
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ 

PORTARIA Nº. 008/2020-FAPEAP 
A Diretora-Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá – FAPEAP 

(Fundação Tumucumaque), nomeada pelo Decreto de n° 5866, de 31 de dezembro de 2015 e, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XII, do Artigo 11, da Lei n° 1438, de 31 de dezembro de 2009, 
instruída através do decreto 3903 de setembro de 2010;  

- Considerando a CLÁUSULA DÉCIMA – DA ETAPA, da Chamada Pública no 001/2020, Art. 10.
Todas as propostas/projetos serão avaliadas em uma única etapa, seguindo sempre os critérios de avaliação 
previstos no cronograma de atividades, sendo essa etapa de caráter estritamente eliminatória e  

- A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO.
RESOLVE:
Art. 1º - Divulgar o Resultado Final da Chamada Pública No 001/2020/FAPEAP -     Soluções 

Tecnológicas voltadas a Mitigação dos Danos Causados à População Amapaense pela Pandemia do 
Coronavírus (covid-19). 

Class.  Nome Projeto Nota Resultado 

1º 
Adolfo Francesco de 

Oliveira Colares 

Plataforma de comunicação entre 
comerciantes de batedeiras de açaí 
e o mercado consumidor local 
através de um aplicativo para 
dispositivos móveis 

91,00 Aprovado 

2º Alyne Cristina Sodré Lima Do Campo 89,00 

Desclassificado pela 
existência de outra 
ferramenta que está 
sendo desenvolvida no 
mercado, perdendo o 
caráter inovador da 
proposta, cláusula 
décima segunda, II. 

3º Julio Furtado 
Plataforma de vendas digital para os 

artesãos 
84,00 

Desclassificado por 
envolver transações de 
compra e venda de 
produtos, fugindo do 
objeto do programa e da 
política pública do 
governo, cláusula 
décima nona da 
chamada pública. 

4º 
Daniele Ramos Guedes 

Plataforma digital gratuita: quem tem 
fome tem pressa 81,00 

Desclassificado por 
envolver transações de 
compra e venda de 
produtos, fugindo do 
objeto do programa e da 
política pública do 
governo, cláusula 
décima nona da 
chamada pública. 

5º 
Lucas Silva da Trindade Plataforma de gerações de canais de 

vendas para empresas e ganhos de 
renda extra para pessoas 

80,00 

Desclassificado por 
envolver transações de 
compra e venda de 
produtos, fugindo do 
objeto do programa e da 
política pública do 
governo, cláusula 
décima nona da 
chamada pública. 
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6º 
Roni Mayer Lomba 

Reage Amapá: Desafios presentes 
para o contexto de pandemia Covid-19 78,00 

Desclassificado por 
envolver transações de 
compra e venda de 
produtos, fugindo do 
objeto do programa e da 
política pública do 
governo, cláusula 
décima nona da 
chamada pública. 

7º Patrícia Araújo de Oliveira Aplicativo Catálogo Delivery 75,00 

Desclassificado por 
envolver transações de 
compra e venda de 
produtos, fugindo do 
objeto do programa e da 
política pública do 
governo, cláusula 
décima nona da 
chamada pública. 

8º Jamily Guedes Gestão e mkt em Saúde 71,00 

Desclassificado por 
envolver transações de 
compra e venda de 
produtos, fugindo do 
objeto do programa e da 
política pública do 
governo, cláusula 
décima nona da
chamada pública.

9º 
Felipe Augusto Carvalho 

da Silva de Sá 
APP Volta Amapá 70,00 

Desclassificado por 
envolver transações de 
compra e venda de 
produtos, fugindo do 
objeto do programa e da 
política pública do 
governo, cláusula 
décima nona da 
chamada pública. 

Art. 2o – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua assinatura; 
Art. 3o – Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Diretora Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amapá. 
               Macapá, 08 de abril de 2020. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA NO ESTADO DO AMAPÁ 
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NOTA TÉCNICA 001/2020-FAPEAP 

PROCESSO nº. 250.203.026/2020 

ASSUNTO: Revogação parcial do ato administrativo praticado pela portaria 006/2020 – 
Divulgação do resultado preliminar das propostas aprovadas na chamada pública nº. 
001/2020. 

1. INTRODUÇÃO

No dia 30 de abril de 2020, foi dado publicidade de todos os atos administrativos 
praticados pelo comitê avaliativo composto por técnicos da FAPEAP e do PRODAP das 
propostas submetidas a chamada pública nº. 001/2020, por meio da portaria nº. 006/2020-
FAPEAP. 

No dia 2 de maio de 2020, o terceiro colocado interpôs recurso administrativo, 
pedindo a desclassificação do segundo colocado, por justificar o que segue: 

“Venho expor que já existe uma iniciativa chamada DoQuintal, notem inclusive semelhança no 
nome, que tem como objetivo estabelecer uma plataforma para que produtores rurais e cooperativas 
possam vender seus produtos durante a pandemia de Covid-19.” 

“A segunda proposta não tem caráter inovador, requisito este previsto na chamada pública, 
logo a desclassificação da mesma é essencial para evita a duplicidade de fomento pelo próprio Estado 
do Amapá” 

“A plataforma conta com o apoio de diversos órgão (UNIFAP, SETEC, RURAP, SEBRAE, SDR) 
e já está em avançado estado de desenvolvimento, em processo de cadastramento da base da dados 
para o uso do público-alvo. Ou seja, uma plataforma já pronta para uso, sem custo algum para o 
Governo do Estado e sociedade civil, podendo este recurso ser aproveitado para outras propostas 
verdadeiramente inéditas” 

Diante das razoes recursais, o comitê gestor entendeu que a proposta apresentada 
era viável por ser uma ferramenta diferente da já existente no mercado local. E assim foi 
publicado o resultado preliminar das propostas aprovadas na chamada pública nº. 001/2020, 
recebendo o referido recurso em parte para corrigir apenas a nota do segundo colocado, 
sem interferir na classificação. 

Contudo, no dia 5 de maio de 2020, foi oficializado junto a FAPEAP pelo Secretário 
de Ciência e Tecnologia do Estado,  Sr. Rafael Pontes, um documento demonstrando que 
realmente existe uma plataforma já pronta e disponível para toda sociedade amapaense, 
em especial aos produtores rurais, de forma gratuita que poderá mitigar os danos Causados 
à População Amapaense pela Pandemia do Coronavírus (covid-19). 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

 O exercício da autotutela é um direito de todo e qualquer gestor público, uma vez 
que os princípios administrativos são regras basilares para a segurança jurídica de todos os 
atos praticados. 

A autotutela administrativa é, realmente, um poder-dever que o ordenamento jurídico 
confere à administração pública mediante o qual ela controla os seus próprios atos, sem 
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necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. E na oportunidade o gestor verifica todos 
os aspectos dos atos administrativos que são editados - tanto a legalidade quanto o mérito 
administrativo (conveniência e oportunidade do ato) -, podendo resultar, dessa verificação: 
anulação, revogação, cassação, convalidação, confirmação da legalidade ou da 
conveniência do ato etc. 

Aqui não estamos falando de legalidade, pois o ato praticado é válido e perfeito a 
surtir efeitos para a própria administração, quanto para terceiros. No entanto, estamos se 
referindo a análise do mérito administrativo do ato, que perpassa além da legalidade e leva 
até o controle de oportunidade e conveniência 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o exposto, e após a confirmação pelo comitê avaliativo das 
informações repassadas pelo Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, por 
meio do ofício nº 250101.0008.1418.0045/2020, aos gestores da FAPEAP e do PRODAP, 
sendo que este último é o órgão descentralizador do recurso financeiro, resolvem revogar 
em parte a portaria nº. 006/2020, classificando apenas o primeiro colocado e 
desclassificando os demais, uma vez que as outras propostas não atendem os objetivos e 
condições da chamada pública nº. 001/2020. 

 
E nada mais havendo o comitê avaliativo deu por encerrada a presente nota técnica. 
 

       Macapá/AP, 06 de maio de 2020 
 

 
 
 

_______________________________ 
José Lutiano Costa da Silva 

Diretor Presidente do PRODAP 
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