PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE MEDIDAS SANITÁRIAS
EDITAL DA CONCORRÊNCIA 006/2020-SEGOV/PMM

Processo n.º: 02.58.01.072/2019-SEMIP/PMM
Objeto: 02.58.01.072/2019 – SEMIP/PMM, cujo objeto é a CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A
INSTALAÇÃO,
A
RECUPERAÇÃO,
A
MODERNIZAÇÃO,
O
MELHORAMENTO, A EFICIENTIZAÇÃO, A EXPANSÃO, A OPERAÇÃO E A
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO vem comunicar aos
interessados a adoção de regras sanitárias necessárias à segura e adequada
condução dos atos previstos no EDITAL e respectivo ANEXO 9 –
CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO, em atenção à excepcionalidade da situação
de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e visando garantir a proteção
da integridade de todos, em observância à regulamentação estadual e
municipal vigentes no município de Macapá, bem como o regramento e demais
recomendações divulgados pelo Ministério da Saúde.

Com o intuito de garantir a prática de todos os atos necessários à
consecução da SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA, considerando as
limitações de espaço e as recomendações emanadas pelas autoridades
sanitárias competentes, será assegurado o acesso ao recinto a, no máximo, 3
(três) pessoas por PROPONENTE, seja esta individual ou CONSÓRCIO,
quantidade esta que representa a totalidade dos presentes em nome da
PROPONENTE e de sua PARTICIPANTE CREDENCIADA.
Somente será autorizada a entrada de público geral, imprensa e
demais interessados após a entrada das pessoas acima mencionadas,
respeitadas as limitações de espaço.
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O acesso ao público será autorizado após o ingresso das referidas
pessoas pré-credenciadas, em havendo disponibilidade para tanto, em ordem
de chegada.
Para garantir a total e irrestrita publicidade da SESSÃO PÚBLICA
DA CONCORRÊNCIA, todos os atos serão gravados, a partir do horário
determinado para o seu início, conforme o ANEXO 9 – CRONOGRAMA DA
LICITAÇÃO, e posteriormente disponibilizados no Canal oficial da Prefeitura de
Macapá

no

YouTube

através

do

endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCrf2x34PmZpfGDxwfsUwiZw.
É fortemente recomendado o não comparecimento à sessão de
quaisquer pessoas que integrem os grupos de risco para o COVID-19.
É obrigatória a utilização de máscara conforme dispõe o Decreto
Municipal nº. 3.248/2020 de 29 de setembro de 2020.
A Comissão de Licitação disponibilizará álcool em gel à 70º a todos
os presentes.
Será feito o registro de todos os presentes ainda na entrada do
auditório, onde deverá constar nome completo, endereço e telefone o qual
ficará em posse da Comissão de Licitação por 45 (quarenta e cinco dias),
conforme dispõe o item 18.1.11.8 do Anexo II do Decreto Municipal nº.
3.248/2020.
Com o intuito de manter o distanciamento seguro, os presentes
deverão permanecer sentados nos locais previamente designados com
espaçamento de 1 (um) assento, evitando o deslocamento durante a sessão.
Para todos os efeitos, recomenda-se o comparecimento somente
das pessoas estritamente necessárias à consecução da prática dos atos
previstos em EDITAL.
É vedado o acesso de pessoas sintomáticas, assim consideradas
aquelas que apresentarem tosse, febre ou outros sintomas, conforme
recomendação do Ministério da Saúde.
Será aferida a temperatura de todas as pessoas no momento do
credenciamento in loco, sendo consideradas em estado febril aquelas que
apresentarem temperatura igual ou superior a 37,8ºC.

Página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Todos os presentes deverão respeitar o distanciamento seguro
indicado nos locais determinados e evitar tocar olhos e boca, bem como o
compartilhamento de objetos.
Dúvidas adicionais poderão ser esclarecidas junto à COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO via cplpsegov@gmail.com, bem como por
telefone em (96) 99970-4942.

Macapá-AP, 01/10/2020.

Enaile Lopes dos Santos Vieira
Presidente de Comissão de Licitação
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