
Dispõe sobre as atividades da Central de

Licitações e Contratos-CLC/PGE e dá

cumprimento a Portaria Conjunta n2

003/2020-PGE, que trata das medidas

de prevenção ao contágio pelo Novo

'Coronavírus (COVID-19), no âmbito da

PGE.

A PROCURADORA CHEFE DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, no uso das

atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE,

Art. 12 - Estabelecer durante o período em que perdurar a situação de emergência

afeta ao Novo Coronavírus (COVID-19), as seguintes diretrizes no âmbito da Central de

Licitações e Contratos-CLC/PGE:

I - Fixação de número mínimo de colaboradores em serviço presencial nas

Coordenadorias e Subcoordenadorias na CLC/PGE, mediante regime de escala de revezamento

semanal:

a)Gestão Operacional - l(um)

b)Análise de Processos-l(um)

c)Coordenadoria de Padronização- l(um)

d)Coordenadoria de Sistema de Registro de Preços - 4(quatro)

e)Coordenadoria de Licitação - Conforme Cronograma de Licitações

f)Coordenadoria de Controle Interno - Conforme demanda de Processos
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g)Coordenadoria de Catálogo de Materiais - l(um)

h)Coordenadoria de TI - l(um) Intermediário - Manhã e Tarde

i)SubCoordenadoria de Precificação - 2(dois)

j)SubCoordenadoria de Cotação Eletrônica- l(um) manhã e l(um)Tarde

k)Secretaria - 2(dois) manhã e l(um) tarde

I)Cadastro de Fornecedores-* Atendimento eletrônico e telefônico

Parágrafo Único - Os Pregoeiros responsáveis por Licitações agendadas ou em

andamento deverão realizar o expediente cumprindo o cronograma de pregões estabelecidos

pela Coordenadoria de Licitação. Os demais pregoeiros atuarão, em regime de teletrabalho,

apoiando o trabalho de exame e instrução dos Termos de Referência oriundos da

Coordenadoria de Sistema de Registro Preços-SRP, bem como da Cotação Eletrônica, quando se

tratar de dispensas de licitação do Art. 24, IV da 8.666/93.

Art. 22 - Autorizar os servidores que possuam mais de 60 (sessenta) anos de idade,

gestantes, portadores de doenças crônicas, diabetes, imunodeprimidos, ou que apresentem

qualquer quadro de saúde definido pelo Ministério da Saúde como Grupo de Risco para fins

desta Portaria, a realizarem suas atividades no sistema de Teletrabalho.

Art. 32-0 horário de funcionamento da CLC será das 08 às 12 horas para os servidores

presentes na setorial, com exceção da Secretaria e demais setores que, pelo volume de

trabalho, necessitem funcionar no turno da tarde, das 12 às 16 horas.

Parágrafo Único - A Coordenadoria de TI trabalhará em horário intermediário das 09

às 15 horas.

Art. 42 - No prazo da portaria os atendimentos realizados pela CLC aos órgãos e

entidades da Administração Pública, bem como aos fornecedores, dar-se-ão por meio de uso de

tecnologia da informação e de comunicação.

Parágrafo Único - Excepcionalmente, nos casos em que for imprescindível e urgente, o

atendimento será presencial, no horário de o atendimento da Procuradoria Geral do Estado,

das 08 às 12 horas, mediante prévia comunicação junto à Gestão da CLC.

Art. 52 - Ficam suspensas, de forma presencial, as seguintes atividades:

a) Treinamentos realizados pela Coordenadoria de TI aos usuários do SIGA,

permanecendo o acompanhamento e atendimento por meio eletrônico, bem como a consulta

aos manuais e tramites operacionais da CLC disponíveis no site: www.compras.portal.ap.gov.br.
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b)Os  deslocamentos de servidores  para  realizar  Pesquisas de Preços com

fornecedores locais, realizadas pela SubCoordenadoria de Precificação, sem prejuízo da

pesquisa por meio eletrônico e telefônico, bem como as cotações colhidas pela ferramenta

Painel e Banco de Preços.

c)O cadastramento de fornecedores na setorial, permanecendo o cadastro dos

mesmos via atendimento eletrônico e telefônico, das 08 às 18 horas, bem como o

cadastramentonosite:https://siga.ap.fiov.br/auto-

cadastro/#/preusuario?uri=http:%2F%2Fwww.sifia.ap.gov.br%2Fefomecedor%2F&produto=efo

rnecedor&facebook=false&tipo=EXTERNO.

Art. 62 - Fica autorizado o acesso aos dados que se encontram nas pastas da CLC/PGE,

via compartilhamento na nuvem ou em pen-drives e a carga física de documentos e processos

administrativos aos servidores enquadrados no regime de teletrabalho, devidamente registrada

pela secretaria da CLC/PGE, em livro de protocolo específico para estas remessas.

Art. 72 - A SubCoordenadoria de Cotação Eletrônica deverá realizar, prioritariamente, a

instrução dos processos de dispensas enquadradas no Inciso IV do Art. 24 da lei 8.666/93 -

Dispensas Emergenciais.

Art. 82 - Todos os servidores que estiverem em regime de teletrabalho deverão

exercer suas atividades em caráter de sobreaviso, podendo ser acionados a qualquer momento.

Parágrafo Único - Os servidores que não atenderem às determinações dispostas no

"caput", bem como nesta portaria, estarão sujeitos às sanções previstas em seu respectivo

regime jurídico.

Dê ciência. Cumpra-se. Publique-se.

Macapá, 18 de Março de 2020.




