de separação de pequenos grupos para evitar aglomerações que propiciam a disseminaçã~ 
do Covid .. 19; 

.IV .. alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da 
.IlQl)ulação ou evitem a propagação do Covid-19; 

OONIJifEiR6 ~ja emergencial para acolhimento a pessoas em situação de 
vulnerabi 1idG ~1rr~e I dNflAoLmigratório provocado por crise humanitária, agravada pela 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNL.\O 
Secretaria - Geral de Controle Externo 
Secretaria do TCU no Estado do Amapá --------------------------------------~-----------------------------*~~~~-=~-- 

pandernia do Covid- 19; 

~ 

TCU 

Vi - locação ele moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar por 
meio de contratos celebrados pelo poder público; VIJ - apoio com alimentação e outros itens básicos a 
alojamentos provisórios geridos por organizações da sociedade civil; VIU - locomoção das equipes e 
usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços socioassistenciais; e IX - provimento de itens 
necessários à comunicação remota entre usuários e equipes. 

17. Portanto, a utilização dos recursos em programa socioassistenciaJ de segurança alimentar, 
por meio de cartão magnético pessoal e intransferivel, a usuários cio SUAS, cadastrados em sistema 
público ele informações, se enquadra na lista de situações elencadas acima. 

1 g Além elo mais, tal medida privilegia o princípio da eficiência, estabelecido do caput, do art. 
37, da Constituição Federal, tendo em vista que simplifica procedimentos para distribuição de alimentos 
às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Ademais, esse formato de distribuição 
minimiza aglomerações de pessoas, reduzindo a proliferação da Covid-19. 

CONCLUSÃO 

19 Por todo o exposto, conclui-se que NÃO HÁ ILEGALIDADE na aplicação de recursos 
federais oriundos de emenda de bancada impositiva alocada no Fundo Nacional de Assistência Social 
(Fi' AS) em programa socioassistencial de segurança alimentar, por meio de cartão magnético pessoa) e 
intransferível, a usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cadastrados em sistema 
publico de Informações, tendo como objetivo permitir a entrega de gênero alimentícios em rede 
credenciada de atacadistas, mercantis, médias, pequenas e microempresas e outros estabelecimentos 
congêneres. 

Sec/AP, em 29 dejunho de 2020. 

( 
CONFERE COM 
ORfGINAL 
Em D~ I o> / ~c)O ---- - 

3 
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SEMPLA 

P o R T A R,I A N". 213/2020- 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ~K'~AIV'CN 
TECNOlOGIA DA INFORMAÇÃO, no UIO da .u •• atrllbulo64" 
que lha .ao oonferld •• pIlo an. 28 e teu oar'6ar.fo 
da LDO n" 2.347119, e alt. 7", caput e par6grafo da 
do orçamento fiscal e da 189urldadl 8001111, pare o 

RESOLVE: 

Art. l' • Floam tranlferld •• na forma do anexo 
dotações orçamentér.la. aprovada. na Lal Orc:anl.nt6ril. 
o exerclclo de 2020. 

Art. l' . A alterac;lo Introdu!.lda pela 
am abertura de or6dlto adlolonal, suplementar, 
elltraordln6rlo,)6 qua ef.tuada dentro, doa 
orçament6rlll e Lei Orçemant6rla Anu.1 (Lei n" 
d. 2019 e Lei n" 2.376, de '05 de dezambro de 
valores aprovados para 01 poderes, 6rglos 
contemplados. 

Art. 3' • Esta Portarl. entra em vigor a contar do dia 
2020, revogad •••• dlsposlçO •• 1m contr6rlo. 

O!·SE CI!NCIA, REGISTRE·SE E •• U •• I.' •. ,UF·· •• c, 
Gabinete da Secretaria Municipal de PI;In.,Janl.~lto,1 

Tecnologla da Informaçllo, em 03 de JunhO 

'- éRGIO ABREU MENDES 
S retirlo da SEMPLA 

Decra n' 0618/2020 - PMM 
Anaxo 6 Portaria nO 213, de 03 de Junho de 

ANEXO I 

SUPLEMENTAÇAo 

3400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
3401 - Secretaria Municipal de ObrlS 

CÓOIOO 

".6100111,010 

r 
.. '_.......... PREFêi,.ÜRA DE MACAP 

Cl6clo Lul. Vllh.na VI.lr. 
Prefeito de Macapll 

Vlce·Prefelto(a) de MlIcapé 
R.lmundo Sérgio Morelr. di Lemol 
Secretário Municipal do Gabinete civil 
Charl •• Wlllllm d. Souza Rui S.co 

Comandante da Guarda ClvJI Municipal de Macapé 
SEORETÁAIOS 

Jorge da Silva Plrlll 
S8crelarlo Municipal de Governo - SEGOV 
O.Jalme l:aplrl\o 8.n\0 Ferrll,. T,lx.lra 

seeretárte Mun, de MoblllzaçAo •• PertlClpaçAo PopUlar 
IIzl.n8 Laun6 de ;OUvelr. 

Secretllria MuniCipal de ComunlceçAo Social 
Carlos Mlchll Mlr.nd~ da Fon.lca 

Secretérlo Municipal de Ge.tlo 
Jesus d, Nuar' d. Alm.lda Vldl' 

Secret~r'o Municipal d. Flnançal • SEMFt 
Paulo S.rglo Abreu Mlnd •• 

Secretário Mun. de PlaneJamento. Orçamento 11 rec, da Informaçêo 
Sandr. Maria M.rtlnll Cardo.o Caeemlro 
Secretária Munlolpal de EducaçAo • SEMED 

M6nlça Crllltlna da Silva Dias ' 
Secretaria Municipal de AssIsl6nels Soelal 

Rlehardlon Réolo di Silva 
SecreMrio Munlclplll de Agrlcullura 
GI"I. C.zlmbr. Tavar •• Mor ••• 

',.,.\ Secretária Municipal d& Saúde - SEMSA Ollfran Bailo d. COlt. (Interinamente) 
Secretário Municipal de Obras e Inlra, Urbana • SEMOB 

Culoa Albtrto Oll~elr. Gonçllvu ,I Secretário Munleipal de Zeladoria Urbana· Interino 
• Lulz Otavio d. Flguolrtdo Campol 

1
'\, Secretário Mun. de Habllaçllo e Ordenam.nlo Urbano 

Wlllon Rlbllnlr d. Silva F.vacho 
Seerehlrlo I:.op. de lIum. Publica - SEIP 

Mareio Rob~rlu Plm.nl.1 do Sousa • comul.tlvam.nt. 
Secretário Municipal de Meio Ambienta - SEMAM 

lldlan. Ctrdolo PIla •• 
Secrétaria Municipal do Trabalho, Deaenv. Econ. e Inovaçllo, 

Talsa Mar. Morala Mendonça 
Procuradora Geral do Munlclplo • PROGEM 

JanuI. Nogueira Rodrlguel 
CorregedorB Geral do Munlclpio - CORGEM 

Na Ir Mota Dias 
Secretaria Municipal de Transpar6nçl8 e Controle 

Mlykom M.g.lh"~ da Silva 
Dlretor·Presldente do Instituto MuniCipal ue Pollllca de 

~ , Promoção da Igualelade Racial • IMPROIR 
Rlch.rd Madurelr. da Silva 

Dlretor-Presldenle d. FundBçAo Bloparque da Ame.Onla 
DIRETORES DE EMPRESAS 

Franço Aurérlo erlto d. Souza 
Diretor Presidente da MaeapaPrev 

Jamalra da Silva Ferrelr. 
Diretora Prelidente ela EMDESUR 

S~lma da Silva Mlranda 
Diretora Pre.ldellte da CTMac 

'~_I ...Ii 

EXPEDIENTE 
O O.O,M, poderá ser encontrado na Dlvls!lo de Impren!ls 
Oficial do Munlcrplo, Del)artamento de Admlnistraçêo 
Financeira da SEMAD-PMM. 

REMESSAS DE MATÉRIAS 

As matérias a serem p'ublicadas no Diário Oficial do 
Municioio. somente serão aceitas se apresentadas das 
seguintes medldas; 8 em de largura para 2 coluna... 170m 
de largura para 1 coluna no easo ae balanços, tabelas e 
quadros, 

RECLAMAÇÕES 

Deverêo ser dirlgidas por escrito ao GAB da Secretaria 
Municipal de Mmlnittração- SEMAO/PMM, até 8(0Ito) dias apos a publlcaçêc. 

0101 

ANEXO 11 

REDuçOes 

3400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE: OBRAS 
3401 - Secretaria Municipal de Obraa 

0101 

Conat,uçlo. ",'onn •• 
dI P,'dlol P,6p~.1 
Logradovr.1 Murllolpll •. 

lub·To"'l 
'IVlmlnllçlo, Conllrv. di 
Inrr""INIUr. do 8111. VI.rlo 
U,blno do Munl.lpto d. M.çtp., 

lub·T.,,1 

1141100111.011 

0101 
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o CONsiLHO MUNICIPAL O! ÁS.II~.NCIA 
SOCIAL - CMA8, em RéunllQ ~ldraordi~4rla reaflt.ed. nO dia 
11) de maio de 2.020,. 1'10 uao d,a. CQmp~tltlQla. CI 8tribul9,Oes 
QI.k'I lhe 110 C0nferldlls paIo An.·3(I da Lol nO 2.."l3l2019 - 
PMM. 

RESOLVE.: 

Ar" l' • Apn:)Vs (.) Ptojeto Social Doce li.ér da, erildadO Mla8lló 
Evang6lica de Astid.nele .éO& Pe_dotes - MEAP • eer 
celebrado .!ta"'. d. T9rmo de FOI'IIlll'llQ oom a Seoretarltl, 

, Municipal de Anlttfnola $oelal- SEMASlPMM 

Art. 2' • O Pr*~, 1001,,1' Doce Lar totalll. no valor de 'R$ 
69.690,70 '(nlMel1ta .··nove mílaelanlOll e nbventa I. nove 
~111I 11 •• tenta 'eemavo •. ) deltlltlldó 11 flnII~ \\tIVldl.\des 
eooloa88l.teMIII1I ~ Ctla~ÍJ ,8 AdOleaoentee em-.I_ 
de wlnetabll1dllde 'II;OCIa1 li ~~ p..1OiII1 no Nqutp6lqo do 
Baillque. 

M. 3· Eata Re'8OltlÇ,lO entrani em 'ligar na data' de lua 
publklaçlo. 

CONSELHO MUNICIPAL DE- AsSISTlNCIA SOCIAL - 
CMASIMACAPÁ· RUA CÂNDIDO MENDES, 41 - Centro 

CEP: &a90&-010 I cmaldemaclpaOgmall.com 

RESOLUçAo CMAS N° 12 DE 25 DE JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre a Aprovação da 
Redlstribulçfto da valores do 
Plano Munk;ipal da Assistência 
Social de Enfrentamento ao 
COVID -19 a !lerem executados 
com reCUr80a oriundos da 
Emenda de Banoada Federal no 
Municfplo de Macapá. 

o CONSEI.HO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA 
SOCIAL oCMAS, em reunlão extraordinária realizada no dia 24 
de Junho de 2020 e no uso dali competências e atribuições Que 
lhe são conferldas pelo Art. 30 da Lei nO 2.343/2019 - PMM. 

CONSIDERANDO a Resofuçl!o n" 12, de 17 de 
Novembro de 2016 do Conselho Estadual de Assistência Social 
_ CEAS/AP, que dispõe sobre critérios e orlentaQOes para li 

~ regulamentaçao da provls!o dos Beneflclos Eventuais no êmblto 
da politlca pública de Assistência Social no Estado do Amllpá: 

CONSIDERANDO a lei nO 13.979/2020. que trata sobre 
8S medidas de enfrontamento da emergência da saóda públk;a 
da lmportãncla Internacional decorrente do COVID-19 
responsável pelo surto de 2019: • 

CONSIDERANDO o Art. ~o do Decreto nO 10.282, de 20 
de março de 2020 onde diz que deverão resguardar o exerclcio 
a o funclonamanto dos serviços púbHcos e atIVIdadeS essenciais 
a que se rafere o § 1°. Silo serviços pübllcos e aUvldade. 
essenciais aqueles indispensáveis ao etendlmento da. 
necessidades Inadhivels da comunidade, assim considerados 

aqveles Que, se nllo atendldo&, CoIOCtIIVI 
sobrevivência, 8 saúde OU a a9(luranoa da populalillp, 
11 - 8eslsténcla social e atendimento à populllçlo 
vulnerabllldado; 

RESOLVE: 

CONSIDERANDO a Resolução rio 07/2020 
municipal de A&alatência Social • CMAS que 
critérios e Orientações para a conceaslo 
eventuais no Imblto da polltlca pÚblica da AS!lIIIIAnliô •• 
Munlcrplo de Macapâ 

Artigo 1° • Aprova a Redl.trlbulçlo d. 
Municipal da AI.lat6ncl. Social da EntTantanlen'~o 
-19, antel aprovado em reunllo extraordinária do 
da Resoluçêo nO 09 do 19 de maio 2020, e tem 
atender, com serviços. programas e beneflclos .ve'IlIUIIIIII 
populaç!lo ern sltullçêo de vulnarabllldade, a fim de ill'I'II~ni2~IIfJ:)!I 
Impactos Inerentes ao contAgio do Covld-1!i no ml.ltnl~lIn 

MacaptIJ, conforme planllha anexo. 

Artigo 20 • O custeio dae atividades der-se-é por 
e serem transferidO!! ao munlclplo de Macap', 
Emenda de Bancada Federal, que perfazem o 
19.138.1597,00 (dezenove mllh6aI, cento e 
quinhentos e novente ••• te r •• I.). . 

Artigo 3· - Esta Resoluçêo entrará em vigor na 
publicação. 

: .:::.'; 

Dê ciência e publique-se. 

J'fl.,-Id.:,,: V;;I~~lm 
pr •• ~. Do CMA8/MACAPÁ 

ANEXO DA RI!80LUÇAo N' 011/20l!O.c;M~.s 
RESUMO SINmlCO 

l~~---, '., ... , ~,'., . I : 

"",.,. ~~ __ ,._" •••••••.• i:." •. ,,'.2 .' 

OBJETO; Atender fanllllas em wlnerabllldlde 10ol.1 
de Macep' com benenoío8 eventuais, re8lll.mlOlllllwo~ 
234312.0J9.PMM, c rClIOluçÕC3 do Con8lllbo 

Social- CMAS. 
PV8IJICO ALVO: Atender 50 mil flll1lllias 
vulnerabllidade social. em do\)OfT!ncla .• .do 
alimentaç~o, a ser dlstribuldo em fOMa de CIr1aO"I~(lheri'tlck:et 
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OUTRAS DESPESAS A SI<REM RI!ALlZADAS 

KITOEBE l~ 

VAU: GÁS 2000 

ALUGUEL 40 
SOCIAL 
CF.STA 4~OO 

~ 

6 as 354,511 531.750~ 
R$89,OO R$ 

178.000,00 
as 35(1,00 RS 

84.000,00 
RS 

6 

.. ~_·~íf.81Y-i~ . 
Jefférl;I~~nOel Valente'Montelro 
Pr •• ldlnt. Do CMA8/MACAPA 

( HIOPARQlJE 
••.. __ •••. ~_lt_. __ .,. =_,. i2)t_-- . 

PORTARIA N°. 1512020 - BIOPARQUE/PMM ~_ 
A FUNDAÇÃO DO B.IOPARQUe DA AMAZONlA, 

ARINALDO GOMES BARRETO, usando de auas atribuições 
legaiS que lhe são conferldas da Lei Orgânica do MUl'Ilclplo til 

pelo Art.99 da Lei Complementar 1221PMM, datado de 24 de 
abril de 2018 '" finalmente com balllil no OficIo 251/2020 
BIOPARQUElPMM. dalado de 26 de junho de 2020. 

RESOLVE: 
Art. 1· - CONCEDER F~RlAS de 30 (trinta) dla8; no' 

perlodo de 03108/2020 a 01/09/2020 ao servidor abaixo 
relaCionado, pertencente ao Quadro de Provimento Efetivo do 
Munlclpio de MacapA - Prefeitura MuniCipal. Iolada na 
Fundaçllo Parque Zoobotênicu Municipal " Arinaldo Gomes 
Barroto/ FPZM, referente ao perlodO aquisitiVO de 2020. 

M. 2" " Esta Portaria entra em vigor 8 ar de 03 
de agoeto de 2020, revogadas as dlspollçOel em eM *rto. 

oê.se CiêNCIA. REGISTRa.IE, PU8UQUe·ae li: C MPRA. 
SE. 

Gabinete de Fundaçllo Bloperque da AmazOnla, e , 26 de 
Junho de 2020. 

{k"", ~l\O ~ ~\jtf. 
Rlchard Madurelra da Silva 

Diretor Pr"ldente 
Oecrelo nD t26/2020.pMM 

SEMOB 
_ .. - 

p O .~ T J\ n x: J\ N" 110/2020~SEM 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 'OBRAS ~ 
lNPIlAESTRUTliRA URBANA, u.an~o r de ''SUft'S 
atrlbulç6u legal. que lhe slo' 'I;onr. daI pelo 
t-rt.1.2.2, Inclso 11 da LGI Otgênlc., do M. Icíl"lo do 
Jlji\cap6 e (I disposto na Le.I (~OJl'tpIC!l l!Iotftf 11" 
093/l012-PMM, at"",,é. do Dite aTO .,g 
l,.U)()/2.0l,t! - PMM, daUldo de 2Z de no ombro d." 
1.0J 8. E ftnalm,mt.e o qua consta n. I STRUçAo 
NOR.HAT1VA til'.! 001/2019 •• COGIM/P,", • 

) 

Ao E $0 l V E: 
Art. 1° - NOMIARI PAUl,.O DE LIMA 

CKUCRE Matrleul. nl 10'0.53.-1 Categorl. 
Funcional: Engenhelro Civil, perten ente ao 
QtJadro Efíltlvo do Mun1cf,plO d. "ac:apá - 
r~rl'lfeltura MunIcIpal de Maaap', Ix endo a 
função Gr,tlflcada de Auxiliar de Qnf\ança, 
Código FO-01 e MIGUEL Rt'BEIRO CRUZ matricula 
nO 80044.12-1 C.tegorla Pun(ólon.l, I .nhelro 
Civil, part.ne.nu. 80 Quadro Ifatlvo do M,unlclp.' 
(J1,l Mraeapa - P'".Peltur. MUl'dcfplo de MRCIlpá, 
f!xcreqn'do •• Funçlo Gratlfl_d., da A xlll.r de 
rf,lnfl"nç~1 C6d-igo F6"01 que Int •. lr.", .a\ "tiut\lt~ 
I\du'llli:o:lrutlva da 5fJct'elarl •• M4ili11clP-tl' Obras e. 
InfnUI$trutura Urbana/S&M&II'I'PMM, Cfb o PUle.ls 
do Contrato nll 020/2010 - SIMOI/'PMM que tem 
'como objeto 1\ Gontratt'llJi.o d. ampntt • 
•• pecI1lUz.da na 6"u de en".nh.rl.'lc n~uçlo 
clvll f'lflrn pl1vlntenh'çlo ctlll V~IiIS ur na. nos 
l>elrrQ. ~a Zona NOlrrt. (,aalrro Ren ••• ce ) 5D: lote 
(Oonvlnfo nR 394 't8' •• I',)/2018), eu)!.' o obJÜ) 
trata d.' p •. ylm.~_v d. fI~. ã. '1'111 urbana 
con, dr.h"tem lJl.!pilf.tatlll... _tç'tdu, I 810",no • 
5itr:lp-tas, om nb1rt6 da ' _",pile' CfX 
I::~PREaN"lMI!N'1"OS L1'iDA • a.-. C&NI RUÇOES < 
DOS SANTOS Pl.I!)(A. . '. ' .' ' ... 

Art. 21> •• Esta 5»o_".la aft~ •• a •• ''VlliIlOr •• 
mntttt rio dla. 29 de ;\"f1ho de l020. ' 
, " Df!.SE, CltNCtA.,. RI!(lXSTUt:-BI! .ri PUllLl ue·lé;, . 

,- . G~.blnale do S.c~.tiIÍllo Munkll'pal e Obra, 

... • '"'''__~.I"~'' d. ••••. ~ ;; ~ ~2 
DI~PR~~\\-o!nACOSTA . (~« -..It~' \ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL &1 08 E l f t , ~ 

INFRAES'!J'RUTURA. URtJAN*-lm Il~ •. ': lclo' ~ ~ 
Oac"eto "$I 1.110/2021 '_ t'~.M o <, 

Pubtlc.4õ neata Secretaria MUt'l.~Clfl.1 ' -'Ilf; 
(11)1".11$ u lnfracstrutura Urbana, ao. 1 dias _., ó ('('< 
I'I'In~; de jUl1.lW dê 20'20'. ~ '~ ~ 

. ,1J ~~I 



PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ !~l~Ç.AP! SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

Departamento de Gestão Financeira - (DGF) 

FOLHA DE DESPACHO 

~ DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP 

Encaminho o PROCESSO 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS, para 
elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO DE PREÇO para contratação 
de empresa especializada na administração de auxilio alimentação por meio de 
cartão magnético. 

Sendo o que temos para o momento, subscrevemos. 

Macapá-AP, 05 de julho de 2020. 

{{5}f;q{//UV 
Diretora do Departamento de Gestão Financeira 

Decreto nO 401/2020 - PMM 

PREFEITU~ 
MACAPA 
CIDADE MELHOR Ê DEVER DE TODOS 

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 - Centro, Macapá - AP, 68.900-010 
Contato (96) 98802-916;3 

E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 

~ www.macapa.ap.gov.br C!)prefeituradeMacapa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP/SEMAS 

TERMO DE REFERÊNCIA 024/2020 

Processo nO 41.01.000.048/2020 

APROVO, o presente Termo de Referência nos termos 
da Lei nO 8.666/93 e Lei n° 13.979/2020. 

Mônica Cristi da Silva Dias 
Secretária Municipal d . tência Social - SEMAS 

Decreto n 9 /2020- PMM 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio alimentação por 
meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na aquisição de gêneros 
alimentícios, para os beneficiários indicados pela contratante durante o período de situação de emergência 
de saúde pública declarada pela Lei Federal n° 13.979/2020, conforme especificado neste Termo de 
Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 
Considerando a Portaria/MS n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 
Considerando, ainda, o Decreto Legislativo n° 06/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública, em decorrência 
da pandemia do COVD-19, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da 
mensagem n° 93, de 18 de março de 2020; 

Considerando o Decreto n° 1.692/2020-PMM, que declara situação de emergência no Município no Macapá 
para e resposta rápida à pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), pelo prazo de 180 dias 

Considerando o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, de 
proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para 
prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19; 

Considerando a Portaria Conjunta n° 1, de 2 de abril de 2020, que dispõe acerca da utilização de recursos 
do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus 
(COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e aprova nota técnica sobre a utilização dos 
recursos do Cofinanciamento Federal; 

Considerando o que dispõe o art. 80, inciso V da portaria n° 369/2020-Ministerio da Cidadania, no tocante a 
aquisição de alimentos, ou outros itens básicos necessários que assegurem a proteção da população ou 
evitem a propagação da COVID-19; 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP/SEMAS 

Considerando o que dispõe a Lei Municipal que regula o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em 
Macapá, Lei n° 2.343/2019 - PMM, em seu art. 21, inciso V, o qual versa no seguinte sentido: "O SUAS 
afiança as seguintes seguranças, observadas as normas gerais: ( .. ) V - Apoio e Auxílio; 

Considerando que o recurso a ser utilizado por este auxilio é proveniente de Emenda Impositiva da 
Bancada Federal do Amapá no Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, destinados a ações 
provenientes de políticas públicas socioassistencial voltadas para o combate a propagação da COVID-19 em 
Macapá; 

Considerando que a referida despesa fora aprovada no órgão de controle social da assistência social, 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, o qual aprovou, por unanimidade, a utilização do referido 
recurso para, dentre outras coisas, a concessão de auxilio alimentação por meio de cartão magnético; 

Considerando, ainda, consulta feita ao Tribunal de Contas da União - TCU, Seccional Regional no Amapá, 
na pessoa do seu Secretário, o Senhor EDEM MENDES TERRA JUNIOR, que formula entendimento não 
haver irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos de emendas de bancada impositiva, alocada 
no Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, em programa socioassistencial de segurança alimentar, por 
meio de cartão magnético pessoal e intransferível, a usuários do Sistema Único de Assistência Social- SUAS; 

Diante do exporto, solicita-se contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada na prestação 
de serviços de administração de benefício de auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou 
tarja magnética na aquisição de gêneros alimentícios. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

3.1 Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, em 
especial o art. 4°, que assevera sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia e insumos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). 

4. DESCRiÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA: 
4.1. A presente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de benefício 
de auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética na aquisição de gêneros 
alimentícios visa atender a população em situação de vulnerabilidade social, devido a pandemia do novo 
coronavirus, conforme o art. 4°-C, da Lei 13.979/2020, "não será exigida a elaboração de estudos preliminares 
quando se tratar de bens e serviços comuns", permitindo-se dessa forma que a definição e a descrição da 
solução escolhida sejam apresentadas de forma resumida no próprio texto do TR ou PB. Diante do exposto e 
visando o atendimento a esta demanda urgente optou-se pela contratação direta ante a necessidade do 
pronto-atendimento à demanda social através de um processo resumido e célere. O quantitativo apurado para 
elaboração do presente Termo de Referência foi baseado na quantidade de beneficiários que se encontram em 
vulnerabilidade social (pobreza e extrema pobreza) provenientes inscritas no CadÚnico no município de 
Macapá, num total de 50.000(cinquenta mil) famílias. 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SUAS QUANTIDADES: 
Quant. Quant. Quant. 

ITEM DESCRiÇÃO UND Valor recarga recarga por Total de beneficiários 
cartão recal]_as 
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Cartão eletrônico com chip e/ou tarja 
1 magnética de auxilio alimentação com UNO R$150,OO 2 100.000 50.000 carga no valor de 150,00 reais (cento e 

cinquenta reais), cada unidade, 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL E DEMAIS CONDiÇÕES: 

6,1, A quantidade estimada de cartões a serem disponibilizados é de 50,000,00 (cinquenta mil) unidades, 
sendo que será disponibilizado 2 (duas) recargas para cada cartão, totalizando 100.000,00 (cem mil) 
recargas, o valor mensal estimado do benefício a ser disponibilizado em cada cartão é de R$ 150,00, 
podendo ser alterado em caso de necessidade face a Pandemia COVID-19. 

6.2. Os cartões devem ser emitidos apenas para usuários maiores de 18 anos e com CPF válido, Caso o 
beneficiário seja menor de idade, o cartão respectivo deverá ser emitido em nome de um Responsável 
Familiar-RF maior e capaz com CPF válido disponibilizado na base do CadÚnico. 

6,3 A CONTRATADA deverá entregar os cartões em embalagem lacrada na sede da CONTRATANTE em até 
15 (quinze) dias corridos contados do recebimento do pedido e pagamento da devida ordem bancária, 
incumbindo à CONTRATANTE sua distribuição aos beneficiários. 

6.3,1, Os cartões emitidos deverão ter senha individual e intransferível ou mecanismo similar, de forma a 
garantir privacidade e segurança na utilização. 

6,3,2, Os cartões serão entregues bloqueados para uso, devendo ser desbloqueados pelos beneficiários na 
primeira utilização. 

6.4, A CONTRATANTE deverá realizar os pedidos de crédito, quando achar necessário, por meio do sistema 
próprio da CONTRATADA. Os créditos serão disponibilizados para uso pelos beneficiários em até 3 (três) 
dias úteis contados do pagamento, pela CONTRATANTE, dos valores respectivos à CONTRATADA. 

6.4.1. Os créditos ficarão disponíveis para utilização pelo beneficiário, sendo certo que os valores serão 
expurgados caso não haja utilização do beneficiário pelo período de 90 (noventa) dias contados da data da 
disponibilização, após o qual, serão estornados e os respectivos cartões cancelados. 

6.5. A CONTRATADA se obriga a manter rede de estabelecimentos credenciados para fornecimento de 
gêneros alimentícios na região do Amapá composta por estabelecimentos credenciados, assegurando o 
regular repasse a tais estabelecimentos dos valores decorrentes das compras efetuadas com os cartões 
emitidos nos termos desta contratação, observadas as condições contratuais acordadas. 

6.6. A CONTRATADA deverá prestar serviço de suporte à CONTRATADA sendo realizado de segunda a 
sexta, das 8:00 h as 20:00 h, via central de atendimento telefônico. 
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6.6.1. Os cartões defeituosos serão substituídos pela CONTRATADA em até 15 (quinze) dias corridos 
contados da data da solicitação da CONTRATANTE, sendo entregues na sede da CONTRATANTE para 
distribuição ao beneficiário. 

6.6.2. Caso o defeito seja decorrente de mau uso pelo beneficiário, poderá ser cobrada tarifa para emissão 
da segunda via do cartão, conforme proposta apresentada. 

6.6.3. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio dos cartões, o cartão será bloqueado quando da 
comunicação pela CONTRATANTE da ocorrência por meio da central de atendimento telefônico da 
CONTRATADA. Um novo cartão será emitido pela CONTRATADA em até 15(quinze) dias corridos contados 
da data da comunicação pelo usuário, sendo entregues na sede da CONTRATANTE para distribuição ao 
beneficiário. 

6.6.4. O saldo de créditos disponível no cartão no momento do bloqueio será disponibilizado para uso no 
novo cartão. Nada obstante, a CONTRATADA não se responsabiliza pelo uso indevido do cartão antes da 
comunicação de sua perda, roubo, furto ou extravio pelo usuário. 

6.6.5. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato ou ajuste, os saldos financeiros 
remanescentes, serão restituídos à entidade ou órgão repassador dos recursos em até 40 (quarenta) dias 
uteis do envio da relação dos cartões e saldos pela CONTRATANTE, apuração e aceite da CONTRATADA, 
sendo que a responsabilidade perante os beneficiários em relação aos saldos remanescente restituídos a 
CONTRATANTE será única e exclusiva da CONTRATANTE que responderá por qualquer prejuízo que esta 
restituição venha a causar, perante os beneficiários e a CONTRATADA. 

6.7. Entender-se-á pela prestação de serviços o fato de a CONTRATADA assegurar a utilização pelos 
beneficiários dos recursos já disponibilizados nos cartões e a manutenção da rede credenciada. 

7. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. O valor total estimado para a contratação é de R$ 15.000,000,00 (quinze milhões de reais), pagos em 02 
(duas parcelas iguais) de R$ 7.500,000,00 (sete milhões e quinhentos mil), correspondente ao valor dos 
créditos a serem disponibilizados aos beneficiários dos cartões. 

7.2. As despesas decorrentes da presente contratação correção a conta da Dotação do Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS no exercício de 2020. 

Gestão/Unidade 02.41.01 - Fundo Municipal de Assistência Social 

Fonte 0.2.23 

Programa de Trabalho 08.244.0008.1020 

Elemento de Despesa 3.3.90.39 

Valor estimado R$ 15.000,000,00 
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7.3. As despesas da presente aquisição poderão correr em outra ação ou programa a critério da administração 
pública. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de referência e seus anexos; 
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes no termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 
8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no termo de referência e seus anexos; 
8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
8.2.1. Proceder à conferência das Notas Fiscais/faturas, atestando no corpo das mesmas, a execução dos 
serviços. 
8.2.2. Promover o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto contratado, de forma que sejam 
mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
8.2.3. Efetuar o pagamento devido pelo fornecedor do objeto contratado, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências deste Termo. 

--.. 9. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
9.1. A contratada, no decorrer da execução do objeto, obriga-se a: 
9.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 
9.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nO 8.078, de 1990); 
9.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 
com avarias ou defeitos; 
9.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
9.1,6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de referência; 
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10. DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO: 

10.1. Os pagamentos serão efetuados de forma antecipada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de 
ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme nota 
fiscal emitida em nome do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, CNPJ nO 14.837.713/0001-19, 
sendo certo que créditos relativos aos benefícios somente serão disponibilizados aos beneficiários após a 
efetiva quitação pela SEMAS/PMM, observados os prazos estabelecidos neste termo de referência. 
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura o momento em que o órgão contratante 
atestar a execução do objeto do contrato. 

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

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

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

10.11. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela Contratada, no Setor de Protocolo da 
Contratante, situado na Avenida Coaracy Nunes, n° 873, Centro, Macapá-AP ou remetidos por e-mail digital, 
através do endereço eletrônico semastgab.pmm@outlook.com. 

11. HABILITAÇÃO: 

11.1. Para habilitação jurídica, a interessada deverá apresentar: 

11.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

11.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

11.2. Para qualificação econômico-financeira, a interessada deverá apresentar: 

11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

11.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta contratação; 

11.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
empresa; 

11.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e, 

11.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa. 

11.3. Para qualificação técnica, a interessada deverá apresentar: 

11.3.1. Atestado (s) de capacidade técnica expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado 
comprovando ter a empresa desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta contratação, aceito o somatório de atestados para 
comprovação da quantidade exigida; 

11.3.2. Registro ou prova de inscrição vigente da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador - 
PAT, conforme Portaria/MTE nO 3 de 01/03/202 e Lei nO 6.321 de 14/04/1976; 

11.4. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa. 
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11.5. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 

11.6. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou em via 
eletrônica, esta última alternativa em virtude das medidas de saúde pública adotadas durante a atual epidemia. 

12. DAS PENALIDADES CONTRATUAIS: 

12.1 A CONTRATADA ficará passível das penalidades previstas na Lei nO 8.666/93 e legislações correlatas, 
garantida a prévia defesa, caso de inexecução total ou parcial do fornecimento dos serviços que lhe forem 
adjudicados, ou venha a fazê-Io fora das especificações e condições acordadas, impeça ou embarace, de 
alguma forma, a fiscalização que a CONTRATANTE se reserva ao direito de exercer, ou, ainda, transfira a 
outrem, no todo ou em parte, os serviços contratados, bem como o caucione ou utilize-o para qualquer 
operação financeira. 

12.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo 
quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n. ° 8.666, de 1993. 

13. DA RESCISÃO: 

13.1. De acordo com o Art. 77,78,79 e 80 da Lei nO 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular 
das cláusulas e condições estabelecidas em instrumento contratual, poderá ser rescindindo: 

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas por artigo 78, inciso I a XII da Lei 
8666/93 e suas alterações; 

13.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência ao CONTRATANTE; 

13.1.3. Judicialmente, nos termos da Lei. 

14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

14.1. O prazo de vigência da presente Contratação é de 90 (noventa) dias, com início na data da assinatura do 
Contrato. Prorrogáveis por iguais período conforme previsto em Lei. 

15. DISPOSiÇÕES GERAIS: 

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

Macapá-AP, 06 de julho de 2020. 

Roke Cordeiro 
Coordenadora de Políticas Sociais-CPS/SEMAS 

Decreto nO 420/2020-PMM 

,~k r~tkJt. 
Derf o Tnndadé do Nascimento 
Diretor do Departamento Compras 

Públicas/SEMAS/PMM 
Decreto n° 411/2020-PMM 
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Para 

Data 

Prioridade 

Marlucy Rodrigues Novaes Deodato <mdeodato@alelo.com.br> 
2020-07 -06 11 :44 

Muito alta 

pedido de cotação 

Remetente <gab.semast@macapa.ap.gov.br> 

Bom dia Marlucy; 

Conforme conversa anterior, solicito cproposta de preços para emissão e gerenciamento de vale alimentação 

por meio de cartão magneticojtarja, peço que seja encaminhado as seguintes documentações da empresa: 

Proposta atualizada com os dados bancários; 

Certidões de regularidades da empresa; 

Contrato Social da empresa; 

Documentos do responsável pela assinatura do contrato; 

""'---"'tenciosamente, 

Denilso Trindade 

Departamento de Compras Públicas/SEMAS/PMM 

A 2020-07-06 11:04, Marlucy Rodrigues Novaes Deodato escreveu 

rL- _ 

webmail.macapa.ap.gov .br/? _task=mail&_safe=O&_uid=4 77 &_mbox=INBOX.Sent&_action=print&_8xtwin=1 



Remetente Marlucy Rodrigues Novaes Deodato <mdeodato@alelo.com.br> 

Para gab.semast@macapa.ap.gov.br <gab.semast@macapa.ap.gov.br> 

Cc Fernanda Araujo Magalhaes <famagalhaes@alelo.com.br>,AndresMClaudinoda Silva <aclaudino@alelo.com.ro ••.• 

va nial ucia .correa@bb.com.br <vanialucia .correa@bb.com.br>, age357 5@bb.com.br <age357 5@bb.com.br> 

Data 2020-07-06 21 :00 

ALELO I Proposta Comercial e Informações Bancárias 

D Proposta Comercial BB - PREFEITURA DE MACAPÁ.pdf(-958 KB) 

Prezado Denilso, boa noite! 

Faço o envio das atualizações solicitadas. 
hformações para depósito identificado 

Conta bancária 
Cia Brasileira de Soluções e 
Serviços CNPJ: 04.740.876/0001- 
25 
Banco do Brasil - 001 
~\gência 3070-8 

.>onta Corrente: 10334-9 
Código identificador: CNPJ de 

vocês Estarnos à disposição! 

ALte, 
Marlucy Novaes 
Gerente Regional - Banco do Brasil 
Diretoria Comercial 

55 61 99942 0490 Telefone 
mdeodato@alelo,com.br 
www.alelo.com.br 

CAU (Central de Atendimento ao Usuário) - 4004-7733 (atendimento 2411) 
CAU PRÉ-PAGOS (Central de Atendimento ao Usuário de cartões pré-pagos) - 3003-1467 
CAE/PREMIUM (Central ele Atendimento à Empresas) - 4003-7779/ 08007024545 (seg à sex - 07h às 20h) 
CAE PRÉ-PAGOS (Central de Atendimento à Empresas para cartões pré-pagos) - 
3003-1469 CAB (Central de Atendirnento à Bancos) - 4003-0099 (seg à sex - 08h às 
19~1 exceto feriado) CENTRAL DE IMPLANTAÇÃO - 4003-7779/ 0800 702 4545 
CENTRAL DE IMPLANTAÇÃO PRÉ-PAGOS - 3003 8895/ 08003338895 
CENTRAL DE VENDAS BANCO DO BRASIL - 4003 3665 
~ENTRAL DE ATENDIMENTO VALE-TRANSPORTE - 40033553 

Veloo também é tO 

AVISO DE CONFIDENCIALlDADE 

As informações contidas neste e-mau são de uso exclusivo da Aleto e podem conter informações privilegiadas ou confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegida. Se você recebeu esta mensagem por engano, nâo de- •• e usar, 
copiar, alterar, divulgar, distribuI' co se 

beneficiar destas informações. Solicitamos que você informe o remetente sobre o ocorrido e elimine esta mensagem imediatamente. A Alelo se reserva o direito de pleitear ressarcimento perca prejuízos decorrentes do uso 

indevidc das. Informações e de requerer a aplicação das penalidades cabtvels. 

CONFIDENTIALITY WARN1NG 

The mformation contetned in this e-mal! is for lhe exclusive use of Ateio and may contain privileged or confidential information ol restricted and / or legally prctected use. If you have receved this messaqe 10 enot. you s.hoIJld not 

use, copy. chaoqe . drsclose. oietribute or benetlt rrorn tnis mtcrrnatlon. We request that you inform lhe sender ofthe occurrence and Immediately delete this messaqe. Alelo reserves lhe rtçht to clairn compensation Ior lhe 

oamaças resulhng from lhe nususe of intormatron and to reqoest lhe application of apptcable penalties. 
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Inteligência que conecta 
pessoas e negócios 



PRESENÇA 
Temos a maior rede de aceitação do Brasil, com presença em 100% 
dos municípios - mais de 500 mil estabelecimentos credenciados. 

POR QUE ALELO? 
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GESTÃO 
Informações que fazem a diferença: índice Alelo de Preço Médio de 
Refeição, Valores Mínimos de Refeição, Alimentação é relatórios 
gerenciais para mais controle. 

FOCO NO CLIENTE 
Excelência em atendimento que garante mais de 90% de satisfação 
às empresas atendidas, graças a um time de consultores e canais de atendimento 
exclusivos. 
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ALELO ALIMENTAÇÃO 
Aceito em supermercados, 
mercearias e açougues em todo 
o Brasil. o Alelo Alimentação 
substitui a cesta tradicional por 
aquilo que seus colaboradores 
mais necessitam e desejam. Com 
ele, a autonomia é o prato 
principal. 

\LELO NATAL 
Preservar as tradições familiares ou 
inovar em cada detalhe. Trazer o 
toque especial às receitas ou seguir 
à risca os ingredientes passados de 
geração a geração. Só o Alelo 
Natal, com aceitação em 100% das 
cidades brasileiras, proporciona o 
melhor para o seu colaborador nas 
celebrações de fim de ano, 
respeitando a liberdade de escolha. 

ALELO PREMIAÇÃO 
Assertividade e liberdade de 
escolha com a melhor forma de 
presentear. O Alelo Premiação é 
ideal para datas comemorativas, 
reconhecimento de talentos e 
premiação de fornecedores. 
E você ainda escolhe o melhor 
formato para a sua premiação: 
recarreqável ou carga única. 

ALELO 
VALE-TRANSPORTE 
A ajuda que faltava para tornar a 
sua gestão de vale-transporte 
mais econômica e eficiente. 
Todo o gerenciamento do 
vale-transporte da sua empresa 
em um único canal 100% online e 
com navegação rápida e segura. 
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ALELO REFEiÇÃO 
Colaborador se alimentando bem é 
a certeza de um ótimo 
desempenho. Com o Alelo 
Refeição, você proporciona para a 
sua equipe liberdade de escolha em 
uma ampla rede de restaurantes e 
lanchonetes do país. 

ALELO MOBILIDADE 
Cartão multimodal para pagamento 
de despesas automotivas como 
combustível e manutenção leve. 
Também aceito para pagamento em 
diversos tipos de transporte corno 
apps de táxi. carro compartilhado, 
apps de transporte individual, locação 
de bike compartilhada e muito mais. 

ALELO CULTURA 
Facilitar o acesso à cultura é urna 
forma de investir no seu 
colaborador. O Alelo Cultura 
garante entrada em shows, museus 
e exposições de todo o país. 

ALELO MULTIBENEFíClOS 
Um cartão único, aceito na Multi 
Rede Alelo, para o dia a dia da sua 
equipe. É mais uma solução 
inovadora que possibilita a 
concessão de subsídios e a 
antecipação salarial com desconto 
diretamente na tolha de 
pagamentos. 
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Não importa o tamanho da sua 
empresa. O Alelo Auto é a 
plataforma de gestão de frotas 
que controla os gastos de 
combustível e despesas dos seus 
veículos, otimizando o seu 
gerenciamento e facilitando o dia 
a dia de todos: dos seus 
motoristas e o seu. 
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ALELO DESPESAS 
Encontre novas alternativas para 
realizar os processos de despesas 
corporativas da sua empresa, 
garantindo mais agilidade e 
praticidade na gestão. O fim da 
burocracia dos reembolsos, 
compra de materiais, pequenos 
reparos, cartório, chaveiro, fundo 
de caixa e muito mais. 

ALELOAUTO 

ALELO PAGAMENTOS 
Facilite o dia a dia de sua empresa, 
seus colaboradores, prestadores de 
serviço ou parceiros. Tudo sem 
burocracia! Substitua ordens de 
pagamentos, cheque ou dinheiro 
pelo Alelo Pagamentos, o cartão 
pré-pago que sempre está à mão. 



ALELO DESPESAS ALIMENTíCIAS 

Autonomia para criar o cardápio de casa. Com o Alelo Despesas Alimentícias, você substitui a cesta 

física pelo cartão e ainda proporciona mais benefícios à sua equipe: 

• Aceito em 100% das cidades brasileiras, em amplarede 

• de supermercados, açougues e mercearias. 

• Liberdade para montar um cardápio balanceado, 

incluindo saladas, verduras e frutas. 

• Meu Alelo: canal exclusivo para consulta de saldo, 

extrato, rede credenciada, além de ofertas e promoções exclusivas. 

CONDiÇÕES COMERCIAIS 

Quantidade de cartões 50.000 

Valor mensal por cartão R$150,00 

Tarifa de disponibilização mensal por cartão R$ 0,00 

Tarifa de emissão R$ 0,00 

Tarifa de reemissão R$ 6,00 

Tarifa de entrega R$ 0,00 

Tarifa de disponibilização mensal por cartão R$ 0,00 

Validade da proposta: 15 dias úteis 
Pagamento: Antecipado 
Prazo de entrega dos cartões: Até 15 dias úteis 
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NUMERO DE INSCRiÇÃO 
04.740.876/0001-25 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
CADASTRAL 27/09/2001 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

I NOME EMPRESARIAL 
ALELO S.A 

CEP 
06.455-030 

I COMPLEMENTO 
ANDAR 3 ANDAR 4 ANDAR 20 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ALELO 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONCMICA PRINCIPAL 
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONCMICAS SECUNDÁRIAS 
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 
205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

I LOGRADOURO 
AL XINGU 

BAIRRO/DISTRITO 
ALPHAVILLE CENTRO 
INDUSTRIAL E 
EMPRESARIAL! ALPHAVI ,--I ~~_N~C~_P~~_I ----'1 EJ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TRIBUT ARIOEREGULATORIO@ELOPAR.COM.BR 

I TELEFONE 
(11) 2188-1800 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRA L 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/09/2001 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 06/07/2020 às 14:43:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERViÇOS 
CNPJ 04.740.876/0001-25 

NIRE 35.300.187.610 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 8.10.2019 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 8 dias do mês de outubro de 2019, às 16h, na sede social da 
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Sociedade), na Cidade de Barueri, Estado de São 
Paulo, na Alameda Xingu, 512, 3º e 4º andares do Edifício "Condomínio Evolution Corporate", 
Alphaville, CEP 06455-030. 

MESA: Presidente: Sra. Esther Dalmas; Secretário: Vilson Fontoura da Silva. 

PRESENÇA: Representantes da Elo Participações Ltda., única acionista da Sociedade. 

ORDEM DO DIA: 1) alterar a denominação social da Sociedade; 2) alterar o endereço da sede 
social da Sociedade; e 3) consolidar o Estatuto Social. 

DELIBERAÇÕES: Em conformidade com a ordem do dia, a única acionista da Sociedade, 
deliberou: 

1) alterar a denominação social da Sociedade de Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 
para Alelo S.A., com a consequente alteração do caput do Artigo 1º do Estatuto Social; 

2) alterar o endereço da sede social da Sociedade, para incluir o 20º andar, o qual passa a ser 
o seguinte: Alameda Xingu, 512, 3º, 4º e 20º andares, Edifício "Condomínio Evolution 
Corporate", Alphaville, CEP 06455-030, com a consequente alteração do Artigo 2º do 
Estatuto Social; e 

3) consolidar o Estatuto Social da Sociedade, o qual já contempla as deliberações dos itens 
anteriores, que passa a vigorar como disposto no Anexo I a esta ata. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas 
- Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário. Acionista: Elo Participações Ltda., por seus 
Diretores, Sr. Vinicius Urias Favarão e Sra. Esther Dalmas. 

Certificamos que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da JOCjedade. 

Esther Dalmas 
Presidente 

557.599/19-2 •••••••• 
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Vilson Fontoura d1 Silva 
Secretário 
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ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 8.10.2019. ÀS 16H 

"ESTATUTO SOCIAL DA ALELO S.A. 

CAPfTULO I 
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

Artigo 19 - A ALHO S.A. (Sociedade) é uma sociedade por ações de capital fechado, regida 
por este Estatuto Social e pelas disposições legais e contratuais que lhe forem aplicáveis. 

Parágrafo Único - A Sociedade poderá utilizar o nome fantasia "Alelo". 

Artigo 22 - A Sociedade tem sua sede e foro na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na 
Alameda Xingu, nº 512, 3º, 4º e 20º andares, Edifício "Condomlnlo Evolution Corporate", 
Alphaville, CEP 06455-030, podendo, mediante proposta da Diretoria e aprovação do 
Conselho de Administração, criar e extinguir filiais, agências e escritórios em todo o 
território nacional. 

Artigo 32 - A Sociedade tem por objeto: (i) a emissão, administração, gestão e prestação de 
serviços de meios de pagamento e cartões pré-pagos, aptos a receberem carga ou recarga 
de valores em moeda nacional ou estrangeira incluindo, mas não se limitando, aos 
benefícios de alimentação e refeição, através de meios eletrônicos, tais como tarja 
magnética, smart cards e outros; (ii) o desenvolvimento de parcerias para promoção de 
produtos e/ou serviços, inclusive mediante disponibilização de espaço em materiais e 
veículos de divulgação; (iii) a implantação, administração e prestação de serviços de 
programas promocionais, mediante oferecimento e administração de programas de 
incentivo, fidelização e/ou bonificação de vendas; (iv) a prestação de serviços de 
correspondente no País de instituições financeiras; e (v) a participação em outras 
sociedades como sócia, acionista ou quotista. 

Artigo 42 - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 

CAPfTULO 11 
CAPITAL SOCIAL, AÇÕES E DIREITO DE PREFERÊNCIA 

Artigo 52 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, é de R$472.414.126,04 (quatrocentos e setenta e dois milhões, 
quatrocentos e quatorze mil, cento e vinte e seis reais e quatro centavos), representado por 
1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e 1.000.000 (um 
milhão) de ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, podendo, futuramente, 
serem criadas diferentes classes de ações. 

Parágrafo 12 - As ações são indivisíveis em relação à Sociedade. Cada ação ordinária 
nominativa confere o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. A ação 
preferencial nominativa, independentemente da classe, não terá direito a voto nas 
Assembleias Gerais, mas, em contrapartida, garantirá a sua titular prioridade no reembolso 
do capital, com ou sem prêmio. 
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ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 8.10.2019. ÀS 16H 

Parágrafo 29 - As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito 
se a Sociedade, pelo prazo de três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos a 
que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem 
cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso. 

Parágrafo 32 - A Sociedade poderá negociar com as próprias ações, desde que deliberado 
pelo Conselho de Administração e respeitando o disposto na legislação pertinente. 

Parágrafo 42 - Aos acionistas é assegurado o direito de preferência na subscrição de ações 
emitidas em aumentos de capital, o qual deverá ser exercido na proporção do número de 
ações que possuírem, nos termos do Artigo 171, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
e posteriores alterações. Tal direito deverá ser exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de publicação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária ou da Reunião do 
Conselho de Administração que tiver proposto o aumento de capital, sob pena de diluição 
de suas respectivas participações no capital social. Os aumentos no capital social da 
Sociedade deverão procurar respeitar a proporção de 50% de ações ordinárias e 50% de 
ações preferenciais. • 

Artigo 69 - Nenhum acionista poderá empenhar, indicar a penhora ou, por outra forma, 
gravar ou oferecer em garantia suas ações ou os direitos de subscrição de suas ações sem o 
consentimento prévio, por escrito, do Conselho de Administração. 

Artigo 72 - Somente acionistas cujos interesses não sejam conflitantes com os interesses da 
Sociedade poderão participar do capital social. 

CAPfTULO 111 
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

Artigo 82 - A administração da Sociedade será exercida pelo Conselho de Administração e 
pela Diretoria, na forma da lei e do presente Estatuto Social. 

Artigo 92 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 4 (quatro) e, no 
máximo, 8 (oito) membros, acionistas ou não da Sociedade. Todos os membros deverão ser 
eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. O 
Conselho de Administração poderá convidar os acionistas da Sociedade detentores de ações 
preferenciais para participar das reuniões do Conselho de Administração, sem que tenham, 
no entanto, direito a voto. 

Parágrafo 12 - O Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos 
pela maioria absoluta de votos em sessão com a presença de todos os membros do 
Conselho de Administração. 

Parágrafo 22 - Em caso de ausência justificada ou impedimento temporário de um dos 
membros do Conselho de Administração, este poderá delegar os seus poderes a um 
procurador que deverá ser, necessariamente, membro do Conselho de Administração. 
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ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 8.10.2019. ÀS 16H 

Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos e 
substituídos a qualquer tempo por decisão da Assembleia Geral. O vice-presidente assumirá 
a Presidência do Conselho de Administração em caso de vacância deste. Na hipótese de 
vacância de ambos os cargos (presidente e vice-presidente), o Conselho de Administração 
promoverá nova eleição para preenchimento dos mesmos, nos termos do Artigo 9º, 
Parágrafo 1º. 

Artigo 10º - A remuneração máxima global do Conselho de Administração e da Diretoria será 
fixada pela Assembleia Geral, sendo a divisão da mesma entre os membros de cada órgão 
determinada pelo Conselho de Administração. 

Artigo 11 - Os conselheiros e diretores eleitos serão investidos nos seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração ou 
da Diretoria, conforme o caso, permanecendo no exercício de suas funções até a posse de 
seus respectivos substitutos. 

Artigo 12 - Compete ao Conselho de Administração: 

• (a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; 

(b) eleger e destituir os diretores da Sociedade e fixar-Ihes as atribuições, observado o que 
a respeito dispuser este Estatuto; 

(c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, a estrutura de controles 
internos e as medidas adotadas pela diretoria para mitigar riscos; os livros e papéis da 
Sociedade; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 
quaisquer outros atos; 

(d) convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente; 

(e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

(f) deliberar sobre os investimentos em projetos de expansão e melhorias, em um valor 
global superior àquele fixado periodicamente pelo próprio Conselho de Administração; 

(g) escolher e destituir os auditores independentes, se houver; 

(h) deliberar sobre os assuntos previstos no Artigo 16; e 

(i) deliberar sobre a criação de comitês da Sociedade, suas regras de funcionamento e 
atribuições. 

Artigo 13 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez a cada 
dois meses, em local acordado previamente, mediante convocação com pelo menos 8 (oito) 
dias úteis de antecedência por seu Presidente ou por 2 (dois) membros do Conselho de 
Administração. As reuniões extraordinárias do Conselho de Administração serão convocadas 
por seu Presidente ou por quaisquer 2 (dois) membros do Conselho de Administração, com, 
no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, mediante aviso escrito a cada um de seus 
membros. O aviso escrito deverá ser enviado por carta com aviso de recebimento, e-mail 
com confirmação de recebimento do destinatário ou carta com protocolo. As reuniões ' 
realizar-se-ão independentemente de convocação, caso se verifique a presença de todos os I 

bros do s~n~elho de Administração. (' 
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ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 8.10.2019. ÀS 16H 

Artigo 14 - O quórum de instalação para as reuniões do Conselho de Administração deverá 
ser de 2/3 (dois terços) de seus membros. Caso a reunião convocada não se instale por falta 
de quórum, o Presidente, dentro de 7 (sete) dias, convocará nova reunião e, neste caso, a 
mesma instalar-se-á com qualquer quórum. 

Artigo 15 - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de 
votos dos membros presentes à reunião, ressalvado o disposto no Artigo 16 a seguir. Os 
membros do Conselho de Administração poderão ser representados por e votarem através 
de procurações outorgadas a outros membros. 

Artigo 16 - As seguintes deliberações, para serem' válidas, exigirao, no mínimo, o voto 
favorável de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração: 

(a) aprovação do orçamento anual da Sociedade, bem como de investimentos submetidos à 
apreciação do Conselho de Administração; 

(b) aprovação de contratos, ou compras de bens em valores superiores àqueles fixados, 
periodicamente, pelo próprio Conselho de Administração. Não estão sujeitos a esta 
aprovação os contratos de credenciamento de estabelecimentos comerciais e os 
contratos de administração dos produtos comercializados pela Sociedade, que 
observem o modelo e os parâmetros de negócio já aprovados pelo Conselho de 
Administração; 

(c) aprovação de contratos ou negócios entre a Sociedade e quaisquer dos acionistas, ou 
Partes Relacionadas (assim entendidas como: (i) as Afiliadas de um acionista; (ii) as 
pessoas jurídicas relacionadas a qualquer um dos acionistas que, direta ou 
indiretamente, por meio de um ou mais intermediários, tiverem participação no 
acionista que lhe confira influência significativa sobre o acionista; (iii) as coligadas das 
empresas controladas ou dos controladores diretos ou indiretos de um acionista, 
controladores estes considerados até o nível do Banco do Brasil S.A. e do Banco 
Bradesco S.A., ressalvados os casos nos quais essa participação tenha mero caráter de 
investimento; ou (iv) joint ventures (empreendimento conjunto) nas quais um acionista, 
e/ou suas Afiliadas ou Afiliadas de um acionista, estas consideradas até o nível do Banco 
do Brasil S.A. e do Banco Bradesco S.A., participem do controle; sendo que "Afiliada" 
significa qualquer pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, por meio de um ou mais 
intermediários: (i) exerça controle sobre um acionista ou (ii) esteja sob controle de um 
acionista ou (iii) esteja sob controle comum com um acionista, assim considerados até o 
nível do Banco do Brasil S.A. e do Banco Bradesco S.A.) desde que o valor global destes 
contratos ou negócios exceda àqueles fixados, periodicamente, pelo próprio Conselho 
de Administração, ressalvado, entretanto, que em quaisquer contratos ou negócios 
deverão sempre ser observadas as regras de mercado, em condições comutativas e 
equitativas; 

(d) aprovação de empréstimos ou créditos para a Sociedade, desde que o montante exceda 
àquele fixado, periodicamente, pelo próprio Conselho de Administração; 
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ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 8.10.2019. ÀS 16H 

(e) venda, alienação ou oneração de bens da Sociedade, ou a concessão de garantias para si 
própria ou para terceiros, com valor global superior àquele fixado, periodicamente, pelo 
próprio Conselho de Administração; 

(f) decisões sobre a introdução de novos negócios e a aprovação do plano estratégico das 
carteiras de produtos e serviços; 

(g) aprovação e alterações dos seus Regimentos Internos e dos órgãos de assessoramento; 

(h) resgate de ações da Sociedade; 

(i) a fixação e a modificação dos montantes relevantes para as transações que exigirem a 
aprovação do Conselho de Administração, conforme o Artigo 12, letra "f", este Artigo 16 
e o Artigo 21, parágrafo primeiro, letra "a"; 

(j) emissão de novas ações até o limite autorizado; 

(k) aquisição, venda, incorporação, cisão, fusão, transformação ou liquidação de 
subsidiarias integrais e /ou controladas da Sociedade; e 

(I) aumento de capital social de subsidiárias integrais e/ou Controladas, em valores 
superiores àqueles fixados periodicamente pelo Conselho de Administração, salvo se 
dentro do limite do capital autorizado. 

Artigo 17 - Serão arquivados no Registro de Comércio e publicadas as atas das reuniões do 
Conselho de Administração que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos 
perante terceiros. 

Artigo 18 - A Diretoria da Sociedade será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 
10 (dez) membros, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais, diretores sem 
designação específica. Todos os diretores da Sociedade deverão ser indivíduos residentes no 
País, acionistas ou não da Sociedade, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato 
de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. O mandato dos diretores da Sociedade estender-se-á 
até a posse dos seus substitutos. 

Parágrafo 12 - A reunião do Conselho de Administração que eleger os diretores da Sociedade 
deverá designar, entre eles, um Diretor Presidente. 

Parágrafo 22 - Os diretores poderão ser destituídos e substituídos a qualquer tempo, por 
decisão do Conselho de Administração. 

(i) No caso de vacância do diretor Presidente, este deverá ser substituído por outro diretor 
até nova designação pelo Conselho de Administração. 

(ii) No caso de vacância no cargo de qualquer outro diretor, o Diretor Presidente deverá 
designar as funções para outro diretor até que um novo membro seja eleito pelo 
Conselh~ de Admlnlstração. ," \;; 

,
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ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 8.10.2019. ÀS 16H 

Artigo 19 - A Diretoria terá os deveres e os poderes que a lei e este Estatuto lhe conferem 
para assegurar a execução fiel e eficiente dos fins da Sociedade. 

Parágrafo Único - Incumbe aos diretores fornecer ao Conselho de Administração e ao 
Conselho Fiscal, se instalado, a pedido de qualquer membro destes, as informações que Ihes 
sejam solicitadas ou outras que entenderem relevantes. 

Artigo 20 - Compete ao diretor Presidente, além das funções, atribuições e poderes 
conferidos pelo Conselho de Administração: 

(a) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de 
Administração; 

(b) dirigir a execução do planejamento geral e estabelecer metas e objetivos para a 
Sociedade; 

(c) coordenar e representar a Sociedade no relacionamento com seus clientes, 
fornecedores e terceiros em geral; 

(d) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades diárias da Sociedade; e 

(e) supervisionar e coordenar as atividades dos demais diretores, observadas as atribuições 
específicas previstas neste Estatuto Social e definidas pelo Conselho de Administração. 

Artigo 21 - A Sociedade será representada: 

(i) mediante as assinaturas de 02 (dois) diretores agindo em conjunto ou um diretor 
agindo em conjunto com um procurador com poderes bastantes ou dois procuradores 
com poderes bastantes para: 

(a) representar a Sociedade ativa e passivamente; 

(b) firmar contratos e assumir obrigações até o limite fixado pelo Conselho de 
Administração; abrir e movimentar contas bancárias, podendo, para tanto, emitir e 
endossar cheques; transigir e firmar compromissos; sacar, emitir, endossar para 
cobrança, caução e/ou desconto, ou aceitar duplicatas ou quaisquer outros títulos 
de crédito; e 

(c) prestar fianças, avais ou outras garantias em operações autorizadas pelo Conselho 
de Administração. 

(ii) mediante a assinatura de um diretor, agindo isoladamente, ou um procurador com 
poderes bastàntes, para: 

(a) emitir e endossar duplicatas para cobrança bancária; endossar cheques para 
depósito em conta bancária da Sociedade; firmar contratos de câmbio; e, até o 
limite fixado pelo Conselho de Administração, assinar pedidos de compras e 
confirmação de vendas; e 
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ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 
REALIZADA EM 8.10.2019. ÀS 16H 

(b) representar a Sociedade perante qualquer repartição, autarquia ou sociedade de 
economia mista, federal, estadual ou municipal, desde que não seja para assumir 
obrigação em nome da Sociedade ou exonerar terceiros perante ela. 

Parágrafo Único - A Sociedade poderá constituir procuradores com poderes bastantes para, 
agindo isoladamente ou em conjunto com um diretor ou com outro procurador com poderes 
bastantes, representá-Ia conforme determinado no correspondente instrumento de 
mandato. Os procuradores deverão sempre ser nomeados para fins específicos e, quando 
"ad negotia", por prazo determinado. A nomeação far-se-á sempre por 2 (dois) diretores. 

Artigo 22 - É vedado a qualquer conselheiro ou diretor, sob pena de responsabilidade 
pessoal e de perda do cargo que ocupa, a utilização da denominação da Sociedade para atos 
de qualquer natureza, tais como a prestação de fianças, abonos, avais e outras garantias de 
mero favor, sempre que estranhos aos negócios e objetivos sociais da Sociedade ou que 
possam ser tidos como atos de liberalidade. 

CAPfTULO IV 
DOS COMITÊS 

Artigo 23 - A Sociedade, por meio do seu Conselho de Administração, para melhor 
desempenho de suas funções, poderá instituir comitês de assessoramento, permanentes ou 
temporários, com funções técnicas e/ou consultivas, sem poder de deliberação. 

Parágrafo 1º - Os membros dos comitês serão indicados pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo 2º - Caberá ao Conselho de Administração, nos termos do Artigo 12 deste 
Estatuto, aprovar os Regimentos Internos dos comitês, que disciplinarão as regras de 
funcionamento, responsabilidades específicas e atribuições de cada um dos comitês. 

CAPíTULO V 
DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 24 - O Conselho Fiscal funcionará em caráter não permanente e, quando instalado por 
deliberação da Assembleia Geral, será composto por 4 (quatro) membros efetivos e igual 
número de suplentes, indicados pelos acionistas, eleitos em Assembleia Geral podendo ser 
reeleitos. A Assembleia Geral que deliberar pela instalação do Conselho Fiscal determinará a 
remuneração de seus membros, observados os limites estabelecidos em lei. 

CAPíTULO VI 
DA ASSEMBlEIA GERAL 

Artigo 25 - A Assembleia Geral reunir-se-é, ordinariamente, uma vez ao ano, no curso dos 4 
(quatro) meses imediatamente subsequentes ao encerramento do exercício social, para 
deliberar sobre as matérias previstas em lei. 

o 
Artigo 26 - A Assembleia Geral reunir-se-à, extraordinariamente, sempre que os interesses 
.socíetárlos, este Estatuto Social ou a legislação aplicável exigirem decisões dos acionistas. 
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ANEXO I DA ATA DA ASSEMBlEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 8.10.2019. ÀS 16H 

Artigo 27 - Somente poderão comparecer às Assembleias Gerais os proprietários de ações 
cujos nomes estejam inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas até 48 (quarenta e 
oito) horas antes da data designada para a realização da correspondente Assembleia. 

Parágrafo Único - O acionista pode ser representado em Assembleia Geral por procurador 
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Sociedade ou 
advogado. 

Artigo 28 - As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos, não 
computando os votos em branco, ressalvadas as exceções de lei e as deliberações sobre os 
assuntos relacionadas no Artigo 30 abaixo, as quais deverão ser aprovadas por acionistas 
representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto. 

Artigo 29 - Os avisos de convocação de Assembleias Gerais deverão ser enviados aos 
acionistas da Sociedade no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência da data de realização 
da correspondente Assembleia, por carta ou e-mail com confirmação de recebimento dos 
destinatários. 

Artigo 30 - O quórum de instalação das Assembleias Gerais será aquele previsto em lei, 
exceto para os assuntos relacionados abaixo, nos quais o quórum mínimo de instalação 
deverá ser de titulares de ações representando, pelo menos, 2/3 (dois terços) das ações com 
direito a voto: 

(a) aquisição de outras sociedades, investimentos relevantes em outras sociedades ou 
associação, inclusive sob a forma de "joint venture", da Sociedade com outras 
sociedades ou grupos; 

(b) incorporação, cisão, fusão, transformação ou liquidação da Sociedade; 

(c) reforma do Estatuto Social ou alteração dos objetivos da Sociedade; 

(d) aumento do capital social; 

(e) alteração da razão social ou nome fantasia da Sociedade, e 

(f) modificações nos direitos pertinentes a ações, classes de ações, dividendos, 
preferências ou resgates de ações. 

CAPíTULO VII 
OUVIDORIA 

Artigo 31 - A Sociedade aderirá à Ouvidoria instituída pela Elo Participações Ltda. ("EloPar"), 
composta de 1 (um) Ouvido r, com formação superior e bons conhecimentos do negócio da 
Sociedade, designado e destituível pelos Sócios, com mandato de 2 (dois) anos, sendo 
possível a renovação de mandato por igual período mediante deliberação dos Sócios. 
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a) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do 
consumidor e de atuar como canal de comunicação entre as Investidas sobre as quais 
dispõe o "caput" deste item, os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na 
mediação de conflitos; 

b) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações 
dos clientes e usuários de produtos e serviços das Investidas sobre as quais dispõe o 
"caput" deste item, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado 
pelos canais de atendimento a clientes; 

c) prestar os esclarecimentos necessários e dar clêncla aos reclamantes acerca do 
andamento de suas demandas e das providências adotadas; 

d) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual deverá respeitar o 
prazo legal; 

e) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado 
na letra "d"; 

f) propor aos competentes órgãos internos, na forma da regulamentação aplicável, medidas 
corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise 
das reclamações recebidas; e 

g) elaborar e encaminhar aos competentes órgãos internos, na forma da regulamentação 
aplicável, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação 
da Ouvidoria, contendo proposições de que trata a letra "f", quando existentes. 

Parágrafo 22 - A Sociedade: 

a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que 
sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e 

b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de 
resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo 
requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades. 

CAPíTULO VIII 
EXERCíCIO SOCIAL 

Artigo 32 - O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, em cuja data 
serão preparados o balanço e os relatórios financeiros. 

Parágrafo 12 - Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados e a 
provisão para o imposto de renda. 

Parágrafo 22 - Dos lucros líquidos obtidos f10 exercício social, 5% (cinco por cento) serão 
deduzidos para constituir a reserva legal até que esta reserva atinja 20% do capital social. 
CO 
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Parágrafo 32 - Os acionistas terão direito de receber, em cada exerCICIO, um dividendo 
mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado 
de acordo com o disposto no Artigo 202 da Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e 
posteriores alterações, podendo a Assembleia Geral, desde que não haja oposição de 
qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, ou 
a retenção de todo o lucro. 

Parágrafo 42 - Por proposta dos órgãos da administração, uma parcela dos lucros da 
Sociedade, formada por até 100% (cem por cento) dos lucros que remanescerem após as 
deduções legais e estatutárias, poderá ser destinada à formação de "Reserva de Expansão", 
que terá por fim financiar a expansão das atividades da Sociedade, bem como reforçar o seu 
capital de giro, não podendo esta reserva ultrapassar o valor de 95% (noventa e cinco por 
cento) do capital social da Sociedade. Os recursos atribuídos à Reserva de Expansão, desde 
que não impactem o fim a que foram constituídos, por sugestão da Diretoria da Sociedade e 
deliberação do Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral, também 
poderão, a qualquer tempo, ser revertidos e distribuídos, de forma integral ou parcial, aos 
acionistas a título de dividendos. 

Parágrafo 52 - À conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes, a 
Diretoria, mediante aprovação do Conselho de Administração, fica autorizada a declarar e 
pagar dividendos intermediários. 

Parágrafo 62 - Poderá a Diretoria, ainda, mediante aprovação do Conselho de 
Administração, autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o 
capital próprio, nos termos da legislação específica, em substituição total ou parcial dos 
dividendos intermediários, cuja declaração lhe é facultada pelo parágrafo anterior ou, ainda, 
em adição aos mesmos. 

Parágrafo 72 - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do 
imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício (25%). 

Parágrafo 8Q - A Assembleia Geral decidirá sobre o destino a ser dado ao eventual saldo do 
lucro líquido apurado no exercício. 

Parágrafo 9Q - A Sociedade poderá preparar balanços intermediários, a qualquer tempo, 
para cumprir requisitos legais ou para fins de conveniência, inclusive para fins de distribuição 
antecipada de dividendos. 

CAPíTULO IX 
LIQUIDAÇÃO 

Artigo 33 - A Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia 
Geral estabelecer o modo de liquidação e nomear o liquidante. 

CAPíTULO X 
DISPOSiÇÕES FINAIS 

, . 
Artigo 34 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Ass7m~leia Geral.". 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERViÇOS, inscrita no CNPJ 
n!! 04.740.876/0001-25, com sede na Alameda Xingu, nº 512, 3º e 42 andares, Edifício 
"Condomínio Evolution Corporate", Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 
06455-030. 

OUTORGADOS: (i) ADRIANO GANDOLFI, brasileiro, casado, administrador, RG nº 19.350.48-07 
SSP/SP e CPF n!! 170.083.328-66; (iI) ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA AMAZONAS, 
brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 25.547.807-0 SSP/SP e CPF nº 
181.611.348-47; (111) ALEXANDRE HONORATO FONTES, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 
25.469.295-3 SSP/SP e CPF nº 268.243.218.-26; (iv) ANDERSON FANALE RINALDI, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, RG nº 28.068.028-4 SSP/SP; e CPF nº 179.580.658-33 (v) 
ANDERSON REIMAO GARCIA, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 21.669.495- 
4 SSP/SP e CPF nº 160.265.908-70; (vi) ANTONIO CARLOS PRIORE, brasileiro, casado, 
engenheiro mecânico, RG nº 17.780.313-7 SSP/SP e CPF nº 163.248.958-90; (vii) BIANCA ROSA 
CAMPOS VALENTE, brasileira casada, advogada, RG nº 34.076.479-X SSP/SP e CPF n!! 
300.169.948-50; (viii) CYNTHIA EMY DOREA KITASATO, brasileira, solteira, administradora de 
empresas, RG n!! 26.426.099-5 SSP/SP e CPF n!! 314.421.448-58; (ix) FERNANDO JOSE 
FERNANDES DE MORAES, brasileiro, casado, economista, RG nº 16.633.844-8 SSP/SP e CPF nº 
148.508.618-30; (x) FERNANDO LUIS ABEGAO NETO, brasileiro, solteiro, administrador, RG n!! 
44.074.769-7 SSP/SP e CPF nº 326.501.978-03; (xi) JOAO MARCOS SILVEIRA BIBAR, brasileiro, 
casado, economista, RG nº 43.492.477-5 SSP/SP e CPF nº 328.107.088-43; (xli) JOAO PAULO 
TONHA MIRANDA, brasileiro casado, engenheiro, RG nQ 30.666.293-0 SSP/SP e CPF nQ 
291.616.508-89; (xiii) JORGE AMERICO MARFIM STAKOWIAK, brasileiro, casado, administrador 
de empresa, RG nº 30.260.781-X SSP/SP e CPF n!! 274.181.298-58; (xiv) LEONARDO JOSE 
PUPIM, brasileiro, casado, cientista da computação, RG n2 27.387.503-6 SSP/SP e CPF nº 
260.223.288-29; (xv) MIRIAN PEREIRA PRIOSTI MALAGO, brasileira, casada, administradora de 
empresas, RG n!! 29.367.628-8 SSP/SP e CPF nº 267.009.128-81; (xvi) NICOLAS PIOVESAN 
BATISTA, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nQ 24.777.82-91 SSP/SP e CPF n° 
nº 304.960.058-63; (xvii) PEDRO LOBO DA COSTA CARVALHO, brasileiro, casado, economista, 
RG nQ 29.175.367-X SSP/SP e CPF nº 318.833.368-48; (xviii) PETRUS TEIXEIRA MOREIRA, 
brasileiro, casado, administrador, RG n2 28.022.811-9 SSP/SP e CPF n!i! 279.450.938-17; (xix) 
PRICILA COGHI MEDI NA MARCO, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 
20.453.924-9 SSP/SP e CPF nº 114.265.288-25; (xx) ROBERTO RIBEIRO MIRANDA, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, RG n!! 99.712-8 SSP/DF e CPF 410.244.191-34; (xxi) 
RODRIGO LEAL DE OTERO, brasileiro, casado, engenheiro, RG n2 50.713.643-3 SSP/SP e CPF n2 
455.878.414-72, todos com endereço comercial na sede da OUTORGANTE. 

PODERES: Por este instrumento de mandato, a OUTORGANTE nomeia os OUTORGADOS como 
seus representantes para, agindo sempre em conjunto de dois, em conjunto com um Diretor 
Estatutário ou em conjunto com um Diretor nomeado por procuração pela OUTORGANTE, 
assinar os seguintes documentos: (i) contratos comerciais; (ii) contratos de prestação de 
serviços; (iii) contratos de fornecimento; (iv) contratos de parceria; (v) distratos e rescisões 
contratuais; (Vi) aditivos, propostas, anexos e notificações relacionados aos instrumentos aqui 
descritos. 

Ficam neste ato expressamente revogados os poderes OUTORGADOS na procuração de 
23.1.2019, com vencimento em 23.1.2020. 

RESTRIÇOES: Os OUTORGADOS deverão observar rigorosamente as restrições e limites fixados 
pelo Estatuto Social da OUTORGANTE, de cujo teor tem pleno conhecimento. Fica 
expressamente vedado o substabelecimento dos poderes aqui conferidos. 

VALIDADE: Esta procuração é válida por 1 (, ) ano contado de sua assinatura. 

,{{' 

..co ANHIA BRASIL~kDE SOLUÇOES E SERViÇOS S.A. 
cesarlÔ~~ EstherOalmas 

-_o CO - -_ COM 
ORI AL 

18190726150508 -2019-48 Em o~ I (l ri 7DU 

DENIISOTRlNDXàm~IMEF 
----ré ••• I~ 

Ileaebrf411f2020. PIAIJ 



m~~1 
__ G)~ .~ 

DENIl.SO TRINDADE DO NASCIMENTO 
lRt4aoo~de_.·w~r ... 

0eaekJ" 411ao2f) ·llWl 

c 



01/07/2020 0572462 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUiÇÕES CfVEIS 

CERTIDÃO N°: 1875633 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
29/06/2020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

ALELO S.A, CNPJ: 04.740.876/0001-25, conforme indicação constante do pedido de certidão.* 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
SPI n° 22/2019. 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1a Instância, mesmo que estejam e 
Grau de Recurso. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e 
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, L TDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 1 de julho de 2020. 

0572462 

111111111111111111111111111111111111111111111 



ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA -- ATENTO BRASIL S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor 
Manoelito de Ornellas 303, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-040, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 02.879.250/000179, atesta, para os devidos fins, que ALELO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 04.740.876/0001-25, vem prestando de maneira plenamente satisfatória os serviços de 
emissão de cartões eletrônicos com chip para os beneflcios de alimentação e refeição instituídos 
no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT para o qual foi contratada, desde: 
Produto Alimentação 23 de Julho de 2005; Produto Refeição 22 de Abril de 2005. Informa, ainda, 
que a prestação de serviços envolve recargas mensais e os seguintes dados: 

Produto Alimentação: 549605 
Início da vigência: 23/07/2005 
Término da vigência: 03/01/2021 
Número de cartões: 40439 
Número de beneficiários: 29664 
Valor Mensal: R$ 5.086.356,84 

Produto Refeição: 277105 
Início da vigência: 22/04/2005 
Término da vigência: 03/01/2021 
Numero-de cartões: 18260 
Número de beneficiários: 17832 
Valor Mensal: R$ 2.907.720,98 

Número total de beneficiá rios: 47.496 
Valor do Contrato: R$ 7.994.077,82 

Locais de utilização dos cartões: 100% dos estados brasileiros. 

São Paulo, 29 de Janeiro de 2020. 

'("3\~\ 
~e 

_~~g: ~~::_ __ -"ft~ó~o~'<)C;\ c;\f>. 
(..~ ~~'<).,\ 

!\,O 
f>.\.e~ 

Cargo: ir tor de Controle e Gestão. 
Endereço: R. Paul Valery, 255 - 91! Andar 
Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP 
Telefone: (11) 3779-3319 
E-mail: fernando.mercaldi@atento.Clfi~....;~""'"b'\ 

ATENTO BRASIL S.A. 

Cargo: uperintendente Atendimento e Adm. 
Pessoal 
Endereço: R. José de Oliveira Coutinho, nl! 73, 
Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP 
Telefone: (11) 3113-3878 
E-mail:marcio.silva@atento.com 



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT 

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST 
Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador - COPAT 

Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT 
(Lei nO 6.321/76) 

REGISTRO DE PESSOA JURíDICA PRESTADORA DE 
SERViÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

Registro no PAT: 080002736 

Data do Registro: 09/01/2008 

CNPJ: 04.740.876/0001-25 

Razão Social: ALELO S.A 

Endereço: ALAMEDA XINGU ,512,3°, 4° E 20° ANDARES 

Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIA 

Municfpio/UF: Barueri/SP 

Cep: 06.455-030 

Telefone: (11) 21881845 

Identificação do Serviço de Alimentação 

Tipo de Serviço: 

Alimentação-Convênio 

Refeições-Convênio 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DA FAZENDA 
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Certidão de Pessoa Jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes 

CNPJ 04.740.876/0001-25 

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 
04.740.876/0001-25 até a data e hora de emissão desta certidão. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
httos: //www.cadeso·fazenda.so·gov.br . 

Data e hora de emissão: 02/06/202015:12:21 

Código de controle da certidão: bOca740c-f213-4202-bd77-a050a4499512 

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ALELO S.A (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.740.876/0001-25 
Certidão nO: 15129805/2020 
Expedição: 01/07/2020, às 10:31:00 
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ALELO S.A (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ 
sob o n° 04.740.876/0001-25, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 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 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 

Dúvidas e sugestões; cndtii>tst.jus.br 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

04.740.876/0001-25 
ALELO SA 
AL XINGU 512 ANDAR 3, 4 E 20/ ALPHAVILLE INDUSTRI / BARUERI / SP / 06455-030 

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

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

Validade:08/07/2020 a 06/08/2020 

Certificação Número: 2020070805200018949162 

Informação obtida em 08/07/2020 09: 23: 44 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de 
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 
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Prefeitura Municipal de Barueri 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
Departamento Técnico de Arrecadação 

CONSULTA CADASTRAL 
N° 07180/2020i 

IDENTIFICAÇÃO 
Razão Social :ALELO S.A. 
CNPJ/CPF N°.:04.740.876/0001-25 
Inscrição Atual :4.44096-8 

ENDEREÇO 
Logradouro :ALAMEDA XINGU 

N° Atual :512 
Complemento: 

Sala: 
Andar :3°, 4°, 20 
Bairro :ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR 1 ALPHAVILLE 

Município :BARUERI 
UF :SP 

CEP :06455030 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Atividade Economica :FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFíCIO. 

Situação Vigente :Ativo desde 14/10/2004 

Endereço: 

4.44096-8 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada Informações para Verificação de Autenticidade 

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no N0 de Inscrição: 

http://www.barueri.sp.gov.br 

Código de autentlcldade 
619G.3189.3781.5890007-M 

(http://www.barueri.sp.gov.br) Data de emissão: 01/07/2020 
10:11:35 Certidão expedi da gratuitamente. Hora de emissão: 

Aprovado pelo Decreto nO 5635, de 25/01/2005 

Prefeitura Municipal de Barueri I Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199- 

8000 



Procuradoria da Dívida Ativa 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 04.740.876 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão nO 26061334 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 01/07/202010:32:37 (hora de Brasília) 

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nO 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br 



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE: 04.740.876/0001-25 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão nO 20070001718-43 

Data e hora da emissão 01/07/202010:17:18 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br 

Folha 1 de 1 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ALELO S.A 
CNPJ: 04.740.876/0001-25 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da 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 n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:36: 18 do dia 02/06/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/11/2020. 
Código de controle da certidão: 6CE5.A30C.141A.9803 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Prefeitura Municipal de Barueri 
Estado de São Paulo 

Razão Social : 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários 

CERTIDÃO NEGATIVA 
NO 17750j2020i (REEMISSÃO) 

ALELO S.A. 

04.740.876/0001-25 

4.44096-8 
ALAMEDA XINGU 

512 

CNPJ/CPF N° : 

Inscrição Atual : 

Logradouro : 

N° Atual : 

Complemento : 

Bairro : 

Andar 3°, 4°, 20 Sala 

Cidade : 

CEP : 

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR 1 ALPHAVILLE 

BARUERI 

06455030 

TRIBUTOS E PERÍODOS 

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias 

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, 
que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito 
inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data. 

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de 
débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e 
períodos indicados nesta certidão. 

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS. 

Endereço: 
N° de Inscrição: 4.44096-8 
Código de autenticidade 

873P.5153.1516.5800807-A 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada Informações para Verificação de Autenticidade 
na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no 

http://www.barueri.sp.gov.br 

Certidão expedida gratuitamente. Data de emissão: 30/06/2020 
09:26:49 Aprovado pelo Decreto nO 5635, de 25/01/2005 Hora de emissão: 

Prefeitura Municipal de Barueri I Rua Prot. João da MaUa e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199- 

8000 



Coordenadoria Técnica de Receita 
Departamento Técnico de Tributos Imobiliários 

------ 
LUIZ CAETANO BRAZZALE, Diretor do Departamento Técnico de 
Tributos Imobiliários da Prefeitura Municipal de Barueri - Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais: 

C E R T I F I C A, em atendimento ao solicitado no requerimento 
protocolado nesta Prefeitura sob rio 038960/2020, 
datado de 30/0612020, que de acordo com os 
registros do Cadastro Imobiliário, conslderando a 
grafia apresentada, com referência aos tributos 
imobitiários (IPTU e Taxa de Combate e Extinção 
de Incêndio), nada consta cadastrado em nome 
de "ALELO S.A.", estabelecida à Alameda 
Xingu, 51'2 - 3°, 4° e 200 andares, Alphaville 
Centro Indust.rial e Empresarial I Alphaville, neste 
município, até a presente data. Eu, Carla Brito 
dos S, ~ matrícula 91061, pesquisei, digitei e 

~~j~~~~o:~~~~~~~ ~~ .. ~.~.~.i.(~.i:'~~. ~~ .. ~~~~:~~!: .. ~.~ 
.... ~ ;. - ~ . 

_-- 

<:::::::::t:J~~~;~u BRA~ZALE ,, 
Diretor Dn-, 



Relatório de Cotação: Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De 
Gerenciamento, Implementação E Administração De Benefício Alimentação Na Forma De 
Cartão Eletrônico Magnético Com Chip 

Pesquisa realizada entre 061071202012:08:38 e 0610712020 12:06:56 

Relatório gerado no dia 07/07/202013:47:04 (IP: 186.216.178.151) 

ITEM PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 

1)administraçãodetiquete(tlcket)/valealimentação(car.tãoeletrônico).sistemaconvêni 
o 

16 1 Unidade 32253069,97 R$ 32.253.069,97 

Preço Compras 
Governamentais 

2 Banco do Estado do Pará SIA 

Identificação 
Data 
Licitação 

Preço 

N°Pregão:3532020 11/05/2020 R$ 8.411.044,80 
UASG:943001 

N°Pregão:72020 25/03/2020 R$ 74.734.582,20 
UASG:925803 

N°Pregão:12020 19/02/2020 R$ 13.613.582,90 
UASG:365001 

Órgão Público 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 

3 MINISTÉRIO DACIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇAo ETECNOLOGIA 
I Financiadora de Estudos e Projetos 

Valor Unitário R$ 
32.253.069.97 

Média dos Preços Obtidos: R$ 32.253.069,97 

Valor Global: R$ 32.253.069,97 

Detalhamento dos Itens 

'"'tem 1: administração de tíquete (ticket) 1 vale alimentação (car-tão eletrônico) - sistema convênio R$ 32.253.069,97 

Quantidade Descrição Observação 

1 Unidade contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, Implementação e administração de benefíci 
o alimentação na forma de cartão eletrônico magnético com chip para maior segurança aos empregadose estagiários do banpa 
ra, que possibilitem a aquisição de alimentos in natura , através de rede de estabelecimentos credenclados em ãmbito nacional, 
na forma definida na legislação do ministério do trabalho e emprego que regulamenta o programa de alimentação do trabalhador 
pat, obedecendo às disposiçõesda lei nO 13.303/2016 conforme condições estabelecidas no edital e anexos. consultar o termo 
de referência - anexo i do edita I. 

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: GOVERNODOESTADODOCEARA 

R$ 8.411.044,80 

Data: 11/05/202009:00 

1 /6 



Objeto: Serviço de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale 

alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnéticos ou outros de tecnologia 
adequada, apropriados para aquisição de produtos alimentícios, para os 

empregados da COGERH na Capital e no Interior do Estado do Ceará, de acordo 

com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de 
Referência deste edital •• 

Descrição: Administração de Tíquete (Ticket ) / Vale Alimentação (Car·tão 
Eletrônico) • Sistema Convênio· Serviço de administração, gerenclamento, 

emissão e fornecimento de vale-atlmentação, na forma de cartão eletrônico, 

magnéticosououtrosdetecnologiaadequada,apropriadosparaaquisiçãode 
produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados 
(supermercados, armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortomercado, 
comércio de laticínios eloufrios, padaria e similares), paraos empregados da 

COGERH na Capital e no Interior do Estado do Ceará. COMPRASNET: 
UNIDADE=SERVIÇO 

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

47.866.934/0001·74 TICKET SERVICOS SA 

• VENCEDOR' 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NÃO 

Identificação: N°Pregão:3532020 1 UASG:943001 

Lote/ltem: /1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 1 

Unidade: Unidade 

UF: CE 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

R$ 8.308.875,75 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Des c ri ç ã o: Oferecemos o valorde RS 8.732.397,00 (oito milhões setecentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e sete reais), equivalente à taxa de administ 
ração de 0,00% (zero por cento) sobre o valor GLOBAL para 05 anos para o Pregão Eletrõnico n020200008 -COGERH, conforme orientações contidas no edital, 
para serviço de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnéticos ou outros de tecnologia 
adequada, apropriados para aquisição de produtos alimentícios, para os empregados ela COGERH -na Capital e no Interior do Estado do Ceará, de acordo cor. 
as especificações e quantitativos previstos no Anexo 1- Termo de Referência do edital. Estão incluídos nesta proposta todos os custos diretos e indiretos para 
a entrega do objeto desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mio de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, fer 
ramentas, custos de emissão e reemissão dos cartões, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, por quaisquer danos causados a terceiros ou d 
ispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa do o 
bjeto desta contrataçAo. Declaramos que tomamos ciência e que cumprimos integralmente todos os requisitos exigidos para habilitação nesse certame, manife 
stando nossa concordãncia, aceitação e vinculação a todos os termos do editaldeste Pregão Eletrônico. O prazo de validade dessa proposta é de 120 (cento e v 
inte) dias, e a mesma atende a todas as exigências constantes no edital e anexos. 

Estado: 
SP 

Cidade: 
Barueri 

Telefone: 
(11) 2145·5139 

Endereço: 
AV DOUTORA RUTH CARDOSO, 7815 

92.559.830/0001-71 GREEN CARDSA REFEICOESCOM E SERVICOS 

Email: 
atsantos@accorbrasil.com.br 

R$8.513.213,84 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
O esc riç a 1>: Apresentamos nossa proposta de preços em atendimento ao presente edital de PE que tem por objeto a Contratação de empresa para prestar Servi 
ço de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale·alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnéticos ou outros de tecnologia adequada 
, apropriados para aquisição de produtos alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados (supermercados, armazém, mercearia, açougue, peixaria, h 
ortomercado, comércio de laticínios elou frios, padaria e similares), para os empregados da COGERH -na Capital e no Interior do Estado do Ceará. Prazo de Vali 
da de 90 dias. Declar~, para os devidos fins, que no preço proposto estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: impostos, encargos trabalhistas, previ 
denciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,licenciamentos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital; 

Estado: 
RS 

Cidade: 
Porto Alegre 

Endereço: 
LRG VISCONDE DO CAIRU, 12 

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais 

Órgão: Banco do Estado do Pará SIA 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
gerenciamento, implementação e administração de benefício alimentação na 
forma de cartão eletrônico magnético com chlp para maior segurança aos 
empregados e estagiários do BANPARA, que possibilitem a aquisição de 
alimentos in natura ,através de rede de estabelecimentos credenciados em 
ãmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho e 

Emprego •• 

Telefone: 
(51) 3286·7402 

R$ 74.734.582,20 

Data: 25/03/2020 10:00 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NAo 

Identificação: N°Pregão:72020 / UASG:925803 

Lotelltem: /1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br 
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UF:PA 

Descrição: Administração de Tíquete (Ticket ) I Vale Alimentação (Car-tão 
Eletrônico) - Sistema Convênio· Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de gerenclamento, Implementação e administração de 

benefício alimentação na forma de cartão eletrônico magnético com chlppara 
maior segurança aos empregados e estagiários do BANPARA, que possibilitem 
a aquisição de alimentos in natura , através de rede de estabelecimentos 
credenciados em ãmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério 
do Trabalho e Emprego que regulamenta o Programa de Alimentação do 
TrabalhadorPAT, obedecendo às disposições da Lei nO 13.303/2016 conforme 
condições estabelecidas no edital e anexos. Consultaro Termo de referência· 
Anexo I do edital. 

Quantidade: 1 

Unidade: Unidade 

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTAINICIAL 

12.387.832/0001·91 MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. R$ 74.157.799,32 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de benefício alimentação na fo 
rma de cartão eletrônico magnético com ·chip" para maior segurança aos empregados e estagiários do BANPARA, que possibilitem a aquisição de alimentos "in 
natura", através de rede de estabelecimentos credenciados em âmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que regul 
amenta o Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT, obedecendo às disposições da Lei nO 13.303/2016. 

Endereço: 
CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 

Telefone: 
(91) 8412·84431 (91) 3235·5122 

Emall: 
renato@maxxlcard.com 

04.740.876/0001·25 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES ESERVICOS R$ 74.157.799,32 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de benefício alimentação na forma de cartão eletrônico magnético com c 
hip para maior segurança aos empregados e estagiários do BANPARA, que possibilitem a aquisição de alimentos In natura , através de rede de estabelecimentos 
credenclados em ãmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Estado: 
SP 

Cidade: 
Barueri 

Endereço: 
AL XINGU, 512 

Nome de Contato: 
Fabiana 

Telefone: 
(11) 2188-1802 

Emall: 
merclldopublico@alelo.com.br 

69.034.668/0001-56 SODEXO PASSDO BRASILSERVICOS E COMERCIO S.A. 
* VENCEDOR * 

R$ 74.899.377,31 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenclamento, implementação e administração de benefício alimenta 
ção na forma de cartão eletrônico magnético com ·chip" para maior segurança aos empregados e estagiários do BANPARA, que possibilitem a aquisição de allm 
entos "In natura", através de rede de estabelecimentos credenclados em âmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério do Traba lho e Emprego 
que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT, obedecendo às dispOSições da Lei nO 13.303/2016. Taxa de administração: -0,01 % (zero vír 
gula zero um por cento negativo). Declaramos que dispomos de Central de Atendimento Telefônico para atendimento aos USUARIOS do benefício, com horário 
de funcionamento nos dias uteis, de no mínimo, das 09h as18h nas capitais e regiões metropolitanas e serviços de 0800 (ligação gratuita) para as demais local 
idades, atendendo à exigência do item 7.11 do Termo de Referência. Declaramos que caso sejamos vencedora da licitação, credenciaremos os estabelecimento 
s, no prazo de 1 O dias a contar da homologação do resultado da licitação, nos municípios do Adendo I do Termo. Declaramos a plena aceitação, por parte do lici 
tante, das condições estabelecidas. O prazo de validade das propostas será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data prevista para abertura dos envelopes 

Estado: 
SP 

Cidade: 
Barueri 

Endereço: 
AL ARAGUAIA, 1142 

Nome de Contato: 
Karina de Jesus Tibana 

Telefone: 
(11) 3594-7924 

Emall: 
fiscal@sodexhopass.com.br 

00.604.122/0001-97,TRIVALE ADMINISTRACAO L TDA R$ 74.899.377 ,31 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Desc riç a o: Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo co 
mas exigências do edltal. Declaramos que no preço ofertadoestão inclusos todosos custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do con 
trato. Declaramos que a proposta tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N°0071 
2020 com objeto: ·contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de benefício alimentação 
naforma de cartão eletrônico magnético com "chip"para maior segurança aos empregados e estagiários do BANPARA, que possibilitem a aquisição dealiment 
os "in natura", através de rede de estabelecimentos credenciados em âmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que 
regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT, obedecendo às disposições da Lei nO 13.303/2016 conforme condições estabelecidas no edita I 
e anexos". 

Estado: 
MG 

Cidade: 
Uberlândia 

Endereço: 
R MACHADO DE ASSIS, 904 

Telefone: 
(34) 3214·0133 

26.069.189/0001-62 M&SSERVICOSADMINISTRATIVOS L TDA· ME R$ 74.899.377,31 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTAINICIAL 

Marca: Marca não informada 
abricante: Fabricante não informado 

Telefone: 
(19) 3601-0515 

Email: 
ekip@ekip.com.br 

18.678.159/0001-25 MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA- ME R$ 74.899.377,31 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de benefício alimentação na fo 
rma de cartão eletrônico magnético comchip para maior segurança aos empregados e estagiáriosdo BANPARA, que possibilitem a aquisição dealimentos in n 
atura, através de rede de estabelecimentos credenciados em âmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério do Tra balho e Emprego que regula 
mentao Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, obedecendo àsdisposições da Lei nO 13.303/2016 conforme condições estabelecidas no edital e anexo 
s. Consultar o Termo de referência - Anexo I do edita I. 

Endereço: 
AV YOJIRO TAKAOKA, 4384 

Telefone: 
(11) 2472-4444 

Email: 
meuvale@meuvale.com.br 

18.252.546/0001·03 LOGCARD SERVICOS LTDA R$ 74.899.377,31 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Contrataçio de empresa especializada na prestação de serviços de gerenclamento, Implementaçáo e administração de benefício alimentação na f 
rma de cartio eletrônico magnético com "chip" para maior segurança aos empregados e estagiários do BANPARA, que possibilitem a aquisição de alimentos li. 

natura", através de rede de estabelecimentos credenciados em ãmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que regul 
amenta o Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT, obedecendo às disposições da Lei nO 13.303/2016, conforme a seguir especificado. conforme condi 
ções estabelecidas no edital e anexos. Consultaro Termode referência - Anexo I do edital. O prazo de validade desta proposta de preços é de 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos, contados da data da abertura da licitação, sendo que o prazo de execução do Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assina 
tura. 

Endereço: 
R GETULIO VARGAS, 3646 

Telefone: 
(69) 3224-6509 

Emall: 
hudson@redeconv.com.br 

92.559.830/0001·71 GREEN CARO SA REFEICOES COM E SERVICOS R$ 74.899.377 ,31 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Desc rição: Apresentamos nossa proposta de preços em atendimento ao presente edital de PE e seus anexos onde o mesmo tem por objetos a Contratação d 
e empresa espeCializada na prestação de serviços de gerenciamento, implementaçio e admlnistraçio de beneficio alimentação na forma de cartão eletrônico m 
agnéticocom chip para maior segurança aos empregados e estagiários do BANPARA,que possibilitem a aquisição de alimentos in natura, através de rede de es 
tabelecimentos credenclados em ãmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego. O prazo de validade desta proposta de 
preços é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data da abertura da licitação, sendo que o prazo de execução do Contrato é de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua assinatura. Declaramos que os preços propostos estão incluindo todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, tributos, contri 
buições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGAO ELETRONICO N. ° /2019. 
Estado: 
RS 

Cidade: 
Porto Alegre 

Endereço: 
LRG VISCONDE DO CAIRU, 12 

Telefone: 
(51) 3286-7402 

47.866.934/0001·74 TICKET SERVICOSSA R$ 74.899.377,~ 

Marca: Marca não Informada 
Fabricante: Fabricante não Informado 
Descrição: Oferta mos ovalorglobal anual de R$ 74.899.377,31 (SETENTA EQUATROMILHOES, OITOCENTOS I! NOVI!NTA E NOVI! MIL, TREZI!NTOS E SETEN 
TAI!SETEREAISETRINTAEUMCI!NTAVOS),cujodescontoédeOO,01%(zerozerovírgulazeroumporcento),paraatenderàcontrataçãodeempresaespeciali 
zada na prestação de serviços de gereneiamento, ImplementaçAo e administração de benefício alimentaçio na forma de cartão eletrônico magnético com "chip" 
para maior segurança aos empregados e estagiários do BANPARA, que possibilitem a aquisição de alimentos "in natura", através de rede de estabelecimentos cr 
edenciados em ãmbito nacional, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalhoe I!mprego que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalh 
ador- PAT, obedecendo às disposições da Lei nO 13.303/2016 

Estado: 
SP 

Cidade: 
Baruerl 

Endereço: 
AV DOUTORA RUTH CARDOSO, 7815 

Telefone: 
(11) 2145-5139 

Email: 
atsantos@accorbrasll.com.br 

Preço (Compras Governamentais) 3: Median~_~~_s Propostas Finais R$ 13.613.582,90 
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Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇAo E TECNOLOGIA 
Financiadora de Estudos e Projetos 

Objeto: Contratação de empresa especializada na administração, emissão e 

fornecimento de cartões eletrônicos com tecnologla de chip ou superior, e 
realização de recarga! mensais para o benefício de auxílio alimentação nas 

modalidades refeição e alimentação para os empregados e estagiários de nível 
superior que prestam serviços em todasas unidades da Flnanciadora de 
Estudos e Projetos Finep localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, 

Data: 19/02/2020 10:00 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NAo 

Identificação: N°Pregão:12020 / UASG:365001 

Lote/Item: /1 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 26/03/202019:23 

Ceará, Santa Catarina e Pará, conforme especificações constantes do Termo de Homologação: 26/03/202019:24 
Referência. 

Descrição: Administração de Trquete ( Tlcket ) I Vale Alimentação (car-tão Eletrônico) • 
Sistema Convênio· Administração de tiquete ( ticket ) , vale 
alimentação (car-tão eletrônico) • sistema convênio 

CatSer: 14109· Administração de tíquete (tlcket) , vale alimentação (car-tão 

Unidade: Unidade 

UF:RJ 

Quantidade: 1 

eletrônico) • sistema convênio 

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

92.559.830/0001-71 GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVICOS 
* VENCEDOR * 

R$ 13.540.798,25 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Des c ri ç ã o: Apresentamos nossa proposta de preços em atendimento ao presente edital e seus anexos, onde o mesmo tem por objeto licitado a Contratação d 
e empresa especializada na administração, emissão e fornecimento de cartões eletrônicos com tecnologia de chip ou superior, e realização de recargas mensais 
para o benefício de auxilie alimentação nas modalidades refeição e alimentação para os empregados e estagiários de nível superior que prestam serviços em to 
das as unidades da Financiadora de Estudos e Projetos Finep localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Ceará, Santa Catarlna e Pará, conforme especific 
ações constantes do Termo de Referência. Valor Proposta de preços está conforme item 5 e seus subitens. Prazo de Validade da Proposta de Preços éde 60 (se 
ssenta) dias, a contardo dia do recebimento da mesma. Declaramos ainda que no preço acima proposta estão inclusas todas as despesas para atender o prese 
nte objeto. 

Estado: 
RS 

Cidade: 
Porto Alegre 

Endereço: 
LRG VISCONDI! DO CAIRU, 12 

Telefone: 
(51) 3286·7402 

00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO L TDA R$13.562.205,50 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo co 
m as exigências do edital. Declaramos que no preço ofertadoestão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução docon 
trato. Declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PREGÃO ELETRON ICO N' 01/2020 co 
m objeto: "Contratação de empresa especializada na administração, emissão e fornecimento de cartões eletrônicos com tecnologia de chip ou superior, e realiz 
ação de recargas mensais para o beneficio de auxilio alimentação nas modalidades refeição e alimentação para os empregados e estagiários de nível superior q 
ueprestam serviços em todas as unidades da Financiadora de Estudos e Projetos-Finep localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Ceará, Santa Catarin 
a e Pará, conforme especificações constantes do Termo de Referência". 

Estado: 
MG 

Cidade: 
Uberlãndia 

Endereço: 
R MACHADO DE ASSIS, 904 

Telefone: 
(34) 3214-0133 

69.034.668/0001-56 SODEXO PASSDO BRASILSERVICOS E COMERCIO S.A. R$ 13.613.582,90 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Contratação de empresa especializada na administração. emissão e fornecimento de cartões eletrõnicos com tecnologla de chip ou superior, e reali 
zação de recargas mensais para o benefício de auxílio alimentação nas modalidades refeição e alimentação para os empregados e estagiários de nível superior 
que prestam serviços em todas as unidades da Financiadora de Estudos e Projetos-Finep localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Ceará, Santa Catari 
na e Pará, conforme especificações constantes do Termo de Referência. 

Estado: 
SP 

Cidade: 
Barueri 

Endereço: 
AL ARAGUAIA, 1142 

Nome de Contato: 
Karina de Jesus Tibana 

Telefone: 
(11) 3594·7924 

Email: 
fiscal@sod8Khopass.com.br 

04.740.876/0001-25 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES ESERVICOS R$13.719.191,99 

Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Contratação de empresa especializada na administração, emissão e fornecimento de cartões eletrônicos com tecnologia de chip ou superior, e reali 
zação de recargas mensais para o benefício de auxílio alimentação nas modalidades refeição e alimentação para os empregados e estagiários de nível superior 
que prestam serviços emtodas as unidades da Financiadora de Estudos e Projetos Finep localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Ceará, Santa Catarin 
a e Pará, conforme especificações constantes do Termo de Referência. 

Estado: 
SP 

Cidade: 
Barueri 

Endereço: 
AL XINGU, 512 

Nome de Contato: 
Fabiana 

Telefone: 
(11) 2188-1802 

Email: 
mercadopublico@alelo.com.br 

02.535.864/0001-33 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO L TDA R$13.829.082,53 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL 

Marca: Marca não Informada 
Fabricante: Fabricante não Informado 
Descrição: Contrataçlo de empresa especializada na administração, emissão e fornecimento de cartões eletrônicos com tecnologia de chlp ou superior, e reali 
zação de recargas mensais para o beneficio de auxílio alimentação nas modalidades refeição e alimentação para os empregados e estagiários de nível superior 
que prestam serviços em todas as unidades da Financiadora de Estudos e Projetos- Finep localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Ceará, Santa Catari 
na e Pará, conforme especificações constantes do Termo de Referência. Aproveitamos para declarar que:· Sobre o preço ofertado não serão incidirá acréscimos 
a qualquer título, direto ou indireto, uma vez que se considera que tal valor já engloba o lucro, além de todos os custos dos serviços, que venham a incidirsobre 
a prestação dos serviços, e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado •• Para a formulação de sua proposta foi considerado q 
ue a tributação incid irá sobre o va lortotal executado do objeto, ou seja, sobre o valortotal da Nota Fiscal.· Que inexlstemfatos imped itivos para sua habilitação 
no certame, ciente da obrigatorledade de declarar ocorrências posteriores;· Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal;· Que 
a proposta foi elaborada de forma Independente, nos termos da Instruçio Normatlva SL TI/MPOG nO 2, de 16 de setembro de 2009;· Que não possui em sua cad 
ela produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do Inclso 111 e IV do art.1 ° e no inciso 111 do art.5° da Constituição Federal.· Q 
ue declarações falsas relativa a quaisquer documentos estipulados neste Edital e seus anexos sujeitará o Licitante às sanções previstas neste Edital.· Que as pr 
opostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico •• Que qualquer elemento que possa identificar o Licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo 
das sanções previstas nesse Edital.· Que até a abertura da sessão, os Licitantes poderão retlrarou substitui r a proposta e 05 documentos de habil itação anterio 
rmente inseridos no sistema. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

Endereço: 
AV DOS BAN DEI RANTES460, 460 

Telefone: 
(11) 4134-4100 

Email: 
fiscal@vr.com.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip elou tarja magnética, para pagamento 
na aquisição de gêneros alimentícios, para os beneficiários indicados pela contratante durante o período de situação de emergência de saúde pública declarada pela Lei Federal n° 
13.979/2D20 . 

.. - .. 
DEMONST~TIVO DE PREÇOS '-. .. .. - . --- .1 " ' , - - -- - - 

~ ~ >: . o. " .. , ~,: .. ;' Quant. de cadties ' Quanl RecãIga por , ! X.iuaÍlt. total de Valorda~ser. - , '~aIa~.a!!E!l' ITEM ~ f;SPECIFICAÇ~P 'c '. ',';UND~ aserem " Taxa deawninistração ~ . cartão j~:',~ disponibiliÍado'por~ " ·dispôníbilizac;fo, . . ~ ~.~~' : " _' ~' 

,- ~ ; ";~:; . dispoiiibiJadc,ls. ' ._ - . , ~'. 'I'.J. ~"~.' ..... "'.! - ',/.-., . , ..• ~.... ...... . . ~ ~ • __ .~ •• ~4"J'" __ .•. • 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 

de benefício de auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico 

1 
com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na aquisição de 

UNO. 50,000 2 100000 % R$ 150,00 R$ 15.000.000,00 
gêneros alimenticios, para os beneficiários indicados pela 

contratante durante o período de situação de emergência de 

saúde pública declarada pela Lei Federal n° 13.979/2020. 
VALOR TOTAL R$ 15,000,000,00 

PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA ALELO S,A 

1 Quantidade de cartões 50.000 
2 Valor mensal por cartão R$ 150,00 

3 Tarifa de disponibilização mensal por cartão R$ 0,00 

4 Tarifa de emissão R$ 0,00 
5 Tarifa de reemissão R$ 6,00 
6 Tarifa de entrega R$ 0,00 
7 Tarifa de disponibilização mensal por cartão R$ 0,00 

EMPRESA 2: MÉDIA DE 03 (TRÊS) COTAÇÕES DO BANCO DE PREÇOS 
ÓRGÃO PÚBLICO N° PREGÃO DATA DA LICITAÇÃO PREÇO 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 3532020 11/05/2020 R$ 8.411.044,80 
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 72020 25/03/2020 R$ 74,734.582,20 

MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
12020 19/0212020 R$ 13.613.582,90 INOVAÇÃO 

VALOR MÉDIO R$ 32.253.069,97 : 

Macapá-AP, 07 de julho de 2020. 

~~ 
Aracelia Trindade Gomes 
Assistente - DCP/SEMAS 
Decreto n° 412/2020 - PMM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP 

Folha de Despacho 
Ao GAB/SEMAS 

Com os cordiais cumprimentos, encaminho processo nO 41.01.000.048/2020 - 

FMAS/SEMAS, refrerente a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de benefício de auxílio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou 

tarja magnética, para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, para os 

beneficiários indicados pela contratante durante o período de situação de emergência de 

saúde pública declarada pela Lei Federal n° 13.979/2020; 

Informo que após pesquisas de preços (anexo aos autos), a empresa ALELO S.A 

apresentou apresentou a proposta mais vantajosa para este órgão público, pois a mesma 

não irá cobrar taxa de administração, emissão e disponibilização do cartão, e os recursos 

que serão pagos para a referida empresa serão para a recarga e disponibilização do 

beneficio de vale alimentação aos beneficiários. Logo a pesquisa realizada no Banco de 
Preços (anexo aos autos), mostra que os preços praticados no mercado estão dentro do 

parâmentro ofertado pela empresa a ser contratada. 

Ademais a e referida empresa apresentou todas as certidões de regularidade e 

atestados de capacidade técnica (anexo aos autos), conforme solicitado. 
Diante do exposto, encaminho os autos para análise e aprovação e demais 

tramites posteriores. 

Macapá-AP, 09 de julho de 2020. 

D~,*int~NaSCimento 
Diretor do departamento de Compras Públicas - DCP/SEMAS 

Decreto n° 411/2020 - PMM 

CIDADE MEL os t: DEVER DE TODOS 

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

E-mail: gab.semast@macewa.ap.gov.br 

® www.macapa.ap.gov.br Ci) PrefeituradeMacapa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Macapá-AP, 13 de julho de 2020 

Ao OPOI/SEMAS/PMM 

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

empresa ALELO S.A, em âmbito do processo n? 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS acerca 

da Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio 

alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na 

aquisição de gêneros alimentícios, para os beneficiários indicados pela contratante durante o 

período de situação de emergência de saúde pública declarada pela Lei Federal n? 13.979/2020. 

Por oportuno solicito dotação orçamentária para a referida despesa. 

Atenciosamente, 

MÔNICACRIS À DA SILVA DIAS 
Secretária Municipal d Assistência Social - SEMAS 

Decreto n? 391/2020 - PMM 

Avenida Coaracy Nunes, nO 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 



,..LJ., 

~ t.~} 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dotação Orçamentária para Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Administração de Auxílio Alimentação 
de Cartão Magnético, para os Beneficiários indicados pela Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS/PMM, 
erando a situação emergencial da Saúde Pública declarada pela lei federal nO 13.979/2020, exercício 2020. O valor 

dimento dessa despesa será de R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais). 

INFORMAÇOES DE OISPONIBILIDAÓE"ORÇÃMENTÁRIA . . . 
PROGRAMA DE TRABALHO COã.244.0õõã1·0~ FICHA r 1428 ] FONTE 0.2,23 

DESPESA DE CUSTEIO (33) 

339035 449051 

Outros a especificar 449052 

Quinze milhões de reais XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ9( 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

MODALIDADE PRAZO ENTREGA E/OU EXECUÇÃO ESTIMATIVA 

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, 13 de julho de 2020. 

C\'p-w- P~-b~- 
~n pantoja'~ Souza U 

Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Decreto n' 414/2020·DPDI/SEMAS 

CAMPO DESTINADO A DECLARACÃO DO GESTOR (Ordenador de 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, !1_ de J \) \k 

J 

de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

N° Proc. 41.01.000.048/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO N° da Folha: 1-:; \Y,~ DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
Rubrica 1f~ INSTlTUCIONAL 

FOLHA DE DESPACHO 

Ao DCC 

Encaminho o processo emergencial com a devida indicação orçamentária; A 

despesa em comento trata-se de Contratação de Empresa Especializada na 

Administração de Auxílio Alimentação por meio de Cartão Magnético, para os 

Beneficiários indicados pela Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS/PMM), 

sendo assim, solicita-se que seja formalizado o termo de justificativa de dispensa e 

minuta de contrato. 

Atenciosamente, 

Macapá - AP, 13 de julho de 2020. 

~~ D ÚM- k}t:_ . 
G.~n panttja de ~uza 

Diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - DPDI/SEMAST/PMM 
Decreto n? 41412020 - SEMASTlPMM 

Avenida Coaracy Nunes, n° 873 - Central, Macapá - AP, CEP 68900-010 
E-mail: cpodi.semast.2019@outlook.com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

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

MINUTA DO TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N° 4~ .O~ .000.048J2020 SEMAS 
ADMINISTRATIVO: 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação para Contratação Direta 

Emergencial . 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4a e 4a-8 da lei 13.979/20201 Decreto n° 

10.282/2020 e demais leaislacães aellcávels 
GeAtFataçãe Ele empFesa espeGializaEla Aa rnestaçãe Ele 
seFViçe Ele beAeJíGie Ele a~ndlie alimeAtaçãe peF meie Ele 
GaRãe eletFêAiGe Gem Ghip eJel:J tarja magAétiGa, paFa 

OBJETO: pagameAte na aql:Jisiçãe Ele gêAeFes alimeAtíGies, paFa 
es beAeJisiáFies iAEliGaEles pela GeAtFataAte Ell:JFaAte e 
períeEle Ele sitl:Jaçãe Ele emergêAGia Ele saúEle públisa 
•••• __ 1 ___ ••.• ___ 1_ 1 _. ~_.. .1 o •• ., n.,.n/~n.,n 

EMPRESA AbEbQ S.A. 

CNPJ: 04.740.876JOOO~ 26 
VALOR TOTAL DO R$ ~ 6.000.0,00,00 (ql:JiAZe milhães Ele Feais) 
OBJETO: 
PRAZO on 1 __ • __ •• _\ ••.• : __ 

ELEMENTO DE 339039 
DESPESA: 
PROGRAMA DE 08.244.0008.~ 020 
TRABALHO: 
FONTE DE RECURSO: 0.2.23 
FICHA 4428 

- 
JUSTIFICATIVA 

Considerando a Portaria/MS n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 
Considerando, ainda, o Decreto Legislativo n° 06/2020, que reconhece, para os fins 

do art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2020, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, em decorrência da pandemia do COVD-19, nos termos da solicitação 

do Presidente da República encaminhada por meio da mensagem n° 93, de 18 de março 

de 2020; 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

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

Considerando o Decreto n° 1.692/2020-PMM, que declara situação de emergência 

no Município no Macapá para e resposta rápida à pandemia decorrente do Coronavírus 

(COVID-19), pelo prazo de 180 dias 

Considerando o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco 

social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais 

decorrentes da disseminação da Covid-19; 

Considerando a Portaria Conjunta n° 1, de 2 de abril de 2020, que dispõe acerca da 

utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas 

emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único 

de Assistência Social e aprova nota técnica sobre a utilização dos recursos do 

Cofinanciamento Federal; 

Considerando o que dispõe o art, 8°, inciso V da portaria n° 369/2020-Ministerio da 

Cidadania, no tocante a aquisição de alimentos, ou outros itens básicos necessários que 

assegurem a proteção da população ou evitem a propagação da COVID-19; 
, 

Considerando o que dispõe a Lei Municipal que regula o Sistema Único de 

Assistência Social- SUAS, em Macapá, Lei n° 2.343/2019 - PMM, em seu art. 21, inciso 

V, o qual versa no seguinte sentido: "O SUAS afiança as seguintes seguranças, 

observadas as normas gerais: ( .. ) V - Apoio e Auxílio; 

Considerando que o recurso a ser utilizado por este auxilio é proveniente de 

Emenda Impositiva da Bancada Federal do Arnapá no Fundo Nacional de Assistência 

Social - FNAS, destinados a ações provenientes de políticas públicas socioassistencial 

voltadas para o combate a propagação da COVID-19 em Macapá; 

Considerando que a referida despesa fora aprovada no órgão de controle social da 

assistência social, Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, o qual aprovou, por 

unanimidade, a utilização do referido recurso para, dentre outras coisas, a concessão de 

auxilio alimentação por meio de cartão magnético; 

Considerando, ainda, consulta feita ao Tribunal de Contas da União - TCU, 

Seccional Regional no Amapá, na pessoa do seu Secretário, o Senhor EDEM MENDES 

TERRA JUNIOR, que formula entendimento não haver irregularidades na aplicação de 

recursos federais oriundos de emendas de bancada impositiva, alocada no Fundo Nacional 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

de Assistência Social - FNAS, em programa socioassistencial de segurança alimentar, por 

meio de cartão magnético pessoal e intransferível, a usuários do Sistema Único de 

Assistência Social- SUAS; 

Diante do exporto, justifica-se contratação, em caráter emergencial, de empresa 

especializada na prestação de serviços de administração de benefício de auxilio 

alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética na aquisição de 

gêneros alimentícios. 

DA FUNDAMENTAÇAo LEGAL 

A presente contratação encontra respaldo na Lei n° 13.979 de 2020, art. 4-B e 

subsidiariamente as disposições aplicáveis da Lei 8.666 de 1993. 

DA CONCLUSÃO: 

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

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

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

apresentamos a presente Justificativa para ratificação. 

É nossa justificativa. 

Macapá-AP, XX de XXXX de XXXXXX. 

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

DecFeto nO 391/2020 PMM 

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

MINUTA DO CONTRATO 9412020 SEMASJPMM 

CONTRATO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERIVIÇO 
DE BENEFíCIO DE AuxíLiO ALIMENTAÇÃO POR 
MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MACA PÁ E 
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, com sede na Avenida Coaracy Nunes n° 873, Centro, 

CEPo 68.900-010 - Macapá/AP, CNPJ sob o nO 05.995.766/0001-78, 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.? 

______ , neste ato representado por , inscrito no CPF sob o n.? 

_____ , portador da cédula de identidade RG n.? , a seguir denominada 

CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nO '............ 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, do Termo de Referência do 

Processo Administrativo nO 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS/PMM e da Instrução 

Normativa SEGES/MP nO 5, de 26 de maio de 2017, os decretos nO 2026/2020 - GEA e 
~ 

2027/2020 GEA, os decretos municipais/PMM n° 1.625/2020, 1.626/2020, 1.627/2020 e 

2,602/2020 - PMM e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente contratação encontra respaldo na Lei nO 13.979 de 2020, art. 4-8 e 

subsidiariamente as disposições aplicáveis da Lei 8,666 de 1993. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E PREÇO 

2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio 

alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na 

aquisição de gêneros alimentícios, para os beneficiários indicados pela contratante durante o 

1 



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

período de situação de emergência de saúde pública declarada pela Lei Federal n° 13.979/2020. 

O quantitativo apurado foi baseado na quantidade de beneficiá rios que se encontram em 

vulnerabilidade social (pobreza e extrema pobreza) provenientes de inscritos no CadÚnico do 
Município de Macapá, totalizando 50.000(cinquenta mil) famílias. 

2.2 O valor total para a contratação é de R$ 15.000,000,00 (quinze milhões de reais), 

pagos em 02 (duas parcelas iguais) de R$ 7.500,000,00 (sete milhões e quinhentos mil), 

correspondente ao valor dos créditos a serem disponibilizados aos beneficiá rios dos cartões. 

QYAN-T -r 'lAbOR DA QUANT. QUANT. 'lAbOR TOTAb A J.Té RECARGA RiCARGA SER DESCRiÇÃO tJm) I)é TOTAb DE SER M POR DISPONI81b1ZADO CARTQES RECARGAS DISPONI81blZADO CARTÃO POR CARTÃO 
GaFlãe elelFêAise 
seFA SRif) eleu 
la~a FAa§Aéliea, 

4- f)aFa f)a§aFA9Ale YN& éMOO ~ -WMOO R$~~ R$ 15.000.000,00 
Aa aquisiçãe de 
gêAefe 
aliFAeAtisies. 

ValeF teta I de 1 QQ.QQQ ResaF!')as I ~ 5.000.000,00 

2.3. Nos preços constantes nesta cláusula já estão inclusas todas as despesas com 
instalações/adequações dos equipamentos, suporte técnico, 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 TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 90 (noventa) dias, com início na 

data de XXlXXlXXX e encerramento em XXlXX/XX, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto 

perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública 

de importância internacional, declarada por meio da Portaria nO 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 

Sr. Ministro de Estado da Saúde. 
3.2. 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. 8° da Lei n° 13.979/20. 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

As despesas decorrentes da presente contratação correção a conta da Dotação do 
Fundo Municipal de Assistência Social FMAS no exercício de 2020. 

Gestão/Unidade XXX 
Fonte XXX 
Programa de Trabalho XXX 
Elemento de Despesa XXX 
Valor estimado XXX 

CLAUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 
5.1. Os pagamentos serão efetuados de forma antecipada no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, através de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado, conforme nota fiscal emitida em nome do Fundo Municipal de Assistência Social - 

FMAS, CNPJ nO 14.837.713/0001-19, sendo certo que créditos relativos aos benefícios somente 

serão disponibilizados aos beneficiários após a efetiva quitação pela SEMAS/PMM, observados os 

prazos estabelecidos neste termo de referência. 
5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura o momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

de regularidade fiscal, constatada por meio de apresentação de: 

5.3.1. Certidão de regularidade com o FGTS; 
5.3.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

5.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
5.3.4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da contratada, ou equivalente, na forma da Lei. 
5.4. 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 comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 
5.6. 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 
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critério da contratante. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. 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. 

5.10. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do 

art. 4°-F da Lei n 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou 

trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma 

excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços. 

5.11. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela Contratada, no Setor de 

Protocolo da Contratante, situado na Avenida Coaracy Nunes, n? 873, Centro, Macapá-AP ou 
remetidos por e-mail digital.atravésdoendereçoeletrônicosemastgab.pmm@outlook.com .. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL E DEMAIS CONDiÇÕES 

7.1. A quantidade estimada de cartões a serem disponibilizados é de 50.000,00 (cinquenta 

mil) unidades, sendo que será disponibilizado 2 (duas) recargas para cada cartão, totalizando 
100.000,00 (cem mil) recargas, o valor mensal estimado do benefício a ser disponibilizado em 

cada cartão é de R$ 150,00, podendo ser alterado em caso de necessidade face a Pandemia 

COVID-19. 
7.2. Os cartões devem ser emitidos apenas para usuários maiores de 18 anos e com CPF 

válido. Caso o beneficiário seja menor de idade, o cartão respectivo deverá ser emitido em nome 

de um Responsável Familiar-RF maior e capaz com CPF válido disponibilizado na base do 

CadÚnico. 
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7.3 A CONTRATADA deverá entregar os cartões em embalagem lacrada na sede da 

CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento do pedido e 

pagamento da devida ordem bancária, incumbindo à CONTRATANTE sua distribuição aos 
beneficiários. 

7.3.1. Os cartões emitidos deverão ter senha individual e intransferível ou mecanismo 
similar, de forma a garantir privacidade e segurança na utilização. 

7.3.2. Os cartões serão entregues bloqueados para uso, devendo ser desbloqueados pelos 
beneficiários na primeira utilização. 

7.4. A CONTRATANTE deverá realizar os pedidos de crédito, quando achar necessário, 
por meio do sistema próprio da CONTRATADA. Os créditos serão disponibilizados para uso pelos 

beneficiários em até 3 (três) dias úteis contados do pagamento, pela CONTRATANTE, dos valores 
respectivos à CONTRATADA. 

7.4.1. Os créditos ficarão disponíveis para utilização pelo beneficiário, sendo certo que os 

valores serão expurgados caso não haja utilização do beneficiário pelo período de 90 (noventa) 
dias contados da data da disponibilização, após o qual, serão estornados e os respectivos cartões 
cancelados. 

7.5. A CONTRATADA se obriga a manter rede de estabelecimentos credenciados para 
fornecimento de gêneros alimentícios na região do Amapá composta por estabelecimentos 

credenciados, assegurando o regular repasse a tais estabelecimentos dos valores decorrentes 

das compras efetuadas com os cartões emitidos nos termos desta contratação, observadas as 

condições contratuais acordadas. 

7.6. A CONTRATADA deverá prestar serviço de suporte à CONTRATADA sendo realizado 
de segunda a sexta, das 8:00 h as 20:00 h, via central de atendimento telefônico. 

7.6.1. Os cartões defeituosos serão substituídos pela CONTRATADA em até 15 (quinze) 
dias corridos contados da data da solicitação da CONTRATANTE, sendo entregues na sede da 

CONTRATANTE para distribuição ao beneficiário. 

7.6.2. Caso o defeito seja decorrente de mau uso pelo beneficiário, poderá ser cobrada 

tarifa para emissão da segunda via do cartão, conforme proposta apresentada. 

7.6.3. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio dos cartões, o cartão será bloqueado 

quando da comunicação pela CONTRATANTE da ocorrência por meio da central de atendimento 

telefônico da CONTRATADA. Um novo cartão será emitido pela CONTRATADA em até 

15(quinze) dias corridos contados da data da comunicação pelo usuário, sendo entregues na sede 

da CONTRATANTE para distribuição ao beneficiário. 
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7.6.4. O saldo de créditos disponível no cartão no momento do bloqueio será 

disponibilizado para uso no novo cartão. Nada obstante, a CONTRATADA não se responsabiliza 

pelo uso indevido do cartão antes da comunicação de sua perda, roubo, furto ou extravio pelo 
usuário. 

7.6.5. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato ou ajuste, os 

saldos financeiros remanescentes, serão restituídos à entidade ou órgão repassador dos recursos 
em até 40 (quarenta) dias uteis do envio da relação dos cartões e saldos pela CONTRATANTE, 

apuração e aceite da CONTRATADA, sendo que a responsabilidade perante os beneficiá rios em 

relação aos saldos remanescente restituídos a CONTRATANTE será única e exclusiva da 

CONTRATANTE que responderá por qualquer prejuízo que esta restituição venha a causar, 

perante os beneficiários e a CONTRATADA. 

7.7. Entender-se-á pela prestação de serviços o fato de a CONTRATADA assegurar a 
utilização pelos beneficiários dos recursos já disponibilizados nos cartões e a manutenção da rede 

credenciada. 

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A contratada, no decorrer da execução do objeto, obriga-se a: 

8.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990); 
8.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
8.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

a devida comprovação; 
8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de referência; 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de referência e seus 

anexos; 

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo; 

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência e seus anexos; 

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 
9.2.1. Proceder à conferência das Notas Fiscais/faturas, atestando no corpo das mesmas, 

a execução dos serviços. 

9.2.2. Promover o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto contratado, de 

forma que sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
9.2.3. Efetuar o pagamento devido pelo fornecedor do objeto contratado, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências deste Termo.que não esteja de acordo com as 
condições e exigências especificadas no termo de referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 A CONTRATADA ficará passível das penalidades previstas na Lei n? 8.666/93 e 

legislações correlatas, garantida a prévia defesa, caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento dos serviços que lhe forem adjudicados, ou venha a fazê-Io fora das especificações 

e condições acordadas, impeça ou embarace, de alguma forma, a fiscalização que a 

CONTRATANTE se reserva ao direito de exercer, ou, ainda, transfira a outrem, no todo ou em 
parte, os serviços contratados, bem como o caucione ou utilize-o para qualquer operação 

financeira. 

----------------_,( 7 



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

10.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n. 

° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. De acordo com o Art. 77,78,79 e 80 da Lei n? 8.666/93, o não cumprimento ou o 

cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas em instrumento contratual, poderá 

ser rescindindo: 

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas por artigo 78, 

inciso I a XII da Lei 8666/93 e suas alterações; 

11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência ao 

CONTRATANTE; 

11.1.3. Judicialmente, nos termos da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

13.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação nO. 

XX/2020, é feita com base no artigo 4° 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 § 3° do art. 8° 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. 

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

proposta da Contratada. 

CLÁUSULA 'DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
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14.1. Fica eleito a comarca de Macapá-AP com expressa renúncia de qualquer outro, para 

dirimir qualquer questão decorrente deste contrato. 

14.2 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, XX MÊS ANO. 

XXXXXXXXXXXXXX 
Secretária Municipal de Assistência Social - 

SEMAS 
Decreto n° XXXX/XXXX - PMM 

Contratante 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

CPF:XXXXXXXXXX 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1 - ---------------------- 2- _ 
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Folha de Despacho 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Departamento de Contratos e Convênios 

DO: DCC/SEMAS 
PARA: ASSEJUR/SEMAS 

Encaminhamos o Processo nº 41.01.000.048/2020 - SEMAS/PMM, referente à 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio 

alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento 

na aquisição de gêneros alimentícios, para análise e emissão de parecer jurídico da minuta 

do contrato anexo. 

Atenciosamente, 

Macapá - AP, 13 de julho de 2020. 

_ ~eon(IpJM~,;.r~.It)",-~~ 
JEAN CARLOS MONTEIRO DE VASCONCELOS 

ento de Contratos e Convênios/DCC/SEMAS 
Decreto n° 407/2020/PMM 

Avenida Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá-Af' - CEP 68.900-010 
Contato: (96) 98109-96~7 

E-mail: gab.semast@macapa.ap.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÂ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ASSESSORIA JURÍDICA SETORIAL 

" 

PARECER W 042/2020 - ASSEJUR/SEMAS Macapá/ AP, 15 de julho de 2020. 

AO GAB/SEMAS: 41.01.000.048/2020 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE 
AuxíLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA PAGAMENTO NA 
AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA 
CONTRATANTE DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
DECLARADA PELA LEI W 13.979/2020 

PARECER JURÍDICO 

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 

especializada na administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de 

cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na aquisição 

de gêneros alimentícios para os beneficiãrios indicados pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social em decorrência da pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

Sendo observado que instruindo os autos do referido processo, dentre 

outros documentos, constam: 

1) Memorando n" 088/2020 - CPS/SEMAS (fls. 04/05); 
2) Termo de Referência (fls. 33/40); 
3) Proposta de Preço ALELO S.A. (fls. 43/45v); 
4) Consulta Banco de Preços (fls. 66/68v); 
5) Demonstrativo de Preços (fl. 69); 
6) Dotação Orçamentária (fl. 72); 
7) Minuta do Termo de Justificativa de Dispensa (fls. 74/75); 
8) Minuta de Contrato (fls. 76/80); 
9) Encaminhamento à ASSEJUR/SEMAS (fl. 81). 

É o relatório. Passo a opinar. 

Avenida Coaracy Nunes, n° 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68.900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: assejur.semas.pmm@gmail.com 
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11 - 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' se rã 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 

exercicio da competência e discricionariedade administrativa. 

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DA LEI N° 13.979/2020 

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS pretende contratar 

empresa especializada na administração de benefício de auxílio alimentação, por 

meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na 

aquisição de gêneros alimentícios para beneficiários indicados pela Secretaria em 

decorrência da pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

Antes de adentrar o mérito, é de salutar importãncia 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 

Avenida Coaracy Nunes, n° 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68.900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: assejur.semas.pmm@gmail.com 
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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 pú blico. 

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 saida 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 contratação de empresa especializada na administração de beneficio de 

auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e/ ou tarja magnética, 

para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, como parte de conjunto de 

açôes destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do Coronavírus (COVID-19), nos termos da Lei n° 13.979/2020, editada para 

regulamentar possíveis medidas a serem adotadas para enfrentar a disseminação 

da doença, declarada situação de emergência de saúde pública de importância 

in ternacional. 

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

celeridade nas contrataçôes destinadas ao atendimento da situação de 

Avenida Coaracy Nunes, n" 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68.900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: assejur.semas.pmm@gmail.com 
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emergência em saúde pública, instituindo hipótese de dispensa de licitação 

específica e temporãria. 

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 necessãria 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 n° 13.979/2020 

inaugura uma hipótese específica de contratação direta com uma finalidade 

precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente da ameaça 

representada pelo Coronavírus (COVID-19). Como já mencionado alhures, a 

dispensa em comento além de possuir destinação específica, é do tipo temporãria, 

ou seja, somente pode ser invocada enquanto perdurar a emergência de saúde 

pú blica 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. 4°, Lei n° 13.979/2020. Vejamos o que 

assevera o citado dispositivo, in verbis: 

Art. 4°. 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. 

§ 1 o A dispensa a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 
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§2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com 
fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em 
sitio oficial específico na rede mundial de computadores 
(internet), contendo, no que couber, além das informações 
previstas no §3" do art. 8" da Lei n° 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. 

§3° 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, comprovadamen te, de única 
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

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

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

qu ais sejam: a ocorrência de situação de emergência, necessidade de ponto 

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

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

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

da situação de emergência. 

No presente caso, observamos o atendimento das condições acima 

mencionadas, uma vez que devidamente caracterizada a situação de emergência 

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

imprescindível a presente contratação para atendimento de pessoas em situação 

de vulner abilidade social com a distribuição de cartões magnéticos com recarga 

para aqu isicáo ele gêneros alimentícios. 

Compulsando os autos, observamos ainda que foi realizada pesquisa ao 

Banco de Preços que mostra que os preços praticados pelo mercado estão dentro 

do parárnetro ofertado pela empresa a ser contratada. Ademais, a empresa 

ALELO S.A. apresentou proposta vantajosa, dispensando a cobrança de taxa de 

administração, emissão e disponibilização do cartão. 

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

segundo, do art. 4° da Lei n" 13.979/2020, que descreve os requisitos formais 

para a publicidade do ato de dispensa de licitação: 

ArL. 4°. ( ... ) 

Avenida Ccaracy Nunes, n° 873 .. Centro, Macapá - AP, CEP 68.900-010 
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§2° 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 §3° do art. 8° da Lei n° 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 contralação 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 pu blicidade nos termos do art. 26, da Lei n° 8.666/ 1993, de modo que 

todas as con tratações ou aquisições cele bradas com fulcro na Lei n° 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. 76/80, observou-se 

que as cláusulas se encontram em consonãncia com ordenamento em voga, 

contendo todas as aquelas necessárias nele estabelecidas, definindo objeto, 

obrigações, direitos e responsabilidade das partes, cabendo aprová-Ia para que o 

procedimento siga seu regular curso. 

Ademais, em análise à Minuta do Termo de Justificativa de Dispensa de 

Licitação (fls. 74/75), observa-se que a mesma se encontra em consonãncia com 

os ditames legais e com as condicionantes exigi das pela doutrina e jurisprudência 

majoritária. 

É a análise. 

lU - CONCLUSÃO 

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

legalidade e aprovação da minuta de contrato e minuta do termo de 

justificativa de dispensa, eis que possuem amparo legal, estando de acordo com 

o ordenamento vigente, nos termos do art. 40 da Lei n" 13.979/2020. 
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Recomenda-se, no entanto, que sejam observadas as disposições do art. 

4°, §2°, da Lei n° 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 Macapà - PROGEM, para análise, ratificação 

e homologação do presente parecer. 

É o parecer, ora submetido à apreciação superior. 

Macapá-AP, em 15 de julho de 2020. 

Maria de Lourde Penafort 
Assessora Jurídic / SEMAS 
Decreto n° 395/2020 - PMM 

OAB/ AP 4.135 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

Ofício n° 0631/2020 - GAB/SEMASIPMM 
Macapá-AP, 16 de julho de 2020. 

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

Assunto: Encaminha o processo n" 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS. 

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 n° 

41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS, acerca de solicitação de contratação de empresa 

especializada na administração de auxílio alimentação, por meio de cartão magnético para 

pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, por oportuno solicitamos ratificação e 

homologação do Parecer Jurídico Setorial n° 042/2020 - ASSEJURlSEMAS. 

Na oportunidade aproveitamos para nos colocarmos a disposição para prestar qualquer 

informação. 

Atenciosamente, 

~~~~IGONÇALVES 
EMAS 
-PMM 

;. 
/, 

l<é(eÚl do ifrn 
Ib{o:rl~.;2o 

, 
(J]) n'.?fJ 
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MUNiCíPIO DE MACAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - CARTÓRIO 

RECEBIMENTO 

Em 22/07/2020 RECEBI, o presente processo n° 

41.01.000.048/2020- SIC 24648;~1. e 
EDECIL~TiNS PANTOJA 

Coordenadora de Cartório 
Procuradoria-Geral do Município de Macapá - PROGEM 

Decreto n° 197/2018-PMM 

DISTRIBUIÇÃO 

DISTRIBUIDO em 22/07/2020 o processo acima epigrafado, 

ao Assessor Jurídico - em exercício: V ALDECI DE FREITAS 

FERREIRA 

'.1' 

EDECILE~S PANTOJA 
Coordenadora de Cartório 

Procuradoria-Geral do Município de Macapá - PROGEM 
Decreto n? 197/2018-PMM 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - CARTORIO 

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

PROCESSO N°: 36.01.000.048/2020-SEMAS/PMM - SIC N° 246480 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÃRIOS INDICADOS PELA CONTRATANTE, DURANTE O PERÍODO DE 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECLARADA PELA LEI W 13.979/2020. 

CERTIFICACÃO 

Em análise ao Parecer Jurídico Setorial n° 042/2020 - ASSEJUR/SEMAS/PMM, o qual opina 
pela legalidade e aprovação da Minuta de Contrato, bem como da Minuta do Termo de Justificativa de 
Dispensa de Licitação, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo com o ordenamento jurídico 
vigente, sobretudo, conforme o art. 4°, Lei n° 13.979/202024, e art. 38, parágrafo único, da Lei n° 
8.666/93. 

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

};> Que seja atendida a recomendação apontada no final do parecer jurídico setorial, 
quanto as disposições do art. 4°, § 2°, da Lei n° 13.979/2020; 

};> Ausência de carimbo, numeração e rubrica nas páginas 35, 40 e 89, recomenda-se 
colocá-los; 

};> Faltou numerar e rubricar as páginas 04 e 06 até 27, recomenda-se colocá-Ios; 
};> Ausência de carimbo "em branco" no verso das páginas 27, 35, 40, 72, 73 e 89, 

recomenda-se colocá-Io; 
};> Verifica-se que o APROVO do Termo de Referência 024/2020 não está datado, 

recomenda-se que seja colocado a data; 
)l> Verifica-se que o Coordenador de Políticas Sociais-CPS/SEMAS não assinou o Termo de 

Referência 024/2020, recomenda-se que ele assine o referido documento; 
)l> Recomenda-se substituir na Minuta Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação a 

expressão "solicita-se", constante no parágrafo antes DA FUNDAMENTAÇÃO, por 
"justifica-se", que é o apropriado para o documento; 

)- Recomenda-se a juntada do certificado de regularidade do INSS, visto que não foi 
encontrado nos autos; 

};> Recomenda-se ante a assinatura do contrato, o prévio empenho da despesa na forma do 
art. 60 da Lei Federal n° 4.320/64. 

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 autos ao Subprocurador Geral do Município de Macapá. 

Macapá/ AP, 22 de julho de 2020. 

Assessor Jurídico/PROGEM/PMM 
Decreto n° 1.08b/2020 - PMM 

OAB / AP n° 560 

Avenida FAB, 840 - Central- Macapá - Amapá 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCESSO N°: 36.01.000.048/2020-SEMAS/PMM - SIC N° 246480 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS •.....•....... _ 
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÊTICO, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CONTRATANTE, DURANTE O PERÍODO DE 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECLARADA PELA LEI N" 13.979/2020. 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o Parecer Jurídico Setorial n° 042/2020 - ASSEJUR/SEMAS/PMM, o qual opina 
pela legalidade e aprovação da Minuta de Contrato, bem como da Minuta do Termo de Justificativa de 
Dispensa de Licitação, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo com o ordenamento jurídico 
vigente, sobretudo, conforme o art. 4°, Lei n° 13.979/202024, e art. 38, parágrafo único, da Lei n° 
8.666/93. 

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

)o Que seja atendida a recomendação apontada no final do parecer jurídico setorial, 
quanto as disposições do art. 4°, § 2°, da Lei n'' 13.979/2020; 

)o Ausência de carimbo, numeração e rubrica nas páginas 35, 40 e 89, recomenda-se 
colocá -los; 

)o Faltou numerar e rubricar as páginas 04 e 06 até 27, recomenda-se colocá-los: 
)o Ausência de carimbo "em branco" no verso das páginas 27, 35, 40, 72, 73 e 89, 

recomenda-se colocá-lo; 
)o Verifica-se que o APROVO do Termo de Referência 024/2020 não está datado, 

recomenda-se que seja colocado a data; 
)o Verifica-se que o Coordenador de Políticas Sociais-CPS/SEMAS não assinou o Termo de 

Referência 024/2020, recomenda-se que ele assine o referido documento; 
)o Recomenda-se substituir na Minuta Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação a 

expressão "solicita-se", constante no parágrafo antes DA FUNDAMENTAÇÃO, por 
'Justifica-se", que é o apropriado para o documento; 

)o Recomenda-se a juntada do certificado de regularidade do INSS, visto que não foi 
encontrado nos autos; 

)o Recomenda-se ante a assinatura do contrato, o prêvio empenho da despesa na forma do 
art. 60 da Lei Federal n° 4.320/64. 

Observa-se ainda, 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 e da 
discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta. 

Macapá/ AP, 22 de julho de 2020. 

Avenida FAB, 840 - Central - Macapá - Amapá 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP Á 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO 

PROCESSO N°: 36.01.000.048/2020-SEMAS/PMM - SIC N° 246480 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CONTRATANTE, DURANTE O PERÍODO DE 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECLARADA PELA LEI W 13.979/2020. 

HOMOLOGAÇÃO 

RATIFICO E HOMOLOGO o Parecer Jurídico n° 042/2020 - ASSEJUR/SEMAS/PMM, o qual 
opina pela legalidade e aprovação da Minuta de Contrato, bem como da Minuta do Termo de Justificativa 
de Dispensa de Licitação, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo com o ordenamento jurídico 
vigente, sobretudo, conforme o art. 4°, Lei n" 13.979/202024, e art. 38, parágrafo único, da Lei n° 
8.666/93. 

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

}l> Que seja atendida a recomendação apontada no final do parecer jurídico setorial, 
quanto as disposições do art. 4°, § 2°, da Lei n" 13.979/2020; 

» Ausência de carimbo, numeração e rubrica nas páginas 35, 40 e 89, recomenda-se 
colocá-los; 

}l> Faltou numerar e rubricar as páginas 04 e 06 até 27, recomenda-se colocá-Ios; 
}l> Ausência de carimbo "em branco" no verso das páginas 27, 35, 40, 72, 73 e 89, 

recomenda-se colocá-lo; 
}l> Verifica-se que o APROVO do Termo de Referência 024/2020 não está datado, 

recomenda-se que seja colocado a data; 
};> Verifica-se que o Coordenador de Políticas Sociais-CPS/SEMAS não assinou o Termo de 

Referência 024/2020, recomenda-se que ele assine o referido documento; 
» Recomenda-se substituir na Minuta Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação a 

expressão "solicita-se", constante no parágrafo antes DA FUNDAMENTAÇÃO, por 
'Justifica-se", que é o apropriado para o documento; 

};> Recomenda-se a juntada do certificado de regularidade do INSS, visto que não foi 
encontrado nos autos; 

» Recomenda-se ante a assinatura do contrato, o prévio empenho da despesa na forma do 
art. 60 da Lei Federal n° 4.320/64. 

Observa-se ainda, 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 e da 
discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta. 

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

Cumpra-se o feito. 
Macapá/ AP, 22 de julho de 2020. 

Procuradora-Geral do M nicípio de Macapá 
Decreto n. 954/2 16 - PMM 

OAB-AP ]1Q 1 67 
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MUNiCíPIO DE MACAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

DESPACHO CARTÓRIO 

ÀSEMAS/PMM 

Senhora Secretária, 

Encaminhamos o Processo n° 41.01.000.048, devidamente Ratificado e 

Homologado, para as devidas providências. 

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

Atenciosamente. 

Macapá/ AP, 22 de Julho de 2020. 

J 
'r-'~ . 

EDECILENE ~~IfINS PANTOJA 
Coordenadora de Cartório 

Procuradoria-Geral do Município de Macapá - PROGEM 
Decreto n" 197/2018-PMM 

Avenida Fab, 840 - Centro - Macapá - Amapá I Fone: (96) 98802-9165 I Site: www.macapa.ap.gov.br 

Sebr<W 
Prefeito 
Empreendedor 

unicef 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO 

Macapá-AP, 23 de julho de 2020 

Ao DCC/SEMAS/PMM 

-_ 
Encaminho o processo n? 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS acerca de contratação 

de empresa especializada na administração de auxílio alimentação por meio de cartão magnético, 

para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para os beneficiários indicados pelo 

contratante durante o período de emergência em saúde pública declarada pela lei n? 13.979/2020. 

Para ciência e providências quanto ao que fora recomendado na homologação da Procuradoria 
Geral do Município. 

Atenciosamente, 

Avenida Coaracy Nunes, nO 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

04.740.876/0001-25 
ALELO SA 
AL XINGU 512 ANDAR 3, 4 E 20 / ALPHAVILLE INDUSTRI / BARUERI / SP / 06455-030 

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

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

Validade:08/07/2020 a 06/08/2020 

Certificação Número: 2020070805200018949162 

Informação obtida em 08/07/2020 09: 23: 44 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de 
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 

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

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N° 41.01.000.048/2020 - SEMAS 
ADMINISTRATIVO: 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação para Contratação Direta 

Emergencial . 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4a e 4a-B da lei 13.979/2020, Decreto nO 

10.282/2020 e demais legislações aplicáveis 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de benefício de auxílio alimentação por meio de 
cartão eletrônico com chip elou tarja magnética, para 

OBJETO: pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, para 
os beneficiários indicados pela contratante durante o 
período de situação de emergência de saúde pública 
declarada pela lei Federal n° 13.979/2020. 

EMPRESA AlElO S.A. 

CNPJ: 04.740.876/0001-25 
VALOR TOTAL DO R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 
OBJETO: 
PRAZO 90 (noventa) dias 
ELEMENTO DE 339039 
DESPESA: 
PROGRAMA DE 08.244.0008.1020 
TRABALHO: 
FONTE DE RECURSO: 0.2.23 
FICHA 1428 

JUSTIFICATIVA 

Considerando a PortarialMS n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 
Considerando, ainda, o Decreto Legislativo n° 06/2020, que reconhece, para os fins 

do art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2020, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, em decorrência da pandemia do COVD-19, nos termos da solicitação 
do Presidente da República encaminhada por meio da mensagem n° 93, de 18 de março 

de 2020; 

1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

de Assistência Social - FNAS, em programa socioassistencial de segurança alimentar, por 

meio de cartão magnético pessoal e intransferível, a usuários do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS; 

Diante do exporto, solicita-se contratação, em caráter emergencial, de empresa 

especializada na prestação de serviços de administração de benefício de auxilio 

alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética na aquisição de 

gêneros alimentícios. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente contratação encontra respaldo na Lei nO 13.979 de 2020, art. 4-B e 

subsidiariamente as disposições aplicáveis da Lei 8.666 de 1993. 

DA CONCLUSÃO: 

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

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

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

apresentamos a presente Justificativa para ratificação. 

É nossa justificativa. 

Macapá-AP, 29 de julho de 2020. 

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

Decreto n? 391/2020-PMM 

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL·SEMAS 

_EXTRATO DE TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 

ELEMENTO 
DESPESA: 

DE 339039 

Dispensa de Licitação para 
Contratação Direta Emergencial . 

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 

N° 41.01.000.048/2020 - SEMAS 

ASSUNTO: 

FUNDAMENTO 
LEGAL: 

Artigo 4" e 4"-B da Lei 13.979/2020, 
Decreto nO 10.282/2020 e demais 
legislações aplicáveis 

OBJETO: 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviço de benefício de auxílio 
alimentação por meio de cartão 
eletrônico com chip e/ou tarja 
magnética, para pagamento na 
aquisição de gêneros alimentícios, 
para os beneficiários indicados pela 
contratante durante o periodo de 
situação de emergência de saúde 
pública declarada pela Lei Federal n° 
13.979/2020. 

EMPRESA: ALELO S.A. 

CNPJ (MF) 04.740.876/0001-25 
VALOR 
OBJETO: 

DO R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 
reais) 

Prazo 90 (noventa) dias 

PROGRAMA 
TRABALHO: 

DE 08.244.0008.1020 

FONTE 
RECURSO: 

DE 0.2.23 

FICHA 1428 

JUSTIFICATIVA 
Considerando a Portaria/MS n° 188, de 4 de fevereiro de 
2020, que declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando, ainda, o Decreto Legislativo n° 
06/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2020, a ocorrência do 
estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia 
do COVD-19, nos termos da solicitação do Presidente da 
República encaminhada por meio da mensagem n° 93, de 18 
de março de 2020; 

Considerando o Decreto n° 1.692/2020-PMM, que 
declara situação de emergência no Município no Macapá 
para e resposta rápida à pandemia decorrente do 
Coronavírus (COVID-19), pelo prazo de 180 dias 

Considerando o papel do SUAS no contexto da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, de 
proteção da população em situação de vulnerabilidade e 
risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir 
e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da 
disseminação da Covid-19; 

Considerando a Portaria Conjunta n° 1, de 2 de 
abril de 2020, que dispõe acerca da utilização de recursos 
do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas 
emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e aprova 
nota técnica sobre a utilização dos recursos do 
Cofinanciamento Federal; 

Considerando o que dispõe o art. 8°, inciso V da 
portaria n° 369/2020-Ministerio da Cidadania, no tocante a 
aquisição de alimentos, ou outros itens básicos 
necessários que assegurem a proteção da população ou ~ 
evitem a propagação da COVID-19; 

Considerando o que dispõe a Lei Municipal que 
regula o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em 
Macapá, Lei n° 2.343/2019 - PMM, em seu art. 21, inciso V, o 
qual versa no seguinte sentido: "O SUAS afiança as 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL·SEMAS 

seguintes seguranças, observadas as normas gerais: ( .. ) V 
- Apoio e Auxílio; 

Considerando que o recurso a ser utilizado por 
este auxilio é proveniente de Emenda Impositiva da 
Bancada Federal do Amapá no Fundo Nacional de 
Assistência Social FNAS, destinados a ações 
provenientes de políticas públicas socioassistencial 
voltadas para o combate a propagação da COVID-19 em 
Macapá; 

Considerando que a referida despesa fora 
aprovada no órgão de controle social da assistência social, 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, o qual 
aprovou, por unanimidade, a utilização do referido recurso 
para, dentre outras coisas, a concessão de auxilio 
alimentação por meio de cartão magnético; 

Considerando, ainda, consulta feita ao Tribunal de 
Contas da União - TCU, Seccional Regional no Amapá, na 
pessoa do seu Secretário, o Senhor EDEM MENDES TERRA 
JUNIOR, que formula entendimento não haver 
irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos 
de emendas de bancada impositiva, alocada no Fundo 
Nacional de Assistência Social - FNAS, em programa 
socioassistencial de segurança alimentar, por meio de 
cartão magnético pessoal e intransferível, a usuários do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 

Diante do exporto, soliclta-se contratação, em 
caráter emergencial, de empresa especializada na prestação 
de serviços de administração de benefício de auxilio 
alimentação por meio de cartão eletrônico com chip elou 
tarja magnética na aquisição de gêneros alimentícios. 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
A presente contratação encontra respaldo na Lei na 13.979 
de 2020, art. 4·B e subsidiariamente as disposições 
aplicáveis da Lei 8.666 de 1993. 
DA CONCLUSÃO: 
Assim sendo, visando salvaguardar os interesses da 
Administração Pública, em fiel cumprimento a Lei, a 
Secretaria opina pela contratação por processo de dispensa 
de licitação, e reconhece e ratifica, atendendo o disposto no 
art. 4" e 4"·B da lei 13.979/2020, apresentamos a presente 
Justificativa para ratificação. 
É nossa justificativa. 

Macapá·AP, 29 de julho d 020. 

MÔNICA CRI INA DA SILVA DIAS 
Secretária Municipal de A sistência Social - SEMAS/PMM 

Decreto na 391/2020·PMM 



##ATO AVISO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

##TEX A Prefeitura Municipal de Macapá por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS/PMM e a 
empresa ALELO S.A., CNPJ: 04.740.876/0001-25, tem como 
objeto Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de benefício de auxílio alimentação por meio de 
cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para 
pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, para os 
beneficiários indicados pela contratante durante o período de 
situação de emergência de saúde pública declarada pela Lei 
Federal n° 13.979/2020., no período de 90 (noventa) dias, 
Fundamentação Legal: Artigo 4ª e 4ª-B da Lei 13.979/2020, 
Decreto nQ 10.282/2020 e demais legislações aplicáveis. Valor 
Global: R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Elemento 
de despesa 33.90.39. Programa de Trabalho: 
08.244.0008.1020, Ficha: 1428, Fonte: 0.2.23. 

##DAT Macapá-AP, 29 de julho de 2020. 
##ASS MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 

##CAR Secretária Municipal de Assistência Social-SEMAS 
Decreto nQ 391/2020 - PMM 



Prefeitura Municipal de Macapá 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Departamento de Contratos e Convênios 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N2 OOS/2020/DCC/SEMAS/PMM 

DO: DCC/SEMAS 
PARA: GAB/SEMAS 

Encaminho o Processo Administrativo de nº 41.01.000.048/2020 - SEMAS, referente 

a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio 

alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento 

na aquisição de gêneros alimentícios, com os devidos apontamentos do cartório sanados. 

Dessa forma, despacho o processo para comprometimento da despesa. 

Respeitosamente, 

Macapá, 29 de julho de 2020. 

&U~ M~ ~VI-QfJ~0-~ 
RLOS MONTEIRO DE VASCONCELOS 
epartamento de Contratos e Convênio 
ecreto Nº 407/2020/PMM 

Avenida Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá-AP - CEP 68.900-010 
Contato: (96) 98109-9687 

E-mail: gab.semast@macapa.ap.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Macapá-AP, 04 de agosto de 2020 

Ao DPDI/SEMAS/PMM 

AUTORIZO, nas conformidades da lei, os atos administrativos para o empenho da 

despesa em âmbito do processo n" 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS acerca de contratação 

de empresa especializada na administração de auxílio alimentação por meio de cartão magnético, 

para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para os beneficiários indicados pelo 

contratante durante o período de emergência em saúde pública declarada pela lei n? 13.979/2020. 

Atenciosamente, 

MÔNICA C INA DA SILVA DIAS 
Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS 

Decreto n" 0931/2020 - PMM 

Avenida Coaracy Nunes, nO 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)-12 
Av: Independência 

14.837.713/0001-19 

10 
.21.t 9 l t01Q 

loM 

NOTA DE EMPENHO ES - Estimativa 807004 1-,·2020 
NOTA DE EMPENHO N' 807004 I FICHA: 1428 I DATA: 07/08/2020 I REQUISiÇÃO N': 

LICITAÇÃO: DISPENSA 1 DOCUMENTO: I VENCIMENTO: 

NOME: ALELO S.A 04.740.876/0001-25 CÓDIGO: 9500714 

ENDEREÇO: AL XINGU, 512 - ALPHAVILLE BARUERI 

BANCO: 001 AGENCIA: 3070-8 CONTA: 10334-9 

o Recursos nao Destinados a Contrapartida 23 Transf de Recursos do FNAS 
2 Recurso de Outras Fontes - Exercicio Corrente 500 157 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 

02 PODER EXECUTIVO 

02 41 01 Fundo Municipal de Assistência Social 

3.3.90.39.99 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 

08.244.0008.1020.0000 ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA À PANDEMIA DO COVID-19 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 

17.210.004,38 0,00 15.000.000,00 2.210.004,38 

VALOR A SER PAGO R$ . ~{i1lt9~~J.!~C!:OO: 
DESCRiÇÃO DO MATERIAL E/OU SERViÇO 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ADMINISTRAÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/PMM, EXERCíCIO 2020, CONFORME O CONTRATO N° 94/2020 - 
SEMAS/PMM, VIGÊNCIA 07/08/2020 A 05/11/2020, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 4° E 4° - B DA LEI 13.979/2020, LEI 8.666/1993 E DEMAIS 
DISPOSiÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS. A DESPESA SERÁ PAGA PELA CIC N° 7668-6, AGÊNCIA N° 3575-0, BANCO DO BRASIL. 

ITEM CÓDIGO DESCR. QTO UNID VLR UNIT R$ TOTAL 

SOMA 15.000.000,00 
quinze milhões de reais" * .• * * * * * * * * * * * * .• * .• * .• * * .• * * .• * * *. * .••• *. *. * * * * * * * * .• * .•• *. * * * * * * 

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2020 



---- ------- --- ._-- _ .. - -----_._----- 
N° Proc. 41.01.000.048/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHj:0 Wda Folha: jQÇ 
~ DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - '4 ! L_ 

, .. " •... _, INSTITUCIONAL Rubrica D&~"'~ 
___ __l_ ~ " __ .______________ _ _ 

FOLHA DE DESPACHO 

Ao GAB 

Encaminho o processo emergencial que trata de Contratação de Empresa 

Especializada na Administração de Auxílio Alimentação por meio de Cartão Magnético, 

para os Beneficiários indicados pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

SEMAS/PMM). para assinatura da nota de empenho n? 807004/2020. 

Atenciosamente, 

Macapá - AP, 11 de agosto de 2020. 

7 
o-: f\;vl'~ ~. 

Ge Pantoja de ScljJza 
Diretor do Departamento de Planeja o e Desenvolvimento Institucional - DPDI/SEMAST/PMM 

Decreto nO 4'14/2020 - SEMAST/PMM 

Avenida Coaracv Nunes, n° 873 - Central, Macapá - AP, CEP 68900-010 
E-mail: cpodi.semast.2019@outlook.com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO 

Macapá-AP, 13 de agosto de 2020 

Ao FMAS/SEMAS/PMM 

Encaminho o processo n? 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS acerca de contratação 

de empresa especializada na administração de auxílio alimentação por meio de cartão magnético, 

para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para os beneficiários indicados pelo 

contratante durante o período de emergência em saúde pública declarada pela lei n? 13.979/2020. 

Para ciência e providências quanto a assinatura do empenho n° 807004/2020. 

Atenciosamente, 

, 
Avenida Coaracy Nunes, nO 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68900-010 

Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DE S PA C HO ADMINI S TRA TIVO 

Ao GAB/SEMAS/PMM 

Restituo a Vossa Senhoria, o processo nO 41.01.000.048/2020, concernente a contratação de 

empresa especializada na administração de auxilio alimentação, por meio de cartão magnético, para 

pagamento na aquisição de Gêneros Alimentícios para os beneficiários indicados pela contratante 

durante o período de emergência em saúde pública declarada pela Lei nO 13.979/2020, com o 

empenho devidamente assinado. Para devidas providências. 

Macapá-AP; 15 de Agosto de 2020. 

Dagmar ~ / e~ Monteiro 
Coordenadora do Fundo ~~~p~i :'~ssistência Social/FMAS 

Decreto n° 483/2020 - PMM 

Avenida Coaracy Nunes, n° 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Ofício n? 1.514/2020-GAB/SEMED/PMM 

À Senhora 
MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 
Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS/PMM. 

Macapá-AP, 17 de agosto de 2020. 

Secretária 

Assunto: Solicita cartão alimentação. 

Senhora Secretária, 

Considerando que, em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus 

COVID 19, o Município de Macapá, como medida de s~gurança, realizou a 

suspensão de suas atividades escolares em 18 de março de 2020, desde então, os 

alunos da Rede Municipal de Ensino estão em aulas não presenciais. Muito destes 

realizavam suas principais refeições no ambiente escolar, em virtude de sua 
condição social, situação esta que foi agravada com a pandemia, causando muito 

mais desigualdade à maioria das famílias dos alunos do Município de Macapá. 
A Rede Municipal de Ensino é composta de 34.901 alunos, segundo o Censo 

Escolar de 2019, dentre estes 15.000 são beneficiários do Programa Bolsa Família, 

cenário que demonstra que a grande maioria dos alunos está em vulnerabilidade 

social. 
Desta forma, com vistas a diminuir alguns dos impactos que estão sendo 

causados por este grave momento, solicito que Vossa Senhoria analise a 
possibilidade em fornecer cartão-alimentação a cada aluno da Rede Municipal de 

Ensino, de forma especial, atendendo em 03 (três) parcelas no valor de R$ 100,00 
(cem reais) cada, em conformidade ao Calendário Escolar de 2020, da Rede 

Municipal de Ensino. 
Certa de nossa interagente ação em prol da educação municipal, agradeço e 

me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

FRANCISC TONIA DA COSTA OLIVEIRA 
SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DECRETO N° 406/2018-PMM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP Á 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/MACAP Á 

COMISSÃO DE FINANCIAMENTO - CMAS/MCP 

PARECER N° 01012020 - CF/CMAS/MCP 

1. Relatório 

Cuida o presente de analisar ofício n° 1514/2020 - GAB/SEMED/PMM em que 

solicita a alteração das parcelas para o auxílio alimentação para o enfrentamento a 

pandemia de COVID - 19 aos alunos da rede municipal que antes era o atendimento em 

duas parcelas no valor de R$ 150,00 conforme a Resolução n" 12 de 25 de junho de 2020 

aprovada no CMAS. Em detrimento do calendário letivo ainda restante deste ano de 2020 a 

Secretaria de Educação através do ofício mencionado acima solicita a sua extensão para 

serem pagos em três parcelas de R$ 100,00 cobrindo, desta maneira, todo o calendário 

letivo. 

2. Análise Técnica 
/ 

o Plano de Ação apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Macapá, tendo em vista tratar de recursos propensos à transferência fundo a fundo, obtidos 

através de Emenda de Bancada Federal (Amapá) do Congresso Nacional, com o escopo de 

atender demandas emergenciais relativas ao contexto de enfrentarnento à pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19) não houve alteração do seu valor, somente alterou a 

ampliação das Parcelas de 2 para 3 na doação de vale alimentação, em formato de cartão 

magnético, às famílias cadastradas no CadÚnico, que foram afetadas diretamente e 

indiretamente com o COVID-19, que tenham crianças matriculadas na rede de ensino 

municipal. Sendo R$ 100,00 (cem reais) por família em 03 parcelas totalizando R$ 300,00, 

não alterando o restante do Plano já aprovado pelo CMAS. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMASIMACAPÁ 

RESUMO SINTÉTICO 

CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO 

OBJETO: Atender famílias em vulnerabilldade social no Município de Macapá com benefícios eventuais, 
regulamentados pela lei n° 2343/20 19-PMM, e resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

PUBLICO ALVO: Atender 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, em decorrência do COVID-19, 
com vale alimentação, a ser distribuído em forma de cartão/voucher/ticket alimentação. Dessas 50 mil famllias ha 
uma estimativa de 35.000 famílias serão de alunos que estão regurlamente matriculados na rede municipal de 
ensino e 15.000 famílias de idosos, mulheres chefes de família e outras categorias como mototaxistas, taxistas e 
ambulantes. 

VALOR TOTAL: R$15.000.000,OO Quinze milhões de reais. 

ITE BENEFIciO QUANTIDADE FERioDO . VALOR POR VAJ,.OR TOT A:L DE (M'ESlllS) FAMtLIA M BENEFiclOS 

I CARTÃO DE 35.000 3 R$ 100,00 R$10.500.000,OO 
ALIMENTAÇÃO 

2 CARTÃO DE 15.000 2 R$ 150,00 R$ 4.500.000,00 
ALIMENT AÇÃO 

TOTAL • RS15.000.000,OO 

3. Conclusão 

Por todo o exposto, a Comissão converge em entendimento com as informações 

prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e apresenta parecer favorável 

com a ressalva que seja encaminhado ao CMAS o quantitativo de famílias atendidas que se 

enquadraram através dos critérios de seleção quanto ao atendimento do Vale Alimentação, 

solicitado pela Secretaria de Educação do Município - SEMED. 

Macapá, 20 de agosto de 2020. 

JEF~~~~~~E~~TE 
NTEffiO 

Coordenador da omissão de Financiamento 
Conselheiro do CMAS/MACAPÁ 
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ROSARIO cS- 
Membro da Comissão de Financiamento 
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Membro da Comissão de Financiamento 

Conselheira do CMAS/MACAP Á 
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DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Macapá - AP, 21 de agosto de 202 O. 

AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP. 

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 41.01.000048/2020 - 
FMAS/SEMAS/PMM 

Senhor Diretor, 

Considerando a Portaria/MS n? 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (20 19-nCo V); 

Considerando, ainda, O Decreto Legislativo n° 06/2020, que reconhece, para os 

fins do art. 65 da Lei Complementar n" 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 

de calamidade pública, em decorrência da pandemia do COVID-19, nos termos da 

solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n? 93, de 18 

de março de 2020; 

Considerando o Decreto n" 1.692/2020 - PMM, que declara situação de 

emergência no Município de Macapá para enfrentamento e respostas rápidas à pandemia 

decorrente do Coronavírus (COVID-19), pelo prazo de 180 dias. 

CONSIDERANDO o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional, de proteção da população em situação de 

vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar 

riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19; 

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta n" 1, de 2 de Abril de 2020, que Dispõe 

acerca da utilização de recursos do Co-financiamento Federal no atendimento às 

demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social e aprova Nota Técnica sobre a utilização dos 

recursos do Co-financiamento Federal; 
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CONSIDERANDO o que dispõe o art. 8°, inciso IV da Portaria n" 369/2020 - 

Ministério da Cidadania, no tocante a aquisição de alimentos, ou outros itens básicos 

necessários que assegurem a proteção da população ou evitem a propagação do COVID- 

19; 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal que regula o Sistema Único de 

Assistência Social- SUAS, em Macapá, Lei n" 2.343/2019 - PMM, em seu Art. 21, inciso 

V, o qual versa no seguinte sentido: "O SUAS afiança as seguintes seguranças, observado 

as normas gerais: ( ... ) V - Apoio e Auxílio; 

CONSIDERANDO que a Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social - SEMAS, irá instituir auxilio alimentação, por meio de 

cartão magnético, às famílias afetadas pelo COVID-19, em especial, indivíduos e famílias 

com crianças matriculadas na rede municipal de ensino, a ser pago em 02 parcelas de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais); 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, 

encaminhou, no dia 17 de agosto de 2020, oficio n" 1.514/2020-GAB/SEMED/PMM 

solicitando o fornecimento do auxílio alimentação em 03 (três) parcelas de R$ 100,00 

(cem reais); 

CONSIDERANDO Parecer n? 0IQ/2020-CF/CMAS/MCP da Comissão de 

Financiamento do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, que aprova a 

mudança na programação de desembolso relativo aos 35.000 (trinta e cinco mil) 

beneficiários matriculados na rede municipal de ensino, conforme oficio n° 1.514/2020- 

GAB/SEMED/PMM. 

Encaminha-se, o referido processo administrativo N° 41.01.000.048/2020 - 

FMAS/SEMAS/PMM, de que trata sobre a Contratação Emergencial de Empresa 

Especializada na Prestação de Serviço de Benefício de Auxílio Alimentação por meio de 

Cartão Eletrônico Com Chip, com vistas a realizar as mudanças necessárias a fim de 

adequar o Termo de Referência e Propostas de Preço, passando de 02 parcelas de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), para 03 (três) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) - para 
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atender 35.000 (trinta e cinco mil) beneficiários - e 02 (duas) parcelas de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) - para atender 15.000 (quinze mil) beneficiários. 

Isto posto, justifica-se tal mudança de forma aliunde ao que consta no Oficio n° 

1.514/2020-GAB/SEMED/PMM, e, ainda, de por base nas prerrogativas inerente a 

administração pública de rever seus atos no tocante a conveniência e a oportunidade. 

Neste sentido, invoca-se o Princípio da Autotutela, que estabelece que a Administração 

Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou 

revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. 

Esse princípio possui previsão em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal 

- STF, a 346, que estabelece que "A Administração Pública pode declarar a nulidade 

dos seus próprios atos", e 473, que dispõe O seguinte: 

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 

de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. 

Neste diapasão, e por entendimento sumulado pela corte suprema, é que 

_" justificamos a alteração do que outrora estava pautado, a fim de revogar a decisão 

administrativa de conceder o benefício do auxilio alimentação aos 50.000 (cinquenta mil) 

beneficiários no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e passamos, por ser oportuno 

e conveniente à administração, a disponibiliza-lo da forma que segue, em 02 parcelas de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para 03 (três) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) 

para atender 35.000 (trinta e cinco mil) beneficiários - e 02 (duas) parcelas de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) - para atender 15.000 (quinze mil) beneficiários. 

Sendo assim, encaminha-se, o referido processo administrativo N° 

41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMASIPMM, ao Departamento de Compras Públicas - 

DCP, a fim de realizar as alterações necessárias, e posterior, envio ao Departamento de 
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Contratos e Convênios - DCC, para que providencie Minuta de Contrato, já com as 

referidas alterações. 

Ato continuo, pede-se a apreciação da Assessoria Jurídica desta Secretaria 

Municipal de Assistência Social - SEMAS, a fim de enquadrar nas conformidades 

jurídicas que se pede. 

Sem mais, 

MAX DOUG AS R --I AS YATACO 
Subsecretario de Planejam~nto estão de Assistência Social 

Decreto nO 392/2020 - PMM. 

MACAPÁ-AP, 21 de agosto de 2020. 

Após análise da justificativa em comento, AUTORIZO, nos termos da 

lei a revogação da decisão administrativa de conceder o benefício do auxílio 

alimentação aos 50.000 (cinquenta mil) beneficiários no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) e passamos, por ser oportuno e conveniente à administração, a 

disponibiliza-lo da forma que segue, em 02 parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), para 03 (três) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) - para atender 35.000 (trinta e 

cinco mil) beneficiários - e 02 (duas) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

- para atender 15.000 (quinze mil) beneficiários. 

~ 

MONICA CRIS~~A DA SILVA DIAS. 
SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DECRETO N° 391/2020-PMM 
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TERMO DE REFERÊNCIA 024/2020 

Processo nO 41.01.000.048/2020 

Em: _1d_j~/ coce::> 
'~ 

APROVO, o presente Termo de Referência nos termos 
da Lei nO 8.666/93 e Lei n° 13.979/2020. 

Mônica Cristin a Silva Dias 
Secretária Municipal de --fll ~ncia Social - SEMAS 

Decreto n° 391 2020- PMM 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio alimentação por 
meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na aquisição de gêneros 
alimentícios, para os beneficiários indicados pela contratante durante o período de situação de emergência 
de saúde pública declarada pela Lei Federal n° 13.979/2020, conforme especificado neste Termo de 
Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 
Considerando a Portaria/MS n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 
Considerando, ainda, o Decreto Legislativo n° 06/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública, em decorrência 
da pandemia do COVO-19, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da 
mensagem n° 93, de 18 de março de 2020; 

Considerando o Decreto n° 1.692/2020-PMM, que declara situação de emergência no Município no Macapá 
para e resposta rápida à pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), pelo prazo de 180 dias 

Considerando o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, de 
proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para 
prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19; 

Considerando a Portaria Conjunta n° 1, de 2 de abril de 2020, que dispõe acerca da utilização de recursos 
do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus 
(COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e aprova nota técnica sobre a utilização dos 
recursos do Cofinanciamento Federal; 

Considerando o que dispõe o art. 8°, inciso V da portaria n° 369/2020-Ministerio da Cidadania, no tocante a 
aquisição de alimentos, ou outros itens básicos necessários que assegurem a proteção da população ou 
evitem a propagação da COVID-19; 

1 
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Considerando o que dispõe a Lei Municipal que regula o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em 
Macapá, Lei n° 2.343/2019 - PMM, em seu art. 21, inciso V, o qual versa no seguinte sentido: "O SUAS 
afiança as seguintes seguranças, observadas as normas gerais: ( .. ) V - Apoio e Auxílio; 

Considerando que o recurso a ser utilizado por este auxilio é proveniente de Emenda Impositiva da 
Bancada Federal do Amapá no Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, destinados a ações 
provenientes de políticas públicas socioassistencial voltadas para o combate a propagação da COVID-19 em 
Macapá; 

Considerando que a referida despesa fora aprovada no órgão de controle social da assistência social, 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, o qual aprovou, por unanimidade, a utilização do referido 
recurso para, dentre outras coisas, a concessão de auxilio alimentação por meio de cartão magnético; 

Considerando, ainda, consulta feita ao Tribunal de Contas da União - TCU, Seccional Regional no Amapá, 
na pessoa do seu Secretário, o Senhor EDEM MENDES TERRA JUNIOR, que formula entendimento não 
haver irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos de emendas de bancada impositiva, alocada 
no Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, em programa socioassistencial de segurança alimentar, por 
meio de cartão magnético pessoal e intransferível, a usuários do Sistema Único de Assistência Social- SUAS; 

Diante do exporto, solicita-se contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada na prestação 
de serviços de administração de benefício de auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou 
tarja magnética na aquisição de gêneros alimentícios. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

3.1 Lei nO 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, em 
especial o art. 4°, que assevera sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia e insumos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). 

4. DESCRiÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA: 
4.1. A presente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de benefício 
de auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética na aquisição de gêneros 
alimentícios visa atender a população em situação de vulnerabilidade social, devido a pandemia do novo 
coronavírus, conforme o art. 4°-C, da Lei 13.979/2020, "não será exigida a elaboração de estudos preliminares 
quando se tratar de bens e serviços comuns", permitindo-se dessa forma que a definição e a descrição da 
solução escolhida sejam apresentadas de forma resumida no próprio texto do TR ou PB. Diante do exposto e 
visando o atendimento a esta demanda urgente optou-se pela contratação direta ante a necessidade do 
pronto-atendimento à demanda social através de um processo resumido e célere. O quantitativo apurado para 
elaboração do presente Termo de Referência foi baseado na quantidade de beneficiários que se encontram em 
vulnerabilidade social (pobreza e extrema pobreza) provenientes inscritas no CadÚnico no município de 
Macapá, num total de 50.000(cinquenta mil) famílias. 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SUAS QUANTIDADES: .. 
Quant. Quant. Quant. 

ITEM DESCRiÇÃO UND Valor recarga recarga por Total de beneficiários 
cartão recargas 

2 
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Cartão eletrônico com chip e/ou tarja 

1 magnética de auxilio alimentação com UNO R$150,00 2 30.000 15.000 carga no valor de 150,00 reais (cento e 
cinquenta reais), cada unidade. 

Cartão eletrônico com chip e/ou tarja 
2 magnética de auxilio alimentação com UNO R$100 3 105.000 35.000 carga no valor de 100,00 reais (cem 

reais), cada unidade. 

QUANTIDADE TOTAL 135.000 50.000 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL E DEMAIS CONDiÇÕES: 

6.1. A quantidade estimada de cartões a serem disponibilizados é de 50.000,00 (cinquenta mil) unidades, que 
será dividido em dois grupos, grupo 1: será disponibilizado 2 (duas) recargas para cada cartão, totalizando 
30.000 (trinta mil) recargas, sendo o valor mensal a ser disponibilizado em cada cartão R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) e grupo 2: será disponibilizado 3 (três) recargas para cada cartão, totalizando 105.000 (cento 
e cinco mil) recargas, sendo o valor mensal do benefício a ser disponibilizado em cada cartão é de R$ 100,00 
(cem reais), podendo ser alterado em caso de necessidade face a Pandemia COVID-19. 

6.2. Os cartões devem ser emitidos apenas para usuários maiores de 18 anos e com CPF válido. Caso o 
beneficiário seja menor de idade, o cartão respectivo deverá ser emitido em nome de um Responsável 
Familiar-RF maior e capaz com CPF válido disponibilizado na base do CadÚnico. 

6.3 A CONTRATADA deverá entregar os cartões em embalagem lacrada na sede da CONTRATANTE em até 
15 (quinze) dias corridos contados do recebimento do pedido e pagamento da devida ordem bancária, 
incumbindo à CONTRATANTE sua distribuição aos beneficiários. 

6.3.1. Os cartões emitidos deverão ter senha individual e intransferível ou mecanismo similar, de forma a 
garantir privacidade e segurança na utilização. 

6.3.2. Os cartões serão entregues bloqueados para uso, devendo ser desbloqueados pelos beneficiários na 
primeira utilização. 

6.4. A CONTRATANTE deverá realizar os pedidos de crédito, quando achar necessário, por meio do sistema 
próprio da CONTRATADA. Os créditos serão disponibilizados para uso pelos beneficiários em até 3 (três) 
dias úteis contados do pagamento, pela CONTRATANTE, dos valores respectivos à CONTRATADA. 

6.4.1. Os créditos ficarão disponíveis para utilização pelo beneficiário, sendo certo que os valores serão 
expurgados caso não haja utilização do beneficiário pelo período de 90 (noventa) dias contados da data da 
disponibilização, após o qual, serão estornados e os respectivos cartões cancelados. 

6.5. A CONTRATADA se obriga a manter rede de estabelecimentos credenciados para fornecimento de 
gêneros alimentícios na região do Amapá composta por estabelecimentos credenciados, assegurando o 

3 
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regular repasse a tais estabelecimentos dos valores decorrentes das compras efetuadas com os cartões 
emitidos nos termos desta contratação, observadas as condições contratuais acordadas. 

6.6. A CONTRATADA deverá prestar serviço de suporte à CONTRATADA sendo realizado de segunda a 
sexta, das 8:00 h as 20:00 h, via central de atendimento telefônico. 

6.6.1. Os cartões defeituosos serão substituídos pela CONTRATADA em até 15 (quinze) dias corridos 
contados da data da solicitação da CONTRATANTE, sendo entregues na sede da CONTRATANTE para 
distribuição ao beneficiário. 

6.6.2. Caso o defeito seja decorrente de mau uso pelo beneficiário, poderá ser cobrada tarifa para emissão 
da segunda via do cartão, conforme proposta apresentada. 

6.6.3. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio dos cartões, o cartão será bloqueado quando da 
comunicação pela CONTRATANTE da ocorrência por meio da central de atendimento telefônico da 
CONTRATADA. Um novo cartão será emitido pela CONTRATADA em até 15(quinze) dias corridos contados 
da data da comunicação pelo usuário, sendo entregues na sede da CONTRATANTE para distribuição ao 
beneficiário. 

6.6.4. O saldo de créditos disponível no cartão no momento do bloqueio será disponibilizado para uso no 
novo cartão. Nada obstante, a CONTRATADA não se responsabiliza pelo uso indevido do cartão antes da 
comunicação de sua perda, roubo, furto ou extravio pelo usuário. 

6.6.5. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato ou ajuste, os saldos financeiros 
remanescentes, serão restituídos à entidade ou órgão repassador dos recursos em até 40 (quarenta) dias 
uteis do envio da relação dos cartões e saldos pela CONTRATANTE, apuração e aceite da CONTRATADA, 
sendo que a responsabilidade perante os beneficiários em relação aos saldos remanescente restituídos a 
CONTRATANTE será única e exclusiva da CONTRATANTE que responderá por qualquer prejuízo que esta 
restituição venha a causar, perante os beneficiários e a CONTRATADA. 

6.7. Entender-se-á pela prestação de serviços o fato de a CONTRATADA assegurar a utilização pelos 
beneficiários dos recursos já disponibilizados nos cartões e a manutenção da rede credenciada. 

7. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. O valor total estimado para a contratação é de R$ 15.000,000,00 (quinze milhões de reais), pagos em 02 
(duas parcelas iguais) de R$ 7.500,000,00 (sete milhões e quinhentos mil), correspondente ao valor dos 
créditos a serem disponibilizados aos beneficiários dos cartões. 

7.2. As despesas decorrentes da presente contratação correção a conta da Dotação do Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS no exercício de 2020. 

Gestão/Unidade 02.41.01 - Fundo Municipal de Assistência Social 

4 
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Fonte 0.2.23 

Programa de Trabalho 08.244.0008.1020 

Elemento de Despesa 3.3.90.39 

Valor estimado R$ 15.000,000,00 

7.3. As despesas da presente aquisição poderão correr em outra ação ou programa a critério da administração 
pública. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de referência e seus anexos; 
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes no termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 
8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no termo de referência e seus anexos; 
8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
8.2.1. Proceder à conferência das Notas Fiscais/faturas, atestando no corpo das mesmas, a execução dos 
serviços. 
8.2.2. Promover o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto contratado, de forma que sejam 
mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
8.2.3. Efetuar o pagamento devido pelo fornecedor do objeto contratado, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências deste Termo. 

9. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
9.1. A contratada, no decorrer da execução do objeto, obriga-se a: 
9.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 
9.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 
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9.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 
com avarias ou defeitos; 
9.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
9.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de referência; 

10. DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO: 

10.1. Os pagamentos serão efetuados de forma antecipada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de 
ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme nota 
fiscal emitida em nome do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, CNPJ nO 14.837.713/0001-19, 
sendo certo que créditos relativos aos benefícios somente serão disponibilizados aos beneficiários após a 
efetiva quitação pela SEMAS/PMM, observados os prazos estabelecidos neste termo de referência. 
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura o momento em que o órgão contratante 
atestar a execução do objeto do contrato. 

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

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

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 
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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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP/SEMAS 

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. 4°-F da Lei n 
13,979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a 
comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver 
restrição de fornecedores ou prestadores de serviços, 

10,11, Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela Contratada, no Setor de Protocolo da 
Contratante, situado na Avenida Coaracy Nunes, nO 873, Centro, Macapá-AP ou remetidos por e-mail digital, 
através do endereço eletrônico semastgab,pmm@outlook,com, 

11. HABILITAÇÃO: 

11,1, Para habilitação jurídica, a interessada deverá apresentar: 

11,1,1, Registro comercial, no caso de empresa individual; 

11,1,2, Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

11,2, Para qualificação econômico-financeira, a interessada deverá apresentar: 

11,2,1, Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

11,2.2, Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta contratação; 

11,2,3, Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
empresa; 

11,2.4, Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e, 

11,2,5, Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa, 

11,3, Para qualificação técnica, a interessada deverá apresentar: 

7 
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11.3.1. Atestado (s) de capacidade técnica expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado 
comprovando ter a empresa desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta contratação, aceito o somatório de atestados para 
comprovação da quantidade exigida; 

11.3.2. Registro ou prova de inscrição vigente da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador - 
PAT, conforme Portaria/MTE nO 3 de 01/03/202 e Lei nO 6.321 de 14/04/1976; 

11.4. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa. 

11.5. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 

11.6. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou em via 
eletrônica, esta última alternativa em virtude das medidas de saúde pública adotadas durante a atual epidemia. 

12. DAS PENALIDADES CONTRATUAIS: 

12.1 A CONTRATADA ficará passível das penalidades previstas na Lei nO 8.666/93 e legislações correlatas, 
garantida a prévia defesa, caso de inexecução total ou parcial do fornecimento dos serviços que lhe forem 
adjudicados, ou venha a fazê-Io fora das especificações e condições acordadas, impeça ou embarace, de 
alguma forma, a fiscalização que a CONTRATANTE se reserva ao direito de exercer, ou, ainda, transfira a 
outrem, no todo ou em parte, os serviços contratados, bem como o caucione ou utilize-o para qualquer 
operação financeira. 

12.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo 
quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n. ° 8.666, de 1993. 

13. DA RESCISÃO: 

13.1. De acordo com o Art. 77,78,79 e 80 da Lei n° 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular 
das cláusulas e condições estabelecidas em instrumento contratual, poderá ser rescindindo: 

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas por artigo 78, inciso I a XII da Lei 
8666/93 e suas alterações; 

13.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência ao CONTRATANTE; 

13.1.3. Judicialmente, nos termos da Lei. 

14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

14.1. O prazo de vigência da presente Contratação é de 90 (noventa) dias, com in ício na data da assinatura do 
Contrato. Prorrogáveis por iguais período conforme previsto em Lei. 

8 



..J::L 

fi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL - SEMAS. 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - DCP/SEMAS 

15. DISPOSiÇÕES GERAIS: 

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

Macapá-AP, 21 de agosto de 2020. 

~ 
U"--' 

Rozana arte Cordeiro 
Coordenadora de Políticas Sociais-CPS/SEMAS 

Decreto n° 420/2020-PMM 

. <:"'\ OII~J.~ h.a~o..&.. 
Denftsó1r1n'éfadéJ~o Nascimento 
Diretor do Departamento Compras 

Públicas/SEMAS/PMM 
Decreto n° 411/2020-PMM 
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Inteligência que conecta 
pessoas e negócios 



Brasílla, 21 de agosto de 2020 

PREFEITURA DE MACAPÁ 

Prezados, 

Agradecemos seu interesse em nossos produtos e serviços. 

Com mais de 17 anos de experiência, somos líderes em cartões de benefícios e gestão de despesas 
corporativas para empresas de. todos os tamanhos. 

Temos um portfólio completo de soluções simples e inovadoras que tornam a gestão de sua empresa mais 
fácil e a vida dos seus colaboradores mais prática e eficiente. 

Presentes no dia a dia de tantas empresas e pessoas, somos movidos pelo sentimento de oferecer o mais 
importante de todos os benefícios: a qualidade de vida. Afinal, quem vive bem trabalha melhor. 

Conte com a Alelo. A gente trabalha em seu benefício. 

Atenciosamente, 

Marlucy Novaes 

Comercial 
Telefone: 5561 999420490 
Fax: 55 11 21881845 
mdeodato@alelo.com.br 



POR QUE ALELO? 

PRESENÇA 
Temos a maior rede de aceitação do Brasil, com presença em 100% 
dos municípios - mais de 500 mil estabelecimentos credenciados. 

r -- GESTÃO 
I í-'\/'l'i I Informações que fazem a diferença: índice Alelo de Preço Médio de 
~ Refeição, Valores Mínimos de Refeição, Alimentação e relatórios 

gerencíais para mais controle. 

FOCO NO CLIENTE 
Excelência em atendimento que garante mais de 90% de satisfação 
às empresas atendidas, graças a um time de consultores e canais de atendimento 
exclusivos. 



j - 

I 'olek'l . 111 . 

, , 

oll?h..' 
91, 

, 
. . elo 

ALELO ALIMENTAÇÃO 
Aceito em supermercados, 
mercearias e açougues em todo 
o Brasil. o Alelo Alimentação 
substitui a cesta tradicional por 
aquilo que seus colaboradores 
mais necessitam e desejam. Com 
ele, a autonomia é o prato 
principal. 

ALELO NATAL 
Preservar as tradições familiares ou 
inovar em cada detalhe. Trazer o 
toque especial às receitas ou seguir 
à risca os ingredientes passados de 
geração a geração. Só o Alelo 
Natal, com aceitação em 100% das 
cidades brasileiras, proporciona o 
melhor para o seu colaborador nas 
celebrações de fim de ano, 
respeitando a liberdade de escolha. 

ALELO PREMIAÇÃO 
Assertividade e liberdade de 
escolha com a melhor forma de 
presentear. O Alelo Premiação é 
ideal para datas comemorativas, 
reconhecimento de talentos e 
premiação de fornecedores. 
E você ainda escolhe o melhor 
formato para a sua premiação: 
recarregável ou carga única. 

ALELO 
VALE-TRANSPORTE 
A ajuda que faltava para tornar a 
sua gestão de vale-transporte 
mais econômica e eficiente. 
Todo o gerenciamento do 
vale-transporte da sua empresa 
em um único canal 100% online e 
com navegação rápida e segura. 
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ALELO REFEiÇÃO 
Colaborador se alimentando bem é 
a certeza de um ótimo 
desempenho. Com o Alelo 
Refeição, você proporciona para a 
sua equipe liberdade de escolha em 
uma ampla rede de restaurantes e 
lanchonetes do país. 

ALELO MOBILIDADE 
Cartão multimodal para pagamento 
de despesas automotivas como 
combustível e manutenção leve. 
Também aceito para pagamento em 
diversos tipos de transporte como 
apps de táxi, carro compartilhado, 
apps de transporte individual, locação 
de bike compartilhada e muito mais. 

ALELO CULTURA 
Facilitar o acesso à cultura é uma 
forma de investir no seu 
colaborador. O Alelo Cultura 
garante entrada em shows. museus 
e exposições de todo o país. 

ALELO MULTIBENEFíCIOS 
Um cartão único, aceito na Multi 
Rede Ateio, para o dia a dia da sua 
equipe. É mais uma solução 
inovadora que possibilita a 
concessão de subsidies e a 
antecipação salarial com desconto 
diretamente na folha de 
pagamentos. 
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Não importa o tamanho da sua 
empresa. O Alelo Auto é a 
plataforma de gestão de frotas 
que controla os gastos de 
combustível e despesas dos seus 
veículos, otimizando o seu 
gerenciamento e facilitando o dia 
a dia de todos: dos seus 
motoristas e o seu. 
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ALELO DESPESAS ALELOAUTO 
Encontre novas alternativas para 
realizar os processos de despesas 
corporativas da sua empresa, 
garantindo mais agilidade e 
praticidade na gestão. O fim da 
burocracia dos reembolsos, 
compra de materiais, pequenos 
reparos, cartório, chaveiro, fundo 
de caixa e muito mais. 

ALELO PAGAMENTOS 
Facilite o dia a dia de sua empresa, 
seus colaboradores, prestadores de 
serviço ou parceiros. Tudo sem 
burocracia! Substitua ordens de 
pagamentos, cheque ou dinheiro 
pelo Alelo Pagamentos, o cartão 
pré-pago que sempre está à mão. 



ALELO DESPESAS ALIMENTíCIAS 

Autonomia para criar o cardápio de casa. Com o Alelo Despesas Alimentícias, você substitui a cesta 
física pelo cartão e ainda proporciona mais benefícios à sua equipe: ;:.:~ 

f~ 

• Aceito em 100% das cidades brasileiras, em amplarede 

• de supermercados, açougues e mercearias. 

• Liberdade para montar um cardápio balanceado, 

incluindo saladas, verduras e frutas. 

• Meu Alelo: canal exclusivo para consulta de saldo, 

extrato, rede credenciada, além de ofertas e promoções exclusivas. 

CONDiÇÕES COMERCIAIS 

Quantidade de cartões 15.000 

Valor mensal por cartão R$ 150,00 

Tarifa de disponibilização mensal por cartão R$ 0,00 

Tarifa de emissão R$ 0,00 

Tarifa de reemissão R$ 0,00 

Tarifa de entrega R$ 0,00 

Tarifa de disponibilização mensal por cartão R$ 0,00 

Validade da proposta: 15 dias úteis 
Pagamento: Antecipado 
Prazo de entrega dos cartões: Até 15 dias úteis 



ALELO DESPESAS ALIMENTíCIAS 

Autonomia para criar o cardápio de casa. Com o Alelo Despesas Alimentícias, você substitui a cesta 

física pelo cartão e ainda proporciona mais benefícios à sua equipe: 

• Aceito em 100% das cidades brasileiras, em amplarede 

• de supermercados, açougues e mercearias. 

• Liberdade para montar um cardápio balanceado, 

incluindo saladas, verduras e frutas. 

• Meu Alelo: canal exclusivo para consulta de saldo, 

extrato, rede credenciada, além de ofertas e promoções exclusivas. 

CONDiÇÕES COMERCIAIS 

Quantidade de cartões 35.000 

Valor mensal por cartão R$ 100,00 

Tarifa de disponibilização mensal por cartão R$ 0,00 

Tarifa de emissão R$ 0,00 

Tarifa de reemissão R$ 0,00 

Tarifa de entrega R$ 0,00 

Tarifa de disponibilização mensal por cartão R$ 0,00 

Validade da proposta: 15 dias úteis 
Pagamento: Antecipado 
Prazo de entrega dos cartões: Até 15 dias úteis 
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Folha de Despacho 
Ao DCC/SEMAS 

Com os cordiais cumprimentos, encaminho processo nO 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS, 

refrerente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio 

alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na aquisição de 

gêneros alimentícios, para os beneficiários indicados pela contratante durante o período de situação de 
emergência de saúde pública declarada pela Lei Federal n° 13.979/2020; 

Conforme solicitado fora alterado a termo de referência e proposta comercial da empresa ALELO 

S.A, sendo assim solicito que seja alterado a minuta do contrato e demais tramites posteriores. 

Macapá-AP, 21 de agosto de 2020. 

D~ffl.n~do'Nascimento 
Diretor do departamento de Compras Públicas - DCP/SEMAS 

Decreto n° 411/2020 - PMM 

PREFEITURA 
MACAPA 

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

E-mail: gab.semast@macapa.ap.gov.br 

G www.macapa.ap.gov.br (0 PrefeituradeMacapa 

CIDADE MELHOR ~ DEVER DE TODOS 



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

CONTRAlO -9412()20 SEMAS/PMM 

CONTRATO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERIVIÇO 
DE BENEFíCIO DE AuxíLiO ALIMENTAÇÃO POR 
MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MACA PÁ E 
A EMPRESA _ 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, com sede na Avenida Coaracy Nunes n° 873, Centro, 

CEPo 68.900-010 - Macapá/AP, CNPJ sob o nO 05.995.766/0001-78, neste ato representado pela 

Secretária MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS, brasileira, divorciada, servidora pública, portador 
do RG: 011517 e do CPF nO 327.716.142-06, neste ato designada CONTRATANTE, e, de outro 
lado, Empresa. , pessoa jurídica de direito privado, com sede na _ 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.? CEP 
_________ , neste ato representado por , brasileiro, , 

inscrito no CPF sob o n.? RG e 
RG inscrito no CPF sob o n.? 

_______ , a seguir denominada CONTRATADA, tendo em vista 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, do Termo de Referência do Processo Administrativo nO 

41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS/PMM e da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de 

maio de 2017, os decretos nO 2026/2020 - GEA e 2027/2020 GEA, os decretos municipais/PMM 
n? 1.625/2020, 1.626/2020, 1.627/2020 e 2.602/2020 - PMM e demais legislações aplicáveis, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente contratação encontra respaldo na Lei n° 13.979 de 2020, art. 4-8 e 
subsidiariamente as disposições aplicáveis da Lei 8.666 de 1993. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E PREÇO 

2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio 
alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na 

aquisição de gêneros alimentícios, para os beneficiários indicados pela contratante durante o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT~NCIA SOCIAL - SEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

período de situação de emergência de saúde pública declarada pela Lei Federal n° 13.979/2020. 

O quantitativo apurado foi baseado na quantidade de beneficiários que se encontram em 

vulnerabilidade social (pobreza e extrema pobreza) provenientes de inscritos no CadÚnico do 
Município de Macapá, totalizando 50.000(cinquenta mil) famílias. 

2.2 O valor total para a contratação é de R$ 16.000,000,00 (quinze milhões de reais), 

pagos em 03 (três) parGelas sendo 02 (duas) parGelas iguais de R$ 5.750,000,00 (GinGo milhões 

setecentos e cinquenta mil reais) e 01 (uma) parcela de R$ 3.500,000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais) correspondente ao valor dos créditos a serem disponibilizados aos 
beneficiários dos cartões. 

QUANT. QUANT. QUANT. VALOR DA VALOR TOTAL A ITE DESCRiÇÃO UND DE RECARGA TOTAL DE RECARGA SER SER M POR DISPONIBILlZADO CARTÕES CARTÃO RECARGAS POR CARTÃO DISPONIBILlZADO 

GaFtãe eletFêRise 
sem SRir;l e/e~ 
la~a ma§Rélisa, 

4- para r;la§ameAte YNG ~ 2 ~ R$ 150,00 R$ 4.500.000,00 
Ra a~~isiçãe de 
gêRefe 
alimeAlísies. 
GaFtãe eletFêRise 
sem SRir;l e,le~ 
la~a ma§Aélisa, 

2 para r;lagameRte YNG ~ J ~ R$ 100,00 R$ 10.500.000,00 
Aa a~~isição de 
gêRefe 
alimeRlísies. 

ValOF total €Ie t3á.OOO ResaF§as R$ 15.000.000,00 

2.3. Nos preços constantes nesta cláusula já estão inclusas todas as despesas com 
instalações/adequações dos equipamentos, suporte técnico, 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 á perfeita execução do objeto deste contrato, conforme declarado na proposta 
comercial e especificado nas planilhas do contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de XXX (XXXXXXXXXXXX) dias, com 

início na data de XXXXXXXXXXXXXX e encerramento em XXXXXXXXXXXXXXX, prorrogável por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação 
de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria nO 
188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde. 
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3.2. 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. 8° da Lei nO 13.979/20. 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente contratação correção a conta da Dotação do 

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS no exercício de 2020. 

Gestão/Unidade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Fonte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Programa de Trabalho XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Elemento de Despesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Valor estimado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ficha XXXXXX 

CLAUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 
5.1. Os pagamentos serão efetuados de forma antecipada no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, através de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado, conforme nota fiscal emitida em nome do Fundo Municipal de Assistência Social - 

FMAS, CNPJ nO 14.837.713/0001-19, sendo certo que créditos relativos aos benefícios somente 

serão disponibilizados aos beneficiários após a efetiva quitação pela SEMAS/PMM, observados os 

prazos estabelecidos neste termo de referência. 

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura o momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

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

5.3.1. Certidão de regularidade com o FGTS; 
5.3.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

5.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

5.3.4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

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

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

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

5.6. 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. 

5.7. 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. 
5.8. 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. 

5.9. 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. 

5.10. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do 

art. 4°-F da Lei n 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou 
trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma 

excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços. 
5.11. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela Contratada, no Setor de 

Protocolo da Contratante, situado na Avenida Coaracy Nunes, n? 873, Centro, Macapá-AP ou 
remetidos por e-mail digital.atravésdoendereçoeletrônicogab.semast@macapa.ap.gov.br. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL E DEMAIS CONDiÇÕES 

7.1. A quantidade estimada de cartões a serem disponibilizados é de 50.000,00 (cinquenta 

mil) unidades, que será dividido em dois grupos, grupo 1: será disponibilizado 2 (duas) recargas 

para cada cartão, totalizando 30.000 (trinta mil) recargas, sendo o valor mensal a ser 

disponibilizado em cada cartão R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e grupo 2: será disponibilizado 
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3 (três) recargas para cada cartão, totalizando 105.000 (cento e cinco mil) recargas, sendo o valor 

mensal do benefício a ser disponibilizado em cada cartão é de R$ 100,00 (cem reais), podendo 
ser alterado em caso de necessidade face a Pandemia COVID-19. 

~Os cartões devem ser emitidos apenas para usuários maiores de 18 anos e com CPF 

válido. Caso o beneficiário seja menor de idade, o cartão respectivo deverá ser emitido em nome 
de um Responsável Familiar-RF maior e capaz com CPF válido disponibilizado na base do 
CadÚnico. 

7.3 A CONTRATADA deverá entregar os cartões em embalagem lacrada na sede da 

CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento do pedido e 

pagamento da devida ordem bancária, incumbindo à CONTRATANTE sua distribuição aos 
beneficiários. 

7.3.1. Os cartões emitidos deverão ter senha individual e intransferível ou mecanismo 
similar, de forma a garantir privacidade e segurança na utilização. 

7.3.2. Os cartões serão entregues bloqueados para uso, devendo ser desbloqueados pelos 

beneficiários na primeira utilização. 

7.4. A CONTRATANTE deverá realizar os pedidos de crédito, quando achar necessário, 

por meio do sistema próprio da CONTRATADA. Os créditos serão disponibilizados para uso pelos 
beneficiários em até 3 (três) dias úteis contados do pagamento, pela CONTRATANTE, dos valores 

respectivos à CONTRATADA. 
7.4.1. Os créditos ficarão disponíveis para utilização pelo beneficiário, sendo certo que os 

valores serão expurgados caso não haja utilização do beneficiário pelo período de 90 (noventa) 
dias contados da data da disponibilização, após o qual, serão estornados e os respectivos cartões 

cancelados. 
7.5. A CONTRATADA se obriga a manter rede de estabelecimentos credenciados para 

fornecimento de gêneros alimentícios na região do Amapá composta por estabelecimentos 

credenciados, assegurando o regular repasse a tais estabelecimentos dos valores decorrentes 
das compras efetuadas com os cartões emitidos nos termos desta contratação, observadas as 

condições contratuais acordadas. 
7.6. A CONTRATADA deverá prestar serviço de suporte à CONTRATADA sendo realizado 

de segunda a sexta, das 8:00 h as 20:00 h, via central de atendimento telefônico. 
7.6.1. Os cartões defeituosos serão substituídos pela CONTRATADA em até 15 (quinze) 

dias corridos contados da data da solicitação da CONTRATANTE, sendo entregues na sede da 

CONTRATANTE para distribuição ao beneficiário. 
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7.6.2. Caso o defeito seja decorrente de mau uso pelo beneficiário, poderá ser cobrada 

tarifa para emissão da segunda via do cartão, conforme proposta apresentada. 

7.6.3. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio dos cartões, o cartão será bloqueado 

quando da comunicação pela CONTRATANTE da ocorrência por meio da central de atendimento 

telefônico da CONTRATADA. Um novo cartão será emitido pela CONTRATADA em até 
15(quinze) dias corridos contados da data da comunicação pelo usuário, sendo entregues na sede 

da CONTRATANTE para distribuição ao beneficiário. 

7.6.4. O saldo de créditos disponível no cartão no momento do bloqueio será 

disponibilizado para uso no novo cartão. Nada obstante, a CONTRATADA não se responsabiliza 
pelo uso indevido do cartão antes da comunicação de sua perda, roubo, furto ou extravio pelo 

usuário. 
7.6.5. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato ou ajuste, os 

saldos financeiros remanescentes, serão restituídos à entidade ou órgão repassador dos recursos 
em até 40 (quarenta) dias uteis do envio da relação dos cartões e saldos pela CONTRATANTE, 
apuração e aceite da CONTRATADA, sendo que a responsabilidade perante os beneficiá rios em 

relação aos saldos remanescente restituídos a CONTRATANTE será única e exclusiva da 
CONTRATANTE que responderá por qualquer prejuízo que esta restituição venha a causar, 

perante os beneficiários e a CONTRATADA. 

7.7. Entender-se-á pela prestação de serviços o fato de a CONTRATADA assegurar a 

utilização pelos beneficiá rios dos recursos já disponibilizados nos cartões e a manutenção da rede 

credenciada. 

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A contratada, no decorrer da execução do objeto, obriga-se a: 
8.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
8.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 
8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nO 8.078, de 1990); 
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8.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

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

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 
a devida comprovação; 

8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de referência; 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de referência e seus 
anexos; 

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo; 

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência e seus anexos; 

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

prepostos ou subordinados. 
9.2.1. Proceder à conferência das Notas Fiscais/faturas, atestando no corpo das mesmas, 

a execução dos serviços. 
9.2.2. Promover o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto contratado, de 

forma que sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

9.2.3. Efetuar o pagamento devido pelo fornecedor do objeto contratado, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências deste Termo.que não esteja de acordo com as 

condições e exigências especificadas no termo de referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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10.1 A CONTRATADA ficará passível das penalidades previstas na Lei nO 8.666/93 e 

legislações correlatas, garantida a prévia defesa, caso de inexecução total ou parcial do 

fornecimento dos serviços que lhe forem adjudicados, ou venha a fazê-Io fora das especificações 

e condições acordadas, impeça ou embarace, de alguma forma, a fiscalização que a 

CONTRATANTE se reserva ao direito de exercer, ou, ainda, transfira a outrem, no todo ou em 

parte, os serviços contratados, bem como o caucione ou utilize-o para qualquer operação 

financeira. 

10.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação 
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n. 

° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. De acordo com o Art. 77,78,79 e 80 da Lei nO 8.666/93, o não cumprimento ou o 

cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas em instrumento contratual, poderá 

ser rescindindo: 
11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas por artigo 78, 

inciso I a XII da Lei 8666/93 e suas alterações; 
11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência ao 

CONTRATANTE; 

11.1.3. Judicialmente, nos termos da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
13.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação do 

Processo Administrativo nO 41.01.00Ch048l·ao.~.sISEMAS/PMM, é feita com base no 

artigo 4° da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na 
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rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3° 
do art. 8° 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. 

13.2. O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de Referência da Contratante e à 
proposta da Contratada. 

CLÁUSULA 'DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1. Fica eleito a comarca de Macapá-AP com expressa renúncia de qualquer outro, para 

dirimir qualquer questão decorrente deste contrato. 

14.2 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, XX de XXXXXXX de 2020. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Secretária Municipal de Assistência Social - 

SEMAS 
Decreto nO XXX/20XX - PMM 

Contratante 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXX 

CPF:XXXXXXXXXXXXXXX 
Contratada 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF:XXXXXXXXXXX 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1 - ---------------------- 2 - ---------------------- 
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D 
Prefeitura Municipal de Macapá 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Departamento de Contratos e Convênios 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020/DCC/SEMAS/PMM 

DO: DCC/SEMAS 
PARA: ASSEJUR/SEMAS 

Encaminhamos o Processo Administrativo de nº 41.01.000.048/2020/FMAS/SEMAS, 

referente ao processo de contratação de empresa para fornecimento de auxílio alimentação, por 

meio de cartão magnético, para análise da minuta de contrato. 

Respeitosamente, 

M&4.Q~.qJQ.. \tA;:,~~ 
, onteiro de Vasconcelos 

Ilretor do Depar .amento de Contratos e Convênios - DCC/SEMAS 
Detreto nº 407/2020 - SEMAS/PMM 

Macapá, 24 de agosto de 2020. 

Avenida Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá-AP - CEP 68.900-010 
Contato: (96) 98109-9687 

E-mail: gab.semast@macapa.ap.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ASSESSORIA JURÍDICA SETORIAL 

PARECER N° 061/2020 - ASSEJUR/SEMAS Macapá/ AP, 25 de agosto de 2020. 

AO GAB/SEMAS: 4l.0l.000.048/2020 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA PAGAMENTO NA 
AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA 
CONTRATANTE DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
DECLARADA PELA LEI W 13.979/2020 

PARECER JURÍDICO 

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 

especializada na administração de beneficio de auxílio alimentação, por meio de 

cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, no qual houve uma solicitação 

da Secretaria Municipal de Educação, que através do oficio n° l.514/2020 (fls. 

108) vislumbrou a possibilidade de fornecer cartão de alimentação, a cada aluno 

da rede municipal de Ensino, atendendo a 03 (três) parcelas no valor de R$ 

100,00 cada, em conformidade com o calendário Escolar. 

Sendo observado que instruindo os autos do referido processo, dentre 

outros documentos, constam: 

1) Termo de Referência 024/2020 (fls. 116); 
2) Proposta de Preço ALELO S.A. (fls. 121/124); 
3) Minuta de Contrato (fls. 126/130); 
4) Encaminhamento à ASSEJUR/SEMAS (fl. 131). 

É o relatório. Passo a opinar. 

11 - FUNDAMENTAÇÃO 

DA ANÁLISE DA ASSESSORIA JURÍDICA SETORIAL 

Avenida Coaracy Nunes, n° 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68.900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: assejur.semas.pmm@gmail.com 
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Este parecer limitar-se-á a analisar a regularidade do procedimento 

contratação sob a ótica jurídica. Tal análise é urna 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 N° 13.979/2020 

A Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS pretende contratar 

empresa especializada na administração de beneficio de auxílio alimentação, por 

meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na 

aquisição de gêneros alimentícios para beneficiários indicados pela Secretaria em 

decorrência da pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

Contudo, a Secretaria Municipal de Educação solicitou a anàlise sobre a 

possibilidade em fornecer cartão alimentação a cada aluno da rede municipal de 

Ensino em forma especial, atendendo em 03 (três) parcelas no valor de R$ 100,00 

(cem reais) cada, que estivesse em conformidade com o calendário escolar de 

2020. 
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A presente mudança acarretou a adequação em outro Termo de Referência " 

n0024/2020 no qual continuarão sendo disponibilizados 50.000 (cinquenta mil) 

cartões, que serão divididos em dois grupos, o primeiro com duas recargas no 

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o segundo grupo será 

disponibilizado em cada cartão o valor de R$ 100,00 em três recargas. 

Esclarecemos que a presente mudança não onerou em nada o valor final 

do presente contrato, pois continua sendo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 

de reais), não causando prejuízo para a administração pública. 

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

para contratação de empresa especializada na administração de beneficio de 

auxílio alimentação, por meio de cartão eletrõnico com chip e/ou tarja magnética, 

para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, como parte de conjunto de 

ações destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do Coronavírus (COVID-19), nos termos da Lei n° 13.979/2020, editada para 

regulamentar possíveis medidas a serem adotadas para enfrentar a disseminação 

da doença, declarada situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional. 

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

celeridade nas contratações destinadas ao atendimento da situação de 

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 n? 13.979/2020 

inaugura uma hipótese específica de contratação direta com uma finalidade 

precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente da ameaça 

representada pelo Coronavírus (COVID-19). Como já mencionado alhures, a 

dispensa em comento além de possuir destinação específica, é do tipo temporária, 
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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 contrataçào 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. 4°, Lei n° 13.979/2020. Vejamos o que 

assevera o citado dispositivo, in verbis: 

Art. 4°. 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. 

§ 1 ° A dispensa a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 

§2° 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 §3° do art. 8° da Lei n° 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. 

§3° 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 licitaçâo 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. 4°-8, 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 
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atendimento da situação de emergência, existência de risco a segurança 

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

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

da situação de emergência. 

No presente caso, observamos o atendimento das concj.ições aci: na 

mencionadas, uma vez que devidamente caracterizada a situação de emergência 

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

imprescindível a presente contratação para atendimento de pessoas em situação 

de vulnerabilidade social com a distribuição de cartões magnéticos com recarga 

para aquisição de gêneros alimentícios. 

Compulsando os autos, observamos ainda que foi realizada pesquisa ao 

Banco de Preços que mostra que os preços praticados pelo mercado estão dentro 

do parãmetro ofertado pela empresa a ser contratada. Ademais, a empresa 

ALELO S.A. apresentou proposta vantajosa, dispensando a cobrança de taxa de 

administração, emissão e disponibilização do cartão. 

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

I) 
segundo, do art. 4° da Lei n" 13.979/2020, que descreve os requisitos formais 

para a publicidade do ato de dispensa de licitação: 

Art. 4°. ( ... ) 

§2° 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 §3° do art. 8° da Lei n° 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 n° 8.666/1993, de modo que 

todas as contratações ou aquisições celebradas com fulcro na Lei n° 13.979/2020 

serão publicadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores, 
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pois a referida Lei simplificou O modo de atendimento 

oficial. 

Quanto ao instrumento de contrato, a minuta de fls. 126/130, observou 

se que as cláusulas 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-Ia para que o 

procedimento siga seu regular curso, inclusive em nada modificou o valor final 

do contrato que continua sendo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). 

É a análise. 

111 - CONCLUSÃO 

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

legalidade e aprovação da minuta de contrato eis que possuem amparo legal, 

estando de acordo com o ordenamento vigente, nos termos do art. 4° da Lei n" 

13.979/2020. 

Recomenda-se, no entanto, que sejam observadas as disposições do art. 

4°, §2°, da Lei n" 13.979/2020, acerca da disponibilizaçâo 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, ratificaçâo 

e homologaçâo do presente parecer. 

É o parecer, ora submetido à apreciação superior. 

Macapá-AP, em 25 de agosto de 2020. 
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PREFEITUR_A MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

Ofício n" 0780/2020 - GAB/SEMASIPMM 
Macapá - AP, 25 de agosto de 2020. 

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

Assunto: Encaminha o processo n" 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS. 

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 n° 

41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS, acerca de solicitação de contratação de empresa 

especializada na administração de auxílio alimentação, por meio de cartão magnético para 

pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, por oportuno solicitamos ratificação e 

homologação do Parecer Jurídico Setorial n? 061/2020 - ASSEJUR/SEMAS. 

Na oportunidade aproveitamos para nos colocarmos a disposição para prestar 

qualquer informação. 

Atenciosamente, 

ONÇALVES 
Chefe de SEMAS 
Decreto o 396/2020 - PMM 

Procuradoria Geral do Município 
Recebido em: f25 / «)~/ Cg:?tO 

As..1..1.hS _6Q_ min _ 
~"ti~"""h ,- .. 
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UNIDADE ADMINISTRATIVA - CARTÓRIO 

MUNiCíPIO DE MACAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

Em 25/08/2020 RECEBI, o presente processo n° 

41.01.000.048/2020, SIC 2464 O 

RECEBIMENTO 

EDECILEN TINS PANTOJA 

Coorden a de Cartório 
Procuradoria-Geral do Município de Macapá - PROGEM 

Decreto n° 19712018-PMM 

DISTRIBUIDO em 26/08/202Q o processo acima epigrafado, 

ao Assessor Jurídico: V ALDECI DE FREITAS FERREIRA. 

DISTRIBUIÇÃO 

TINS PANTOJA 

Coorden do de Cartório 
Procuradoria-Geral do icípio de Macapá - PROGEM 

Decreto n° 197/2018-PMM 

Avenida FAB, 840 - Central- Macapá - Amapá 
Site: www.macapa.ap.gov.br 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO o Proc. __ 
PROCESSO N°: 36.01.000.048/2020-SEMAS/PMM - SIC N° 246480 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E A~ÍLIO 

ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÊTICO, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CONTRATANTE, DURANTE O PERÍODO DE 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECLARADA PELA LEI W 13.979/2020. 

CERTIFICACÃO 

Em análise ao Parecer Jurídico Setorial n° 061/2020 - ASSEJURISEMAS/PMM, o qual opina 
pela legalidade e aprovação da Minuta de Contrato, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo com o 
ordenamento jurídico vigente, sobretudo, conforme o art. 4°, Lei n" 13,979/202024, e art. 38, parágrafo 
único, da Lei n° 8,666/93, 

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

}> Que seja atendida a recomendação apontada no final do parecer jurídico setorial, 
quanto as disposições do art. 4°, § 2°, da Lei n° 13.979/2020; 

}> Recomenda-se a juntada das certidões de regularidade fiscal Estadual e Municipal, 
bem como do certificado de regularidade do FGTS e INSS, tendo em vista as 
juntadas aos autos estão com validade vencida (f1s. 59, 61, 64); 

}> Recomenda-se a juntada do certificado de regularidade do INSS, visto que não foi 
encontrado nos autos; 

}> Recomenda-se ante a assinatura do contrato, o prévio empenho da despesa na forma do 
art. 60 da Lei Federal n° 4,320/64. 

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, conveniéncia e 
da discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta. 

Com efeito, encaminho os autos ao Subprocurador Geral do Município de Macapá. 

Macapá/ AP, 26 de agosto de 2020. 

Assessor Jurídic 
Decreto n° 1.080/2020 - PMM 

OAB 1 AP n" 560 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP Á 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCESSO N°: 36.01.000.048/2020-SEMAS/PMM - SIC N° 246480 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

ASSUNTO: CONTRATAÇÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÊTICO, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CONTRATANTE, DURANTE O PERÍODO DE 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECLARADA PELA LEI W 13.979/2020. 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o Parecer Jurídico Setorial n" 061/2020 - ASSEJUR/SEMAS/PMM, o qual opina 
pela legalidade e aprovação da Minuta de Contrato, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo com o 
ordenamento jurídico vigente, sobretudo, conforme o art. 4°, Lei n" 13.979/202024, e art. 38, parágrafo 
único, da Lei n° 8.666/93. 

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

}> Que seja atendida a recomendacão apontada no final do parecer jurídico setorial, 
quanto as disposições do art. 4°, § 2°, da Lei n° 13.979/2020; 

}> Recomenda-se a juntada das certidões de regularidade fiscal Estadual e Municipal, 
bem como do certificado de regularidade do FGTS e INSS, tendo em vista as 
juntadas aos autos estão com validade vencida (f1s. 59, 61, 64); 

}> Recomenda-se a juntada do certificado de regularidade do INSS, visto que não foi 
encontrado nos autos; 

}> Recomenda-se ante a assinatura do contrato, o prévio empenho da despesa na forma do 
art. 60 da Lei Federal n" 4.320/64. 

Observa-se ainda, 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 e da 
discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta. 

Macapá/ AP, 26 de agosto de 2020. 

Avenida FAB, 840 - Central- Macapá - Amapá 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP Á 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCESSO N°: 36.01.000.048/2020-SEMAS/PMM - SIC N° 246480 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÊTICO, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CONTRATANTE, DURANTE O PERÍODO DE 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECLARADA PELA LEI W 13.979/2020. 

HOMOLOGAÇÃO 

RATIFICO E HOMOLOGO o Parecer Jurídico n° 061/2020 - ASSEJUR/SEMAS/PMM, o qual 
opina pela legalidade e aprovação da Minuta de Contrato, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo 
com o ordenamento juridico vigente, sobretudo, conforme o art. 4°, Lei n° 13.979/202024, e art. 38, 
parágrafo único, da Lei n" 8.666/93. 

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

}> Que seja atendida a recomendação apontada no final do parecer jurídico setorial, 
quanto as disposições do art. 4°, § 2°, da Lei n? 13.979/2020; 

}> Recomenda-se a juntada das certidões de regularidade fiscal Estadual e Municipal, 
bem como do certificado de regularidade do FGTS e INSS, tendo em vista as 
juntadas aos autos estão com validade vencida (fls. 59, 61, 64); 

}> Recomenda-se a juntada do certificado de regularidade do INSS, visto que não foi 
encontrado nos autos; 

}> Recomenda-se ante a assinatura do contrato, o prêvio empenho da despesa na forma do 
art. 60 da Lei Federal n° 4.320/64. 

Observa-se ainda, 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 e da 
discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta. 

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

Cumpra-se o feito. 
Macapá/ AP, 26 de agosto de 2020. 

TAISA MARA M ENDONÇA 
Procuradora-Geral do unicípio de Macapá 

Decreto n. 954/2016 - PMM 
OAB-AP nº 1067 
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MUNiCíPIO DE MACAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

DESPACHO CARTÓRIO 

ÀSEMAS/PMM 

Senhora Secretária, 

Encaminhamos o Processo n° 41.01.000.048/2020, devidamente 

Ratificado e Homologado, para as devidas providências. 

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

Atenciosamente. 

Macapá/ AP, 26 de Agosto de 2020. 

Coordenadora de Cartório 
Procuradoria-Geral do Município de Macapá - PROGEM 

Decreto n° 19712018-PMM 
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Macapá-AP, 27 de agosto de 2020 

Ao DCC/SEMAS/PMM 

Encaminho o processo n? 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS acerca de solicitação 

de contratação de empresa especializada na administração de auxílio alimentação, por meio de 

cartão magnético para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios. Para ciência e 

providências quanto ao atendimento do que fora recomendado pala procuradoria Geral do 

Município e posterior formalização do contrato. 

Atenciosamente, 

A J 
MONICACRIS 

Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS 
Decreto n" 391/2020 - PMM 

Avenida Coaracy Nunes, nO 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

CONTRATO 94/2020 - SEMAS/PMM 

CONTRATO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERIVIÇO 
DE BENEFíCIO DE AuxíliO ALIMENTAÇÃO POR 
MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MACA PÁ E 
A EMPRESA AlElO S.A. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, com sede na Avenida Coaracy Nunes n° 873, Centro, 

CEPo 68.900-010 - Macapá/AP, CNPJ sob o n? 05.995.766/0001-78, neste ato representado pela 

Secretária MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS, brasileira, divorciada, servidora pública, portador 

do RG: 011517 e do CPF n" 327.716.142-06, neste ato designada CONTRATANTE, e, de outro 

lado, Empresa, ALELO S.A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Alameda Xingu, 512, 

3a, 4a e 20a andares, Edifício "Condomínio Evoloution Corporate", Alphaville, CEP 06455-030, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.? 04.740.876/0001-25, neste ato representado por ADRIANO 

TCHEN CARDOSO ALVES, brasileiro, divorciado, cientista da computação, portador do RG n? 

257609350 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 251.225.618-93, e MÁRCIO ALVES ALENCAR, 

brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 62441913-7 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n.? 

072.003.057-90, a seguir denominada CONTRATADA, tendo em vista às disposições da Lei n? 

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, do Termo de Referência do Processo Administrativo n" 
41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS/PMM e da Instrução Normativa SEGES/MP n" 5, de 26 de 

maio de 2017, os decretos nO 2026/2020 - GEA e 2027/2020 GEA, os decretos municipais/PMM 

nO 1.625/2020, 1.626/2020, 1.627/2020 e 2.602/2020 - PMM e demais legislações aplicáveis, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente contratação encontra respaldo na Lei n° 13.979 de 2020, art. 4-8 e 

subsidiariamente as disposições aplicáveis da Lei 8.666 de 1993. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E PREÇO 

2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio 

alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na 
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aquisição de gêneros alimentícios, para os beneficiários indicados pela contratante durante o 

período de situação de emergência de saúde pública declarada pela Lei Federal n° 13.979/2020. 

O quantitativo apurado foi baseado na quantidade de beneficiá rios que se encontram em 

vulnerabilidade social (pobreza e extrema pobreza) provenientes de inscritos no CadÚnico do 

Município de Macapá, totalizando 50.000(cinquenta mil) famílias. 

2.2 O valor total para a contratação é de R$ 15.000,000,00 (quinze milhões de reais), 

pagos em 03 (três) parcelas, sendo 02 (duas) parcelas iguais de R$ 5.750,000,00 (cinco milhões 

setecentos e cinquenta mil reais) e 01 (uma) parcela de R$ 3.500,000,00 (três milhões e 

quinhentos mil reais) correspondente ao valor dos créditos a serem disponibilizados aos 

beneficiá rios dos cartões. 

QUANT. QUANT. QUANT. VALOR DA VALOR TOTAL A ITE DESCRiÇÃO UNO DE RECARGA TOTAL DE RECARGA SER SER M POR DISPONIBILlZADO CARTÕES CARTÃO RECARGAS POR CARTÃO DISPONIBILlZADO 

Cartão 
eletrônico com 

I chip e/ou tarja 

1 rnaqneuca. para 
UNO i 35.000 3 105.000 R$ 100,00 R$ 10.500.000,00 pagamento na 

aquisição de 
gênero I 
alimentícios. 
Cartão 
eletrõnico com 
cnip e/ou tarja 

2 magnética. para UNO 15.000 2 30.000 R$ 150,00 R$ 4.500.000,00 
pagamento na J 'q""'Ç'O de 

i 
gênero 

1---' alimenticios. 
Valor total de 135.000 Recargas R$ 15.000.000,00 

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

instalações/adequações dos equipamentos, suporte técnico, 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 TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
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3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 90 (noventa) dias, com início na 

data de 07/08/2020 e encerramento em 05/11/2020, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto 

perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública 

de importância internacional, declarada por meio da Portaria nO 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 

Sr. Ministro de Estado da Saúde. 

3.2. 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. 8° da Lei n? 13.979/20. 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correção a conta da Dotação do 

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS no exercício de 2020. 

Gestão/Unidade 0241 01 - Fundo Mun. de Assistência Social 
Fonte 0.2.23 - Transf de Recurso do FNAS 
Programa de Trabalho 08.244.0008.1020.0000 - Enfrentamento e Resp. Rápido à pandemia 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ 
Valor estimado R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) 
Ficha 1428 

CLAUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados de forma antecipada, através de ordem bancária para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme nota fiscal 

emitida em nome do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, CNPJ nO 14.837.713/0001- 

19, sendo certo que créditos relativos aos benefícios somente serão disponibilizados aos 

beneficiários após a efetiva quitação pela SEMAS/PMM, observados os prazos estabelecidos 

neste termo de referência. 

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura o momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

de regularidade fiscal, constatada por meio de apresentação de: 

5.3.1. Certidão de regularidade com o FGTS; 

5.3.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

5.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

5.3.4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da contratada, ou equivalente, na forma da Lei. 
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5.4. 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 comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

bancária para pagamento. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. 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. 

5.10. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do 

art. 4°-F da Lei n 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou 

trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma 

excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços. 

5.11. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela Contratada, no Setor de 

Protocolo da Contratante, situado na Avenida Coaracy Nunes, n? 873, Centro, Macapá-AP ou 

remetidos por e-rnail digital.atravésdoendereçoeletrônicogab.semast@macapa.ap.gov.br. 

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 PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL E DEMAIS CONDiÇÕES 

7.1. A quantidade estimada de cartões a serem disponibilizados é de 50.000,00 (cinquenta 

mil) unidades, que será dividido em dois grupos, grupo 1: será disponibilizado 2 (duas) recargas 

para cada cartão, totalizando 30.000 (trinta mil) recargas, sendo o valor mensal a ser 

disponibilizado em cada cartão R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e grupo 2: será disponibilizado 

3 (três) recargas para cada cartão, totalizando 105.000 (cento e cinco mil) recargas, sendo o valor 

mensal do benefício a ser disponibilizado em cada cartão é de R$ 100,00 (cem reais), podendo 

ser alterado em caso de necessidade face a Pandemia COVID-19. 

7.2. Os cartões devem ser emitidos apenas para usuários maiores de 18 anos e com CPF 

válido. Caso o beneficiá rio seja menor de idade, o cartão respectivo deverá ser emitido em nome 

de um Responsável Familiar-RF maior e capaz com CPF válido disponibilizado na base do 

CadÚnico. 

7.3 A CONTRATADA deverá entregar os cartões em embalagem lacrada na sede da 

CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento do pedido e pagamento 

da devida ordem bancária, incumbindo à CONTRATANTE sua distribuição aos beneficiários. 

7.3.1. Os cartões emitidos deverão ter senha individual e intransferível ou mecanismo 

similar, de forma a garantir privacidade e segurança na utilização. 

7.3.2. Os cartões serão entregues bloqueados para uso, devendo ser desbloqueados pelos 

beneficiá rios na primeira utilização. 

7.4. A CONTRATANTE deverá realizar os pedidos de crédito, quando achar necessário, 

por meio do sistema próprio da CONTRATADA. Os créditos serão disponibilizados para uso pelos 

beneficiários em até 04 (quatro) dias úteis contados do pagamento, pela CONTRATANTE, dos 

valores respectivos à CONTRATADA. 

7.4.1. Os créditos ficarão disponíveis para utilização pelo beneficiário, sendo certo que os 

valores serão expurgados caso não haja utilização do beneficiário pelo período de 90 (noventa) 

dias contados da data da disponibilização, após o qual, serão estornados e os respectivos cartões 

cancelados. 

7.5. A CONTRATADA se obriga a manter rede de estabelecimentos credenciados para 

fornecimento de gêneros alimentícios na região do Amapá composta por estabelecimentos 

credenciados, assegurando o regular repasse a tais estabelecimentos dos valores decorrentes 

das compras efetuadas com os cartões emitidos nos termos desta contratação, observadas as 

condições contratuais acordadas. 

r~=~"~"U' 
••.•• \0<'_,.;;:>0 l' .•• ~·i(} ••.•• E~"'l'.("" .;>\.:1,..;; •••.. 

{I CJ>< ,,1.;>.)(!).J'>'''O 

I r ~~'"QI'.''' """",,lU ~ '8;:o<1';-<."t I '·E"<' 
l!:.~ .. -' <.. s;, ~f&o:~~.; .~~'! J.!;[<:':;;;:.~ 

•• _, "'.~ .nn, •.•. ' r, . .r,., f ...,Jf'loro-\.~ •••• r·' :~,r.!->"I~ 
\"1 I'L r '.~!>l·IIIIJ 

.• 1 •••.• J~ ~ •••• ,.1<.. " '" t\_; , • ., ',>Wl 

!Çl~ . 
----."~.".~- •••.. >~.,.,.,, .•.. { 5 

[l_ 
}- . - .. _----- --_ .. -_._----- 



DocuSign Envelope ID: D995B9D7 -EE48-4 7CD-885C-90E6D7DB9E65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC 

7.6. A CONTRATADA deverá prestar serviço de suporte à CONTRATADA sendo realizado 

de segunda a sexta, das 8:00 h as 20:00 h, via central de atendimento telefônico. 

7.6.1. Os cartões defeituosos serão substituídos pela CONTRATADA em até 15 (quinze) 

dias úteis contados da data da solicitação da CONTRATANTE, sendo entregues na sede da 

CONTRATANTE para distribuição ao beneficiário. 

7.6.2. Caso o defeito seja decorrente de mau uso pelo beneficiário, poderá ser cobrada 

tarifa para emissão da segunda via do cartão, conforme proposta apresentada. 

7.6.3. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio dos cartões, o cartão será bloqueado 

quando da comunicação pela CONTRATANTE da ocorrência por meio da central de atendimento 

telefônico da CONTRATADA. Um novo cartão será emitido pela CONTRATADA em até 

15( quinze) dias úteis contados da data da comunicação pelo usuário, sendo entregues na sede da 

CONTRATANTE para distribuição ao beneficiá rio. 

7.6.4. O saldo de créditos disponível no cartão no momento do bloqueio será 

disponibilizado para uso no novo cartão. Nada obstante, a CONTRATADA não se responsabiliza 

pelo uso indevido do cartão antes da comunicação de sua perda, roubo, furto ou extravio pelo 

usuário. 

7.6.5. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato ou ajuste, os 

saldos financeiros remanescentes, serão restituídos à entidade ou órgão repassador dos recursos 

em até 40 (quarenta) dias uteis do envio da relação dos cartões e saldos pela CONTRATANTE, 

apuração e aceite da CONTRATADA, sendo que a responsabilidade perante os beneficiários em 

relação aos saldos remanescente restituídos a CONTRATANTE será única e exclusiva da 

CONTRATANTE que responderá por qualquer prejuízo que esta restituição venha a causar, 

perante os beneficiá rios e a CONTRATADA. 

7.7. Entender-se-á pela prestação de serviços o fato de a CONTRATADA assegurar a 

utilização pelos beneficiá rios dos recursos já disponibilizados nos cartões e a manutenção da rede 

credenciada. 

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A contratada, no decorrer da execução do objeto, obriga-se a: 

8.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
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e local constantes no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

8,1,3, Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, ocasionados por sua 

culpa exclusiva, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei n° 8.078, de 1990); 

8.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8,1,5, Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

a devida comprovação; 

8,1.6, Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de referência; 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9,1, Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de referência e seus 

anexos; 

9.1,2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivo; 

9,1,3, Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9,1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

9,1,5, Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência e seus anexos; 

9,2, A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, 

9.2.1, Proceder à conferência das Notas Fiscais/faturas, atestando no corpo das mesmas, 

a execução dos serviços. 

9,2,2, Promover o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto contratado, de 
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forma que sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

9.2.3. Efetuar o pagamento devido pelo fornecedor do objeto contratado, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências deste Termo, que não esteja de acordo com as 

condições e exigências especificadas no termo de referência. 

9.2.4. Fornecer somente informações verdadeiras, claras, precisas e legítimas para os fins 

deste contrato, respondendo por qualquer informação falsa ou incorreta que vier a fornecer à 
CONTRATADA e pelos prejuízos daí resultantes. 

9.2.5. Responsabilizar-se pelos dados dos beneficiá rios e destinação dos benefícios objeto 

do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 A CONTRATADA ficará passível das penalidades previstas na Lei nO 8.666/93 e 

legislações correlatas, garantida a prévia defesa, caso de inexecução total ou parcial do 

fornecimento dos serviços que lhe forem adjudicados, ou venha a fazê-Io fora das especificações 

e condições acordadas, impeça ou embarace, de alguma forma, a fiscalização que a 

CONTRATANTE se reserva ao direito de exercer, ou, ainda, transfira a outrem, no todo ou em 

parte, os serviços contratados, bem como o caucione ou utilize-o para qualquer operação 

financeira. 

10.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n. 

o 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. De acordo com o Art. 77,78,79 e 80 da Lei nO 8.666/93, o não cumprimento ou o 

cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas em instrumento contratual, poderá 

ser rescindindo: 

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas por artigo 78, 

inciso I a XII da Lei 8666/93 e suas alterações; 

11.1 2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência ao 

CONTRATANTE; 

11.1.3. Judicialmente, nos termos da Lei. 
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OocuSign Envelope 10: 0995B907-EE48-47CO-885C-90E6070B9E65 

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

11.1.4. À CONTRATANTE é assegurado, visando o interesse público, na hipótese de 

rescisão, não prorrogação do ajuste ou falta de pagamento, a continuidade da prestação dos 

serviços nas mesmas condições ajustadas, durante um período de até 90 (noventa) dias, a fim de 

evitar brusca interrupção, independentemente da subscrição de termo aditivo, sendo certo que se 

entende pela continuidade da prestação de serviços o fato de a CONTRATADA assegurar a 

utilização pelos beneficiários dos recursos já disponibilizados nos cartões por 90 (noventa) dias e 

a manutenção da rede credenciada, não havendo, em nenhuma hipótese, disponibilização pela 

CONTRATADA de novos créditos nos cartões enquanto os valores a eles correspondentes não 

forem integralmente recebidos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

13.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação do 

Processo Administrativo n? 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS/PMM, é feita com base no 

artigo 4° 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 § 3° 

do art. 8° da Lei n° 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. 

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

proposta da Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

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

dirimir qualquer questão decorrente deste contrato. 
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DocuSign Envelope ID: D995B9D7-EE48-47CD-885C-90E6D7DB9E65 

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

14.2 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, 28 de agosto de 2020. 

[

OOCUSigned by: 

) 
27Es670C5EB 1148A 

MÔNICA CRISTlNA DA SILVA DIAS 
Secretária Municipal de Assistência Social - 

SEMAS 
Decreto n? 391/2020 - PMM 

Contratante 
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Representante Legal 
ALELO S.A 

CPF: 251.225.618-93 
Contratada 

L~P .. 
rvlAR6H:)' ~t'V'ES ALENCAR 

Representante Legal 
ALELO S.A 

CPF: 072.003.057-90 
Contratada 
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DocuSign Envelope ID: D995B907 -EE48-4 7CO-885C-90E607DB9E65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SEMAS 
EXTRATO DE CONTRATO N° 94/2020 - SEMAS/PMM 

Instrumento: Contrato n° 94/2020 - SEMAS/PMM - Partes: 
Prefeitura Municipal de Macapá por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS/PMM e a empresa 
ALELO S.A, CNPJ: 04.740.876/0001-25, cujos 
representantes legais são Sr. ADRIANO TCHEN CARDOSO 
ALVES, inscrito no CPF/MF n? 251.225.618-93 e o Sr. 
MÁRCia ALVES ALENCAR, inscrito no CPF de n° 
072.003.057-90, tem como objeto Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de beneficio de 
auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip 
e/ou tarja magnética, para pagamento na aquisição de 
gêneros alimenticios, no prazo de 90 (noventa) dias, 
Fundamentação Legal: Artigo 4" e 4"_8 da Lei 13.979/2020, 
Decreto nO 10.282/2020 e demais legislaçôes aplicáveis. 
Valor Global: R$ R$ 15.000.000,00 (quinze milhões). 
Elemento de despesa 3.3.90.39.99. Programa de Trabalho: 
08.244.0008.1020.0000, Ficha: 1428, Fonte: 0.2.23. 

DocuSigne~capá-AP, 28 de agosto de 2020. 
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21/08/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

I VOItãr] ._1 __ lm_f_X_lm_ir_-, 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 04.740.876/0001-25 
Razão Social:ALELO SA 
Endereço: AL XINGU 512 ANDAR 3, 4 E 20/ ALPHAVILLE INDUSTRI / BARUERI / SP / 

06455-030 

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

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

Validade: 15/08/2020 a 13/09/2020 

Certificação Número: 2020081503504767549161 

Informação obtida em 21/08/2020 14:38:47 

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

htlps:// co n su Ita-crf. ca i xa. gov. b r/ con su Ita crf/ pa ge s/ con su Ita E mp regador.j sf 1/1 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ALELO S.A 
CNPJ: 04.740.876/0001-25 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n? 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 n? 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12: 14:07 do dia 20/07/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/01/2021. 
Código de controle da certidão: D4AO.2369.436A.7D5B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ElETRÔNICO Nº 64/2020-SRP 
2~ Chamada 

ModalidadejNº: Pregão Eletrônico nº 64/2020-SRP 2~ Chamada - Tipo: Menor 
Preço - Objeto: Registro de preços para contratação dos serviços de usinagem, confecção, 
recuperação e manutenção de peças destinadas aos veículos pertencentes a frota 
municipal - Data/Horário: 10 de setembro de 2020 às 09:30hs (nove horas e trinta minutos 
- horário de Brasilia) - O edita I encontra-se disponível no site http://www.bnc.org.br. 
http://www.saomigueldoscampos.al.gov.br. na sede da CPL, situada na Av. Dep. Diney 
Torres, sl«, Bairro Geraldo Sampaio. das 08 às 14 horas em dias úteis, e mediante 
solicitação enviada ao e-mail licitacaosrnc@grnail.com. 

AMANDA SILVA SANTOS 
Pregoeira 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

Modalidade/Ns: Pregão Eletrônico nº 71/2020-SRP - Tipo: Menor Preço - 
Objeto: Registro de preço para aquisição de Gêneros Alimenticios, com exclusividade de 
lotes para ME e EPP - Data/Horário: 08 de Setembro de 2020 às 09:30hs (Nove horas e 
Trinta minutos - horário de Brasília) - O edita I encontra-se disponível no site 
http://www.bnc.org.br. http://www.saomigueldoscampos.al.gov.br, na sede da CPL, situada 
na Av, Dep, Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sarnpaío, das 08 às 14 horas em dias úteis, 
e mediante solicitação enviada ao e-mal! lkltacaosmctpgrnail.corn. 

Modalidade/Ns: Pregão Eletrônico n2 72/2020·SRP - Tipo: Menor Preço - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de Colchões de Casal e Colchões de Solteiro, 
exclusivo para ME e EPP Data/Horário: 09 de Setembro de 2020 às 09:30hs (Nove horas e 
Trinta minutos - horário de Brasília) - O edital encontra-se disponível no site 
http://www.bnc.org.br, http://www.saomigueldoscampos.al.gov.br, na sede da CPl, situada 
na Av. Dep. Diney Torres, sl«, Bairro Geraldo Sampaio, das 08 às 14 horas em dias úteis, 
e mediante solicitação enviada ao e-mal! licitacaosmc@gmai!.com. 

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 73/2020-SRP - Tipo: Menor Preço - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de Máscaras Cirúrgicas e Máscaras N95., com 
exclusividade de lotes para ME e EPP . Data/Horário: 10 de Setembro de 2020 às 09:30hs 
(Nove horas e Trinta minutos - horário de Brasília) - O edital encontra-se disponível no site 
http://www.bnc.org.br, http://www.saomigueldoscampos.al.gov.br, na sede da CPl, situada 
na Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sarnpaic, das 08 às 14 horas em dias úteis, 
e mediante solicitação enviada ao e-meu licitacaosmc@gmail.com. 

JULlA CLECIA RAMIRO DOS SANTOS 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO N' 569/2020 

Dispensa emergencial (COVID-19) n' 569/2020. Processo Adm. N' 0569/2020. 
GERENCIADOR: Município de São Sebastião/ALo CNPJ: 12.247.631/0001-99 FORNECEDOR 
REGISTRADO: MEDICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTOA, CNPJ: 
06.069.729/0001-09. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição em caráter 
emergencial de Reagentes clínicos destinados à secretaria municipal de saúde de São 
Sebastião - AL. Fundamentação Legal: Lei 13.979/2020. 8.666/93 e MP 961/2020 e demais 
normas sobre licitação em vigor. Prazo de 5 (Cinco) meses. Detentor dos Itens 01, 02 e 03, 
perfazendo o Valor global de R$ 76.770,50. (Setenta e Seis Mil, Setecentos e Sessenta Reais 
e Cinquenta Centavo) Data da Assinatura: 13/08/2020. 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO N' 570/2020 

Dispensa emergencial (COVID-19) nº 570/2020. Processo Adm. Nº OS70/2020. 
GERENCIADOR: Municipio de São Sebastião/ALo CNPJ: 12.247.631/0001-99 FORNECEDOR 
REGISTRADO: MEDICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTOA, CNPJ: 
06.069.729/0001-09. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual locação em caráter 
emergencial de equipamentos de bioquímica destinados à secretaria municipal de saúde de 
São Sebastião - Al. Fundamentação legal: lei 13.979/2020, 8.666/93 e MP 961/2020 e 
demais normas sobre licitação em vigor. Prazo de 5 (Cinco) meses. Detentor dos Itens 01 
e 02, perfazendo o Valor global de R$ 9.600,00. (Nove Mil e Seiscentos Reais) Data da 
Assinatura: 13/08/2020. 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N' 2/2020 

o Município de Amapá-AP, torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
002/2020-CEL/SEMOB/PMA, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS 
COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA SEDE DO MUNiCíPIO DE AMA PÁ. 
CONFORME CONV~NIO Nº 021/2018 OU CONTRAIO DE REPASSE Nº 864088, MINISTÉRIO 
DA DEFESA - PROGRAMA CALHA NORTE, no Município de Amapá-AP. Foi declarada 
vencedora do certame a empresa OLlMAQ - COMERCIO E SERViÇOS EIRElI-EPP. CNPJ 
09.S27.426/0001-72, Valor Global de R$ 471.841,24 (quatrocentos e setenta e um mil, 
oitocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos). Fica aberto o prazo previsto 
no art. 109, inciso I, alíneas "a" e "b" da lei 8.666/93, ficando os autos desde já dlsponlveís 
aos interessados para vistas junto a CEl/SEMOB/PMA no endereço constante do Edital. 

Amapá-AP, 25 de agosto de 2020. 
MAX ANDREY DE SOUZA REIS 

Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 8/2020 

A prefeitura Municipal de Ferreira Gornes-PMFG/AP, através da Comissão 
Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração, nomeada pelo Decreto 
nº 187/2020, torna público para os interessados o resultado da Tomada de Preços 
008/2020, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM GRAMA 
SINTÉTICA NO BAIRRO CENTRAl. DA CIDADE DE FERREIRA GOMES-AP convênio SICONV Nº 
864144/2018-PCN/PMFG, executados conforme editat, projeto básico, rnemoriais 
descritivos e técnicas necessárias aos serviços, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, Processo administrativo nl? 0684/2020, o certame teve como vencedora 
a R P SANTOS - CNPJ Nº 12.036.829/0001-23. com proposta no valor global de R$ R$ 
505.898,59 [qumhentcs e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove 
centavos). 

Homologo e declaro que a despesa satisfaz as exigências do art. 16,17 da t.ei 
Complementar 101/2000. 

ferreira Gomes-AP. 13 de agosto de 2020. 
JOÃO ÁLVARO ROCHA RODRIGUES 

Prefeito 

Este documento pode ser verrücaco no endereço erenõrccc 
hnp:llwww.H1.goll.b./ilu!enllcidade hlml, pelo código 05301010082700148 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 003/2020-SMAS/PMLJ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 28/2020 

PROCESSO Nº 218.025/2020-SMA5/PMU 
Objeto: Registro de Preços do tipo menor preço do lote, consignado em Ata, pelo prazo de 
12 (doze) meses, para eventual aquisição de Materiais Descartáveis para atender a 
Secretaria Municipal de Assistência Social e suas Unidades Socioassistenciais vinculadas, de 
acordo com as especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo I do Edital. 
Acolhimento das propostas: no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, a partir da 
publicação até as 08hOOmin do dia 09/09/2020. Abertura das Propostas: 08hl5min, dia 
09/09/2020; Inicio da sessão de lances: 09h30min do dia 09/09/2020, horário de Brasilia. 
Obtenção do Edital: no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Licitação nO 830888, 
Informações pelo e-mail: cpl.pmlj@hotmail.com 

Laranjal do Jari, 26 de agosto de 2020. 
ENIVALDO BALlEIRO MACHADO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Macapá por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS/PMM e a empresa ALELO S.A., CNPJ 04.740.876/0001-25, tem 
como objeto Contratação de empresa especlalizada na prestação de serviço de benefício 
de auxílio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para 
pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, para os beneficiá rios indicados pela 
contratante durante o período de situação de emergência de saúde pública declarada pela 
Lei Federal n' 13.979/2020, no período de 90 (noventa) dias, Fundamentação legal: Artigo 
4~ e 4i-B da lei 13.979/2020, Decreto nO 10,282/2020 e demais legislações aplicáveis. 
Valor Global: R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Elemento de despesa 33.90.39. 
Programa de Trabalho: 08.244.0008.1020, Ficha: 1428, Fonte: 0.2.23. 

Macapá-AP, 29 de julho de 2020. 
MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 

Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 1/2020 

Processo nº 3301.0607/2020-SEMED, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica na 
modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO para executar o fornecimento parcelado de 
combustíveis, para abastecimento da frota dos veículos à disposição da Secretaria 
Municipal de Educação de Macapá. Empresa: MACHADO & ANDRADE LTDA EPP, Valor Total 
Estimado: R$1.369.029,64, Justificativa; a referida contratação justifica-se pela 
fundamentação legal por demonstrar os requisitos que autorizam a dispensa da licitação 
para contratações com base no art. 24, lnclsc V, da lei nº 8.666/93, dando-se ênfase ao 
entendimento de que tal dispositivo só é aplicável às situações de licitação deserta, 

Macapá-AP, 24 de agosto de 2020. 
SANDRA MARIA MARTINS CARDOSO CASIMIRO 

Secretária Municipal de Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 67/2020 

Processo Administrativo n-. 3401.0444/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA URBANA. 

O presente certame tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE lS.000 [quinze mil) METROS CÚBICOS DE PEDRA BRITADA TIPO 
RACHÃO, COM FRETE INCLUSO de acordo com as especificações, quantidades e condições 
indicadas no Termo de Referência - Anexo I do edita]. Abertura das propostas: Dia 
09/09/2020 a partir das 08hOOmim no site www.ltcttacoes-e.com.br, [horário de Brasília). 
Início da disputa de preços: Dia 09/09/2020 às 10hOOmim no si te www.hcítacoes-e.com.br, 
(horário de Brasília). O Edital do Pregão se encontra disponível na íntegra no site 
www.Iícttacoes-e.com.br. Nº da licitação no sistema: 832139. 

Macapá-AP, 26 de agosto de 2020. 
PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA JUNIOR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

o Prefeito Municipal de Mazagão/AP Sr. João da Silva Costa, no uso de suas 
atribuições que Ihes são conferidas por lei e observando os preceitos dos artigos 38, inciso 
VII e 43. inciso VI. da Lei n' 8.666/93, resolve, HOMOLOGAR o resultado do RDC Eletrônico 
n' 003/2020-CPl/PMMZ, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA 
COMUNIDADE MARANATA DO AJURUXI. no Município de Mazagão-AP e ADJUDICAR o 
Objeto em favor da empresa ALMEIDA SILVA CONSTRUÇÕES LTOA, CNPJ: 11.477.951/0001- 
72, com o valor global de R$ 711.479,90. 

Amapá-AP, 26 de agosto de 2020. 
JOÃO DA SILVA COSTA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
RDC ELETRÔNICO N. 3/2020 

o Município de Mazagão-AP, torna público o resultado do RDC Eletrônico nQ 
003/2020-CPL/PMMZ, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA 
COMUNIDADE MARANATA DO AJURUXI, no Município de Mazagão-AP. Foi declarada 
vencedora do certame a empresa ALMEIDA SILVA CONSTRUÇÕES LTOA, CNPJ: 
11.477.9S1/0001-72, com o valor global de RS 711.479.90. Fica aberto o prazo previsto 
no art. 109, inciso I, alíneas "a" e "b'' da lei 8.666/93, ficando os autos desde já 
disponíveis aos interessados para vistas junto a CPl/PMMZ no endereço constante do 
Edital. 

Mazagão. 19 de agosto de 2020. 
LUIZ ROSSELlNE SOARES B. JUNIOR 
Presidente da Comissão de Licitação 

Documento assinado digitalmente conforme MP n~ Z.ZQO.2 de 24/08/2001, 
que institui a Infraestrutura de chaves Pública~ arasuetra . ICP·Brilsil. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO 

Macapá-AP, 28 de agosto de 2020 

Ao CPG/SEMAS/PMM 

Encaminho o processo n? 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMASIPMM acerca de 

empresa especializada na administração de auxílio alimentação, por meio de cartão magnético 

para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios. Para Ciência e providências quanto a 

designação de fiscal para acompanhamento do contrato. 

Atenciosamente, 

Avenida Coaracy Nunes, nO 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 



PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
MACAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS/PMM CII)ADE t1tLI-IOR r: DhVf,R DE rOOQS 

Folha de Despacho 
SIC 246480 

» DRH/CPG/SEMAS/PMM 

Encaminhamos Processo nO 41.01.000.048/2020-SEMAS/PMM, volume I, 

para emissão de Portaria de designação de fiscal do Contrato nO 94/2020- 

SEMAS/PMM cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços referente ao BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO por 

meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética para pagamento na 

aquisição de gêneros alimentícios. 

Servidores indicados: MAIARA CRISTINA FREITAS COSTA, ELUCIANE 

ALVES COSTA E SIMONE MARIA DE JESUS. 

Sendo o que temos para o momento, subscrevemos. 

Macapá-AP, 02 de setembro de 2020. 

Av. Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá - Amapá - 68.900-010 
Contato (96) 98802-9163 

E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 

~ www.rnacepa.ap.çrov.br (t) Prefeituradetolfacap,:; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 

PORTARIA N°. 274/2020 - SEMAS/PMM 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 228 e seus Incisos da Lei 
Orgânica do Município de Macapá, cumulada com o Inciso XI, do Art. 5° do 
Decreto n", 1264/2006-PMM, que dispõe sobre o Regimento Interno do Município 
de Macapá e, ainda, nos termos da Lei Complementar n", 136/2020-PMM e 
Decreto n° 391/2020 - PMM, datado de 11 de fevereiro de 2020. 

R E S O L V E: 

Art. 1° - DESIGNAR as servidoras MAIARA CRISTINA FREITAS COSTA, 
Assistente Social, Matrícula nO. 11039206-1, ELUCIANE ALVES COSTA, Assistente 
Social, Matrícula n? 11039000-1 e SIMONE MARIA DE JESUS, Coordenadora de 
Direito e Moradia, Matrícula nO 11034984-5, lotadas na Secretaria Municipal de 
Assistência Social/PMM, para acompanhar e fiscalizar o Contrato nO 94/2020 - 
SEMAS/PMM, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Macapá-PMM, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, como 
contratante e a Empresa ALELO S.A., como contratada, referente ao Processo 
n", 41.01.000.048/2020-FMAS/SEMAS, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio 
alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para 
pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, para os beneficiários 
indicados pela contratante durante o período de situação de emergência de 
saúde pública declarada pela Lei Federal n? 13.979/2020 e conforme Decreto n° 
3.038/2020-PMM. 

Art. 2°_ Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. 
Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social 

Macapá-AP, 02 de setembro de 2020. 

Mônica Cris I a da Silva Dias 
Secretária Municipa de Assistência Social 

Decreto n° 391/2020 - PMM. 

Avenida Coaracy Nunes, nO 873 - Centro, Macapá-AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 



PORTARIA N°. 274/2020 - SEMAS/PMM 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo Art. 228 e seus Incisos da Lei Orgânica do Municipio de 
Macapá, cumulada com o Inciso XI, do Art. 5° do Decreto n°. 
1264/2006-PMM, que dispõe sobre o Regimento Interno do 
Município de Macapá e, ainda, nos termos da Lei 
Complementar n", 136/2020-PMM e Decreto nO 391/2020 - 
PMM, datado de 11 de fevereiro de 2020. 

R E S O L V E: 

Art. 1° - DESIGNAR as servidoras MAIARA CRISTINA 
FREITAS COSTA, Assistente Social, Matrícula n". 11039206- 
1, ELUCIANE ALVES COSTA, Assistente Social, Matrícula n° 
11039000-1 e SIMONE MARIA DE JESUS, Coordenadora de 
Direito e Moradia, Matrícula nO 11034984-5, lotadas na 
Secretaria Municipal de Assistência Social/PMM, para 
acompanhar e fiscalizar o Contrato n° 94/2020 - 
SEMAS/PMM, celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Macapá-PMM, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS, como contratante e a Empresa 
ALELO S.A., como contratada, referente ao Processo n", 
41.01.000.048/2020-FMAS/SEMAS, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de beneficio de auxílio alimentação por meio de 
cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para 
pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, para os 
beneficiários indicados pela contratante durante o período 
de situação de emergência de saúde pública declarada pela 
Lei Federal nO 13.979/2020 e conforme Decreto nO 3.038/2020- 
PMM. 

Art. 2°_ Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura. 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. 
Gabinete da Secretaria Mu c pai de Assistência Social 

Macapá-AP, 02 de tembro de 2020. 

Mônica Cristin d Silva Dias 
Secretária Municipal e /11. sistência Social 

Decreto n° 391/202 - PMM. 



= 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP Á 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

FOLHA DE DESPACHO 

À Coordenadoria de Planejamento e Gestão - CPG/SEMAS 

Segue o Processo nO 41.01.000.048/2020-FMAS/SEMAS/PMM com a Portaria nO 

274/2020-SEMAS/PMM e respectiva minuta, designando as servidoras MAIARA 

CRISTINA FREITAS COSTA, ELUCIANE AL VES COSTA e SIMONE MARIA 

DE JESUS como Fiscais do Contrato nO 94/2020-SEMAS/PMM, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de 

auxílio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, 

para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios. 

Atenciosamente, 

Macapá-AP, 02 de setembro de 2020. 

d~;!~!::6~NTEIRO 
Diretor do Dept? de Recursos Humanos - DRH 

Decreto N° 468/2020 PMM 

Avenida Coaracy Nunes, n" 873 - Centro, Macapá-AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 



PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
MACAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/PMM OI)ÁI)I- "1rLI-IOfllÔ DE\ fR DE rODOS 

FOLHA DE DESPACHO 

~ GAB/SEMAS/PMM 

Restituímos o Processo NO. 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS/PMM, 

VOLUME I, para as assinaturas de praxe, publicação do extrato da Portaria nO 274/2020- 

SEMAS/PMM, e posterior encaminhamento do processo físico a DCC/SEMAS. 

Macapá-AP, 02 de setembro de 2020. 

R~ 
Coordenação de Planejamento e Gestão 

CPG/SEMAS/PMM 
Decreto n. 465/2020 - PMM 

Av. Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá - Amapá - 68.900-010 
Contato (96) 98802-9163 

E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 

~ www.mac apa.ap.qov.br (!)prefeituradeMacapa 



PREFEITURA DE MACA PÁ - GOVERNO MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 

o E C R E T O N o 3.038/2020 - PMM 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO 
BENEFíCIO EVENTUAL DE AuxiLiO 
ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO 
MAGNÉTICO NO MUNiCíPIO DE MACAPÃ 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACA PÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 222, seu Parágrafo Único no inciso I, da Lei Orgânica do Município de 
Macapá, e; 

CONSIDERANDO o que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavfrus 
responsável pelo surto de 2019 a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Estadual nO. 1413 de 19 de março de 
2020 que declara Estado de Calamidade Pública, para os fins do art. 65 da Lei 
Complementar n". 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública 
decorrente da pandemia da COVID 19 (Novo Coronavírus), e suas repercussões nas 
finanças públicas do Estado do Amapá, e dá outras providencias; 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Estadual nO. 1414 de 19 de março de 
2020, que dispõe sobre medidas de restrição de aglomeração de pessoas com a finalidade 
de reduzir os riscos de contágio de moléstia grave denominada Novo Coronavírus (Covid- 
19) e adota outras providencias: 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal nO. 1.711, de 23 de março 
de 2020, que Declara Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Macapá, 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, através do Decreto 
Legislativo nO 0968, de 27 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional, de proteção da população em situação de vulnerabilidade 
e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos 
sociais decorrentes da disseminação da Covíd-19; 

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta n° 1, de 2 de Abril de 2020, que Dispõe 
acerca da utilização de recursos do Co-financiamento Federal no atendimento ás 
demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social e aprova Nota Técnica sobre a utilização dos recursos 
do Co-financiamento Federa~ 



PREFEITURA DE MACAPÂ - GOVERNO MUNrCIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 8°, inciso IV da Portaria nO 369/2020 - 
Ministério da Cidadania, no tocante a aquisição de alimentos, ou outros itens básicos 
necessários que assegurem a proteção da população ou evitem a propagação do COVID- 
19; 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal que regula o Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, em Macapá, Lei n° 2.343/2019 - PMM, em seu Art. 21, inciso 
V, o qual versa no seguinte sentido: "O SUAS afiança as seguintes seguranças, observado 
as normas gerais: ( ... ) V - Apoio e Auxflio; 

CONSIDERANDO consulta formulada ao Tribunal de Contas da União - TCU, 
Seccíonal Regional no Amapá, foi emitida a Nota Técnica nO 01/2020 - SEC/AP que 
concluiu não haver ilegalidade na aplicação de recursos federais oriundos de emendas de 
bancada impositiva, alocada no Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, em 
programa socioassistencial de segurança alimentar, por meio de cartão magnético pessoal 
e intransferível. a usuários do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS; 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em 
assembleia extraordinária ocorrida em 25 de junho de 2020, editou a Resolução CMAS nO 
12/2020 que aprovou a redistribuição de valores do Plano Municipal de Assistência Social 
de Enfrentamento a COVID-19, antes aprovado por meio da Resolução CMAS nO 09/2020, 
incluindo o custeio. entre outros benefícios. do Auxílio Alimentação concedido em forma de 
crédito em cartão magnético; 

CONSIDERANDO que o art. 45 da Lei nO 2.343/2019-PMM dispõe que os 
Benefídos Eventuais devem ser prestados em virtude de situação de vulnerabilidade 
temporária caracterizada pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e 
familiar; 

CONSIDERANDO que segundo art. 46 da Lei nO 2.343/2019-PMM os 
Benefícios Eventuais prestados em decorrência de desastre ou situação de calamidade 
pública constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir 
meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a 
dignidade e reconstrução da autonomia familiar e pessoal; 

CONSIDERANDO que o art. 47 da Lei n" 2.343/2019-PMM elucida que as 
situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais. 
decorrentes de baixas ou altas temperaturas. tempestades. enchentes. secas, inversão 
térmica. desabamentos, incêndios, epidemias, os quais causam sérios danos à 
comunidade afetada, inclusive a segurança ou à vida de seus integrantes. e outras 
situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito; 

CONSIDERANDO o recurso oriundo de emenda da bancada federal do Arnapá, 
do Orçamento Geral da União - OGU t em especial do Fundo Nacional de Assistência 
Social - FNAS transferido ao Fu~Muni~~pal de Assistência Social. 



PREFEITURA DE MACAPÁ - GOVERNO MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 

O E C R E T A: 

CAPiTULO I 
DO AuxíLiO ALIMENTAÇÃO 

Art. 1° O presente Decreto disciplina a concessão do Benefício Eventual de 
auxílio alimentação por meio de cartão magnético aos indivíduos elou famílias 
impossibilitadas de se manterem por conta própria das necessidades urgentes em 
decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 

Art. 2° O presente auxilio alimentação é uma modalidade de provisão de 
proteção social básica, de caráter suplementar e temporário, que integra organicamente as 
garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos 
princípios de cidadania e dos direitos sociais e humanos. 

Parágrafo único. Conforme preceitua a Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS - Lei nO 8.742, de 08 de dezembro de 1993, é vedada, na aplicação deste auxilio, 
qualquer situação de constrangimento ou vexatória para a comprovação das necessidades 
de seus beneficiá rios. 

Art. 3° O auxílio alimentação temporário tem como objetivo: 

I - propiciar acesso aos direitos fundamentais preconizados pela Constituição 
Federal e pelas leis que a regulamentam; 

1I - garantir o cumprimento e a efetivação das leis federativas e das leis afetas à 
Assistência Social: 

111 - propiciar condições para melhoria da qualidade de vida do público alvo da 
assistência social, visando à sua emancipação e autonomia por meios de ações integradas 
das políticas públicas; 

IV - promover o fortalecimento de vínculos familiares, bem como a convivência 
comunitária, por meio de atividades socioeducativas e de ações que fomentem a vivência 
coletiva; 

V - promover ações de formação pessoal, social e profissional, para fomentar o 
acesso e a integração dos usuários às políticas de trabalho e renda. 

Art. 4() O auxilio alimentação deve atender, no âmbito do SUAS, aos seguintes 
princípios: 

I - íntegração a rede de serviços socíoassistenciais, com vistas ao atendimento 
das necessidades humanas básicas; 

II - constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade a presteza de 
eventos incertos; 

III - proibição de subordinação a contribuições prévias e de vmculações a 
contrapartidas: ~ 



PREFEITURA DE MACAPÁ - GOVERNO MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 

IV - adoção de critérios de elegibilidade em consonãncia com a Política 
Nacional de Assistência Social - PNAS; 

V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de 
espaços para manifestação e defesa de seus direitos; 

VI - garantia de igualdade de condições no acesso as informações e a fruição 
do auxílio; 

VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania; 
VIII - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão. 

CAPÍTULO 11 
DO PÚBLICO ALVO 

Art. 50 O auxílio alimentação é destinado aos grupos abaixo relacionados: 

I - Indivíduos e/ou famílias com dependentes matriculados em qualquer unidade 
de ensino pertencente à rede municipal de educação de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

II - Indivíduos e/ou famílias que estejam com cadastros ativos nas funções de 
taxistas ou rnoto-taxistas junto à Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - 
CTMAC: 

111 - Indivíduos e/ou famílias que estejam com cadastros ativos nas funções de 
auxiliares de taxistas ou auxiliares de moto-taxistas junto à Companhia de Trânsito e 
Transporte de Macapá - CTMAC; 

IV - Empreendedores individuais das categorias abaixo citadas que tiveram 
suas atividades econõmicas principais suspensas e que estejam devidamente cadastrados 
junto à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação - 
SEMDEC: 

a) Alimentação: churreiro/crepeiro, batateiro, água de cõco, sorveteiro, sucos e 
frutas, bombons, comidas típicas, doces e salgados, espetaria, pipoqueiro e lanchonete. 

b) Serviços: conserto de relógio, conserto de panelas, conserto de 
eletroeletrônicos, vendedor de acessórios, e sapateiro. 

c) Entretenimento: brinquedos, cama elástica, baloeiro e DJ. 
d) Beleza: bijuterias, maquiador, cosméticos, manicure. 
e) Outros: ervas medicinais, artesão, feirante, bebidas. 

V - Usuários dos serviços socioassistenciais cadastrados junto aos Centros de 
Referência em Assistência Social- CRAS. 

Art. 60 Considera-se "família", para efeito de avaliação de renda per capita, o 
núcleo social básico, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade 
circunscritos a obnqações recíprocas e mútuas, organizadas em torno das relações de 
geração e gênero e que ~Ob o mesmo teto. 



PREFEITURA DE MACAPÃ - GOVERNO MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 

CAPiTULO m 
DA MODALIDADE, 00 NÚMERO DE PARCELAS E DOS VALORES MENSAIS DO 

Auxíuo ALIMENTAÇÃO 

~ IndiViduo:Ú:~~:O ~~;:as~- c~J~ ~:~~~: 

dependentes matriculados em 

I 
qualquer unidade de ensino I 

· pertencente à rede municipal de I 3 R$ 100,00 
educação de responsabilidade da I Secretaria Municipal de Educação -I 
SEMED I 

; IndiVíduos e/ou fàmílias qLie estejam-~I--·-----r----------- 
; com cadastros ativos nas funções 
; de taxlstas ou moto-taxístas junto à ! 2 

I $~~~=:~e_~~pá ~~r;:c·~ ; 1 _ 

Empreendedores individuais ~ 
I 

, tiveram suas atividades econômicas I 
principais suspensas e que estejam 

· devidamente cadastradas junto à 1 
I Secretaria Municipal de 
· Desenvolvimento Econômico de I 
' Macapá - SEMDEC 
I ---- - --- - -- - _ - -_._. ----- 

i Indivíduos e/ou famílias que estejam I 

· com cadastros ativos nas funções I 
de auxiliares de taxistas ou ~ 
auxiliares de rnoto-taxistas junto à I 
Companhia de Transito e : 

I Transporte de Macapá - CTMAC I 
Usuários dos ---- serviços-1-- --- 
socioassistenciais cadastrados junto 
aos Centros de Referência em 
Assistência Social- CRAS l _ 

2 

2 

2 

-- --- _j_ 

VALOR MENSA~ ~ 

I 

Art. 7° O auxílio alimentação será concedido em forma de crédito em cartão 
magnético e distribuido ~fiCiáriOS pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 
SEMAS. 

I 

I i·---- .. -·--· .. ·- .. ----- -1 
i 
I 
I 

R$ 150,00 

R$ 150,00 

! 
I 

R$ 150,00 

----_ .. _--- 

R$ 150,00 
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Art. 8° O uso do cartão magnético é pessoal e intransferível, devendo ser 
utilizado sempre acompanhado de documento oficial com foto. 

Art. 9° A emissão da 10 via é gratuita, contudo, em caso de perda, roubo ou 
extravio, será cobrada taxa pela empresa administradora dos cartões para emissão de 2él 

via. 

Art. 10. A lista com a relação dos estabelecimentos (supermercados, mercantis, 
mim-boxes e congêneres) credenciados pela empresa administradora dos cartões para 
utilização do cartão magnético, será amplamente divulgada. 

Art, 11. É de inteira responsabilidade da empresa administradora dos cartões a 
disponibilízação dos estabelecimentos comerciais credenciados, assim como, o 
credenciamento de novos estabelecimentos. 

CAPíTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS PARA INCLUSÃO DAS FAMíLIAS E/OU INDiVíDUOS 

Art. 12. A inclusão dos indivíduos e/ou famílias se dará por meio de sistema de 
cadastro realizado pelas seguintes órgãos: 

I - Secretaria Municipal de Educação (SEMED) - Deverá incluir os Indivíduos 
e/ou famílias com dependentes matriculados em unidade de ensino municipal; 

1I - A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMAC) - Deverá incluir 
os Indivíduos e/ou famílias taxistas ou rnoto-taxistas. inclusive os seus auxiliares; 

111 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econõmico (SEMDEC) - Deverá 
incluir os Empreendedores Individuais; 

IV - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) por meio dos 
Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) - Deverá incluir os usuários dos 
serviços socioassistenciais. 

Parágrafo Único. É vedado a participação dos beneficiá rios em dois ou mais 
grupos de cadastro. 

Art. 13. Os órgãos citados deverão inserir os possíveis beneficiá rios no sistema 
no prazo estabelecido no AN EX O 11. 

Art. 14. Concomitantemente à inserção dos possíveis beneficiários no sistema, 
a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS avaliará se as famílias ou indivíduos 
preenchem os requisitos dispostos no Capítulo V deste Decreto. 

Art. 15. É de inteira responsabilidade dos órgãos citados o cadastramento dos 
indivíduos e/ou famílias que serão beneficiá rios do auxílio alimentação, devendo realizar de 
acordo com os preceitos ~a: práticas administrativas. 
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CAPíTULO V 
DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXrLlO ALIMENTAÇÃO 

Art. 16. Os indivíduos e/ou famílias atendidas com o auxílio alimentação 
deverão cumprir as condições previstas na Política Municipal de Assistência Social e 
demais políticas de garantia de direitos, com vistas à aquisição de autonomia de renda e 
desenvolvimento de novas potencial idades. Ademais, devem preencher os seguintes 
requisitos: 

I - Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadunico): 

11 - Ter renda individual de % (meio) salário mínimo ou renda familiar bruta de 
até 3 (três) salários mínimos; 

III - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

Art. 17. É vedada a seleção de indivíduos e/ou famílias que recebam qualquer 
outro benefício de caráter social, exceto o Programa Bolsa Família e o Auxilio Emergencial 
do Governo Federal. 

Art.18. Os indivíduos e/ou famílias beneficiados que não possuírem Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), será realizado o 
cadastramento em período previsto no ANEXO 11 deste Decreto. 

CAPiTULO VI 
DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE BENEFICIARIOS E DISTRUIBUIÇAo DOS CARTÔES 

MAGNÉTICOS 

Art. 19. Após o período de inserção no sistema de cadastro dos indivíduos e/ou 
famílias e avaliação do preenchimento dos requisitos dispostos no Capítulo V deste 
Decreto, a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS divulgará as listas 
contendo os nomes beneficiários e datas e locais para retirada dos cartões magnéticos. 

CAPíTULO VII 
DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 20. Os beneficiá rios deverão utilizar o auxílio alimentação exclusivamente 
para aquisição gêneros alimentícios de primeira necessidade dispostos no ANEXO I. 

Art. 21. Os estabelecimentos (supermercados, mercantis, mini-boxes e 
congêneres) credenciados pela empresa administradora dos cartões devem realizar a 
venda apenas dos gêneros alimentícios permitidos. 

Art. 22. O beneficiário que utilizar o benefício para outra finalidade poderá 
responder civil e administrativa~ al~m de perder o direito ao benefício. 
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CAPíTULO VIII 
DO CREDENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

Art. 23. Os estabelecimentos comerciais (supermercados, mercantis, rmm 
boxes e congêneres) poderão se credenciar junto a empresa administradora dos cartões. 

Art. 24. O endereço eletrônico para efetuar o procedimento é 
httQlilLçredencíamento.alelo.co.m.J::>.r{_cadastrQ. 

Art. 25. É de inteira responsabilidade da operadora de crédito a disponibilização 
dos estabelecimentos comerciais credenciados, assim como, o credenciamento de novos 
estabelecimentos 

CAPíTULO IX 
DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 26. Todo e qualquer ato referente a concessão do auxílio alimentação será 
publicado no Diário Oficial do Município de Macapá e na página eletrônica 
https:/lmacapa,ap.gov,brl. 

Art. 27. Fica a Secretaria Municipal de Assistência Social responsável pela 
gestão do auxílio alimentação temporário e o Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS e o Comitê de Controle Interno, Transparência e Governança do Município de 
Macapá, responsáveis pela fiscalização, acompanhamento e controle social do referido 
benefício, 

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Palácio LAURINDO DOS SANTOS BANHA, em Macapá-AP, 1° de SETEMBRO de 2020, 
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ANEXO I DO DECRETO N° 3.038/2020-PMM 
LISTA DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PERMITIDOS 

PARA AQUISiÇÃO 

I - ACHOCOLATADO EM PÓ; 
li-AÇÚCAR; 
III-ARROZ; 
IV-AVES; 
V - BISCOITO; 
VI - BOLACHA; 
VII- CAFÉ; 
VIII - CARNE BOVINA ENLATADA; 
IX - CARNE VERMELHA; 
X -CHARQUE; 
XI - FARINHA DE MANDIOCA; 
XII - FEIJÃO; 
XIII - FUBÁ DE MILHO: 
XIV - GOIABADA; 
XV - LEITE DE VACA EM PÓ; 
XVI - LEITE DE VACA LÍQUIDO; 
XVII - MACARRÃO; 
XVIII - MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU; 
XIX - ÓLEO DE SOJA REFINADO; 
XX - OVOS; 
XXI - PEIXES E FRUTOS DO MAR; 
XXII- SAL; 
XXIII - SARDINHA; 
XXIV· SUCO DE FRUTA~ 
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ANEXO 11 DO DECRETO N° 3.038/2020-PMM 
CRONOGRAMA 

3 

. _-- _._ .. __ .... 
AOE OATA PREVISTA 

O EDITAL 01/09/2020 
_ .. _-~--"_ ... ".,_._ .. ----_ ... , ...... 

OS ÓRGÃOS 
OS POSSíVEIS 02/09/2020 a 22/09/2020 

._-_ ... __ ........ _. __ ..••.... --_ .... _----_. 

INSERÇÃO NO 02/10/2020 
._------_ ... 

DOS A divulgação dos beneficiá rios 
E será realizada mediante as 

DOS CARTÕES confi rmações dos cadastros que 
, forem considerados aptos. 

l _ ..... __ ..... _-- -- - - -- -_._ ............ - ....... __ ._._-,_ - 

r--"--"'-------'-- -1- . - --.-- --- .. - ------ --- 
I ITEM A TIVIO I - -- I - ... -.--.------------ 
i 1 I LANÇAMENTO D 

t------------+-- - ---------------------- 
I I PRAZO PARA 

2 ICADASTRAREM 
I BENEFICIÁRIOS , 
! 

4 

PRAZO PARA 
CADÚNICO 1-------------------- :----- 

I 
DIVULGAÇAO 
BENEFICIÁR_IOS 

; DISTRIBUIÇAO 
: MAGNÉTICOS 

.- j_- .. 



I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
GABINETE DA SECRETARIA 

DESPACHO 

Macapá-AP, 02 de setembro de 2020 

Ao DCC/SEMAS/PMM 

Encaminho o processo n? 41.01.000.048/2020 - FMAS/SEMAS acerca de contratação 

de empresa especializada na administração de auxílio alimentação, por meio de cartão magnético 

para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios. Para Ciência e providências ressaltando 

que já foram designados fiscais para acompanhamento do contrato. 

Atenciosamente, 

Avenida Coaracy Nunes, nO 873 - Centro, Macapá - AP, CEP 68900-010 
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm@outlook.com 



SEMAS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO NQ 030/2020/DCC/SEMAS/PMM 

DO: DCC/SEMAS 
PARA: ASSEJUR/SEMAS 

Encaminho o processo administrativo nQ 41.01.000.048/2020 - SEMAS/PMM, SIC: 

246480/2020 que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE 

xuxiuo ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA PAGAMENTO NA AQUISiÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CONTRATANTE DURANTE O 

PERíODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECLARADA PELA LEI NQ13.979/2020. Para as 

devidas providências para encaminhar o processo digitalizado a COGEM. 

Respeitosamente, 

Macapá, 28 de setembro de 2020. 

~~~H~~~~c......~ 
Je n Carlos Monteiro de ·Vasconcelos 

Diretor. do Departamento de Contrato e Convênios 
Decreto nQ 407/2020 - SEMAS/PMM 

Avenida Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá-AP - CEP 68.900-010 
Contato: (96) 98109-9687 

E-mail: gab.semast@macapa.ap.gov.br 
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,iir-~--------~P~R~E~F~E~IT~U~R~A~D~E~M~AC~A~P~--------&8--~ 
C16clo Lula Vllhona VI.lra 

Prefeito de Macapá 
Vlce-Prelelto(a)' de Macapá 

Ralmundo Sérgio Morelr. de Lemos 
Secretario Municipal do Gabinete civil 
Charle. Wllllam de Souza Rui Soco 

Comandante da Guarda Civil Municipal de Macapa 
; SECRETÁRIOS 

Jorge da Silva Pires 
secretano Municipal de Governo - SEGOV 
DeJalma Eaplrlto Santo Ferrelra Telxolra 

Secretárlo,Mun, de Mobillzação e Participação Popular 
'.' llizlan. Launê de Oliveira '_ ~. 

, •• _Secreta~la Municipal de Comunicação Social 
, , '" , , CUlpa Mlchel Mlranda da Fonseca 

.::".. " ~ecretárto Municipal de Gestêo 
JelUI d. Nazaré de Almelda Vldal 

. , , S.cretirlo Municipal de Finanças - SEMFI ... · •• 
". "': ' Paulo Sergio Abrau Mande, , , ' '~ 
"crftarlo !>lun,. de PlaneJamento, Qnçamento IIfTec, d Informa.~o ~ 
• •• ••• Sandra~ Maria Martln. Cardoso C ••• mlro-·".... 

, '.. Secretáfia Municipal de Educação - SEMED - 
j" MOnica, CrlsUna da Silva Dias 

Sacretárla Municipal de Assistência, Soei I 
Rlchard,on RégJo da Silva . 

, ""secretllrlo Municipal, de Agricultura fi 
, GI,.la' C.zlmbra T~'var •• Mora •• 

Secretária Municipal de Saúde - SEMSA 
John Davld Behque Covre . , 

,Socrotárlo Municipal de Obrai e tnrra. Urbana - SEMOB 
Carloa Alberto Oliveira Gonçalves " , 

Secretário Municipal de Zeladoria Urbana - Inlerino 
.' Lulz Othlo de Flguelredo Campos-- 

Secretario Mun. de Habilação e Ordenal]lento,.Urbar.Q .' . 

, S:~~~:~~~~~~ ~~mSI~tblr~v~Csh~p ',:" -.::' 
Mareio Roberto Plmentel de Souaa - comulatlvamente 

Secretario Municipal de Meio Ambiente - SEMAM-" 
Lldlan. careese Pela •• 

SecrétAlrta Municipal do Trabalho, Desenv, Econ, e Inovação 
Evandro Freltas Siqueira 

Secretário Municipal de Direitos Humanos, 
Talaa Mara Moral. Mendonça 

Procuradora Geral do Munlclpio - PROGEM 
, 'JanulII Nogueira Rodrlgues 

Corregedora Geral do Municlplo - CORGEM " 
Nalr Mota Qlas 

Secretária Municipal de Transparência e Controladoria 
Maykom Magalhlee da Silva 

Dlretor-Pruldente do Instituto Municipal de Polltlca de 

1 - Prcmcçãc da Igualdade Racial - IMPROIRC 
, , 1 Rlchard Madurelra da Silva I ",Dlretor-Prealdente da Fundação Bloparque da AmazOnla t .' , DIRETORES DE EMPRESAS 

, -Ó, Franco Aurérlo erlto de Souza ,:-::y 
_ - Dlrelor Presidente da MacapaPrev l-:'L 

Jamalr. da SI!va Ferrelra _,,,, 
Diretora Presidente da EMDESUR 
. Selma da Silva Mlranda . 

GABIC 

~ O R T A R I A N° 633/Z020-GABI/PMM 

o Seaetárlo Municipal do G"binete Clvll 
GABI/PMM, usando de. sua. abibulções leg"ili que lhe 
são conferidas pelo Decreto nO 29S/2020-PMM, de 11 
de fevereiro de,2020, ei 

_~~ .. ~- - -~ • Co;;sld;~ã~dJ' à • P~rta;la NO. 519/2020- 
GABI/PMM, datada de 04/08/2020, que concedeu 
férlH a ~rvldora MARlLDA GUfDES Df OLIVEIRA, no 

odod 10~ 30 ~'!W~,~;~O'?'!'" ," ,,' " 
~, .f •.••• t;<~ , .. ~ ~ (,i. : •.... RESO LVE: -, 

J~~ .• II HOMOLOGAR _A' SUSPENSÃO do 
t. gozo de férias ,lleuul,mentar •• no periodo de.Ol a 30 de 
'setembro de 0201 a servldora, abaixo qualificada, 
pertencente ao Quadro de Cilrgo$ de Provimento em 

_Comlsdo - Pr,1M, lotada na, ~t1!rla Ml_AOldpal do 
. Gabinete ,Civil r' GABI/ PMM. i " .' " 
,..;..# •.• r I ,. J" J '-.- >. 

,': ~ • ~~. SERVIDORA: MARILDA GUEDES DE 
___ OUVElRA - '. ASSESSORA/GA~Il inscrita, sob a 

MATRÍCULA: 11036825-2, PERlODO AQUISlTIVO: 
2019/2020. ;, ' 

_. Art. '2° Esta Pórbtria entra em vigor na data 
de lUa,publJcaçio, a.contar de 01 deaetembro de 2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

"em 

EXPEDIENTE 

a D.a,M. poderá ser encontrado na Divisão de Imprensa 
Oficial do Municlpio, Coordenadoria de Loçistica da 
Secretaria Municipal de Gestão-PMM, 

, • Rf;:MES,SAS DE MATÉRIAS f ,. 

,As'matérias a serem publtcadas no Diário Oficial do 
, Munlclpio, somente serão aceitas se apresentadas das 
I seguintes medidas: 8 cm de largura para 2 colunas, 17 cm 
',de largurél, para 1. coluna no ,caso de balanços, tabelas e 
quadrõs. ,.. I tr •• , 

óA 

, O ~Secretár,o Municipal do. Gal;)l!"e~~ .Clvll- 
~I/RMM, u~ndo de ,1IIUa' abibulções legais gua lhe 

·,810 c:onf.rlda~.pelo' Deaeto nO 295/2020-P.MM; de 11 
de fevereiro d~ 20~p, ei ;' 

Considerando a Portaria NO, ' 521/2020- 
GABI/PMM, datada de 04/08/2020, que cO~c8deu 
férias ao servidor TAIRO PIRES SILVA, no penodo.de 01 
a 30 de set;elT'.bro ~~\2020. , .' 

.~ ~ '. ~ "R E S O L V E: . , 

I~~~~"· ~~.,~~___, 
f r; ~ .~ 

.0.1:. 

"O! RECLAMAC.OES 
Deverão ser dlrig_ldas. Ror escrito! ao GAB da Secretaria 
Municipal de Gestão/PMM, até 8 (oi o) dias apó,s a publicação 

'*"''''l'' 
" 
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Pág.09 DIÁRIO DO MUNicíPIO 

PORTARIA N°, 274/2020 - SEMAS/PMM SECRETARIA MUNICIPAL DE AS5ISTt:NC)A SO~IAL" 

EXTRATO DO TERMO DI.: CONVALlDAÇAO DÓ 1° TERMO 
ADITIVO DE PRAZO AO C()I~\RÀTO-(}912(J:19ISEMAST/PMM S!;liRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

usand'o de suas aulbulçOe& legais que lhe são conferlda. 
---miro Art. 228 e IIIIU. InelaQ8 da Lol OrgAnlca do MunlclpJo de 

,Macapá. cumulada com o .. !ncllo,XI, de) Arl 5· do Oecreto nO, 
• 1264/2006-PMM,. quo dl.p6e .obre o Reglmanl.o Inlerno do' 
Munlelplo de Mae.pá a, ainda, ,nOI termos da Lei 

. Complementar ri'. 136/2020-PMM e Decreto nO 391/2020 - • 
PMM, datado de 11 do fevorolro de 2020. 

R E S o L V E: 



- , . 
DECRETO N° 526/91 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1991- ANO VIII - N° 3891 

Macapá - Amapá - 09 de Setembro de 2020 

( SEGOV 

P o R T A R I A NO 1J,3/2020 _ SEGOV /PMM 

o Secretário Especial da Governadoria e 
Recul"$Os Extraordinário, usando de suas atribuições 
legais que lhe são r.o"f~rldas, pelo Decreto nO 
89S/2020-PMM, de 02 de lTIa~ço de 2020, e;' " 

RESOLVE:' 

_ .. _ - . 

RESO LV E: 

,Mt. '10, CONCEDE~ Férias Regulamen!=ares a 
servidor,a~"ixo relacionado, no período de 01 a 31 de 
outubro de 202Q, pertencente ao Quadro da secretaria 

c MuniCipal .de ,Governo'- SEGOV /PMM-MARIA LUZILDA 
',: I1E ': CÁRVALHO , F~IT"S.-GERENJ~· EXEÇUHVA,~, 
SEGOV/P~M, Inscrito $Ob a MATRICULA: 1103S401-3, 
PERíODO AQUISlTIVO 25/09/2019 a 24/09/~020 . 

, , Art. 2~ ~s~ Portaria entra em vigor a contar do 
dia 01 de outubró de 2020. ' -f r. r, ..• ,.,., .•.•.. j t, I' ,« , 

/ _ :D~-SE Cl~NCIA, RJ:G~RE-SE E PUBU.QU~-SE; 

-', 

~ I " f ;: 

Gabinete do Secretário, Mllcapá-AP, 09 de set~llll?r.o; de 
2020. ' 

, : • , ,I EXPEDIENTE 
, . ~'. . '.~' " ; 
C D.C.M. poderá ser encontrado na Divisão de Imprensa 

~: Oficiar cjo MUfli.clpio. ;Coocdenadoria de t.oçlstíca da 
• . \):~ I ' $!c.retE!n~ MuniCipal de:Ge~taQ-F~M. " 
.•. / <:: ' ., REMES~AS DJi: M~TÉRtAS ", " 

As -rnatériae a serem f2ublicada~ no. Diário Oficial do 
Irluniclpio, somente serão aceitas se apresentadas das 
seguintes medidas: 8 cm de largura para 2 colunas, '17 cm 
de largurq para 1 coluna no caso de balanços, tabelas e 
q~adr~s" .• t . r j" .r .• 1 

: RECLAMAÇO.ES I 

Deverão ser dirigidas por escrito1 ao GAB da Secretaria 
~unicipal ~e GeS_!ãO{PMM, até 8 (oito) dia~ após a publicação 

l' 

' .. 

) 

..: 



, 09.09.2020 
." , " 

olARia DO MUNIC!PIO 

a) 
b) 

cl 

'.,' Edltal de LlcltaçAo; . . ._. - 
Termo de Referência, correlponde(1te. ao Anexo I do Edltal 
PrQPolta da êmproca roglatrada, ajultadl 10, ~ltlmo, laneo' d'o progio. 

.' 

E por •• tarem ali ím, Justas e acordadas, 86 partes a.slnam a presente ata em três \/Ias de Igual teor e forma para 
01 fina de 'direito. 

6rg40 gerenclador: Secretar 
' .. Macapâ, Ap;,2 

unlclpal de ,Aaalt4ncla Social 
ag08tO dll:2020, ' 

FUNDAMENTO 
LEGAL: 

OBJETO: 



Macapá, 09.09.2020 DIÁRIO DO MUNiCípIO 
FlS: 

i rocursos do .Coflnanclall'lenlo Federei no aten~I~Ii: .~ 

O
~ demandas emergenclals de enfrentaf!18nto ao Cor'on4lVlrus 

t'.. C (CovicJ·19) no âmbito do SI5tema Unlco de A66ls ~c_Ia _ __.. 
.~ G ~1;. •••.. ~ Social o a r0'f..a"r'.ll~a Técnica sobre a utílizaçl\o dos 

_-......- _ _;.+ __ --:-..,....,~~±.:~. ~~ .. "'-::a' "G \ ~\ 'r' rf! I;!J o . Cj(l"'anclam~~~o Federal; .' 
. \ P\ I ~ P'.:a~SIDERANDO o teor do Oficio nO 05912020'- 

Secretária Municipal de Assh.téncla Soclal- SI I~VA EIRE.LI. empresa contratada por meio da Ata 
Decreto~· S91/Z0Z0·PMM a-y' ~",-<t hglstro de Preços - ARP n00011Z019 - SEMAST/PMM. 

_.. ~,~ __ . ~ . :t.-tp'ara o fornecimento de 10.000 (dez mil) cestas báslc1!s, cUJa 
SECRET ARIA MUNICIPAL DE ÁSSISTÊNÇCIA S . . : a vl~éncla da presente ata foi até 17 de maio de 2020, os 

- qU31S recusarem realizar a contratação de aaldo 
TRA6AL.HO-SfMA(;iT remanucente da Ata de Registro de Preços, conforme Art. 

12, §4° do Decreto n° .7.892/2013, com Justificativa 
relacionada aos impactos do COVID·19;JUSTIFICAMOS 
necessidade da aquisição das 2.902 Cestas Bàslcas 
contendo 05 seguinLes ltena ( café torrado de 250g, óleo de 
soja refinado de 90aml, macarrão tipo espaguete 
600g.açucar refinado de 1kg,arroz. branco tipo !l1 de 
1kg,feljlio carloql,llnha de 1kg, farinha de mandioca de 
1kg,carne bQvlna enlatada 300g,blscoito tipo maisena de 
4009,181te em pó de 40pg,sardlnha em conserva em lata de 
1259,fllrlnhll de taploca do 6009), para atendimento das 
demançJas socioasslstenclais desta SEM AS. 

Justificativa para ratiflcaç o. 
É nosla justificativa. 

EXTRATO DE TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA 
• DE l"lcíT.AÇÃO . 
PROCESSO N° 36.01.000.067/2020 
ADMINISTRATIVO: sEMAS/PMM 
ASSUNTO: Dispensa de Llclta960 para 

Contrata ão Direta Emer enclal. 
FUNDAMENTO 
LEGAL: 

Artigo 4r e 4"·B da Lei 13,979/2020, 
[lecreto I nO 10.282/2020 • demais 
le I.Ia 086 a IIcávels 

OBJETO: 

Aqulalçlo Emergenclal de 2.902 
Cestas Baslcas, para atendimento 
das demandas socloasslstenclals 
qeata SEMAS, com recurso. oriundo 
de Termo do Compromisso firmado 
entre a Prefeitura de Macapá (I o 
lVIlnlatério Públlcc do Trabalho - 
MPT. l,s.R. FeiO - ME EMP~ESA: 

CNPJ (MF) 
VALOR 
OBJETO: 

~---- 
ELEMENTO DE 
DESPESA: 
PROGRAMA 
TRABALHO: 
FONT 
RECURSO: 

_!!.~--- 
, JUSTIFICATIVA 

CONSlpERANDO que a .Lel Fe~eral n° 13.979/2020. no seu 
artigo 4". prevê.a possibilidade de dispensa a IIcltaçllo para 
allulslçAo de bens, serviços e' Ihsurnq. d!lstinado. ao 
enfrentamanto da emergência dê liaúde 'pública de' 
Importfncla Internacional deco~rente do Coronavlrl,ls; 

CONSIDERANDO a,Portaria/MS n'188, de 4 de 
fevereiro de 2020, qUjl declara Emergência em Saúde 
Púpllca de Importância ~a.clon81 (~SPIN), em ctecorrêncla da 
Infecç,o Humana pelo neve coronavlrus (2019·nCoV);' .' 

I 
CONSIDERANDO, atnea, o Decreto Leglalatlvo 

nO 06/2020, que reconhece, para os fins do art, 66 c!8 Lei 
Complpmenlllr n0101, de 4 de mete de 2000, a ocorrêncla do 
8.tlld~ de calamidade PlJblica, "m.decorrêncla da pandemla 
da 'COllIO·19, nOI termós da 80llplt89110 do Pre.ldente da 
R~públicl ,.ncamlntlada por,melo,lia MenlJ.8ge'l1 n' 93, de 1!l 
de mar.19o de 2020;·, J ,,; 

I I, ' 

CONSIDERf\NOO ~ Decreto n' 1.692/2020' - 
PMM, que declara sltua.Çao de flm"gênqia no Mu"íclpio de 
Macap'à para entrantamentc e r,spostas raplda!l à pandemla 
decorr.ente do Coronav,lru& (C~)VID.19). pelo prazo de 18.0 
dIas. I I' 

, CONSIDE~~NDO ~ papel do SUAS no contexto 
da Emergência em Sa(lde PúblIca de tmportêneía Nacional, 
de proteção da populaçlio em Itituação de vulnerabllidad, e . 
risco ~oclal fi no dltsen'(olvlmento de medidas para preVenir 
e mi\lgar riscos e 'agrav08 sociaIs dec;prr<tnte, d. 
alssemlnaç30 da C.ovld·19; • 

I ~O~SIDEijANOO: P~rlarla COnj"'~I~ n° 1, de 2 
de abrll de 2020, qUll DIlIpõe IIcerca da utl~l.zaçio de , . 

OA FUNDAMENTAÇAo LEGAL 
A presente contratação encontra respaldo na Lei n° 13,979 
de 2020, art. 4·E o subsldlariamente as disposições 
aplicáveis da Lei 8.686 de 1993. ." 

DA CONCLUSÃO: 
Assim !lendO, visando salvaguardar 06 Interesses da 
Adminlstraçlo Pública, em fiei' cumprimento. a Lei, a 
Secretaria opina pela contrataçlo por processo de dlsp.ensa 
de IIcltaçAo, e reconhece e ratifica, atendendo o dl&p~to no 
art, 4' e 4'·B da lei 13,9791202Q, ,prellentamos a presente 
~u8t1flc~tiya para ratificação. . 
E nOiSa Justificativa. 

Macap~·AP. 14 de Ju!ho.de. 202 

M NICA CRISTINA O:.. SILVA DIAS 
Secretárlll M,II"Iclpal de Aasl.t6ncla Social - S~MASIPMM 

Decreto nO~91J2020·PMM 

SEC~ETAR.IA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCiÃL'" 

CONTRATO N' 84/2020·SEMAS/PMM 

A PREFEITURA. MUNICIPAL DE MACA"p:Á, POR 
INTERMÉDio DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISlENCIA SOCIAL - CNPJ: 05.995 . .766/00(l1~71 E O 

.F\)NDQ' MUNICIRAL DE ASSISTêl'4CIA SQÇIAL:: CNPJ: 

~~~3:S7~~/O:7~1,-~E~T~"6, SCE~p~ 6~~0~~rol~~A~~~"''';:' 
NESTE ATO REPRESENTADA PELA SECRETÁRIA MONICA 
CRISTINA DA SIL.VA·DIAS - DECRETO N° 391/2020.PMM, 
.BRASILEIRA, RP N' 011817 E CPF N° 327.716.H2~'oO/AP E 
PELA· CQORDENAOORA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTêNCIA SOCIAL DAGMAR ;SUEL.LEN GOMES DE 
MEL.L.O . MONTEIRO '- DECItETO N" •• 1l3/2020,PMM, 
BRASILEIRA, RG N° 360 •• 94·AP EICPF N° 875.829.372.87, 
NESTE:ATO DESIGNADA COMO LOCATÁRIA~,~:A SR." 
MARIA LUIZA BASTOS OE ARAUJO, RG ~o' E CPF N' 
066.169.332-91 NESTE ATO De~IGNADA LOCADORA, 
RE;SIDE~TE E OOMICILIAOO NA AVENIDA PBÉSIOENTE 
VARGAS, N° 1778, BAIRRO: CENTRAL, CIDADE: ·MACAI?Á. 
AP. TENDO EM VISTA O QUE COPiSTA NO PRQ,CESSO N° 
41.01;000.Q41/2020 - FMAS/SeMAS E O TERMO DE 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,. ÇOM 
FUN[)AMENTO NO ARTIGO 24, INCISO X, DA L",I:N' '.6&6, 
DE 1993 E, PRINCIPALMENTE A LEI N" 8.246·DE 11191, 
RES,OLVEM .CELEBRAR c PRESENTE IN~T.~UMl=NTO, 
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E AS CONOIÇOES sEGuiN'rES: 
CLÁIJSUL.ARRIMEIRA- DO. OBJETO: ... J' ';.,. 

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CQNTRATO .A 
LOCAÇ~O DE UM IMÓVEL, SjTUADO NÂ 'AVENIPA 
MEN~O~ÇA. FURTADO, N' _ 636" BAIRRO:~_gE~!.~L:!....... 

i· 

, 
I.J 
I 



##ATO EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2020 - SEMAST/PMM 

##TEX Instrumento: Contrato nº 94/2020 - SEMAS/PMM - 
Partes: Prefeitura Municipal de Macapá por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS/PMM e a 
empresa ALELO S.A, CNPJ: 04.740.876/0001-25, cujos 
representantes legais são Sr. ROBERTO RIBEIRO MIRANDA, 
inscrito no CPF de nº 410.244.191-34 e o Sr. MÁRCIO ALVES 
ALENCAR, inscrito no CPF de nº 072.003.057-90, tem como 
objeto Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de benefício de auxílio alimentação por meio de 
cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para 
pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, no prazo de 
90 (noventa) dias, Fundamentação Legal: Artigo 4~ e 4~-B da 
Lei 13.979/2020, Decreto nº 10.282/2020 e demais 
legislações aplicáveis. Valor Global: R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões). 

##DAT Macapá-AP, 28 de agosto de 2020. 
##ASS MÔNICA CRISTINA DA SILVA DIAS 

##CAR Secretária Municipal de Assistência Social-SEMAS 
Decreto nº 391/2020 - PMM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

TERMO DE CONVALlDAÇÃO DO CONTRATO N~ 94/2020-SEMAS/PMM 

A Secretária Municipal, Sr.!!. PATRíCIA LIMA FERRAZ, da Secretaria Municipal de Assistência Social - 
SEMAS/PMM, no uso de suas atribuições legais, e: 
Considerando as disposições da Lei n° 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que 
determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da administração a publicação 
resumida do instrumento ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável 
para sua eficácia, onde determina que deve ser providenciada pela Administração até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer 
que seja o seu valor, ainda que sem ônus. 
Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não possuam vícios 
insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo a direito de terceiros; 
Considerando que não se constata, no retardamento de publicação do Contrato nº 94/2020- 
SEMAS/PMM, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Município, sobre a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio alimentação por meio de 
cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na aquisição de gêneros 
alimentícios, para os beneficiá rios indicados pela contratante durante o período de situação de 
emergência de saúde pública, não causou prejuízo à administração pública; 
Considerando o disposto no art. 55 da Lei n° 9.784/99, Lei de Processo Administrativo da União, que 
autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem 
lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas efeitos 
sanáveis: 
Considerando ainda, que não foi publicado em tempo hábil no Diário Oficial da União e no Diário 
Oficial do Município, buscando sanar as pendências do processo, com a apresentação da publicação 
do mesmo fica convalidado o ato relativo a publicação do Contrato nQ 94/2020-SEMAS/PMM, sobre 
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de benefício de auxílio alimentação 
por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para pagamento na aquisição de 
gêneros alimentícios, para os beneficiá rios indicados pela contratante durante o período de situação 
de emergência de saúde pública, que segue juntamente a este ato administrativo, devendo ocorrer 
as suas respectivas publicações, na forma da Lei n° 8.666/93, convalidação está respaldada nos 
princípios da Administração Pública e na Lei Federal n° 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao 
interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei. 

Macapá, 25 de março de 2021. 

~~~~8~~ 
Patrícia Lima Ferraz . D 

Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS 
Decreto nº 013/2021- PMM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EXTRATO DO TERMO DE CONVALlDAÇÃO DO CONTRATO 
N° 94/2020-SEMAS/PMM 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL, SR,", PATRíCIA LIMA 
FERRAZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - SEMAS/PMM, NO USO DE SUAS ATRIBUiÇÕES 
LEGAIS, E: CONSIDERANDO AS DISPOSiÇÕES DA LEI N" 
8.666/93, ESPECIALMENTE SEU ARTIGO 61, PARÁGRAFO 
ÚNICO, QUE DETERMINA COMO CONDiÇÃO 
INDISPENSÁVEL PARA A EFiCÁCIA DOS CONTRATOS DA 
ADMINISTRAÇÃO A PUBLICAÇÃO RESUMIDA DO 
INSTRUMENTO OU DE SEUS ADITAMENTOS NA 
IMPRENSA OFICIAL, QUE É CONDiÇÃO INDISPENSÁVEL 
PARA SUA EFiCÁCIA, ONDE DETERMINA QUE DEVE SER 
PROVIDENCIADA PELA ADMINISTRAÇÃO ATÉ O QUINTO 
DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE AO DE SUA ASSINATURA, 
PARA OCORRER NO PRAZO DE VINTE DIAS DAQUELA 
DATA, QUALQUER QUE SEJA O SEU VALOR, AINDA QUE 
SEM ÔNUS. CONSIDERANDO O PODER-DEVER DA 
ADMINISTRAÇÃO DE CONVALIDAR OS ATOS QUE NÃO 
POSSUAM víCIOS INSANÁVEIS, COMO OS DE OBJETO, 
MOTIVO E FINALIDADE, NEM MESMO PREJuízo A 
DIREITO DE TERCEIROS; CONSIDERANDO QUE NÃO SE 
CONSTATA, NO RETARDAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO 
CONTRATO N° 94/2020-SEMAS/PMM, NO DIÁRIO OFICIAL 
DA UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNiCíPIO, SOBRE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE BENEFíCIO DE AuxíLiO 
ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM 
CHIP ElOU TARJA MAGNÉTICA, PARA PAGAMENTO NA 
AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, PARA OS 
BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CONTRATANTE 
DURANTE O PERíODO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
DE SAÚDE ~ÚBLlCA) NÃO CAUSOU PREJuízo À 
ADMINISTRAÇAO PUBLICA; CONSIDERANDO O 
DISPOSTO NO ART. 55 DA LEI N" 9.784/99, LEI DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DA UNIÃO, QUE AUTORIZA 
A CONVALlDAÇÃO, PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, DE 
ATOS EM QUE SE EVIDENCIE NÃO ACARRETAREM 
LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO NEM PREjuízo A 
TERCEIROS, NOS QUAIS SEJAM CONSTATADOS APENAS 
EFEITOS SANÁVEIS: CONSIDERANDO AINDA, QUE NÃO 
FOI PUBLICADO EM TEMPO HÁBIL NO DIÁRIO OFICIAL 
DA UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNiCíPIO, 
BUSCANDO SANAR AS PENDÊNCIAS DO PROCESSO, 
COM A APRESENTAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO MESMO 
FICA CONVALIDADO O ATO RELATIVO A PUBLICAÇÃO 
DO CONTRA TO N° 94/2020-SEMAS/PMM, SOBRE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE BENEFíCIO DE AuxíLiO 
ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM 
CHIP ElOU TARJA MAGNÉTICA, PARA PAGAMENTO NA 
AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, PARA OS 
BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CONTRATANTE 
DURANTE O PERíODO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
DE SAÚDE PÚBLICA, QUE SEGUE JUNTAMENTE A ESTE 
ATO ADMINISTRATIVO, DEVENDO OCORRER AS SUAS 
RESPECTIVAS PUBLlCAÇÔES, NA FORMA DA LEI N" 
8.666/93, CONVALlDAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NOS 
PRINCíPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NA LEI 
FEDERAL N° 9,784/99, VISTO QUE NÃO SE VERIFICA 
LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO NEM PREJuízo A 
TERCEIROS, SENDO O víCIO SANÁVEL NA FORMA DA 
LEI. 

Secretária Municipal de Ass s ê cia Social 
Decreto nO 013/2021/PMM 

CONTRATANTE 



##ATO EXTRATO DO TERMO DE CONVALlDACÃO DO 
CONTRATO Nº 94/2020-SEMAS/PMM 

##TEX A Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Considerando as disposições da Lei nº 8666/93, seu artigo 61 
parágrafo uruco: Considerando o poder-dever da 
Administração de convalidar os atos que não possuam vícios 
insanáveis: Considerando que não se constata, no 
retardamento de publicação do Contrato nº 94/2020- 
SEMAS/PMM, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do 
Município, sobre a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de benefício de auxílio alimentação por 
meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, 
para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, para 
os beneficiá rios indicados pela contratante durante o período 
de situação de emergência de saúde pública; Considerando o 
disposto no art. 55 da Lei nº 9.784/99; fica convalidado o 
respectivo ato, visto que não se verifica lesão ao interesse 
público nem prejuízo a terceiros. 

#DAT Macapá, 25 de março de 2021. 
#ASS Patrícia Lima Ferraz 

#CAR Secretária Municipal de Assistência Social 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

155N 1677-7069 

AO CONTRATO N' 2/2020 - 5EMAG/PMM 
Processo n' 38.01.045/2019, PE n' 073/2019 5EGOV/PMM. Beneficiários: Municipio de 
Macapá, através da Secretaria Municipal de Agricultura, como contratante e a empresa: 
VSS Comercio e Serviço LTDA • ME, como contratada. Financiadores; Governo Federal, 
Ministério da Defesa • MO e Prefeitura Municipal de Macapá, Convênio nli 
843240/2017. Finalidade: alterar a cláusula segunda - visando PRORROGAR O PRAZO DE 
VIGÊNCIA POR MAI5 180 (cento e oitenta) dias nos termo do art. 57, § 1', incisos li, 
da lei n' 8.666/93 e suas alterações, podendo ocorrer novas prorrogações. Fundamento 
Legal: artigos 73 a 76, da lei n' 8.666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇOES. Valor: R$47.631,OO 
(Quarenta e sete mil seiscentos e trinta e um reais). 

l' TERMO DE AOITlVO AO CONTRATO N' 2/2020 - SEMAG/PMM 
Processo n· 38.01.045/2019, PE n' 073/2019 5EGOV/PMM. Beneficiários: Municipio de 
Macapá, através da Secretaria Municipal de Agricultura, como contratante e a empresa: 
VSS Comercio e Serviço lTOA - ME, como contratada. Financladores: Governo Federal, 
Ministério da Defesa . MO e Prefeitura Municipal de Macapá, Convênio nO 
g43240/2017. Finalidade: alterar a cláusula segunda - visando PRORROGAR O PRAZO DE 
VIG~NCIA POR MAIS 180 (cento e oitenta) dias nos termo do art. 57, § 1', incisos li, 
da lei n2 8.666/93 e suas alterações, podendo ocorrer novas prorrogações. Fundamento 
Legal: artigos 73 a 76, da lei n. 8.666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇOES. Valor: R$47.631,00 
(quarenta e sete mil seiscentos e trinta e um reais). 

EXTRATO DE CONTRATO N' 94/2020 - SEMAS/PMM 

Contrato nO 94/2020 SEMAST/PMM. A Prefeitura Municipal de Macapá por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS/PMM e a empresa ALELO S.A, CNPJ 
04.740.876/0001-25. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE 
8ENEFlcIO DE AuxiLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP EIOU 
TARJA MAGN~TICA, para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios, no prazo de 90 
(noventa) dias. Fundamentação legal: artigo 41 e 41-8 da lei 13.979/2020, Decreto n2 
10.282/2020 e demais legislações aplicáveiS. Valor Global: R$15.000.ooo,00 (quinze 
milhões). 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

N'. 008/2021 - SEMSA/PMM 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'. 004/2021 - SCC/SEGOV/PMM 
PROCESSO n", 0519/2021/SEMSA: Objeto: Registro dos Preços resultantes das negociações 
oriundas do Pregão Eletrônico SRP N2 004/2021 - SCC/2021/PMM, com objetivo de 
Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
solução informatizada de sistema de gestão de unidade assistencial, com utilização de 
equipamentos técnicos operacionais em comodato, suporte técnico, manutenção 
preventiva e corretiva, implantação e treinamento, para atender as necessidades da 
Policlínica Dr. Papaléo Paes, conforme quantidades e especificações constantes no Termo 
Referência - ANEXO I do Edital do Pregão Eletrõnico N' 004/2021-SCC/SEGOV/PMM e seus 
anexo" proposta de preço, e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 008/2021-SEMSA/PMM. Foi 
registrado o objeto no lote em favor da empresa que segue: EMPRESA E LOTE 
REGISTRATRO: D. A. DA SILVA BRAGA JUNIOR SERVICOS DE REPARAÇÃO EM 
COMPUTADORES EIRELI - EPP, CNPJ n' 29.856.228/0001-60, LOTE ÚNICO, Valor Total de R$ 
12.815.225,28 (Doze milhões oitocentos e quinze mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte 
e oito centavos). 
A Ata nQ 008/2021-SEMSA de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 
do cumprimento dos requisitos de publicidade oficial. Fundamento legal: lei 8.666/1993, 
Lei 10.520/2002 e Decreto 7.892/2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 2/2021-CPL/PMMZ 

Processo: 28012021-SEMDS/PMMZ; Pregão Elelrônico SRP N2. 003/2021 - CPUPMMZ. 
Objeto: Registro de Preço para eventual Contratação de Pessoa Jurídica para o 
Fornecimento de Cesta Básica, visando atender as necessidades do Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social-PMMZ. Empresa vencedora: R F BOSQUE COMERCIO E SERViÇOS 
EIRELI, CNPJ: 30.172.331/0001-70, para o lote único R$ 1.150.000,00. Data da assinatura: 
25/03/2021; Vigência da Ata: 25/03/2021 a 24/03/2022. 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Ni 1/2021-CPL/PMMZ 

Processo: 21012021-CPL/PMMZ; Pregão Eletrônico SRP N'. 001/2021 - CPL/PMMZ. Objeto: 
Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de 
Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum e S-10) e derivados {Lubrificantes e Graxa}, 
visando atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais deste Municfpio. 
Empresa vencedora: J. R. P. LACERDA EPP, CNPJ: 07.126.271/0001-37, para os lotes: Lote 
01 com valor global de R$ 7.642.000,00: lote 02 R$ 165.980,00. Data da assinatura: 
15/03/2021; Vigência da Ata: 15/03/2021 a 14/03/2022. 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO elETRÔNICO SRP N. 2/z021-PMMZ 

O Municfpio de Amapá/AP, torna público que foi revogado o pregão eletrônico 
n' 001/2020-CEL/SEMOB/PMA, que foi realizado no dia 17/03/2021, à, 09hOOmin, por erro 
no valor dos itens muito acima do de mercado. 

Mazagão-AP, 17 de março de 2021. 
LUIZ ROSSELlNE SOARES B. JUNIOR 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 2/2021-PMMZ 

O Município de Mazagão/AP, torna Público que realizará o presente Pregão, 

do Tipo Menor Preço Por Lote, regido pelo Sistema de Registro de Preços. Cujo objeto 

é a Eventual Ccntratação de Pessoa Jurfdica para a Aqulslção Computadores Notebook 

e Oesktop e, visando atender as necessidades do Secretaria Municipal de 

Administração-PMMZ, a realização do Pregão será no dia 09/04/2021, às 10hOOmin 

horas (horáriO de Brasüia), no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

Mazagão, 25 de março de 2021. 

LUIZ ROS5ELlNE SOARES B. JUNIOR 

Pregoeiro 

Eue do,umento pode ser verlfludo no endereço eletr6nlco 
http://_.ln.IOv.br/autentlcldade.html. pelo ,ódilO 05302011031600139 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ElETRÔNICO SRP N' 53/2020 - CPL/PM 

O Coordenador da Central Municipal de licitações da Prefe .FrJ:ij!,-,~~~~~.....,._ 
Sr. Rafael Maurício Ferreira Neri, no uso de suas atribuições que Ihes s cO,.Qftrl~as por lei 
e considerando os critérios legais da legislação pertinentes e observand o1ijOQeau",o",s",d~o~..:._~ 
artigos 38, Inciso VII e 43, inciso VI, da Lei n' B.666/93 e da lei 10.52 2002, reso v , 
respectivamente HOMOLOGAR o resultado do Pregào Eletrônico 5RP n 53/2020- 
CPUPM5, conforme as descrições abaixo: Registro de Preços para futura e 
contrataç3io de empresa especializada no ramo de alimentaç3io, para fornecimento 
diariamente de REFEIÇOES PRONTAS, para atender as necessidades do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - 5AMU/SEMSA/PMS .. Conforme informações disponlveis 
no Sistema de licitações-e ID 2 847708. 

Santana-AP, 2S de março de 2021. 
RAFAEL MAURICIO FERREIRA NERI 

AVISO DE SUSPENSÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2021-CPL/CL/PGM/PMS 

Processo Administrativo n' 10448/2020-PMS 
O Munidpio de Santana torna público aos interessados do certame público que 

tem como objeto a centratação de Pessoa Jurídica Para Executar A Implantação de Rede 
Elétrica Com Instalação de Iluminação Pública No Município de Santana-AP, que, em 
virtude da publicação do Decreto Municipal n' 1.118/2021-PMS, fica SUSPENSA, por prazo 
indeterminado, a realização de abertura da licitação designada para ocorrer no dia 
29/03/2021, às 10h:00m. O retorno da licitação será devidamente publicado junto à 
imprensa oficial. 

Santana-AP, 25 de março de 2021 
MARCOS SENA DA SILVA 

Presidente da CPL/CL/PGM/pMS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
EXTRATO DE CONTRATOS 

Pregão Eletrônico n' 10/2020 - PMPG. N' Proce55o: 2007.01657.2020. Objeto: Aquisição de 
EqUipamentos/Material Permanente para o Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande-AP, 
através de Emenda Parlamentar, de acordo com o Termo de Referência anexo I do edita I 
e propostas das empresas vencedoras, Vigência: Viculada a garantia dos equipamentos de 
12 meses, a partir da entrega. 
contrato FORNECEDORES PROPOSTA 

138.515,06 
VA R 

lS4.459,3S 

32 OLIMAQ COM~RCIO E SERViÇOS 11844.616000/1190- 
I ~~R~~~ 4;6/~;_nEPP CNPJ N' 01/MS 

7.850,00 

1.380,00 

33 C E S ARAUJO CNPJ N' 11844.616000/1190- 
124.603.073/0001-36 01/MS 

57.900,96 

34 K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS 11844.616000/1190- 
EIRELI EPP EPP CNPJ N' 01/MS 
121q7 04110001_01 

950,00 

74.838,86 

3S MUNOIMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ 11844.616000/1190- 
1 N' 05.580.442/0001-78 02/MS 

36 BARBOSA E BAlA - EPP - CNPJ N' I m~~616000/1190- 
127.091.160/0001-76 

37 
1 i4.6~3.oi3/0~;~~iO 

CNPJ N' 1 ~~J~~616000/1190- 

38 K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS 11844.616000/1190- 

EI~~~\.04lg~'_~3 EPP 
CNPJ N' 02/MS 

39 I ~'U~~~~~~4~?r:6;~':R LTDA - CNPJ I ~!~~i616000/1177- 
40 BARBOSA E BAlA - EPP - CNPJ N' 11B44.616000/1177- 

27.091.260/0001-76 I04/MS 
41 OLIMAQ COM~RCIO E SERViÇOS 11844.616000/1177- 

~~R~~17 4;6/~66i_72EPP 
CNPJ N' 04/MS 

42 C E S ARAUJO CNPJ N' • 6!J~~616000/1177- 
24.603.07310001-36 

43 SEVENTEC TECNOLOGIA E 11844.616000/1177- 
6~F~8~~~~7too;:r~A-EPP 

CNPJ N' 04/MS 

44 ~.U~~~~~.~4~Z6J~~AR LTDA - CNPJ ~~~~~616000/1180- 

4S I ~~~~OS,~ ,~n!~~~6 - EPP - CNPJ N' m~~616000/1180- 

46 OLlMAQ COM~RCIO E SERViÇOS 11844.616000/1180- 

I ~~R~;~ 4;6/~66i_72EPP 
CNPJ N' 06/MS 

47 
1 ~4.6~3.oi3/0~Rt~iO 

CNPJ N' ~~~~i616000/1180- 

48 K.C.R.5. COMERCIO EQUIPAMENTOS 11844.616000/1180- 

1 ~~R~~1l.0411~~1_Õ3 EPP 
CNPJ N' 06/M5 

49 SEVENTEC TECNOLOGIA E 11844.616000/1180- 
INFORMATICA LTDA-EPP CNPJ N' 06/MS 

108.784.976/0001-04 

18.789,99 

980,00 

83.599,97 

69.939,72 

62.035,48 

7.110,00 

2.210,00 

86.603,29 

640.579,24 

83.066,93 

51.429,95 

25.399,98 

16.600,00 

51 MUNDIMED HOSPITALAR LTOA - CNPJ 11844.616000/1200- 
N' 0' ,"0.441/ooot-7R loq/M, 

174.791,70 

50 G P VE20NO EIRELI CNPJ N' 11844.616000/1180- 
I so 77R 749L0001,25 106, M' 

29.790,00 

52 440.617,68 

53 OllMAQ COM~RCIO E SERViÇOS 11844.61600011200- 

! ~~R~;17.4i6/~66i_72EPP CNPJ N' 09/MS 

3.240,00 

54 

28.619,92 

55 K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS 11844.616000/1200- 
~i~~11.041g60H3 EPP CNPJ N' 09/MS 

56 SEVENTEC TECNOLOGIA E 11844.616000/1200- 
6~F~8~~~~70~oi:~A-EPP CNPJ N' 09/MS 

472.067,71 

57 

58 MUNDIMED HOSPITALAR LTOA - CNPJ 11844.616000/1200- 
N' 05.580.442/0001-78 04/M5 

136.697,40 

33.240,00 

28.160,00 

239 Documento ilSsinado dlglttllmente conforme MP ni 2.200-2 de 24/08/2001, 
que Institui a lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP·Brull. 
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PREFEITURA DE MACAP 
AntOnio Paulo d. Ollv.Jr. Furlan 

Prefeito de Wlacapã 

Mônica Penha Ferrelr. ~ias 
Vlce-PrefeHo(o) de Macopá 

Pedro Paulo di Silva costa 
Secretario Municipal cc Gabineto CI'IIU . Interino e cumulettvamente 

Jaz'.' Cord.,lro da Silva Costa 
; Comancm:,?/'a ~d. <:'V", M.u~~c,p~'~e. M.~a.p .• - G,CMM 

SECRETARIOS 

Jo.' furla" Neto 
Secrelárlo Municipal de Governo - SEGOV , , 

R.y ••• C.dana Furlan 
Socreta/ia Mun. de MobllizaçAo e P.8rtJcipaçAo Popular •. SMMPP;'· 

Jolo Hlnrlqut Rodrlgutl Plmentol 
Stcretárlo Mun. de At:llcul.~o In.tijucional - SEMAI l' . .. 

, ~,Ru.nn~ Barroso Lima 
Secretári.a Municipal d ÇomunlcoçêQ Social 1 • i •.••• t.. ~_ .•. " 
! ,Jo,o Carlol C.lago Alvar.nga 
, Secretário lA""iclp.' de Ga.tao 

1" ,'j ~ " ; " "~ '. 
-..,Padro Paulo d, Silva Coata 
Secretarlq "',unlclga) do F!J)anç~s : 

oc· •• j" ;_,~~ " '~~~ J~ 
I"~ 

Fernlndl Paul. "lcAntara de Velg'. Cabra' ':t:I,;;;,; 
Secretária ~un. d. Planejamento, 'O~ÇMmento e rle .. da InformayAo 

Edl.llon de Souza Silva 
se~e(arlo J.I",:,'clp,.! d\ l~uCII~5' • S~MED 

, p.trlcla Lima Ferraz. 
Saaetarla Municipal do Asals,t6ncia Social· SEMAS 

R.lmundo Azev.do Costa Juntar 
Secre!irto ~unicl~.' ~~ AD.rle~It~~ • SEMAG 

. K.rl.n. Agul,r Lamb.rg 
, Secr.ta/i. MU,nlcipal à. Saúd~. - SEMSA 

Otavio Augulto Magalhae. d. Fonseca 
Secreta/io Munjclpal der9,bra, T In'ra, ~rtl~~ • SEMOB 

J •• n Patrlk F.rl',' da Silva ~;;I 
. Secret •.•. Ie IApniclpal d. Z.'a~ori. Urbana· SEMZUR ~, 

, 1 ~ R.f •• 1 Mantn.1 r.lx.lr. ' 
~ecr.t'rlô-! •• un. de;H.8bltaçAo e or~enamento Urbano - SEMHç>~ 

~l ';... 4 'JOI. ell •• RI)glmontl . ;~~~~ 
i'. Secreta/io ~.pecl.' d.'llumlnaçAo Pública - 'SEMIP . '. i' 

" ~ R,lmundo Aman.ji. Amor •• 
Secrttario Municipal dt Meio ""'bltnle, 00', Sust. e Postur~ Urtlana ! ') .1.. ~ .• 

'Em_nu.1 Jo., Pimenta' S.nt •• Mootelro 
.. Secr6ta!!o Munl~pal do Tr.balho: Do •• nv. Econ,: .~lnovaçAo 

Gonç.lo Glllr.n Pinheiro Sorg •• 
, S~táriO ~unlCipal d. o""ros Humanos· SMDH 
: ._ ~Rllmundo do~ S.nto. L.9P •• Filho 

Dlfetor Presidente d .Inatituto da Planejam,ota, Orçamento. Taçncr 
~ .; loola pa Infor!naç.q~ . ',' ' 

,. " 'I SI~IO GU.d~S TU":.'···' " 
. "~~rocurapor Gera' do Municlpio ,~. PROGEM 

~' .. Jlnu"',. Nogu.lr. Rodrlgu.& ' 
'Correge~ora Geral do Municlplo • CORGEM 

1, ~Erl'ndll VI.lr •. Plmtntt' 
Sect9tárl. Municipal da Transpar!ncla a Controladorla 

'v, 

M.ria Carolina Mont.lro dt Alm,lda 
Presldenl. do Instituto Municipal de PolHlca PromoçAo d. 

Igual~I~. Racial· Improlr 

Marcelo do Oliveira do NlIclin.nto 
Oirotor-Prolldonlo di Funq~çao Bloparque da AmozOnl. 

Alaln Crlstoph. F.çanha U.d,lros 
Diretor Presidente Interino da Fundação Municipal de Cultura de 

Mae.pá • FUMCULT . 
\ . 

-. ,F.r.nel.cA. . ..e.nlçlll·Ponl' •• Ntto.. ' .. ~ •. ,,- 
Olrelor Presidente do InltituJo Municipal ao Turismo, ~ 

MACAPrUR ,. 

.OIRE RES. p~" E~PRESAS 
.~'t~' ':"1- ~ ~, ~ ! I' . 

.• t__ '. 
Sandro d.~S uu Garel. 

Oi;.;~r pr~.'donto. da MacapaPrev 
i Juracy' S.r~ Jud Noto 

O''Flfra preSld} di EMOE~UR 
'" .,J_,·Marclllo bitnlfla Farralr. , 

Diretor Preside • da CTMac' , 

~: "'''''.,,:,., • ....."...._, "" .• ~~ '. ) •. >" ..••• -'~I>, 

O D,O,M, poderá" ser encontr~o na Divido de Imprensa 
Ofiel;!!. do Munlclpio, COOrdenadfria de Logistlca da Seér. etaria 
MUniCipal de GeStlio·PMM. , . ~: • , 

Iv ··,t*l~· 

• ,REMESSAS'PFMATÉ~ . 
As matérias a ser~~ publicada~~o Diário Oficial do Municlpio, 
somente serão aceitas se ~resentadllS das 5,g. uintes 
medidas: 8 em de largura para 2 colunas, '17 em .da'laigura 
para 1 coluna no. caso de bal ços •. tabela~ e,Qlladr.0s. 

,,,,, REC...A ÇOES { 
Deverão ser dlri~idas~ l1C?r es ito{ ao GAB da' Secreiaria 
Municipal de GestãolPMM, a~. (oi o) dia~ ap6s.a,R.;~JJ~ção 

.":' , . 
,. 
;: 

" .~ 
} 
" i. 

I 
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Fica r.aclndldo o contrat~. a partir da data d. 
aaalnatura d.at. tanno de, r •••• IMo. para que . '1 
produz8 •• u. ef.lto. Jurldlco. • I •• al •• 

. p •••• ndo a t.r .flcácla ap6. publlcaçAo. 
confonna o disposto no .rtlllo 1H, t 1° d. L.I 
8.866/93. Assinam o pres.nt. tanno. em 4 
(quatro) vias de Igual teor e forma. P,'Ira um s6 
feltOj·.m pr ••• nva ",a t,s,t.munhas,abalxo. 

( SEMAS ..' );. 
"=-=:::::=,;;:::::;:=:;;;:::;;::;:;:===:;:::;::==;;;~"~'1 - ' . 
'SECRETARIÁ MUNiCIPAÍCDÊ-6S~IST~NCIA SÕCIAL . r=; 

EXTRA TO DO TERMQ O~ CONVAL.iCAÇÁOPO CONTRAT,O -: . 
. N", ~Q20.,se.~ASJP,MM '< •. '. ,.' 

. ~ER~iRWf..2~~:~rf~h~,~~~i_ l:~~~::r~~~ i 
, SOCIAL - SEMASIPM"" NO .UIlO OE-8UAS AT~IBUIÇOES :. 

, LEGAIS, E: CONSIDeRANDO. lia DISPOSICOES. DA LEI N' . 
. . 8.888/93, ESPECIALMENTE'SEU ÁRTIGO 61. PARÁGRAF.CL: ' 

ÚNICO, QUE.' DE,TERMINA' ,. COMO~ .. ::CONDIÇ,(O, .: 
INDISPENSÁVEL PARA A !õF.Ié;ACIA. DOS CONTRATOS DA: • o', 
ADMINISTfYl9ÂO. ,A ":, PUB~AÇ,..O RESUMIDA . DO'· 
INSTRUMENT.Q· ... ou. . 'SEUS' ,.' 

) ( MACAPA':TUR 

pDIJ:rAAIAH"~Z1,~.MAI!A~R , 
';- - ---oesiiiia,ã" cõiri@~-p~r.m~n~i1j~· ., 

De . - UdtaÇ~o do - In,stltuto 
M,u,n!C!I?a).;, .' d., ,,TÜ{l~'ll0 s 

~ .1M~ATYJL~; .,,~, ,,<,Qytrl$ 
.proVldêndas.!' ,"; ., "J ;' •. 

C),DhW'''''~'!!qljnj_' """içl~,de,,TlI~ 
I. NACAPAT\lR"no,~;~.,~1rt!~~!lU',IIl'JT''''!,~~ '3 

. ,";iIo)QCI!I:r·~E~j:""." <. .".., '. 
"It,~S,QI.VE:' ",-:.,'j .. , ".,,",,_ ">,,., 
, 'AiO' DESlGtwfi COnIlnao p..mã"'ta dÜJcitaÇAO do 
, iin_ ·Munlcipal de. turismo - IlACAPATuR, bom I 

'hicllCII de'~'. J!!I8ar 01 Pf,~!Uà~ •• ~ 
'~~'ÇI __ ~~. bomposla pelos segulntn 
'seNidoril; 1 i.,; i5,. ; ,',1 

c 


