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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
SEPN - Quadra 514, Bloco E, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70760-545

Telefone: (61) 2029-6500, - h�p://www.antaq.gov.br
  

O�cio-Circular nº 5/2020/SGE-ANTAQ
 
 
 

Assunto:         Portaria nº 80/2020-DG/ANTAQ, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo coronavírus (COVID-19) na Antaq.

Referência:     (Caso responda este O�cio-Circular, indicar expressamente o Processo nº
50300.005559/2020-71.)

  

                         Prezados Senhores e Senhoras,

  

1. Trata-se da publicação da Portaria nº 80/2020-DG/ANTAQ (SEI nº 0998740) no Diário
Oficial da União, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
coronavírus (COVID-19) na Agência Nacional dos Transportes Aquaviários - Antaq. A respeito,
comunicamos que:

1.1. Ficam suspensos os prazos processuais, no período de 21/03/2020 a
31/04/2020, podendo a suspensão ser prorrogada por determinação da Diretoria Colegiada,
considerando a situação epidemiológica, excetuando-se os prazos contratuais e aqueles
decorrentes dos certames licitatórios em andamento no âmbito desta Agência Reguladora.

1.2. Durante a suspensão dos prazos processuais, o pe�cionamento eletrônico do
Sistema Eletrônico de Informações - SEI da Antaq, de que trata a Resolução Norma�va nº 37-
ANTAQ (SEI nº 0866365), que regulamenta o credenciamento de usuário externo, o
pe�cionamento e in�mação eletrônicos, em vigor desde 24 de setembro de 2019, será
aplicado a todos os �pos de processos correntes da Antaq, tendo como obje�vo abarcar
aqueles ainda não disponibilizados para pe�cionar no ambiente de Usuário Externo do SEI-
Antaq e proporcionar que as comunicações entre a Antaq, Poder Público, regulados e
sociedade ocorram de forma digital, diminuindo-se a exposição ao agente infeccioso.

1.3. Excepcionalmente, para aqueles ainda não credenciados como Usuário Externo
do SEI-Antaq, a documentação para fins de credenciamento de que trata o art. 8º
da Resolução Norma�va nº 37-ANTAQ deverá ser encaminhada somente de forma eletrônica,
em formato PDF, JPEG, JPG ou PNG, ao e-mail cgd@antaq.gov.br, com o assunto
"Credenciamento de Usuário Externo", dispensados reconhecimento de firma no Termo de
Concordância e Veracidade e auten�cação de cópias de documento válido de iden�ficação
com foto, CPF e demais anexos eventualmente encaminhados.

1.4. Observa-se que o disposto na Portaria ora comento abrange processo novo ou
já existente. Em se tratando de processo novo, caso o �po de processo rela�vo ao pleito não
esteja especificado em listagem, deve ser selecionado o �po "Gestão da Informação:
Pe�cionamento Novo a Classificar".

http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-n%C2%B0-37.pdf
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-n%C2%B0-37.pdf
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Anexos: I - PORTARIA Nº 80/2020-DG/ANTAQ (SEI nº 0998740).
II - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 37-ANTAQ (SEI nº 0866365).

1.5. Ademais, o pe�cionamento em suporte �sico não será recebido nos protocolos
da sede da Agência, de suas Unidades Regionais e Postos Avançados.

2. Prosseguindo-se, estão disponíveis nos serviços do SEI no portal eletrônico da Antaq, por
meio do link <h�p://portal.antaq.gov.br/index.php/sei-sistema-eletronico-de-informacoes/>, Manual de
Acesso para Usuários Externos e Vídeos Explica�vos sobre Pe�cionamento/In�mação Eletrônicos.

3. Por fim, segue anexo a íntegra da Portaria nº 80/2020-DG/ANTAQ (SEI nº 0998740) de que
trata o presente expediente, bem como da Resolução Norma�va nº 37-ANTAQ.

  

  

 

Atenciosamente,

JOELMA MARIA COSTA BARBOSA

Secretária-Geral 

 

Documento assinado eletronicamente por Joelma Maria Costa Barbosa, Secretária-Geral, em
20/03/2020, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/, informando o
código verificador 0999275 e o código CRC 67A965E6.

Referência: Processo nº 50300.005559/2020-71 SEI nº 0999275
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