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Cumprimentando-o cordialmente, a Central de Licitações e Contratos do
Estado do Amapá - CLC vem por meio do presente expediente PRESTAR OS
ESCLARECIMENTOS solicitados por esta Promotoria de Justiça da Defesa do Patrimônio
Público, em resposta ao ofício n. 0000421/2019, relativo à Recomendação n 0000005/2019-

PRODEMAP.

Preliminarmente, venho justificar a impossibilidade de atender o prazo de 30
(trinta) dias estabelecidos para o envio das informações, tendo em vista a abrangência da
matéria abordada, que exigiu uma pesquisa um detalhamento minucioso, com maior
abordagem técnica, razão pela qual peço vênia para apresentá-las neste momento, conforme

segue:

De início, é importante destacar que o processo de centralização das compras
governamentais e dos procedimentos licitatórios da Administração Pública Direta e Indireta
do Estado do Amapá é uma medida de gestão e racionalização dos gastos públicos, que inclui
o gerenciamento integral do processo, desde a identificação das necessidades internas,
escolha do objeto mais adequado, além do planejamento e controle do resultado. Portanto, a
mudança traz novos paradigmas na organização administrativa e se insere em uma política de
governo para aumento da eficiência, qualidade, controle e eficácia dos gastos públicos.

A criação desse novo modelo de centralização representa uma verdadeira
reforma administrativa estadual, escolha que vem sendo implementada pelo Chefe do
Executivo em conjunto com os demais órgãos, com fulcro na lei e nas suas competências

Senhor Promotor,
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1 Lei Complementar n. 0089, de 01 de julho de 2015

Art. 29 - A Central de Licitações e Contratos (CLC), órgão de execução programática da Procuradoria Geral
do Estado, tem por objetivo estabelecer normas básicas necessárias à integração e à sistematização das
licitações, bem como, centralizar a execução dos procedimentos licitatórios em todas as suas modalidades,
exceto leilão, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Amapá, visando à
uniformização e à padronização dos termos de referências, projetos básicos, editais, cartas-convites, planilhas
de custos e procedimentos, conferindo maior celeridade, segurança, transparência, controle, eficiência e
eficácia nas aquisições públicas, (redação dada pela Lei Complementar n 0109, de 10.01.2018)

Todos os regulamentos e portarias citados estão disponíveis no https://compras.portal.ap.gov.br/
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privativas previstas no art. 119, incisos VIII e XXV da Constituição Estadual, em simetria à
regra da Constituição Federal.

Com base na escolha deste novo modelo de organização administrativa para as
<$ cpntfataçõçs, públicas, a LC n. 0089/20151 criou a Central de Licitações e Contratos do
^ Êfetadó Jjp^Amapá - CLC na estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado do

Amapá, conferindo-lhe  a  atribuição precípua  de  centralizar  a execução dos
procedimentos licitatórios em todas as suas modalidades, exceto leilão, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Amapá.

No entanto, é primordial destacar que a Procuradoria Geral do Estado -
PGE/AP não é órgão independente e nem mesmo autônomo, segundo a clássica classificação
administrativa dos órgãos públicos. Na verdade, a PGE/AP se enquadra como órgão
estratégico de execução, responsável pelo assessoramento interdisciplinar e pela
execução das políticas de gestão pública, conforme art. 11 da Lei estadual n. 0811, de
20 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a Organização do Poder Executivo do Estado do
Amapá, o seu modelo de gestão.

Com base nessas premissas iniciais, passo a esclarecer as medidas adotadas em
prol da centralização das licitações:

1 Passo - Dos regulamentos para fiel execução da lei

O processo de centralização das licitações trazido pela LC n. 0089/2015
iniciou com a edição das normas básicas necessárias à integração e sistematização das
licitações, na forma de decretos regulamentares do Chefe do Executivo do Estado do Amapá,
com base no poder normativo estatuído no art. 119, VIII da CE. Passo a listar os decretos2,

que criaram as condições iniciais para o início da reforma administrativa:

a)Decreto estadual n. 3182, de 02/09/2016, que regulamentou o Sistema de
Registro de Preços no Amapá, prevendo a competência da CLC para
centralização das compras via SRP;

b)Decreto estadual n. 3184, de 02/09/2016, que regulamentou a Central de
Licitações e Contratos CLC e suas competências;

c)Decreto estadual n. 3313, de 15/07/2016, que implantou o Sistema
Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, sistema que possibilita a
gestão centralizada das atividades administrativas de todos os órgãos e
entidades estaduais;

Como se trata de uma mudança de grande impacto administrativo, por
envolver aproximadamente 60 (sessenta) órgãos e entidades, nos mais distintos seguimentos e
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Decreto n 3184/2016
Art. 21. Os trabalhos relativos à Central de Licitações e Contratos concentrarão, inicialmente, apenas as demandas dos
órgãos que compõem o projeto piloto, a saber: Secretaria de Estado da Administração - SEAD; Polícia Militar do Amapá -
PMAP; Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP e Procuradoria-Geral do Estado - PGE.
Parágrafo Único. Conforme cronograma a ser estabelecido pela Procuradoria-Geral do Estado, por meio de portaria,
será absorvida, gradativamente, pela Central de Licitações e Contratos, a demanda dos demais órgãos e/ou ent
Administração Direta e Indireta.

especialidades, envolvendo aspectos técnicos e orçamentários a serem considerados, o
processo de centralização das compras governamentais é medida de política
macroeconômica e não pode ser implantado de forma imediata e automática, sob o risco
de ocasionar grave prejuízo ao interesse público, já que a partir da integração do
órgão/entidade na CLC, ficam vedadas as licitações fora da CLC.

Desta forma, os decretos estaduais n.s 3184/2016 e 3313/2016 previram
expressamente, respectivamente, nos art. 21, parágrafo único e art.5, 1, que a
centralização de todas as licitações, no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta do Estado do Amapá, seria realizada mediante a integração gradativa dos
órgãos/entidades3, em prol da segurança, transparência, controle, eficiência e eficácia nos

procedimentos.

2 Passo - Do planejamento administrativo

A escolha pela integração gradativa dos órgãos e entidades se fundamenta na
necessidade de realizar o adequado planejamento da medida, notadamente, pelos seguintes
fatores:

1.Necessidade  de  realizar  o  levantamento adequado das  demandas
específicas de cada órgão/entidade, em razão do envolvimento de áreas de

especialidades  distintas  e das  múltiplas  especificidades  de algumas
contratações (ex: obras e serviços de engenharia, área de saúde, tecnologia
da informação, segurança pública, etc);

2.Necessidade de possuir no quadro de apoio da CLC profissionais com a
formação em áreas técnicas distintas a fim de assegurar maior segurança e
um melhor acompanhamento dos certames, por comissões e responsáveis
com maior capacidade técnica, sem que isso gere desfalque desses
profissionais em seus órgãos de origem;

3.Necessidade de realizar prévia capacitação e treinamento dos servidores
dos órgãos e entidades estaduais para operar o sistema SIGA, com apoio
técnico e operacional;

4.Necessidade de realizar o adequado planejamento das licitações, criando
calendário de licitações para atender as demandas comuns dos órgãos
integrados e, paralelamente, realizar um cronograma de licitações para as
necessidades específicas de alguns órgãos;

5.Necessidade de melhor organização interna para atender o aumento dos
processos licitatórios na CLC, com a inclusão do elevado número de
órgãos/entidades a serem atendidos e suas diferentes especialidades;

A primeira fase do projeto de centralização foi prevista no art. 21, caput do
Decreto n.3184/2016, que estabeleceu um projeto piloto, com a participação de 04 (quatro)
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órgãos: PGE, SEAD, PMAP e PRODAP. Na ocasião, optou-se pela realização de licitações
para bens e serviços comuns, na modalidade pregão, sem abranger as modalidades de maior
complexidade técnica, que envolve a área de obras e serviços de engenharia.

Vale acrescentar que além de realizar as licitações, a CLC também passou a
realizar as cotações eletrônicas (coleta pública de propostas), especificamente para os
casos das contratações diretas previstas no art. 24, incisos II (pequeno valor) e IV
(emergencial) da Lei n. 8.666/93, a fim de conferir maior transparência e publicidade para
tais contratações, conforme decretos que regulamentam os pregões eletrônicos.

Posteriormente, numa segunda fase, os demais órgãos/entidades foram
sendo integrados gradativamente, iniciando com a integração dos órgãos que compõem a
Administração Direta do Estado, conforme o cronograma definido na Portaria n.
248/2016/CLC/PGE (anexo), com pelo menos dois órgãos por mês, cuja ordem cronológica
levou em consideração a estrutura de cada órgão, a complexidade e especificidade das
demandas de cada um, o que ocorreu ao longo de 2017.

Dando continuidade ao cronograma, a Portaria n 177/2018-PGE incluiu
outros órgãos e algumas autarquias, mas previu o adiamento da integração das 04 (quatro)
maiores Secretarias estaduais: Secretarias de Estado da Saúde, da Educação, da
Infraestrutura e do Transporte, em virtude do impacto causado com a inclusão das demandas
oriundas desses órgãos.

Especificamente em relação à SESA, SEINF e SETRAP, o art. 2o da
Portaria n 177/2018-PGE estabeleceu a integração das mesmas de forma parcial, em razão
da insuficiência técnica-operacional na estrutura da CLC para abranger algumas necessidades
do órgão estadual de saúde e quanto à realização das obras de engenharia, por se tratarem de
demandas muito específicas e especializadas e de alta complexidade técnica.

Assim, a SESA, SEINF e SETRAP integraram a CLC para encaminhamento
das demandas de bens e serviços comuns, processadas através do Sistema de Registro de
Preço. Nos demais casos essas Secretarias continuam a promover as licitações internamente,
sem a participação da CLC.

Quadro Atual de Órgãos Integrados na CLC

Atualmente, a CLC tem processado integralmente as demandas de 30 (trinta)
órgãos e entidades estaduais. São eles:

1.Procuradoria-Geral do Estado - PGE

2.Polícia Militar do Estado do Amapá - PMAP

3.Secretaria de Administração do Estado - SEAD

4.Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP

5.Gabinete do Governador de Estado — GABGOV

6.Controladoria-Geral do Estado - CGE

7.Secretaria Extraordinária de Políticas para Mulheres - SEPM

8.Defensoria Pública Geral do Estado do Amapá - DEFENAP

9.Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC

10.Corpo de Bombeiros Militar do Amapá - CBMAP
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4 Decreto n 3.188, de 17/08/2018.
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11.Polícia Técnico-Científica - POLITEC

12.Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS

13.Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública - SEJUSP

14.Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia - SETEC

15.Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

16.Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural - SDR

17.Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM

18.Vice-Govemadoria do Estado do Amapá.

19.Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

20.Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA

21.Secretaria de Estado da Cultura - SECULT

22.Secretaria de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL

23.Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo - SETE

24.Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

25.Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN

26.Secretaria de Estado da Educação - SEED

27.Instituto de Desenvolvimento do Amapá - RURAP

28.Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial - IMAP

29.Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá -

DIAGRO
30.Agência de Pesca do Estado do Amapá - PESCAP

Medidas preparatórias vara a inte^ração total da SESA

Vale dizer que a CLC já vem planejando a integração total da SESA e para
suprir questões de ordem técnica incitou a criação da Câmara Técnica Permanente de
Farmácia e Terapêutica no âmbito do Estado4, com o propósito de padronizar os itens para

uso em saúde, que se compõe por diversos profissionais e especialidades na área da saúde, de
maneira a permitir a realização de licitações pela CLC com maior segurança na indicação e
especificação dos bens e serviços na área de saúde e transparência nas diversas
especialidades.

Isso ocorre porque as contratações na área de saúde devem observar normas e
regras técnicas muito específicas, invocando a participação de especialistas nas mais diversas
áreas da saúde, por exemplo, quando se trata de medicamentos, os profissionais além de
técnicos, devem fazer um paralelo das aquisições com a Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais - RENAME. Já em relação a equipamentos e materiais, a compra deve ser
especificada para atender não apenas a SESA, mas outros órgãos que também utilizam vários
itens, por exemplo: Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Esporte e Lazer, etc.
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6 Idem.

Como não é possível dispor desses profissionais na CLC, a fim de não gerar
déficit nos órgãos, o trabalho de padronização requer um prazo razoável, que não é
compatível com as demandas urgentes atendidas na SESA, razão pela qual a CLC não pode
absorver todas as contratações da SESA de imediato.

Adianto que já se encontram em andamento na CLC, algumas licitações
decorrentes das listas de itens padronizadas pela Câmara Técnica Permanente de
Farmácia e Terapêutica no âmbito do Estado.

Medidas preparatórias para a integração total da SEINF e SETRAP

No que se refere às obras, ainda em 2019, a CLC se propôs a capacitar sua
equipe, bem como reforçá-la com o apoio técnico especializado a fim de proceder à análise
técnica e realização das demandas específicas relacionadas a obras e serviços de engenharia,
regidas pela Lei n. 8.666/93, a fim de abranger as demandas de concorrência, tomada de
preço e convite advindas da SEINF e SETRAP.

Para tanto, a CLC deu início a realização de licitações de obras, no mês de
abril do ano corrente, com a missão de realizar 17 (dezessete) licitações de tomadas de preços
e concorrências, todas na área da segurança pública, com apoio de engenheiros e arquitetos
lotados na SEJUSP.

Atualmente as licitações de obras se encontram em andamento. Após a
finalização das mesmas, o próximo passo será realizar o levantamento das demandas de obras
da SEINF e SETRAP para realizar o planejamento da inclusão total, o que vai demandar
ajustes nas equipes de trabalho.

Cronograma de licitações e inte^ração de novas autarquias

Cumprindo suas competências, a CLC, em conjunto com o Gabinete da PGE,
publicou, em fevereiro do corrente ano, a Portaria Conjunta n. 002/2019 GAB/PGE5, na

qual prevê um cronograma de licitações com demandas comuns para o ano de 2019, medida
de planejamento interno que visa organizar a participação dos órgãos e fomentar a
participação dos fornecedores locais.

Para permitir a participação de novas entidades ainda não integradas à CLC,
em abril, estabeleceu-se a possibilidade de todas as entidades participarem nos procedimentos
de Sistema de Registro de Preços (SRP) destinados a aquisição de bens ou a contratação de
serviços comuns, conforme regras constantes na Portaria Conjunta n 005/2019-
GAB/CLC/PGE6.

A medida foi adotada a fim de assegurar a imediata centralização das
licitações de objetos comuns abrangendo todas as entidades estaduais, prestigiando as
diretrizes do Decreto estadual n. 0001/2019, que instituiu medidas de controle e
qualificação de gastos do Poder Executivo estadual, bem como o que prevê a
Recomendação n. 000005/2019-PRODEMAP.

Não obstante, em relação às demandas específicas das autarquias, não
abrangidas pelo cronograma de 2019, as entidades não integradas à CLC continuarão a
promover a instrução do processo com suas próprias equipes, a fim de não gerar atrasos e
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demora nas contratações de cada entidade e nem comprometer o planejamento das licitações
em andamento na CLC no ano em curso.

A total integração das autarquias deverá observar um novo cronograma,
conforme regra do 2, do art. 2o, da Portaria Conjunta n 005/2019-GAB/CLC/PGE, pois tal
dispositivo traz a exigência para as autarquias informarem suas demandas específicas. Essa
medida é essencial e visa permitir o levantamento das demandas e necessidades de cada
entidade que ainda não foi integrada, mas que deverão fazer parte do planejamento de 2020.

Ademais, as autarquias estaduais ainda que não integradas na Central, sempre
que quiserem, podem utilizar as Atas de Registro de Preços gerenciadas pela CLC, na
condição de adesão (carona), medida estimulada pela CLC.

De toda forma, a CLC pretende estabelecer, a partir do primeiro semestre de
2020, o segundo cronograma de integração, com a previsão de treinamento e capacitação
sucessiva das demais entidades da Administração Indireta estadual, quais sejam:

1.Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá - AGENCIA
AMAPÁ

2.Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amapá - ARSAP

3.Centro de Reabilitação do Amapá - CREAP

4.Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

5.Escola de Administração Pública - EAP

6.Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá - FCRIA

7.Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amapá  -

TUMUCUMAQUE
8.Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá - IAPEN

9.Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON

10.Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP

11.Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá - IPEM

12.Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -

IEPA
13.Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF

14.Junta Comercial do Amapá - JUCAP

15.Rádio Difusora de Macapá - RDM

16.Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão - SIAC SUPERFÁCIL

17.Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS

18.Universidade do Estado do Amapá - UEAP

Assim, resta evidente que a Central de Licitações e Contratos está se
empenhando em dar continuidade ao processo de integração de todos os órgãos e entidades
da Administração estadual, buscando dentre outros objetivos, alcançar maior eficiência e
eficácia nas aquisições e contratações públicas de todos os órgãos e entidades que compõem
Poder Executivo Estadual. Por isso, o processo tem ocorrido de forma planejada e
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7 Art. 173. (...)

1 A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;
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gradativa, em cumprimento aos decretos regulamentares (Decreto n. 3184/2016, art. 21,
parágrafo único e Decreto n. 3313/2016, art.5, 1).

Das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

Vale esclarecer que, muito embora o projeto de centralização abranja a
Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Amapá, a legislação previu exceções,
posto que nem todas as entidades que compõem a Administração Indireta estão obrigadas a
cumprir as regras da Lei n. 8.666/93, diante ressalva constitucional para as empresas
públicas e sociedades de economia mista (Art. 173, 1, CF)7.

Assim, com a promulgação da Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública - EP, da sociedade de economia mista - SEM e de suas
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as
estatais não utilizam mais as regras previstas na Lei 8.666/93, ou seja, a nova lei previu
um regime de contratação diferenciado, dada a sua natureza jurídica de pessoa jurídica
de direito privado.

Nesse contexto, nos termos dos regulamentos estaduais, conforme
expressamente dispõe o art. Io,  2o do Decreto n 3.184, de 02/07/2016 (regulamento da
CLC) e o art. 5o, 2 do Decreto estadual n. 3313, de 15/07/2016 (regulamento do
SIGA), a obrigatoriedade de integração na CLC não recai sobre as Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista, tais como CEA, CAESA, AFAP e GASAP, sendo-lhes
facultada a utilização do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA.

Portanto, nesse aspecto a Recomendação da PRODEMAP não é adequada,
pois a imediata integração das empresas públicas e das sociedades de economia mista na CLC
exigiria uma grande adequação nos padrões licitatórios, para operar também no regime
próprio das estatais regidos pela Lei 13.303/2016 o que, ao menos durante o processo de sua
implantação, não se mostra viável.

Conclusão

A partir das informações prestadas, é incontestável que a centralização dos
procedimentos licitatórios do Estado do Amapá é ato complexo, cujas fases de execução e
competências para sua realização encontram-se bem delimitadas e em pleno andamento.

Considerando que a implementação da reforma administrativa em questão deve
ocorrer de forma gradativa e planejada, as informações aqui prestadas demonstram que no
âmbito de sua competência, a PGE, por intermédio da CLC, tem adotado todas as medidas
cabíveis e necessárias para dar fiel cumprimento aos normativos regulamentadores do
processo de centralização das licitações.

Para tanto, há diversas ações já adotadas e outras em curso, a saber: expedição
de portarias, revisão dos decretos, realização de planejamento, capacitação de servidores,
identificação de falhas e de deficiências técnicas a serem superadas, inclusive, encontra-se em
estudo a remodelagem do sistema de compras, a fim de buscar maior qualidade e
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transparência e uma melhor integração entre os sistemas estaduais de controle orçamentário e
financeiro do estado do Amapá (SIPLAG, SATE, etc).

A proposta do novo sistema está em fase de aprovação junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no programa PROFISCO II AP, que envolve as
Secretarias da Fazenda, Administração, Planejamento e PGE (SEFAZ, SEAD, SEPLAN e
PGE), que buscam integrar seus sistemas em prol da melhoria de qualidade no controle e nos
gastos públicos.

Assim, em que pese os obstáculos técnicos e práticos enfrentados no processo
de centralização, diante do aqui exposto, não há inércia ou omissão por parte da PGE/CLC na
implementação da centralização da execução dos procedimentos licitatórios estaduais, mas
tão somente adoção de medida indispensáveis ao seu implemento gradativo, com qualidade e

segurança.

Outrossim, pela própria natureza do projeto, a medida não pode ser executada
pela PGE isoladamente, mas deve respeito às decisões de gestão do chefe do Poder Executivo
estadual, e precisa contar com a participação integral dos órgãos e entidades envolvidos.

De todo modo, a edição da Recomendação n 0000005/2019-PRODEMAP é
de enorme valia no processo de implementação da reforma administrativa para centralização
das licitações, sendo recebida como prova do acerto na decisão administrativa de centralizar
as compras públicas e da confiança no trabalho que vem sendo desempenhado pela CLC,

Por isso, cumprindo-nos expressar votos de agradecimento pelo
reconhecimento e valorização deste projeto de Estado, especialmente no que s refere à
recomendação aos órgãos e entidades integradas para que se abstenham de realizar
licitações fora da CLC.

Contudo, quanto às entidades que ainda não foram integradas, não há
irregularidade nas licitações realizadas fora da CLC, também não há irregularidade
nas licitações específica da SESA, SEINF e SETRAP, conforme informações aqui
apresentadas, porque não é irregular que a integração gradativa dos órgãos e entidades
estaduais. Portanto, neste particular aspecto, a Recomendação da PRODEMAP merece ser
revista, já há aspectos técnicos e gerenciais que impedem a centralização integral imediata.

Por fim, não é demais reforçar que a PGE/CLC vem promovendo o fiel
cumprimento da lei, respeitando o dever de planejamento e a organização e hierarquia interna
da Administração Pública, em consonância com os princípios constitucionais da eficiência,
que regem as decisões da Administração Pública.

Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e elevada
consideração.

Atenciosamente^/ )



Av. Antônio Coelho de Carvalho, n 396 - Centro
CEP: 68.900-015-Macapá/AP   TEL: (096) 3131-2840.

E-mail: clc.coordoeral@poe.ap.oov.br
10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


