
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENGIA SOCIAL
SAO FRANCISCO CONDE

EXERCtCtO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO NO í075

lte de Recursos: Transferência de Recursos do - FN

DATA: Ogl10l2020

oRÇAMENTÁRrO

Credoí: 939 URANIA MARIA DOS SANTOS - TIÉ

Órgâo: 3í - SECRETARIA MUNICIPAL oE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

UNidAdE: 31 32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional: 08.244.00& - CHICO TRANSPARENTE

Pr(,CIOIAIiVidAdE, 6-277 . AÇÓES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE I

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00-MaterialdeConsumo

Recursos Contâ
64530

Banco
BB - í9.375-5 - S. FCO - COV|D ALr (FTR 29)

Banco
BB - í9.375-5 - S. FCO - COVTO ALt (FTR 29)

Vâlor

23./tí6,50

Valor

23./íí6,50

Rêcursos: Conta
64530
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Frltros eplicádos eo reletório

- Número do processo: O0cÉ,28U2020 ,tc r /,91 
.

Número do proc€sso:

SohcitaÉo:

Número do documento:

Requerenle:

Beneliciário:

Endereçp:

Complomenlo:

Loteamêntol

T€lefone:

E-marl:

Local da protocolzação

LocalzaÉo atual:

Org. de destino:

Protocolado poÍ:

SituaÉo:

Protocolado em:

Súmulã:

ObservaÉo

0004280t2020

1 . PAGAI\,4ENTOS

Número únlco: 727.SLU.93241

Número do protocolo: 47958

1OgEO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE -

6395 - uRÀNtA MARTA Dos sANTos-ME.

CPF/CNPJ do Íequerente

CPF/CNPJ do beneficiário

Bainoi

Condomínio: Municipro:

Celular: Fax:

Notifcâdo por: E-mail

O1O.OO1.OOO - SECRETARIA MUN,DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORÍE

OlO.OO1.OOO - SECRETARIA MUN,OE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORÍE

juciaía dos santos dantas Atualmênle com:,uciaía dos sanlos dantas

Não analisado Em trâm e: Não Pro.êdência: lntema Prioridade: Normal

25lOgl2O2O 1O:4O Píevisto para: Condl/Ído em:

SoLIcITAÇÁo DE PAGAMENTo REFERENTE Do coNTRÂTo N" 09.{/2020, OA EMPRESA URÀN|A MARIA DOS SANTOS.
ME. REFERENTE Ao FoRNEctMENTo DE AItMENTos pRtoR|TAR|AMENTE Rrcos EM pRoÍEINA PARA SEREM
REpAssADos A ASSochÇÃo pAts E AMtGos Dos ExcEpctoNAts APAE .

NOTA FISCAL : 396
VALOR R$:23.416,50.

SEC, ORIGEM §EDESE

juciara dos sanlos dantas
(Protoc.lado por)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORÍE
(Requerênte)

Sist€ma: Protocolo Fly / Usuário: iuciara.dantas ,f Relatório de Comprovante de Abênurá de Píoc€ssos

Ho,a:10:21:28
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G3310S11487700771
O9l1Ol2O20 '12:12101Emissão de comprovantesCôu

SISBB - SÍSTE}IÀ DE II{FORIIIICOES BÂNCO DO BRÂSIL

o9lLgl2020 - auToaTENDriEÍ{To - 12.42.01
4577294-577 SEGUT{DA VrÂ OOOS

COITPROVAIIÍ E DE ÍRÂIISFERENCIA
Co|,IPROVÂI{TE DE

TED - TR.AI{SFEREI{CIA ELETROiIICA DISPOí{IVEL
CLIET{TE : 5AO FRÂIICISCOCOVIDALI
aGE CIA: 4577-2 Coi{TA: 19.375-5

FITIALIDADE: 01 CRÊDITO EII COI{TA

REI{ETEI{TE : SAO F RÁt{C I ScOcOvI DÂL I
BANCO | 237 - BÂI{CO BRÁDESCO S.Â.
AGE CIA: 3563-7 - SA0 FRÁI{CI5CO DO CONDE

COflTA: 30.062-4

FAVORECIDO: URÁtlIA llÂRIA DOS SÂ,{TOS VICEI{TE
CPFlCxPl: 40.@7.8'Al0po1-26
vALoR: RS 23.4L6,s9
DEBITO Eli: g9l7g/2O29

DOCUIiEITO; 100901
ÀuTEI{TICACÂOSISBB: 3.204.387.03t.9C7.094

TransaÉo eretuada com sucesso poÍ: JA783897 MARIA DALVINA SANTOS COSTA DANTAS



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Dâta:

N. cta Ordem

Parêiâl

09t10t2020

1177

ORDEM OE PAGAMENTOItr"

5

*

F

óroão: 31

Unidade; 31.32

Funoonal. 08.244.0004

PÍojeta/Atrvdade: 6.277

Elemenio 3.3.90.30.00.00.00.00

SuFElemento: 3.3 90 30.12.00.00.00.0029

Fonte: 0029

. SECRETARIA MUNICIPA]- OE OESENVOLVIMENTO SOCIÂL E E

- FUNDO MUNICIPAL DEASSISÍÊNClÂ SOCIAL

- MA|S SOC|ÂL
. AÇÔES DE ENFRENTAÀ,IENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCÁ INÍERNACION

- Mâteriel d€ Consumo

- GÊNERo ALIMENÍIcIo. oUTRos

- TransÍeíência de Recr./rsos do - FNAS

Número do empenho

\âlor do empenho :

Valoí ânulado l

Total(A).

433

140 499,00

0,00

140 499.00

Pagamentos anleiores

Valor da ordem :

Total(B)i
Saldo(A-B):

0,00

23.416,50

0,00

23.416,50

117.082.50

çpt* CreOo.

Enderêço

C,N.PJ,:

939 URANIA IIIARIA OOS SANTOS. ME

R BATISÍA MAROUES, 11, FRENTE

40-601 -858r/0001-26

Crdade Sáo Francisco do con
lnscí.Est /ldenl.Prof '

UF: BA

!ç,

EspecficâÉo

PELÂ OESPESA EMPENHÁDA NA CONTRÂTACÃO DE EMPRESA ESPECLqLZADA PARA FORNECIMENTO DEÂIIMENTOS PRIORIÍARIÂMENTE RICOS EM
PROTEINA, PARA SEREM REPASSADOS AASSOC|ACÃO DE PA]S E AMIGOS OOS EXEPCIONAIS . APAE, PARÂ DISTRIBUIÇÃO ENTRE SEUS USUARIOS
oE ACORú COM O RECOMENDADO PELA PORTARTA N. 369 oE 29iO{/2020 CONTRATO O942o2o COM rNrCrO EM 10/09/2020 ATÉ 10/022021. NOTA
FrscAL No 396.

Font€ dê r€cursos : VincJledos Total geral 23 416.50

Fica autorizado o pagamento de 23.416,50 (ünte e trÊs mil quatroc€ntos e clezêsseis reãis e cinquenta cÊntiavos)

síi,:
O€6contosl

Total de desconlosl

Líquido â pegâr

0,00

23.,{í6,50\"
I Rec!rsos:

Contiâ Eenco

64530 BB, 19.3755 - S. FCO - COV|DALt(FTR 29)

Chequ€/Dodo

23 416,50

+{rÉÊ
O processo íor pego conÍorÍne autorizâÉo

Data: 09/1

Mená oâlvi Coste Dantas

0iretora Financ€ira

rÉ*t*



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Dâta:

N. da Oídem

Parcial

08110t2020

1177t20

AUTORIZAçÃO DE PAGAMENTO

Órgão: 31

Unidade: 3132
Funcional. 0E 2,14.0004

Pro,eto/Ativdade: 6.277

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00

Suu.Etemento: 3.3.90 30.1 2.00.00.00.0029

Fonte 0029

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL

. MAIS SOCIAL

. AÇOES oE ENFRENTAMENTo EMERGÊNcIA DE SAÚDE PÚBLIcA DE IMPoRTANCIA INTERNACIoN

- Matenal de Consumo

- GÊNERo ALIMENTIcIo - oUTRos
- Transferência de Recursos do - FNAS

NúmeÍo do empenho

Valoí do emp€nho .

Valor anulado -

Total(A):

433

140.499,00

0.00

1,í0.499,00

0,00

23.4't6,50

0,00

23.416,50

117.0E2.50

Pagamentos anteriores

Valor da ordem .

ValorAnulado

Íotal(B):
Saldo(A-B):

Credor.

Enderêço

C.N.PJ.i

939 URANIA HARIA DOS SAI{TOS - ÍíE
R BATISTA MAROUES, ,I1, FRENTE

40501 €58/000 í -26

Cdade: São Francisco do Con

lnscÍ.Esl./ldent.Proí.:

UF: BA

EspecJficáÉo:

PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADÂ PARA FORNECIMENTO DEALIMENTOS PRIORITARIA}úENTE RICOS
EM PROTEINA, PARÂ SEREM REPASSADOS AASSOCIAÇÀO OE PAIS EAMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE SEUS
USUARIOS OE ACOROO COM O RECOMENDADO PELA PORTARIA N' 369 DE 29/042020. CONTRATO O94NO2O COM INICIO EM 1O/O92O2O ATÊ
10/02n021. NOTA FTSCAL No 396.

Fonte de recuísos : Vinculados Total geral 23.4í6.50

Ficê aulorizado o pagamento de 23.416,50 (vinte e úês milquatrocenlos e dezesseis reais e cinquenta centavos)

Descontos

Total de desc4ntos

Liquido a pagar

0.00

23.416,50

Autorizo o pagamento desse proc€sso

Data: 08/'10/2020

Àolsio liveira de Souza

Secretário de Soc.ial e Esportes

1,,



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Data 08t10t2020

LrourDÂçÃo No 1í67

órgão:

Unidade:

Funcional.

Píojeto/Atividade:

Elemenlo:

SuUElemênto:

Fonte de recursos

Código reduzido:

31

31.32

08.244.0004

6 277

3.3.90.30.1 2.00 00.00.0029

33903012000000

0029 - 290

000209

- SECRETARIA MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
. MAIS SOCIAL

- AÇÔES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACI,

- GÊNERO ALIMENTICIO . OUTROS

- GÊNERO ALIMENTICIO - OUTROS

- Piso Básico Variável - PÍoteÉo Social a Cnançá e ldoso

Número do empenho

Valor do empenho :

ValorAnulado:

Total(A)l

133t20

140.499,00

0,00

1,10 499,00

0,00

23.4í6,50

0,00

23.416.50

117.082,50

Liquidâçóês Anteriores

Valor da liquidaÉo:

ValorAnulado:

Total(B):

Saldo (A- B):

Credor: 939 URAI{IA mAruA DOS SANTOS - MÉ

EMeÍeço: R BATISTA MAROUES, ll,FRENTE
C.N.PJ.: 40401-E5E/0001-26

Cidade: Sào FÍanc.isco do Con

lnscr.Est /ldent. Proí.: UF: BA

Esp€cificâÉo: 1

PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENIO DE ALIMENÍOS PRIORITARIAMENTE
RICOS EM PROTEINA, PARA SEREM REPASSÁDOS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE, PARÂ DISTRIBUIÇÃO ENTRE
SEUS USUARIOS DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELÂ PORTARIA N'369 DE 29/04/2020, CONTRATO O94/2O2O COM INICIO EM 10/09/2020 ATE
't 0/0212 021. NoTA FTSCAL M 396.

Liquidaçáo'

Fica liquidada a importância de 23.416,50 (vinte e lrês milqualroc€ntos e dezesseis reais e cinquenta centavos)

DECI-ARÂçÃO

Declaramos que os materiais íorâm recebidos e/ou serviços preslados

Dala : 08l1Ol2O2O

.ar!cô 
P V AL

ll 16r- --

A despesa íoi devidamente liquidada, podendo seÍ paga

odta . 08110t2020

Marga !J rÍa Fagu ndes
Téc. Conta bilidade /Dept:.

Êxecuçãc acntábil FMAS
Mât.5000

1



ESTADO DA BAHIA
FUNDO ilUN. ASS|STENCtASOCT4lj. SAO FRANCTSCO CONDE
Nota de Em Liquidação

C.N.P.J.: í 5.590.273r000í-7í
'lrunlcípio: São FrôncLBco do Conde

\,.,,,Data.

No da Em Liquidaçáo

Global

Processo:

020

161t20

Ôrgão:

Unidadel

Funcional:

Projelo/Atividade

Elemento:

Cód. Delalham.:

Código reduzicío:

31 . SECRETARIA MUNICIPAL DE OESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

31,32 . FUNDO MUNICIPAL DEASSISÍÊNCIA SOCIAL

08.244.0004 - MÂrS SOCTAL

6 277 . AÇÔES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA OE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÁN

3.3.90.30.12.00.00.00.0029 - GÊNERO ALTMENTíC|O . OUTROS

290 - Piso Básico Variável - ProteÉo Social a Criançi e ldoso

000209

Número do empenho

Vâlor do empenho :

Valoí Emp. Anulado-

Total (A):

433/20
't40 499.00

0.00

140.499,00

Em LiquidaÉes Ant.:

Valor da em liquidaçáo

Valor Em Liq- Anulado:

Total(B)

Saldo (A - B)

0,00

23.416,50

0,00

23.416,50

í17.082,50

Credor:

Endereço

C,N,P,J.:

939 URÂNIA XARIA DOS SAIITOS. E

R BATISTA MAROUES, 11, FRENTE

,1040í -658/0001-26

Cidade: Sáo Francisco do Con

lnscr.Est./ldent.Prof . : UF: BA

EspêcificaÉ o:

REFERE.SE A NOTA FISCAL N'396/2020

Fonle de reqJrsos: VinqJlado Totalgeral 23.,r16,50

Em Liquk aÉo :

Fica em lkluidada a imporlânqa dc 23.416,50 (únle e tês milquatroc€nlos e dezesseis reais e cinquenla cenlavos)

Fundamento legal

Modal. licilaÉo i

Contrato :

PE2-2020.1.

Pregào Eletrônic.

091t2020

10t09t2020

10t09t2020

10t09n020

Número: PE2-2020-1

Dala

Data

Data

Dec,laro para os devidos fins que o (materiaUserviço) íoi (fomecido/prestado)

Responsável

Dala | 2510912020
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRÂNCISCO CONDE
l'{ote de Empenho

Datâ:

No do êmpenho
Global

1At0st2020

+33120 ,

1J; 15.599.2731000'Í-71

clpio:3ão Francisco do Conde

ào: 31

lade: 31.32

rcionali 08.244.0004

jeto/Atividade: 6.277

mento: 3.3.90.30.12.00.00.00.002S

áigo reduzido: 000209

- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLV]MENTO SOCIAL É E

- FUNDo MUNrcrpAL DÊ AsslsrÊNclA soclAL
- MAIS SOCTAL

- AÇôEs oE ENFRENTAMENÍo EMERGÊNclA DE SAÚDE PÚBLIcA DE IMPoRTÀNclA INTERNAC

- cÊNERo ALrMÉNTíoro - ourRos

'taÉo lnicial:

plementaçôes

rulaÇóes:

tal (A) :

0,00

276.325,00

0,00

276.325,00

Empenhos anteriores

valor do empenho :

ValorAnulsdo:

Total(B):

Sâldo (A- B )

64.e99,70

140.499,00

0,00

205.498,70

70.826.30

redor 939 URÁN|A MARIA OOS SANTOS - ME

ndereço: R BATISTA i/IAROUES, í1, FRENTÉ

..N.PJ.: 4G601458/000'l-26

,anco:

Cldade: São Francisco do Con

lnscr.Est./ldent.Prof . :

Agência:

Conta Cononte:

UF: BA

Fone

Fax:

:specificaÉo: 1

,ELA DESPESA EMPENI.IADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA qSPECIALIZAOA PARA FORNECIMÉNTO DE ALiMENTOS PRIORITARIAMENTE

ircos EM pRorErNÀ, pono se*., *Eil§êXÊó§'A;êàôõiãàÃó ;àiÀiíe-Âúrcos oôs álpctorrnts - npne, PARÂ DrsrRtqurÇ49 EI'r-r!E
sEUs usuARros DE Aconoo cors o ÀÊôóúÊru-onóo ÉEr-n pónrnniA No 369 DE 29/04/2020, coNTRATo 094Í2020 coM lNlclo EM 10/09/2020

\Ít 1otoa2o21.

-6

c>Â-'

Fonle de recursos : V'lnculados Total gêral 140.499,00

Fic€ empenhada a impoÍtâncla de 140,499,00 (cento e quarenta mll quaÚocentos e noventa e nove reais)

Fundamento legal

Modal. licitaÉo :

Contrato :

PE2-2020-l

Pregão Eletrônico

094n020

Número : PE2-202G4

10t09t2020

10t09t2020

1UO9n020

Data

Dala

Data

Autorüo o empenho dessa despesa

Oata: 10/09/2020

íitiIrÍa:;,rI.: :: ::

AloÍslo Ol rs dê Souza

Essa despesa íol emp€nhâda em cÍédito próprio.

Oata: 10i09/2020

i,,1 : t

Secretário de Oeso Social e Esportes

:i. 'i.t '' .
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Associação de Pais e funigos dó6 Excepcionais de São Francisco do Condê
Oeclareção dê Utilidade Pública Fêderâl- Lei no 75, de 18rí0r01 ,1

DeclaraÉo de Utilidade Públice Esteduâl- Lei n'7.460 de 20/05199
Declaração dê Utilidade Pública Municipal- Lei n'028/98 dê 26n19a

Registro no CI{AS- Processo no 44006.0013511200142
Cadastro Nacionel dê Pêssoa Juridica no 0093í 760/000í -í2

i!

^P^r 
slo En rl(:|sro m ror.o(

São Francisco do Conde 29lO9l2O2O

Declaramos para os deüdos fins, que reoebêmos da Secretaria Munlcipal de

Desenvolvimento Social e EspoÉês o quentitativo dos alimentos listados abaixo

para distribuição e 214 (duzentos e catoze ) usuários coníonne PoÍtaria no 369,

de 29 de abril de 2020 e posteriomente estaremos êncaminhado a listagem de

comprovação de recebimento dos alimentos pêlos usuários .

Leite em pó zerc lactose - 64

Leite em pó integral,rico em ferro,zinco e vitaminas a,c,d. - í50

Cafe, torrado e moido. -214

Arroz integral - 192

Anoz parboilizado, tipo 1. 300

Feijão carioquinha - 300

Massa Alimentícia integral -

Macarrão tipo espaguete

Came bovina -214

Carne de Frango -214

Azeite de Oliva - 64

Aveia em flocos finos - 214

Sardinha -428

Lentilha - 214

Açucar Demerara -il

Açucar Cristal - 150

- 0à\se

n:" 5=.§tiJ1ffir1
Frnr9? .nCrsor:;tS[ 

- :i

;Sl$,fl!"ltffe,
g,r,u\ê .i;oOov"'

Lí it r-
r 3âo'

íre
].

di,n,tana na ilv osa

Presidente da Apae de São Francisco do Conde



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Nota de Entrada

Página:111

oatat 251o9t2020

Entrada no 9678

Data: 25109/2020 í0.'16:50 Fomecedori 50 - URÂNlA MARIA DOS SANTOS-ME

Nota Fiscál:396 - Data da Nota Fiscal: 25109n020 - 1- Nola Fiscat(Enlrada)

Estoque no 5 - ALMOXARTFADO AÇÃO SOCTAL

Centro de Custo: 610000 - ESTOOUE- ALMOXARTFADO AÇÃO SOCTAL

Aul- Fom

Código Descrição/Especifi cáÉo Un Cód/N' Lote Validade Quentidade unitário R$Ordem

1

2

3

I

6

7

I
I

í0
11

12

13

11
't5

í6

TotalR$

í197

7591

9257

9266

10956

11306

11307

11308

1í309

11310

113't 1

11312

't 1313

11314

1r3í5

Í 1316

AÇUCAR CRISTAL

CAFÉ A VACUO 25OGR

CARNE BOVINA MOíDA sOOGR

ARRROZ INTEGRAL TIPO 1 l KG

ARROZ PARBOLIZAOO, TIPO 1, 01 KG

LEITE EM PÓ O% LACTOSE 3EOGR

LEITE EM PÓ INTEGRAL.íOOGR

MÂSSA PARAFUSO INTEGRAL 5OOGR

AZEITE DE OLIVA 2OOML

FEIJÃO COMUM TP í I KG

AVEIA EM FLOCOS sOOGR

LENTILHA 5OOGR

AÇUCAR DEMERARA lKG
MACARRÂO sOOGR

SARDINHA EM CONSERVfuÓLEO DE S

FILÊ DE FRANGO CONGELADO IKG

KG

UN

UN

KG

LT

LT

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

LT

KG

150.000

214,000

21,{,000

í 92,000

300,000

61,000

150,000

61,000

64,000

300,000

2r4,000

2í4,000

,000

300,000

,r28,000

2í,í,000

3,9500

5,9000

E,9000

7.0000

4.5000

18,0000

í7,0000

8,0000

7.0000

9,5000

4.0000

8,0000

1,2000

3,5000

4,2000

17.6000

592.5000

,.262.6000

1.904,6000

1.34,í,0000

í.350,0000

1 152.0000

2.550.0000

512.0000

448.0000

2.850,0000

E56,0000

1.712.0000

26E.8000

1.050,0000

1.797,6000

3.766,,í000

23.416.5000

:1 ' A9' ;hr)
Data Responsável

t::,

- Nlai 7"7 "s
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

:SE . SECRETARIA MUNICIPAT DE DESENVOTVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

CO TROLE DE FORNECIMENTO

Nome de Empresa: URANIA MARIA DOS SANTOS - ME

Obiêto: AQUISIçÃo DE ÍoRÍ{EoME]ÍTo AUMEÍ{Tos P/ REPASSE A AssocIAçÁo PAIS € AMIGoS Dos ExcEPcIoÍ{AIs. APÂE

Modelidede: PREGÃo PRESENCTAT 002/2020 - SEDESE

Contrato ne 094/2020

Valor Global R$ 140.499,00

Secíetaria: SECRSTARIA DE DESENVOTVIMENTO SOCIAT E ESPORTE

ÍTEM

Ne

NOTA

FtscAt
NE PROGRAMA

VATOR

EMPENHADO

TIQUIDAçÃO

MÊS

TNUIDAçÃO

ATÉ O MÊS
SATDO

1 396 433 ENF.EMEG.S.P,IMPORT

140.499,00 23.4L6,50 117.082,50

TOÍAL

São Francisco do Conde, 25 de SETEMBRO de 2020

)>Auh-
ê'5c:uJ
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ESTADO DA BAHIÂ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAT E ESPORTES/SEDESE

RECIBO

Recebemos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, normatizado pela

Portaria no 369, de 29 de abril de 2020, Alimentos, prioritariamênte, rico ern

proteina pana peslxras idosas e pessoas com deÍiciência acolhidas no Serviço de

Acolhimento Insütucional e em atendimênto no Serviço de ProteÉo Social

Especial para Pessoas com Deficiência, ldosas ê ôuas Famllias adguiÍidos pelo

Pregão Eletrônico no 0212020, GontÍato n9 009{2020, Nota Fiscal no 396 -
Íomecedor Urânia aria dos Santos -ME para atender a 2ítl ( dqentos e catoJza

) usuários,

São Francisco do Conde, 2510912020

hv/a
Eliana Maria Silva Rosa

Presidente da Apae
APAE - Arsol, de Pars e
Anigos dos Excepcronars
Sáo Francisco do Conde

CIIPJ: 00 93í.76U0001-12
Rur tlo Gurujó, n"06

/'

t.

t
{I

Gurujé - CEP:13900{@ I
. rláo F rancisco oo Gonde . Qlf



.l!PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS:

Em atendimento ao disposto no artigo 23 da tei Federal ne 8.566, de 21 de Junho de

1993 e na Porteria ne 006, de 12 de Março de 2019, lavramos o presente Termo, para

etestar o recebimento dos materiais abaixo relacionados:

CREDOR OBJETO
NOTA

FrscÂt
VATOR TOTAT

URANIÂ MARIÂ DOS SANTOS
crsres gÁsrcAs

APAE 395
RS:23.416,s0

MEMBRO MATRÍCUlÁ ASSINATURÂ

ÂRTINDO RUY AMARAT C, JUNIOR 65.629 b
TILIANE SANTANA DOS SANTOS SÂLES 70.769

ALL.
CTEBERSON CAIO DOS SANTOS 55.630 ce
MARCEIÁ FERREIRA DE JESUS 65,857

São Francisco do Conde (BA)., 25 de SETEMBRO de 2020.
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DANFE
Documento AuxiliaÍ da Nota

Fiscal Eletrônica
URANIÀ MARIÂ DOS SANTOS

ME

RUA BATTSTA MÁRQUES, 1l - TRENTE - CENTRO, Sâo
Frencisco do Code, BA - CEP: 439fiX)00 - FouelFâ!: 7136512585
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA iIUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO OO CONDE

CNPJ n' í 3.830.823/000í -96

PRAçA DA INDEPENDÊNC|A, S/No - CENTRO - CEP No €.900{'OO

AUTORIZAçÂO DE FORNECIMENTO

t1

DAOOS OO FORNECEDORT

O1 .NÔME

URANIA MARIA DOS SANTOS. ME
02. ENDEREçO

RUA BATISTA MAROUES, 11 . CENTRO - SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA

40.601 .858/0001-26

04. rNscRtÇ^o EsÍAt,uÂL / MUN|CtPT - IEL CONÍATO

7í 3651-2585 71 3651-2585

.IIPO OO EMPENHO GIoà.I - MODÂIIOÁDE OÂ LrCIÍAÇÁO DTSPENSA H. r.2O2O{ - CoNTRATO tt" Orgt2o20

1O- ITENS AUTOREADOS

ITEM UND, OTDE. oEscRrÇÃo
PREçO

UNITARIO TOTAL

0l UNO 64 Leitê em pó 0% Lâc{ose 380 9Í Ninho 18.00 1.152,00

02 UND 214 Caíê TORRÁDO 250 GR Caboco 5,90 1.262,60

03 UND r50 Leite em pó lnlegral4009 ltambé 17,00 2.550,00

04 UND t92 ArÍoz lntegral 'l kg Urbãno 7,00 1.344,00

05 KG 300 AÍoz parboilÉado tipo 1k9 Chines 4,50 1.350,00

06 UND 300 Macanão 5009Í Petyan 3,50 1.050,00

0'7 UNO 2t4 File de Frango congelado ík9 Seara í7,60 3.766,40

08 KG 300 Feijâo Comum Tp1 1kg Vale Mix 9.50 2.850,00

09 UND 64 AzeÍe de Oliúa 200m1 Borge 7,00 44E,00

l0 UNO 2t4 Aveia em flocos 500 gr Jasmine 4.00 856,00

ll KG 214 Came moida 500 9m JF 8.90 1.904,60

t2 UND 214 Lentilha 500 9m Kicaldo 8,00 1.7 r2,00

l3 KG 64 Acucar demerado 1kg Arco Verde 4.20 268,80

t4 KG 150 Açucar Cristal 1 kg Arco Verde 3.95 592,50

l5 UND 64 Macanào parafuso integral 5009r vilma 8,00 512,00

t6 UND 428 Sadinha em conserva/oleo de soja 125 gr Robrnson Crusoé 4,20 1.797,60

TOTAL 23.416,50
I . SOLICÍTANTE

en: l8rC4 tzi)zc

'sXiu6, eSLt-l
Ã4poi.ií

2 . SECRETARIO

en: l8 t A'i t zDzc

n
soqeío
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ESTAOO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANGISCO DO CONDE II

CoNTRATO N.0094/2020

SIGA ÇK iv'!:

P iieÂ o F-iú.

iyi a'i

Modalidade de Licitação:
PREGAO ELETRONICO

NúmeroN.o
002/2020 - SEDESE

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
E A EMPRESA URÂNIA MARIA DOS SANTOS - ME, NA
FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO:

o MUNICÍP|O DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA, Pessoa JurÍdica de Direito Público
lnterno, sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de Sâo Francisco do Conde - BA,
CEP: 43.900-000,inscrito no CNPJ sob o n.oí 3.830.823/0001-96, neste ato representado por
sua SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES e o
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o n.oí5.599.27310001-
71, neste ato representados pelo seu secretário, Sr. Aloísio Oliveira de Souza, brasileiro,
psicólogo inscrito no CPF sob o n.'00'l .476.865-80, residente e domiciliado na Rua Frei Miguel
n.o04, Centro, São Francisco do Conde/BA, CEP:43.900-000, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa URÂN|A MARIA DOS SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito
privado, ínscrita no CNPJ sob o n.'40.601 .858/0001-26, com sede na Avenida Santa Rita, S/N,
1o andar, Centro, São Francisco do Conde - BA, CEP: 43-900-000, neste ato representado pela
Sra. Luciana Valéria Santos Vicênte Amaral, brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF
sob o n.o683.334.715-87, portadora do RG n.o05.193.030-75, expedida pela SSP/BA, com
endereço profissional' citado acima, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
conforme o constante no Processo Administrativo N." 2792J2020, doravante denominado
"processo", celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal N.08.666/93; Lei
Federal N.o1 0.52012002; Lei Complementar N.0123/06; Decreto Federal N.o7892/20í 3; Decreto
Federal N,o 10.02412019, Lei Fedêral N.o13.979/2020; Decreto Municipal N.'227712018, bem
como mediante as cláusulas e condiçóes a seguir ajustadas:

*
C'\

CLÁUSULA PRIMEIRA. OO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, contratação de empresa para fornecimento de
alímentos prioritariamente ricos em proteína, para serem repassados a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE para distribuição entre seus usuários de
acordo com a recomendação da Portaria n.o369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da
Cidadania, conforme Termo de Referência.

PARÁGRAFO ÚN|CO - Passam a integrar este instrumento o Edital de Pregão Eletrônico
N.'002Í2020, e seus anexos, a Proposta de Preços da empresa vencedora que serviram de
base para a LicitaÇão, independentemente de transcrição.

cúUSULA SEGUNDA - vIGÊNcIA

A vigêncía do contrato, a contar da data de sua assinatura, será de 06 (seis) meses,
constando o CNPJ do FMAS 15.599.27310001-72, podendo ser prorrogado por períodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública, com base no Art. 4o-H da Lei Federal N.o'13.979/2020, a critério
da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA.

cri,

PrBgào Eletronlco N..002/2020 - SEDESE
Pr8ç! de Indopondanch, r,n.', Contlo - Sào Fr.nclsco do Conde/BÁ, C.p: ,É.900{00

Deprrtsnento da Contnto6 . Convânloa
í
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CúUSULA TERCEIRA . PREÇo

O valor global estimado do presente instrumento é de R$ í40.499,00 (cento e quarênta milr
quatrocentos e noventa e novê rêeis) que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor da fatura sobre o montante fornecido pela CONTRATAOA.

PARÁGRAFO ÚrutCO - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos
com materíal de consumo, salários, enclrgos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o
pessoal da CONTRATADA, como também transportes de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

cLÁUSULA QUARTA . DoTAÇÃo ORçAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária descrito a seguir:

CLAUSULA QUINTA _ PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corente, no prazo náo superior a 30 (trinta) dias, contados da data de
verificação do adimplemento do objeto licitado.

§1o - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da
sua regularizaÇão por parte da CONTRATADA.

§2o - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigaçáo e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variaçáo do INPC do IBGE pro rata lempore.

CLÁUSULA SEXTA . MANUTENçÃo DAS coNDIçoEs PRoPoSTA REAJUSTAMENTo E
REVISÃO

Os preços serão fixos e não haverá reajustamentos no prazo de 01 ano, a contar da
apresentação da proposta de preços. Caso haja interesse na prorrogação do presente contrato,
os preços poderão ser reajustados com base no índice IPC - FIPE.

PARÁGRAFO ÚtttCO-e revisáo de preços dependerá de requerimento do interessado quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruÍdo com a documentação que
comprove o desequílíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

própria administração quando colimar recompor o preço que se tomou excessivo

cLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

a) Executar o fornecimento/serviço objeto deste contrato de acordo com as es
ou recomendaçóes efetuadas pela CONTRATANTE, em conformidade com
Referência;

Pregáo Elotrôhlco N,'00z,2020 - SEDÉSE
Piôçâ da lndopandênclâ, !/n.', Cêntro- Sào FaEncllco clo Conde/BA cêp: €.900-000

Dep.Íümento do ContEtoô o Convênlor

h

>"1-
JÉ Q,".

pecificaçõe
o Têrmo d

5* L

A CONTRATADA, além das determinaçôes contidas no anexo ldo instrumento convocatório e
daquelas deconentes de Lei, obriga-se a:

s

"w

UNIDADE: PROJETO/ATIMDADE:
EtEI'iIENTO
DES'PESA:

. GOMPLItrO r

ÉLÊidÉàfrtÍ.,. ;

: '-:,{'=í i. ''
; FONIE:

J I.JZ 6.277 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30. 1 2.00.00.00 29
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

b) O fornecimento/serviÇo objeto deste contrato não pode sofrer solução de continuidade
durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da
CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcionaí e operacional desta, mediante
vínculo de subordinaçáo dos trabalhadores para com a êmpresa CONTRATADA, sobre
os quais manterá estríto e exclusivo controle.

c) Zelil pela boa e completa execuçáo dofornecimento/serviÇo contratado e facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados
pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
Íorem solicitadas;

d) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
do fornecimento/serviÇo;

e) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a

CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de enos, imperÍcia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade;

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçáo exigidas na licitação;

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato, bem como observar e respeitar as Legislaçóes Federal, Estadual e Municipal,
relativas ao fornecimento/serviço prestado;

h) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única
em pregadoradopessoaldesignadopara execuçãodo fornecimento/serviço ora
contratado, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões,
vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e
previdenciária, sendo-lhe deÍeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-
se destas obrigaçóes ou transferi-las para a CONTRATANTE;

i) Adimplir o fornecimento/serviço objeto do presente contrato no prazo e nas
especificações e quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à
perÍeita execução deste contrato;

j) Cumprir todas as exigências e obrigações do Termo de Referência.
k) Ê vedada a sub-contratação parcial ou total do objeto, a associação da CONTRATADA

com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, bem como a Íusáo,
cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando a CONTRATANTE
por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

l) O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais,
acréscimos ou supressões que se Íizerem no objeto, de até 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista no Art. 40 - l, da Lei Federal no.
13 979t2020:

m) A CONTRATADA deverá ofertar o objeto contratado atendendo ás exigências de
qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de
controle e fiscalizaçâo de qualidade.

n) A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais de acordo com a entrega dos produtos,
não sendo permitido o recebimento de nenhum produto que não esteja acompanhada
da nota fiscal pertinente.

cLÁusuLA otTAVA - OBRTGAÇÔES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, alem das obrigações contidas neste contrato por determinaçáo legal,
obriga-se a.

a) Fornecer a GONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro das normas e condições estabelecidas em Contrato;

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato, atestando a nota fiscal
correspondente à execução do fornecimento/serviço por intermédio do gestor;

rv
C

"rr*

Pregáo Elotrônlco N,00022020 - SEoESE
Prâçâ da lndependênclâ, a/n.', Conuo - Slo Franclsco do Cond6/BÀ Cep: 43.900.000

oepâÍtramonto do Contl'.lor ê Conyênloa
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c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eÍicácia.

CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de Execução do presente instrumento será rndireto por preço unitário.

cLÁusuLA DÉcrMA - FlscALtzAÇÃo Do GoNTRATO E REGEBIMENTO DO OBJETO

Competirá a CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não
eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.

§ío - O recebimento do objeto se dará segundo a Lei N.o8.666/93 e alterações
posteriores, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório
sem qualquer manifestaçáo do órgão ouentidade CONTRATANTE, considerar-se-á
deÍinitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justifi cativa escrita fundamentada.

§2o - O Secretário da pasta ou preposto formalmente indicado pelo mesmo ficará
responsável pelo acompanhamento e gestão da execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

Sem prejuízo da cancletização dos ilÍcitos administrativos previstos na Lei N.o8.666/93, com
as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

| - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da
caução, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

Il - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecímento ou serviço não realizado;

lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo,

§ío - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanÇóes previstas na lei.

§2o - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada -
quando exigida, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua díferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,
ainda, se for o caso,cobrada judicialmente. Caso nãotenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta

Progào Elotrônlco N.'002/2020 - SEOESE
Práç! dr lnd.pêndénclâ, sín.', Csnt o- São FirncBco do Condo/BA Csp: «1.900{00

Dopâáámonto dê Contnto! I Conv6nloa
1 f Cí.
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§3o - As multas prevístas neste item não têm carátêr compensatório e o seu pagamento
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infraçóes cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei N.08.666/93 e posteriores alterações. A rescisáo poderá ser
determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE nos casos enumerados na Lei
N.o8.666/93 atualizada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

lntegra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento
convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida
Iicitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do FoRo

As partes elegem o Foro da Cidade de São Francisco do Conde - Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presenle contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 05 (cinco) vias de
igual teor e Íorma na presença das testemunhas que subscrevem depols de lido e achado
conforme,

Sáo Francisco do Conde, 10 de setembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE DES OLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL,

IRA DE SOUZA IJ'"
coN NTE

U NIA MA DO S-ME
LUCIANA VALÉRIA SANTOS VICENTE AMARAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1

CP N." L í3 \1 93S - (s

t4ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONOE

ALOíSIO OLI

i:

)P
^c\

r1-z

»(--4--É-*-2
cPFN..wrl.0q2; {1<-pa

Pr6gão Etêtrôntco N..002n020 - SEDESE
Pôçã da lndêpêndêncl., s/n.', Cent o- Slo Fr!nclrco do Conds/gA Copi 4t.900-000

Dêp8É!m6nto do ConbEto3 a Convânlo.
5
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.Ano XII' , EtlíCào N' 1604

-6-
Pre,e,rrra ltlu rcrpal de Sáa Frarcs,Eo do Co.Cê BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

coNTRATO (Ne 094/2020)

CoNTRATO N.oO94/2020, cêlebrado antre o MUNIGíPIO DE SÃO FRANCISCO DO
coNDE e a empÍesa URÂN|A MARTA DOS SANTOS. PREGÃO ELETRÔNICO N.e
Oo2l2O2O - SEDESE. Do Obleto; Constitui objeto do presents inslrumento,
contratação de emprgsa para Íornecimento de alimentos píoritariamentg ricos em
proteÍna, para serem repassados a Associaçáo de Pais e Amigos dos Excâpcionais -
APAE para distribuição entre seus usuários de acordo com a recomêndaçáo da
Poíaria n.c369 de 29 d6 abril de 2020 do Ministério da Cidadania, conforme Termo de
ReÍêrência. Do Valor: O valor global estimado do presênte instrumento é dê R$
140,499,00 (cento e quarenla mil, quatrocontos e noventa e novê reais) quê a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da Íatura sobrê o montantê
Íomecido pela CONTRATADA. qeJlStâ!§!êi A vigêncla do contrato, a contaí da data
de sua assinatura, sêrá de 06 (seis) meses, constando o CNPJ do FMAS
15.599.27310001-72, podendo ser prorrogado por peÍÍodos sucessivos, ênquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos eÍeitos da situaÇão de emôrgência de
saúde pública, com base no Art.4o-H da Lei Fêderal N.e13.979/2020, a critério da
CONTRATANTE € concordância da CONTRATADA. pq_P.9!esE9_9Isg!!e4Éi-e! As
despesas para o pagamento deste contrato coÍreráo por conta dos recursos da
Ootação Orçamentária descrito a seguir:

Unldadê Proleto/Atlvldade:
Elemento de

Despesa: Compl. Do
Elemento Fonte

31.32 6.277 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.'1 2.00.00.00 29

asstNADo EM 10/09/2020
SECHETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES

FUNDO MUNICIPAL DA ÂSSISTÊNCIA SOCIAL
ALOíStO OLIVEIRA DE SOUZA

"í\
f,\
úü"

http://prnsaoíranciscodocond6ba.imprensaolicial.org/
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Sorr.,''uctt-

Àíodalidade de Licitaç5o
PREGAO ELEIROMCO

PPRoPOSTA DE PREÇO REFORMULADA

LOTE t

.é
ii,i$
"1....1

^-/.s

w

j*
. J,!

URAMA MARIA DOS SANTOS -ME
CNP, : 40601-858/0001-2 tr lns.Esrlduel :01 l-669.67+ M E Ru, Rántá RIl: s/n ,Cch!.0 5ão Ffsnclsco Do Coíído - BÂ

,CEP;43.900.00 Emiil-ár.naz€rnt onlcan(ehchiü1,ç9m Têl:(71)99r09-1518/8730-9388

A
PREF§ITURA M{,INICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO COFTDE

COPEL - Comissâo Pennanente de Licitaçao
Ao Sro; - Prcgoeüo

1DC

Número
r.r 002n020

128À R5 5,90 RS 7.575.60
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Es pec I flcaÇõe s

CAFE, to{rado ê moido. Embalagem a vacuo de 250 gs, d6 primeíra
qualidade, com selo de pureza d6 A$ociac€o Bradleís da lMustrla do Cafê -
AglC, O produto dever6 lêr rêoistro no Minlíeíi,o di Saude e atônder a

Ponatia 451197 do Miniíerio d6 Saude prazo dê valldade corlhdos a partk da
data de sua enfe
AR OZ INTEGRÂL - câÍacleÍÍslicâs técnbas: classê: lonoo. fino. tipo I

ifitêgral. O proc,rito neo dêva âprôsentâr moÍo. subsláncias noclvâs,
preparâção finâl dletéthâ inadequadá 30 Xg 4,05 121,50 (eftpapamento).
Embáiaoeln. deve estar inlactâ, acondiclonEda em pacoles de , kg. em
poliedeno, t-ansp6rente. alóric4. Prazo de ya[dadê mÍnimo 12 rhesês ô

collbt E aÍtr d6 data de ênb
AflRgZ, p!óoifiz6do,6po í. E nbibsefl çerieDdç 1 kg, çom deder dÊ
identiÍcaçeo do produto, marcá do Íabricante. data de fabÍiqaÉo, prãzo de
validadê. peso Iiquido e de ôclrdo com âs Normas e/ou Râ6oluçõ6Ê dê
Anvisa,nr+S dê vâlidade conhdos a da dab de sua en

,J vu P'uw!twi
rnarca do fabricante- prazo de '?-élldade, 

peso Íiquldo, de âcoído com ôs
NoÍrfla-s e/ou Resolucoes ügenles dá Anvisa./Ms pÍazo de vâfid8de coÍiados
a dà dald d 3{Iá

MASSA ALIMENíC|A lNÍEGRÂl- tipo seca psrE ma€arÍonsd€, fonnato
PÀFAFUSO, cor ãmanonzada. obíds pelo amassãmento sêmola dê ngo
(fuíuín e farelo de figo, henta de corantes artificisi3, suiidaCes. parBshas,
adrnitindo umidade mátimô I3o/0, acondlclonada em sacoplásticô
transparente, atôxico. com validade mlnima de 10 mêses â partia d€ dalâ de
entrega, e suâs condiçôes devêráo est de ácoÍdo e Con{oame s(s) Noama(s)
€/ou Resolucao(oes) vigente(s) dr Anvisâ,4íS.EmbalEgem: pacote corn 500
gÍamâs_

MACÀRMo. üpo espasuete , a ba9e dê a de tigo com ovos, glúem e
ã(,itivos, Efibalagem com 5009 com dados de identÍficação do prod,io, marca
do íalrrlrÂnte, prazo dê vaüdadê. peEo liquido. dê acordo com âs NoÍmad ê ou
ReÊoluçõeê vigênteE dà Anvisá/MS prâzo de v€lldade cohtâdos á pertiÍ dâ

)

UN

UN

E

t'"
3

QUN

I

VALOR

UN
VALOR TOTÀIUI

M rc^

3U R§ 18,00 R$ 6.9í2,00
LEITE EM Pó zERo LÀcTogE, compo6to tácteo ínstanhneo zero lactose
.lodificado com Íênorjnco ê vlláminas A. C. E e D, -Embalagem lata com
380çÍ

Ninho

Lt

Lt

han* 900 R$ 17,00 RS í 5.300,00

LãTE êro pó intelral.rícó 6m Ísnodnco e vltamlnás A,C,D. E mbalâgom: lata
clntendo 1{0 gr8 do produto. . VÉtdade do pÍMúo , coíhdos a parUÍ da
datd de $J€ e.Itregá. môrca do fE&ícante, prazo dê va[dade coíltados a párúr
da da1á de §lla entregâ ô peso liqurdo

UN

Cr-boclo

,|
1U íbaÍlo R$ 8.064.0000RS

UN

Chinej 1.800 R$ 1.50 R$ 8.100.00

UN

1 600Vah Mir R3 9.50 R$ Í7.100,00

1 800 50l.
t,)

R$ 6.300,00

datâ de súa efire UN

1

-r .i,,. ;

TnoprcAL

'I

I

I

I



,l
Àrmazém

Tnoprcal 9
URÁMA MÀRIA DOS SANTOS -ME
CNPI: 40.601.85810001-26. lntEst duãl :011.669.67+ME. Rua Rrnte Rllá s/n ,Cêntro 5ão Ft"nclsco 0o Condê - BÁ

,CEP:+3.900.00 IEiü:árh:rzemEoolcal!tahotmillxom Tel:(71)99rÍ}}15I€/ 8730.9388

RN molda . congehdá, sem osso, Emb6l8gem no mhimo

ÂR ROPIC^t_ MI
$ íao,ô ItsI$Ô

llH,l.il i\t

t0

t'2

Ir

I4

tn

conÍendo identifcaçáo do proóÍo, marc! do Íãbricaote. prazo de vâfidade,
maícôs e carimbos oficiâis, de acordo com Es Porbríãs do Minislério da
Agricultura, DIPoA n.30,4 de 22JuE6 e n.115 de ?2Kwga, dE RêsoluÇão da
AI.MSA n 105 de 19/058S prazo dê validáde contados a pêrtir da data de suá

UN

entr

ÀVEIA, em flocos fnos, íooyo rdfural, sem Editivos ou @nservanles.
Embâhgem com 500 O O produto dêvê seÍ rohJlâdo de acordo com o oereel
de origêm ê e classifcacâ o. As 8êgü[rte6 in[ormEco6B dgverEo se. impreis€o
pelo Íabricánte, dketafi6ote na embalagem em que o prodúo esta
acondicionado: nome,/CNPJ do fubÍicsrÍe, rnârcs do produto, ônderêc!,
quantidade. composrcao. dala dê fabÍicacão, pÍszo/data de validade,
NoÍma(s) úOente(e) ê rrgist-os no6 oagsos oompetêntes. Na date de êntroga.
o prâzo de válidsdê ind{cado pará o pÍoduto. n€o deyerá tea sido uft"ÉpEssado
rÉ sua metede, tomarüo-se como referônciB, a data do hbíicacao ou lote
impresso na embalsgem. Coríorme a(s) Norm6(s) e/ou Resolucao(oeô)

dê Ánytsa/U§

lELr.ÍltHA, pgcaÍe de 9009 0 p.adyÍo d?veÍÉ Es16Í crD bom Çflgde d_e

conseftaçáô, isenlo de pro.essos dê fermenlaÉo. moío, odoÍ êstaarho e
substáncias nocivas à s€úde. 20 possuir regiúo no Minl6tério da Agrlcufture.
O prodúo devêrá ser da s8fra @Írehle. CarácterÍsdcâs sensoíais
(orgãnolépucâs); á8peôto de gráo§: coí, odo, e sábor próprios. Embalsgem
deve sêí lÍmpá, rcsídonte ê 6st8r idt6clô, êm bom 6lado de clns€rvêÉo e
h enê. Píazo dê fâkic o: márimo 30 dbs
AÇUCAR, DEMERÂRA. embahgem de 1 Kg. não dere apresentar sujiúde,
umidade. bolor. Prazo de validâde no mlnimo 6 mes€s a coÍibÍ da data de
enb a-

ACUCAR, cÍisfal. coÍíendo o mrnrmo d6 99.3% d€ Bscâto6e, aparencia
homogenea, livre de 6ujidádê§. pams;tos e lârvàs, coÍ brÉnca, Plazo de
validàde cootEdos â p8rtir de data de sus erÍkega, contados a partií ds dale
de sua entre a

VALOH TOTÀL

li,'tsstr \nLJa F,r (il drss ê .\couçrto do coDtI!to Do)loúD€ edrl,0l

Valor Global RS I40.199,00 Cento e Quarenta e Sels Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais

São Francisco do Conde. l2 de Agosto de 2C20

UN Jasmine

KG

8100
1-2ã

01.85
u

ri'
\1ç

íi3

)
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:/§'- \Y- .!vN
1-

.Í

{
^ 

, i.à)l
r-:-

' .'nç.É

I i-r.I, - ':

RS 11.127,60Agropecu
aíla

't28,1, RS 8,90

S€arÉ 128't. R5 Í 7,60 R§ 22.598.40

CÂRNE, dê trango, fle de peío, sem osso ê s€m pêJe conge,Edo,
âcondlcionado em bandejas de PVC c.ontendo íkg. A enrega. O prodúo
devera estar em conformidade prazo de vatidade contados a psrti da dêta de
sla 6ntrêgá com 6s nomÊs üo! lêOishooo ügêÍ{ê dá A}.M6A/MS.

i

J

)

KG

UN Borge 38,{ RS 7,00 RS 2.6E8.00II
AZÉITE, de oliva,ÍoopÁ púro. €xts virgem, s€m colesterol. Embslaoem de
vidro com 200 nü. com dados de lderíifcação do produto, m6Íúê do
FabÍicantê, dôta de fâbricaçáo, prazo de vslidadê e de gcoado com as Normas
e/olr Íegolucóeg úgentos da AIüEô/MS.

't2u Rrl 1.00 RS 5. t 36,00

LSAROINHA, Pescâdo em conseíva: prepaÍEcbs com pescádo Íresco. Ílmpo,
deÊviÊceràdo: Ep(esenleção: intêira com espinh8, sêm cabeça; conservado
eín ólêo comestív€|, com aspecto êor chekô e 66boÍ própriô; lsenlo dê
Íeírugem e dánifcação nÂB êrnbslêgens sujldades,parssltos e lsrvÊq valld6de
mÚl2/Í meses, Fabíic.max- 60dias d€ lats com 125 gmmas: ê suàs condlções
deveÉo eslâr de acordo clm a NÍA-10 (decÍeto 12486. de 20/10r8

LT
RobinEoo
Cru6oé

2568 R§ 420 RS 10.785,60

UN Xicaldo 12A1 RS 8.00 R$ 10.272.00

UN
AÍoo
Verdr

t81 RS 130 Rú í.6í2,€6

900
Verdo

I

R§ 3.555.00RS3

R5 l ,i 0. 4 99.00

{lNPJ.4C 601.858,'0001 25
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
Codigo lbge:292920

ld pÍotecao especial: 2929203502399

ldentificação

0,1 - Nome que identifica a unidade:
CENTRO-DIA E SIMILARES

0.2 - Selecione o Tipo de Logradouro (avenida, rua, etc):
Rua

0.3 - Endereço:
guruge

0,4 - Número:
6

0,6 - Bairro:
campinas

0.7 . CEP:
43900-000

0.8 - Municíplo:
SAO FRANCISCO DO CONDE

0,9 - uF:
BA

0.10 . E-mailr
saofranciscidoconde@apaeba.org.br

0.11 .DDD-Telefone:
(71) 36s137s0

0,14 - Data de lmplantaçáo desta Unidade:
271t0tL995

Data de criaçâo do docu.Bonto: 14J112019 I3:56:00 chave dê l/E.IideÉo: 962677741o764d445c61M076c33b609
yigÍanciarociôl@cidôda.Dl6- gov.br
CENSO SUÀS - tttp:/lwww.hds.gov.br/ssgüc€nrosuas
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
Locallzaçáo

99.0 - Latltude:
-r2.6t9567362588792

99.1 - Longltude:
-38.67 4707 4L271.973

Darâ de criaÇâo do docuEeÁtor 1Al11/2019 13156:00 cheve de validaçáo: 962e777ate76ada{5c61M076c33b609
ügila.Eciasocial@cidadaÂia. gov,br
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CENSO SUAS 2019 Ceutro DIA e Similares
earacterização da u nidade

^71- Dados provenientes da gestáo estadual ou munÍcípal:
MUNICIPAL

2 - lndlque o Público atendldo nesta Unidade:
[x] Criança/Adolescentes com deficiência e com algum grau de dependência e suas famílias

[x] Adultos com deflciência e com algum grau de dependência e suas famÍlias

[ ] ldosos com deficiência e suas famÍlias

[ ] ldosos com algum grau de dependência (sem deficiência) e suas Íamílias

3.1 - Horárlo de funcionamento: dlas por semana
5 dias por semana

3.2 - Horário de funcionamento: horas por dia
8 horas por dia

4 - lndique a Natureza desta Unidade:
[ ]Governamental
[ . ] Não-Governamental/0rganização da Sociedade Civil

5 - Em caso de Entidade Náo GovernamentaÍ/Organizaçáo da Sociedade Civil, lndigue o
CNPJ

00.931.760/000 r-12

6 - Esta entidade faz parte de alguma rede/federaçáo nacional, estadual ou regional de
entidades de defesa e apoío às pessoas com deficiência e suas famílias?
[.]Sim
t lNão

7 - Caso sim, inÍorme a prlncípal redeffederação de que Íaz paÊe:
[.] Federação Nacional, Estadual e/ou Regional de APAES

[ ] Federação de Nacional, EstaduaÍ e/ou Regional de Associações Pestalozzi

[ ] Federação Brasileira, Estadual ou Regional das lnstituições de Excepcionais (FEBIEX)

[ ]Associação Brasileira de Autismo

[ ] Federação Nacional de Pais e Amigos dos Surdos

[ ] Organização Nacional dos Cegos

[ ] Organização Nacional de Deficiência FÍsica (ONEDEF)

[ ] Sociedade São Vicente de Paula

[ ] outras

8 - A entidade recebe recursos financeiros da Asslstência Social visando à manutençáo
desse Centro Dia?

I lSim, municipal ou do Distrito Federal

[ ] Sim, estadual

[ ] Sim, federal

lxl Não

9 - Esta unidade recebe recursos financeiros de outras políticas públlcas vlsando à
manutencão desse Centro Dia?
Dôtà do 6iaÉo do docuEoüto: l4l112019 l3:56:00 ch3v6 do vd.lidãçào: 962€777â1e7tuda45c61M076c33b609
vlgllüclôrocial@cidadôrlô, gov.br
CENSO SUÂS - httpr rrs,w.mds.gov.br/sâgi/cênsosuas
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
[ ] Sim, da Saúde

[ ] Sim, da Educação

[ ]Outras
lxl Não

10 - A entidade recebe outras formas de apolo do podêr público municipal, estadual ou do
Dlstrito Federal? Caso sim, lndlque quals:
[ ] Não recebe nenhuma outra forma de apoio do poder público municipal

[x] Cessáo de recursos humanos

lxl Cessão imobiliária

[x] Pagamento de aluguel

lxl Pagamento de contas de água

[x] Pagamento de contas de luz ou telefone

Ix] Fornecimênto de gêneros alimentícios

[x] Fornecimento de materiais de higiene e limpeza

lxl Fornecimento de materiais pedagógicos, culturais, esportivos e outros

[ ] lsençáo de taxas ou tributos municipais

[ ]Treinamento e capacitação de trabalhadores da entidade

[ ]Outros

1L. Asslnale o(s) Conselho(s) no(s) qual(is) esta unldade possui lnscrição/r€gistro:
lxl Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal de Assistência Social

lxl Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal de Direitos da Criança e Adolescente
[ ] Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal de Direitos do ldoso

[x] Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal de Direitos da Pessoa com Deficiência
[ ] Outros

[ ] Em nenhum dos citados acima

12 - Este Centro Dia está referenciado a um Centro de Referência Especlalizado de
Assistência Social (CREAS)?

[']Sim
[ ]Não

12.1 - Qual? Número de ldentificaçãol
'29292093744',

13 - O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que referencia
este Centro Dia realiza quais atividades de referenciamento:
[ ] Coleta/recebe periodicamente informações sobre dados de atendimento do Serviço

[ ] Realiza reuniôes periódicas para avaliação do Serviço com o Centro Dia

[ ] Participa do processo de planejamento das atividades do Serviço

[ ]Acompanha cotidianamente as atividades do Serviço

[ ] Constrói estratégias metodológicas do Serviço

[ ] Elabora relatórios técnicos específicos sobre casos atendidos/acompa nhados pelo Serviço

[ ] Realiza estudos de caso em parceria com o Serviço

[ ]Define procedimentos comuns e/ou complementares ao Serviço

lxl Possui fluxos de encaminhamentos e trocas de informações com o Serviço

[ ]Articula com a rede de serviços socioassistencia is

[x] Articula com a rede dos serviços das políticas públicas setoriais

lxl Articula com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos

[ ] Não realiza nenhuma das atividades acima
Daba de criação do docunentc: 14/112019 13r56:00 ch6vo dê va.lldação: 96267??ale76Edô45c61M076c33b609
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Slmilares
14 - Em relaçáo às vagas do Seruiço de PSE para pessoas com deficlência, ldosas(os) e
suas famílias, lnforme se:
[ ] Todas as vagas são preenchidas por usuárias(os) encaminhados pelos CREAS de referência

[ ]A maioria das vagas sáo preenchidas por usuárias(os) encaminhados pelos CREAS de referência

[ ]A minoria das vagas é preenchida por usuárias(os) encaminhados pelos CREAS de referência

[.] As vagas são preenchidas de forma independente, de forma que os encaminhamentos dos CREAS

de referência não são um critério de priorização

15 - Esta Unidade oferece alimentação às(aos) usuárlas(os)?
[x] Lanches/Café da manhã

lxl AImoço

lxl Lanche/ Café da Tarde

[ ]Jantar
[ ] Lanche/Café da Noite

[ ] Náo oferta alimentação

16 - Existe apoio para o deslocamento das famflias/indivíduos para a sede dessa Unidade?
[.J Sim, para todas(os) as(os) usuárias(os)

[ ]Sim, para algumas(ns) usuárias(os)

[ ]Náo

17 - Como se dá este apoio?
lA unidade possui transporte especializado para o deslocamento das(os) usuárias(os)

lA unidade fornece ajuda de custo (passagens) para o deslocamento das(os) usuárias(os)
xl O poder público fornece gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência e idosas

I O poder público fomece passagens (vale-tra nsporte, etc,)
I O poder público fornece transporte especializado para o deslocamento dos usuários

lOutros

A

5Dah d6 criaçào do docu.Eêrto: 14/1120Í9 13r56:00 cbavo de vôlidação: 962e777a1676ada45c61b4076c33b609
ügtlaDciasocial@cidâdâ.Dta. gov-br
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Estrutura física

18.1 - Quantidade de Salas com capacidade máxima de 5 pessoas

3

18.2 - Quantldade de Salas com capacidade para 6 a 14 pessoas

L2

18.3 - Quantidade de Salas com capacidade de 15 a 29 pessoas

3

18,4 - Quantidade de Salas com capacidade para 30 ou mais pessoas

0q

1

18.5 - Quantidade de Satas (Atençãol Não são salas utilizadas Para atendimento!)i
4

18.6 . Banheiros de uso exclusivo das(os) tra balhadoras(es)
3

18.7 - Banheiros para uso das(os) usuárias(os)
10

18.8 - Recepçáo
[.]Sim
[]Não

18.9 - Cozinha/Copa
[.]sim
[ ]Não

18.10 - Refeitório
t'lSim
[ ]Não

18.11. - Almoxarifado ou similar
[.]sim
[ ]Não

18.12 - Piscina
[ ]sim
[.]Não

18.13 - Quadra espoÉiva
[ ]Sim
[.] Não

18,14 - Espaço externo para ativldades de convívio ou recreação (exceto quadra e piscina)
[.] sim

Dâtâ de do docuroêDto: 14J11/201913:56:00 cbrv6 dá vElÍdaçeo: 9626777a1€76sdâ45c61M076c33b609 6
vtgllanci6sociàl@cidad6.tria. gov-br
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Estrutura física

18.1 - Quantidade de Salas com capacidade máxima de 5 pessoas
3

18.2 - Quantidade de Salas com capacidade para 6 a 14 pessoas
12

18.3 - Quantidade de Salas com capacidade de 15 a 29 pessoas
3

18.4 - Quantidade de Salas com capacidade para 30 ou mais pessoas
1

18.5 - Quantidade de Salas (Atenção! Não são salas utilizadas para atendimento!)t
4

L8.6 - Banheiros de uso exclusivo das(os) tra balhadoras(es)
3

18.7 - Banheiros para uso das(os) usuárias(os)
10

18.8 - Recepçáo
[.] Sim

t lNão

18,9 - Cozinha/Copa
[.] Sim

[]Não

18.10 - Refeitório
[.]Sim
[ ]Não

18.L1 - Almoxarifado ou similar
t.lSim
t lNão

L8,12 - Piscina
[]Sim
[. ] Não

18.13 - Quadra espoÊiva
[]Sim
[.] Não

18,14. Espaço externo para atlvidades de convívio ou recreaçáo (exceto quadra e plsclna)

[.] sim
I 1Não
Data ds criâção do docuEonto: 14/112019 1 3:56:00 ch r€
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Slmilares
18.15 - Área de descanso para a(o) usuária(o)
tlsim
[.] Náo

19.1 - Acesso principal adaptado com rampas e rota acessível desde a calçada até a
recepçáo no interior da unidade
[ ] Sim, de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[ ] Sim, mas náo estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[.] Não possui

19.2 - Rota acessível aos êspaços da Unidade (recepçáo, salas de atendlmento e espaços
de uso coletivo)
[ ] Sim, de acordo com a Norma da ABNT (NBR9050)

[.] Sim, mas não estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[ ] Não possui

19.3 - Rota acessível ao banheiro
[ ] Sim, de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[.]Sim, mas não estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[ ] Não possui

19.4 - Banheiro adaptado para pessoas com deficiência e/ou mobllidade reduzida
[ ]Sim, de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[ ] Sim, mas não estão de acordo com a Norma da ABNT (NBR9050)

[.] Não possui

20 - Além dos itens acima, há outras adaptaçôes para assegurar a acessÍbilÍdade desta
unidade?
[ ]Sim, suporte de profissional com conhecimento em LIBRAS

I lSim, suporte de material em Braille

[ ] Sim, suporte para leitores de telas de computador para pessoas com deficiência visual

[ ] Sim, outras adaptações e tecnologias assistivas para deficiência fÍsica

[ ] Sim, outras adaptações e tecnologias assistivas para deficiência intelectual e autismo

[ ] Sim, pisos especiais com relevos para sinalização voltados pessoa com deficiência visual

[x] Não há outras adaptações

2X. - lndlque os equlpamentos e materials disponíveis, em perfêlto funcionamento, para o

desenvolvimento dos Sêrviços desta unidade
[x] Telefone

] Celular da unidade
xl lmpressora
xl Televisáo (W)

Equipamento de som
DVD

Datashow
VeÍculo de uso exclusivo
Veículo de uso compartilhado
Veículo adaptado para o transporte de cadeirantes
Acervo bibliográfi co (Livros)

Brinquedos
Materiais pedagógicos, cultu ra is e esportivos

x

x
Dats dê cdação do docuDoDlo: 14./112019 13r56:00 cLàvê de vôIidação: 962677741.764d445c61M076c33b609
vigdlarcl6!odd@cidadarla, glv.br
CENSO SUAS - http:/lwwvr.nds.gov.br/sâgvceDsosuas
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
I Armários individ ualizados para guarda de pertences

I Artigos de higiene pessoal

I Cadeira de rodas
xl Cadeiras para banho
I Geladeira

I Freezer

I Fogão

I Micro-ondas

I Máquina de lavar roupa

I Secadora de roupa

I Camas/Colchonetes

I Sofás/Poltronas/Cadeiras para descanso

x
x
x
x

Dâh de crisção do docu]Detrtor 14J11/2019 13r56r00 chav6 do validsçãor 9626777a1ê76âdâ45c61M076c33b609
úgilâDciEsoclal@cidadôda. gov.br
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Serviços e atividades

?t
22 - lndlque as ações e atlvldades desenvolvldas pelo'Seruiço de Proteçáo Social Especial
para Pessoas com Deficiêncla e Pessoas ldosas e suas famílias' nesta Unidade:
lxl Acolhida e escuta inicial

lxl Estudo social

lxl Atividades de autocuidado da vida diária

[x] Orientação sobre acesso ao BPC

[x] Orientação sobre o acesso a outros benefícios

[x] Orientação e apoio para obtençáo de documentação pessoal

lx] Orientação para realização de cadastro no CadÚnico

lxl Elaboração de Plano de Acompanhamento lndividual e/ou Familiar

[x] Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização

[x] Encaminhamento para a rede de servÍços socioassistenciais

[x] Encaminhamento para os serviços da rede de saúde

[x] Encaminhamento para política de educação

[x] Encaminhamento para serviços/Unidades das demais políticas públicas

[x] EncamÍnhamento para órgãos de defesa de direitos (Defensoria Pública, Ministério Público,
Conselho Tutelar etc.)

[x] Acompanhamento das(os) usuárias(os) enca m inhadas(os) para a rede

[x] Registro de informações em prontuário

[x] Elaboração de relatórios sobre casos em acompanhamento

lxl Visitas Domiciliares

[x] Atividades com a famÍlia da(o) usuária(o)

lxl Mobilização das(os) usuárias(os) para acesso ao serviço

[x] Apoio e orientação às(aos) cuidadoras(es) familiares
Ix] Orientação sobre tecnologias assistivas

[x] Orientação e apoio nos autocuidados

[ ] Palestras e Oficinas envolvendo a comunidade

[ ]Provimento de bens materiais

23 - Além das atividades do ServÍço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficíência e Pessoas ldosas e suas ÍamíÍias acima descritas, informe quais das demals
atividades abalxo descritas sáo realizadas nesta Unidade (conslderar apenas o que for
realizado no próprio local desta Unidade):

lAlfabetização
I Escolarização Formal

I Reforço Escolar

I Ensino do método Braille de leitura

I Ensino de Libras

I Atendimentos Médicos

I Atendimento 0dontológico
I Terapia Ocupacional

IFisioterapia
lFonoaudiologia
I Atendimento Clínico em Psicologia

I Provisão em órtese e prótese

I Atividades Esportivas

I Atividades Artísticas e Culturais (musicalização, dança, teatro, entre outros)

x
x
x

x
x

Musicalida
Dabâ d6 criaçâo do docuEoÀto: 1

r instrumen
1201913r56:0 O clave ae ratüaçao, SSZeT?7a1o76sd645c61b4076c33b609 9

vtgilaDci6soclal@cidadaDlà. gov-br

CENSO SUÁS - httpr//www.Eds.gov.br/sawceEsosuâs



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Sinilares

24. A unidade possui Plano lndividual e/ou Familiar de Atendimento para cada usuária(o)?
t.lSim
[ ]Não

25 - Caso possua Plano lndivldual e/ou Familiar de Atendimento, quals são os itens que
compôem este instrumento?
lxl ldentificação e perfil da(o) usuária(o)

[x] lnformações sobre as deficiências e grau de dependência da(o) usuária(o)

lxl ldentificação e perfil da família

lxl Caraterísticas socioeconômicas da(o) usuária(o) e sua família (renda, condições de moradia,
trabalho, etc.)

lxl ldentificação e peúil das condições de cuidados familiares da(o) usuária(o)

lxl Habilidades e capacidades para cuidar e ser cuidado

[ ] Serviços frequentados pela(o) usuária(o) no território
[x] PotencialÍdades e características da rede de atenção e apoio no território

[ ] Pactuações entre os serviços, usuárias(os) e/ou família sobre o perÍodo de permanência da(o)

usuá ria (o ) no serviço (turno/dia/sema na/mês)

[x] Plano de atividades a serem realizadas

[x] Avaliação periódica do alcance dos objetivos do Serviço com a(o) usuária(o) e/ou suas famílias e
proposição de adequações necessárias

26 - Quem paÉicipa da construçáo do Plano lndivldual e/ou Familiar de Atendimento?
[ ]As(os) usuárias(os) e/ou os membros da sua família

lxl As(os) técnicas(os) de referência da(o) usuária(o)

[ ]O(a) coordenador(a) do Centro Dia

[ ] As(os) técnicas(os) do CREAS de referência

[ ] Equipes de outras áreas nas quais a(o) usuária(o) é atendido

[ ]Outros

27 - Há participaçâo das(os) usuárias(os) nas atividades de planejamento deste Centro
Dia?

[. ] Não

[ ]Sim, porém de maneira informal e ocasional

[ ]Sim, de maneira informal, mas regular

[ ]Sim, de maneira formal e regular

29. O Serviço de Proteçáo Social Especial Para Pêssoas Com Deficiência, ldosas e suas
Famíllas, ofeÉado nêsta Unidade, possui capacidade para atênder quantas(os)
usuárias(os) por turno?
100

Data dê criaçâo do documento: 14/112019 13:56:00 chavo do volidação: 962ê777â1o76adâ45c61M0?6c33b609
vigilaoclâsocial@cdadania.gov.br
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lxl Artesanato (bijuterias, pintura em tecido, bordado, crochê, etc.)

lxl Atividades de inclusáo digital
[ ]Atividades de linguagem (produção de texto, contação de histórias, roda de conversa, etc.)

lxl Atividades que envolvam alimentos (oficinas de culinária, hortas, etc.)

[x] Jogos e Brincadeiras (jogos de tabuleiro, brincadeiras de roda, esconde-esconde, mímica, etc.)

[x] Atividades de orientação para o mundo do trabalho
[x] Passeios e/ou atividades externas

[ ] Outras atividades

[ ] Nenhuma das atividades acima
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30 - Em média, quantos dias por semana, as(os) usuárlas(os) da unidade frequêntam este
serviço?
[ ] um dia, ou menos, a cada mês

[ ] um dia por quinzena

[ ] um dia por semana

[ ] dois a três dias por semana

[.] quatro a cinco dias por semana

[ ] mais de cinco dias por semana

31 - Em média, quantas horas por dla as(os) usuárias(os) da unidade pêrmanecem na
Unidade (nos dias em que êstê utiliza o serviço)?
[ ] menos de uma hora

[ ] uma a duas horas

[ ] duas a três horas

[. ] quatro a seis horas

[ ]sete a oito horas

[ ] nove a dez horas

[ ] mais de dez horas

Oata ae caaçào ao docunento: l{/112019 13:56:00 chav€ do !-..lidaçáo: 962677741s76Bdô45c61M076c33b609
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Pertil das(os) usuárlas(os)

32.1 - Crianças de 0 a 6 anos, com deficlência
52

32.2 . Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, com deficiêncla
42

32.3 - Adolescentes de L5 a 17 anos, com deficlêncla
24

32.4 -Jovens e adultas(os) (18 a 59 anos) com deficiêncla
96

32.5 - ldosas(os) (60 anos ou mais) com deficiência
0

32,6 - ldosas(os) (60 anos ou mais) dependentes pela idade, sem deficiência
0

32,7 - Total de pessoas atendidas no Serviço no mês de agosto de 2019
214

33.1 - Deficiência física
7

33.2 - Deficiência visual
5

33,3 - Deficiência auditlva
0

33.4 - Deficlência intelectual
0

33.5 . Deficiência mental
188

33.6 - Autismo
11

33.7 - Mlcrocefalia decorrente de Zika
?

34,1 - Quantidade de ldosas(os) beneficiárias(os) do BPC
0

34.2 . Quantidade dê Pessoas com Deficlência beneficiárlas do BpC
100

úgila.Dclarocl6l@cidôds-oia. gov-br
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35.1 - Quantldade de famÍllas beneficlárlas do PBF
36

DatÀ d€ criação do docuEoDto: l4/11/2019 13r56:00 càôve dê lrdlld6ção: 96
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Aiticulação

36.1 - Unidades de acolhimento
[ ] Possui localização (endereço, telefone, etc)

[ ] Recebe usuárias(os) encaminhadas(os) por este Centro-Dia

[ ] Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

[ ] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniões periódicas

[ ] Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Não tem nenhuma articulação

[x] Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

36,2 . CRÂS

[x] Possui localização (endereç0, telefone, etc)

lxl Recebe usuárias(os) enca m inhadas(os) por este Centro-Dia

[x] Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

[x] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniões periódicas

lxl Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Náo tem nenhuma articulação

[ ]Serviço ou instituição não existente no MunicÍpio ou no DF

36,3 - CREAS

[x] Possui localização (endereç0, telefone, etc)

Ix] Recebe usuárias(os) enca minhadas(os) por este Centro-Dia

[x] Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

[x] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniões periódicas

[x] Troca lnformaçóes

[ ] Realiza êstudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Não tem nenhuma articulação

[ ]Serviço ou instituição Í1ão existente no Município ou no DF

36.4 - Serviço de saúde
lxl Possui Iocalização (endereço, telefone, etc)

Ix] Recêbe usuárias(os) encamin hadas(os) por este Centro-Dia

[x] Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

[x] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniões periódicas

lxl Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em coniunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Não tem nenhuma articulação

[ ]Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

Dâta dê criaçáo do docu-EeDto: 14/11/2019 13;56:00 chavê de tãIdâção: 962e777â1o76adâ45c61M076c33b609
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Simtlares
36.5 - Serviço de educaçâo
lxl Possui localização (endereç0, telefone, etc)
lxl Recebe usuárias(os) encaminhadas(os) por este Centro-Dia

[x] Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

[x] Acompanha os encaminhamentos
[ ] Realiza reunióes periódicas

[x] Troca lnformaçôes

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto
[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Náo tem nenhuma articulação

I JServiço ou instituiçáo náo existente no Município ou no DF

36.6 - Sistema de justiça/Judiciário
[x] Possui localização (endereç0, telefone, etc)
[ ] Recebe usuárias(os) enca minhadas(os) por este Centro-Dia

[ ] Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

[x] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reunióes periódicas

lxl Troca lnformações
[ ] Realiza estudos de caso em conjunto
[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Não tem nenhuma articulação
[ ]Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

Datã dB crlrçáo do docurârnlo: 14/11/2019 13r56:00 cbav6 dê \râlidação: 962o177n1o76ada43c67
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CENSO SUAS 20L9 Centro DIA e Similares
Gestáo de Pessoas

37 - Nos últlmos 12 meses, a Unidade proporcionou ou facilitou a paÉlcipação das(os)
suâs/seus profisslonais em capacltação sobre os seguintes temas?

[ ]Deficiência
[ ] Gênero

[ ] População em situaçáo de rua

[ ] População LGBT, orientação sexual e identidade de gênero

t lÁlcool e outras drogas

[ ] Diversidade étnico-racial (questão racial, comunidades indÍgenas, povos e comunidades

tradicionais etc.)

lViolências e violações de direitos

I Trabalho lnfantil
Criança e adolescente

Juventude
Envelhecimento
Sistema Socioeducativo/Medida Socioeducativa/SINASE
Migração
Mundo do tra ba lho
0utros
Não proporcionou/facilitou a participação das(os) profi ssionais

37.99 - Outros. Especifique:
Educação inclusiva ê crise convulsiva

38 . Nesta unidade, algum(a) profissional já paÉicipou de algum curso do CAPACITASUAS?

[ ]Sim
[. ] Não

39 - O(a) coordenador(a) desta Unidade:
[ ] exerce exclusivamente a função de coordenador(a)

[.]acumula as funções de coordenador(a) e de técnico(a) nesta Unidade

[ ] acumula as funções de coordenador(a) com outra atividade

[ ] não há coordenado(a) nesta Unidade

40.1 - RH

CPF
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c 31.40
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
Respo nsável pe lo p ree n ch i mento

41.1 - Nomei
Marcia Dantas de Andrade

4L,2. CPF:.
031.928.935-40

41.3 - Data:
22t10120t9

41,4 - Cargo/Funçáo:
[ ] Coordenador(a) da Unidade

[.]Técnica(o) de Nível Superior da Unidade

[ ]Outros

41,5 - Telefone:
(71) 988533517

41.6 - E-mail
dantasmdn@hotmail.com

42.1 - Nome:
Tatiana Maria dos Santos

42,2 - CPFt
992.t28.465-72

42.3 - Data:
221L0120L9

42,4 - Cargo/Função:
[ ] Secretária(o) Municipa l/Estad ua I de Assistência Social ou congênere
[ ] Diretor(a)/coordenador(a)/Responsável pela área de proteção social especial no municÍpio ou
estado.

['] Técnica(o) da secretaria Municipal e/ou Estadual de Assistência social ou congênere
[ ]Outros

42.5 - Telefone:
(71) 981363669

42.6 - E-mail:
tyloi@hotmail.com

q
.1,
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Pubücado em: 3o./O4./2O2O I EdiÉo:82 | Soção:1 | Página 17

órEão: tlhlstffi dâ Cldedânla-/G.bln€t do Mhbt !

PORTARIA NO 369, DE 29 DE ABRIL DE 2O2O

Dispóe aceíca do atendimento do Câdastro Unico parâ

Progrêmas Sociais do Govemo FederaL - Cadastro Único.

disposto peto Decreto no 6.135, de 26 de junho dê 2OOZ no

Distito FederaL e nos municípios que estejam em estado de

calamidadê púbtica ou em situaÉo de emergência
Íeconhecidos pelos governos êstadual municipaL do Distrito

Federal ou FederaL incLusive a Emergência de Saúde Públ.icâ de
lmportância lnternacionaI dêclárâdâ pêlâ Orgânização Mundiat

da Saúde, em 30 de janeiro de 2O2O. em decorrência da

lnfecção Humana pelo novo coronâvirus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDAOANIA. no uso das akibuições quê thê conferem os incisos le
ll do parágrafo único do art 87 da Constituição. o inciso lll do art, 12 c/c o ay'..28, o art. 3O-4. e o art, 3O-C

da Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, têndo em vistâ o disposto na Lei no 13.979, dê 6 de fêvereiro de
2O2O, e no Decreto no 10.282, de 20 de março de 2O2o, e

considerando que a OrganizaÉo Mundial. da Saúde dectârou. em 30 de janeiro dê 2o2o. que o
surto do novo coronavírus (Covid-lg) constitui uma Emergência em Saúde Púbtjca de lmportância
lnternacionaL

Considerando o Decreto Legislátivo n" 6. de 2o2o, que reconhece. para os fins do art. ô5 da Lei

Complementar no 1O1, de 4 de maio de 2OOO, a oconência do estado de câlamidade púbtica, nos termos
da soticitaÉo do Prêsidente da Rêpúbtica encaminhada por meio da Mensagem no 93. dê 18 de março de
2020.

Considenndo a Medida Provisória no 953, de 15 de abrit de 2O2O, que abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no vator de R$ 2.55O.OOO.OOO,OO, para o ím que

êspecifica.

Considerando o papel. do Sistema Único de Assistência Sociat -SUÀ9 no contexto da

Emergência em Saúde Púbticã, de protêção da populáção em situâçáo de vu[nerabitjdade e risco social e

no desenvolvimento de medidas para pÍevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da

disseminação do Covid-lg;

Considerândo que o Ministério da Saúde - MS declârou, por meio da Portâria no 188, de 3 de

fevereiÍo de 2O2O. Emergência em Sâúde Púbtica de lmportáncia NacionaL em decorrência de infecçáo

humana pe[o Covid-19:

Considerando a Portâria MS nô 454, de 20 de março de 2O2O, que declâía, em todo o território
nacionaL o estado de tênsmissáo comunitária do Covid-19:

Considerando a Portaria MC n" 332 de 24 de março de 2O2O. que dispóe acerca de medidâs
para o enfrentamento da emergência de saúde púbLicâ dê importànciâ internacionâl decorrente do
coronavírus. COVIO-19, no âmbito do Sistema Único de Àssistência SociaL

Considerando a Portaria no 2.601 de 6 de novembro de 2018, dispóe sobre a utitização de
recursos traníeridos fundo a fundo pelo Ministerio do Des€nvolvimento Sociat - MDS para o incremento
temporário e a estruturâção da rede no âmbito do SUAS.

Considerando quê a Portaria no 90, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do
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Desênvotvimento Sociat - MDS, estabetece os parámetros e procedimentos retativos ao cofinanciamento
federal pâra oferta do Serviço de Proteção em Situações de Câtamidades Púbticas e Emergênciâs, e a
Portâria MDS no U3, de 10 de dezembro de 2015, regutâmenta o cofinanciamento federal do SUAS e a
trânsferência de rêcursos na modatidade fundo a fundoi

Considerando o disposto na Resolução no 1O9, de 11 de novembro de 2OO9, do Consetho

Nacional de Assistência Social. - CNAS. que insütui a ÍipificaÉo Nacional dos Serviços Socioassistenciais e

define entre os serviços de protêÉo social especial de atta comptexidade. o Sêrviço de Proteçâo em

Situações dê Calámidades Púbücas e de Emergéncias: e

Considerando as Resoluçóes no 7, de !7 de maio dê 2013. e no 12. de 11 de junho de 2013, da

Comissáo lntergestorês Tripartite - CIT e do CNAS. respêctivamente. que dispõem sobre os parâmetros ê

critérios para a transfeíências de recursos do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Protêçáo

em Situações de Cãtâmidades PúbLicas e de Emergências no ámbito do SUAS, resolve:

Art 10 Dispor sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a exêcução de

âções socioassistenciais e estruturaçáo da rede do Sistema Único de Àssistência Social. - SUÂS, no âmbito
dos estados. Distrito FederaL e municípios devido à situaçáo de Emergência em Saúde Públjca de
lmportáncia NacionaL - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19.

Parágrafo único. A Secretariã Nacional de Assistência Sociat - SNAS publ.icará em seu sítio

eletrônico na intemet listagem constando os entes eLegiveis ao repasse financeiro êmergenciat de
recursos federais, con$ândo as metas físicãs e financeiÍas.

Art.2o O recurso emergencial de quê trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a

câpacidadê de resposta do SUAS no atendimento às famíLias e aos individuos em situâção de
vulnerabilidade e risco social decoÍrente do COVID-19, promovendo;

| - estruturaÉo da rede do SUAS por meio da aquisição:

d de Equipamentos de ProteÉo lndividuat - EPI para os profissionais das unidades púbLicas de
atendimento do SUAS: e

b) de atimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências

acothidas no Sêrviço dê Acothimento lnstitucionat e em atendimento no Serviço de Proteção Social
Espêciâl paÍa Pessoas com Deficiência, ldosas e suas Famílias:

ll - cofnanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrêntamento da situação de
emergência em decorrência do Covid-1g,

Art. 3' Farao jus ao repasse fnanceiro emergencial de que trata esta Portariâ. destinado à

estruturaÉo da reds para âquisição de:

I - EPl. nos termos dâ atinea'a'do inciso ldo ârt.20, os estados. o Oistrito Fêderal e os
municipios que possuam unidades púbucas e estatais de atendimento do SUAS| e

ll - aümentos. nos termos da alínea'b'do inciso I do art. 2", os êstados, o DistÍito Fêderal e os

municípios que possuam unidades dê:

d acolhimento para pessoa idosa ou com deficiência: ou

b) centro-dia.

§ 10 Para câtcular as metas fisicas dos municípios. do Oistrito Federal e dos estados etegíveis,

nos termos do inciso I do capuL será computado o quantitativo dê trabathadores registrados no Sistema
de cadastro do Sistema Único de Assistência Social. - CadSUAS, no mês de abrit de 2O2O. nas seguintes
unidades públicâs e estatais:

| - Centro dê Referência de Assistência Social:

ll - Centro de Referência Especia[izado de Assistência SociaL

lll - Centro-Dia;

lV - CentÍo-Poq

V - Centro de Convivência: e
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44)
Vl - Unidades de acothimento.

S 20 Para calcutar as metas fisicas dos municípios, do Distrito Feder.al e dos estados elegiveis,
nos termos do inciso ll do capuL seráo somados o quantitativo de vagas em unidades de acolhimento,
púbticas e privadas. para pessoas idosas e parâ pessoas com defciência registrados no CadSUAS de abrit
de 2O2O e de pessoas atendidas em Centro-Dia (ou serviÇo equiv-àlente) registrados no Censo do Sistema
Único de Assistência SociaL - Censo SUAS 2019,

Art,40 O Íepassê de recursos referente à estruturaÉo da rede dar-se-á diretamente do Fundo

Nacional dê Assistência Sociat - FNAS âos fundos de assistência sociat dos estados, municípios e do
Distrito Federal, no exercício de 2O2O. em duas parcetâs, cada uma referente a 3 (trêd meses da demanda

aferida nos termos do arl 30. observada a disponibiLidade orçamentária e financeira.

§1o O cátcuto dos valores a serem transferidos nos termos do caput para a estruturaÉo da rede
quanto a aquisição de:

I - EPI observârá o vâlor de refêrência de R$ 175.OO (cento e setenta e cinco Íeais) mensal por

trabathado( muttipLicado pe[o quantitaúvo de trabathadorês a serem contemplâdos: e

ll - atimentos observará o vaLor de referência de R$ 115.OO (cento e quinze reais) mensal por

pêssoa. mul.tipLicado peto quantitâtivo dê pessoas a sêrem contemptadas.

§2o A segunda parcela refêrênte ao inciso I do S1o estará condicionada à real necessidade de
uso de EPl. de acordo com as recomêndâçóes do Ministério da Sâúde - MS, conformê ato comptementar
da SNAS.

Art. 50 Farão jus ao recurso emergenciaL de que trata êsta Portaria, dêstinado ao

cofnanciamento fêdoral das ações socioassistenciais os estados, municípios e Distrito Federal que
possuam pessoas quêi

| - necessitem ser atojadas ou remanejadas do seu atual Local de acothimento, conforme
orientaÇão do Ministério da Saúde - MS quanto ao distânciamento sociat: ou

ll - sê encontrem em situaÉo de rua, desôbrigados, desalojados ou em situaçáo de imigração.

§ 1o Para 6ns de aferiçâo do critério previsto no capul os municípios e o Distrito Federal

elegíveis observarão o somatório da:

I - metade da quantidade, aÍedondadas para cima. de pessoas em situação de rua cadastradas
no Câdastro Único de Programas Sociais do Governo Fêderal. - Cadastro Único, com registro ativo em
março de 2O2Oi

ll - quantidade de vagas em serviços de ôcothimento cadastrados no CadSUAS, com registro

aüvo em março de 2O20i e

lll - quantidadê de imigrântes interiorizados entre abril. de 2018 a dezembro de 2019, conforme
registro do Subcomitê de lntêrioÍização dâ Operação Acol.hidal

S 2ô Para fins de aferiçâo do critério previsto no capul os estados e[êgiveis observârão a

quântidade de vagas êm serviço de acothimento cadastradas no Cadastro Único. com registro ativo em
março de 2O2O.

§ 3o Limita-se o cofinanciamento ao máximo de 5 (cinco) miL pêssoas por ênte el.egíveL

S 40 O timite estabe[ecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado, respêitando-se a

disponibitidade orçamentária e linânceira. bem como a câpâcidade de acothimento municipal. durantê a

sltuação de Emergência em Saúde PúbLica de lmportância NacionaI em deconência do COVID-19.

Art 60 Os entes com sâtdo êm contâ do S€rviço de Proteção em Situaçõ€s de Câlamidades

Púbticas e Emergências quando da pubLicação desta Portaria poderão reprogramar os valores para as

dêspêsâs com enfrentamento à ESPIN decorente do Covid-lg. exceto os repasses realizados com
fundamênto nâs Portârias MDS no 42O. de 18 dê dezembro de 2O1Z e no 558. de 28 de dezembro de 2017

ArL 70 O colinanciamento de açóes socioassistenciais visando ao enftentamento da situaçáo de
emergência em decorrência do Covid-lg tem como 6natidade promover orientaçáo, apoio, atendimento e
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41
proteçáo às famílias e indivíduos em situação de vulnerabiLidade e risco social afetados, de forma a

permitir a esse públ.ico condiçôes adequadas de atojamento, isotamento. provisões e outras demândas
que atendam às determinaçõês sanitárias, proteção, prevenção e miügaÉo dos riscos quanto à infecção
ou disseminação do ürus.

Art. 8" Os recursos do cofnanciamento federal das açôes socioassistenciais para atendimento à

situação de ESPIN decorÍente do Covid-lg deveráo ser apLicados, além do que dispõe o arL 3o da Portaria
MDS no 90, de 3 dê setembro de 2013, na garantia de:

l- açóes voltadas à proteção sociaL oíentação e informação da poputaÉo em situação de
vuherabilidade e risco sociaL com vistas à prevençáo do Covid-lg e disseminação do vírus:

ll - provimento de condiçóes adêquadas de alojamento e isolâmento, obseruadas as

orientações do Ministério da Saúde. de modo a evitar agtomerações que propiciam a disseminaÉo da

Covid-19:

lll - adâptaÉo de êspaços físicos com intuito de criar acomodaço€s individuais ou isolar grupo

ou apoio a outras formas de atojamento provisórios adequadas à rêaLidade tocâL que obedeçam aos

critérios de sepâíação de pequenos grupos para eütar agtomeraçó€s que propiciam a disseminação do
Covid -19:

lV - atimêntação. outros itens básicos e bens necesÉrios que assegurem proteÉo da
populâção ou evitem a propagaçáo do Covid-19:

V - medidas de assistência emergencial para acolhimento a p€ssoas em situação de
vuLnerabiLidade decorrente de ÍIuxo migratório provocado por crise humanitária, agravada peta pandemia

do Covid-19:

Vl - locação dê moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo fami[iar por meio

de contratos celebrados pêlo poder púbtico:

Vll - apoio com aúmêntação ê outros itens básicos a aLojamentos pÍovisórios geridos por

organizações da sociêdade civiL

Vlll - locomoçáo das equipês e usuários do SUAS pâra âcesso ou prestaçáo de sêrviços
socioassistênciais: e

lX - provimento de itens necessários à comunicação remota entre usuários e equipes,

Art.90 As açóes referentes ao provimento de condiçóes adequadâs de organizaçáo dos
atojamentos, que visem a assegurar acothimento imediato em condiçóes dignas e de segurança,
assegurando as condiçõ€s básicas para o cumpÍimento das orientações sanitárias de isotamento social e
higiene voltadas à proteçáo da poputaÉo e prevenção da disseminação do Covid-19 serão objeto de
orientação técnica a ser publicada peta SecretaÍia NacionaL de Assistência SociaL

Art. 10. O gestor da potitica de assistência social deverá promover a gradativa desmobiLização

das ações socioassistenciais, implantadas ou reorganizadas no escopo desta Portaria. na medida em que

for supeÍada a situação de ESPIN decorrênte do Covid-lg,

51" Compõem as açôes de desmobitização as eskatégias de gestão que envotvem a reduçâo de
esforços concentrados em tomo de uma situação excepcional e a adoÇáo de procedimentos rotineiros,

cujo planejamento devêrá:

l- prevenir a brusca intêrrupçáo das provisóes. evitando danos e maioÍes prejuízos aos

indivíduos e às famruas atendidos:

ll - impêdir o dêscontrole ou ê pêrda de equipamentos e materiaisi

lll - evitar a sobrecarga das equipes técnicas; e

lV - adotar outras mêdidas necessárias à retomada da normalidade dos serviços cotidianos, sem
prejuÍzo de outras ações emergenciais.

52'A execução das açóes socioassistenciais poderá se estender após o período da situaÉo de
êmergência, conforme demonstrâda a necessidade. possibil,itando a reprogramação de recursos

4 of5
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existentes a partir da eLaboração de ptâno de ação vatidado pelo Miniíério da Cidadania.

Ârt. 1L Os recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão
repassados no exercício de 2O2O diretâmente do FNAS aos fundos de assistência social dos êstados,
municípios e do Distrito FedeÍal em duas parceLas, cáda uma referênte a 3 (três) meses de atendimento,
observada a disponibilidadê oÍçamentária e fnanceira,

Parágrafo único. O cátcuto dos vatores a sêrem transferidos na foma do câput observará o valor
de referência de R$ 4OO,OO (quatrocêntos rêais) mensâl por pessoa. previsto no S 20 do arL 60 da Portaria

MDS no 90, de 2013. mul.üpticado pel.o quantitativo de indivíduos a serem atendidos.

Art. 12. Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal, e municÍpios, a títul,o de
cofnanciamento federal emergenciaL ficâm sujeitos às normas lêgâis e regulâmentares que regêm a

execução orçamentáriâ e linanceira do FNAS. incl.usive quanto à disponibilidade orçamentária e financeiía

e prestação de contas.

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania podêrá, a qualquer tempo. requisitar infoÍmações
refêrentes à apljcaÉo do recurso extraordináÍio de que trata esta portaria, para 6ns de aná[ise e

acompanhamento de sua boa ê regutar utiLização,

Art. ]:}. Os recursos de que katâ esta Portâriâ deverão onêrar o Programa de Trabatho 08.244.
5O31.21CO - Enfrentamento da Emergência de Saúde Púbtica de lmportância lnternacionâ[ Decorrente do
Coronavirus e serão destinados ao atendimento das necessidâdes dâs famruas e indivíduos que êstão êm
situação de vutnerabilidade e risco.

Art. 14. Os entes el.egíveis, na forma destâ Portaria, faráojus ao repasse emergencial de recursos

federais, desde que se compromêtam, no prazo estabelecido:

| - às regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso. disponibiLlzâdo pêto Ministério da

Cidadania em seu sitio institucionâ|. na internet https://apLicacoes.mds.gov.brlsnas./termoaceitê

/emergencia_covid_19lindex.php ; e

ll - a prêstar contas na forma da Portariâ MDS no 113, dê 10 de dezembro de 2015. e demâis
procedimentos discipünados em ato específico, conjunto. da Secretaria NacionaL dê Assistênciâ Social. e dâ
Secretaria dê Gestáo de Fundos e Transferências.

§ 10 Os gestores deveráo encaminhar o Termo de Aceite e Compromisso à ciência dos
respectivos consethos de assistência sociaL

§ 2o Especifcamente quanto às ações socioassistenciais, o ente também deverá apresentaí
plâno de açâo em sistema informatizado especifico.

Art. 15. Os resp€ctivos Consethos de Âssistência Social. deveráo apreciar acompanhar e fiscatizar

a imptêmentação das ações, os resuLtados e a prestação de contas dos recursos repassados na foÍma
desta Portaria.

Art. 1ô. A Secretaria Especial de Desenvolvimento SociaL por meio da Secretaria Nacional de

Assistência SociaL expedirá normativas e orientaçóes comptementares à matéria disciptinada,

espêcia[mente quanto:

| - ao Termo dê Aceite ê Compromisso:

ll - ao Pláno de Ação; ou

lll - âos procêdimentos de prestação de contas.

Art 1Z Esta Portaria êntra em vigor na data de sua publicação.

5 of 5
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CEmFTO para os devidos fins, que procedi nesta data o ato de

REGISIRO/AVEREAÇÃO: sob ne de ordem Au.LLl284, folhas 181 - 183, no Livro A - 12 -
Registro lntegral, protocolo nc 2.372 de O3lO2l2O2O - ElIrcÂO E FOSTE OA DIRETORIA

- ASSOCTAÉO OE PA|S E AMTGOS OOS EXCEPCTONATS DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE -
CNPJ 00.931.76OlmO1-12. O referido é verdadeiro e dou fé. Emolumentos RS175,23 -
Taxa Fiscal Rs124,44 - FECOM Rs47,89 - P6E R56,96 - FMMPBA Rs3,63 - Def. pública

RS4,65 - Total RS362,80 DAJE ne: 9999.025.046rt48 - S€lo Di8ital utilirado:
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fulocLçâo d. Plb . Amtroc do. Eirc.pdomb dt Slo Frrncbco do Conde
D.drr4.o ô Udnd.d. PiúUlc. ffiírts l..l ]f 7t, d. 1U10oí

Ír.d.Í!çao .h t ülEú ftbllc. EÉtull- L.l Íf 7,{8o dt 2OO5rr0
D.chÍaçto dt t ü[d.d. PúUlcr llmtctp.l- L.l Íf 020í98 d. 23rt te8

RcgEúo no GllllS. PÍocct o Ít' iI006lroí36ír200í{2
C.d!.|Ío il*lonal dc P!.to. JuÍídlc. ír' lEOil17G0O00í-t2

Aoo vinte e seis de riryembro de <kÍs mil e dezsnove, às 09:@ horas, na sede
da assocÍ@ de pais e amigos de excapcionais de São Francisco do Cutd€
(APAE), sihrada na rua do Gurugé, no.06, n6t€ municÍpÍo de São Frareisco do
mrÉe, EstEdo Bahia, Cep: 4Ílg)0&000, com píêssnça dos 8§sociado€ € pais,
conbrÍno rogisúo no livro póprio de asginstrra, conforme odital dê convoceÉo
pr.rUicado no diário oficial doe municípios, rp dia vinte e queúo de outubro de
dois mil e dezenore. A assemUeia g«al onlinária bi instalada pda atual
presidente da Apae, sendo eleitos para conduÉo da assemtltria geral ordinária
a conÉssão deibral constituíde poc Márcia Dantes de fuKlrdê e ilbrcia Andrea
GoÍn€s Carfuo. FcÍ realizada a deíção da dirobÍia executiva, do consêlho de
Mminisfaçfu e do consdho fiscal, em anrpÍiÍnoÍúo ao dispoío no artigo 25,
inciso lll e 26 (b €statr.lb @rão da APAE OE São Francisco do Conde para
exqcícb do ÍnarÉato no paÍo& de Oí101Í2@t0 a 01tr1120t9. Considerando a
insoirfo de càapa única, ftÍ E nresma eleita por adErnação, fcando consüfuída
dos sêguintes membros: Presidenb: Sr' Eliana llaria Sitva Rose, residentê na
rua Fmi Miguel no 6, Baino C€ntro, .São Francisco do Conde, Cep:,t390G&),
CPF no 24140856S.72; Mce Preid€nt€: SÉ Dagmar EmÍlh Matr do Ó, residente
na ruâ polkarpo de OfivêiÍa no 28 A, Bsino, C€nbo, São Frarrisco do Conde,
Cep: 439000{00, CW rf .21212716$í5; 'l o DiÍÊtor finenceiro: SP Al€xs€ndÍo
Afues da Silva, reftJente de rus Nit6ói no 27, Bâino l.lora Sb Francisco, São
Frmcisco do Condo, Cop: /l3900G000, CPF no 0i1681583$79; ? Dirstd
financaúo: St' lúaria da Paixâo Silva dos §antoe, residente ne Tv Boa Vbta S/N,
BaiÍÍo Malêmbô Cqndeies, Cep:438{$909, CPF 959260í1$í5; 'to Secretário:
SÉ Angela Rêis de Souza, rceidente na Av Jwenal Eugênio cle Queiroz S/n,
Bairo baixa tia, São Francisco do Conde, Cep: 4ÍI90G000, CPF no 30864909!
00; ? SecreÉrio: SÉ Angplo Luis «te Sá BaÍÍeto d€ AÍnorim, rwidente na Av
Juvenal Eugánio & Queiroz no 28, Baino baixe fria, São Frarrcisco & Conde,
Cep: 43900-@0, CPF,02167477$97; Díretoí de Pafimônio: SÉ Anselmo de
Jeus dc Sanbs, rwilgnte de rua Jaboquara noí4, Baino, Jaboquara, São
Francisco do Conde, C€p:439@'{P0, CPF 042889259t{; Diretor Social: Sr{
Cri$ina Barbosa C,onçalves, residêntê na rua Santo Antônio SF, Ssnto Estevão,
São Francisco do Cond€, Cêp 4390G000, CPF no 85692339S21; Conselho dê
Mministração: SÉ Maria Cecilia Silva dc Santc CPF n?391 1336ffi, Sr{ Ane
Chldia Socono Alrpida C?F no 005950015{0, SÉ Maria lsabd Trindad€ dos
Santos CPF no 97930822t91, Sr'Jaci Silva dos Santc CPF no 8í781644ffi,
SÉ Rcália Bonfim Bispo CPF no08028248S91 e conselho liscal: Maria Delmira
CPF no 9442í617$04, Maria Aper€cida da Silve CPF no 4632209+$.72, Meita
Joanice Lims dcs S€ntoe CPF no 92232í5ffi8, RobêÍto Femandes do R6árb
CPF no @20í035'04, Sr' iíaria José Suer6 CPF no 68331991$9í, SÍo
Afmerindo Pereira Filho CPF 0633í238$49, (03 EÍotivos e 03 Suplentes). -íu-t

ATA DE ELEçÃO E POSSE DA DIRETORTA DA APAE DE
sÃo FRAilcrsco Do cot{DE
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A diratoria da Apae de São Francieco do Conde, elêita por elamação na
Assembleia Geral ordinária toma posse no 10 (primoiro) dia util do mês dê janeiro
de rbis mil o únte, êm cumprimêfito ao dispGto no art.50 do estetuto 66 trpre.
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Sêndo assim, náo tendo mais nda e tratar eu Márcia Dantas de
da comissão dou como encenada a Assembleia Geral.
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DECLARAÇAO

Declaro para os devidos fins e para que a

ASSOCTAÇÃO »r PArS E AMTGOS DOS EXCEPCTONAIS

DE SÃO FRANCISCO DO CONDE _ APAE, COM SEdE NA RUA

do Gurugé, ne 06 neste município, Estado da Bahia, inscrita no

CNPJ: 00.931.76010001-12, eskl em pleno e regular

funcionamento, nos últimos anos, cumprindo suas finalidades

estatutárias, sendo a sua Diretoria atual, com mandato de 2020 a

2023, constituída dos seguintes membros:

PRESIDENTE:

Eliana Maria Silva Rosa
RG: 0139263497 - SSP/BA
CPF:241.408.565-72
Rua Frei Miguel na 06, Nova São Francisco, São F. do

Conde/Ba.

VICE.PR.ESIDENTE:

Dagmar Emilia Mata do O
RG:0125942702 - SSPIBA
CPF:212.127.165-15
Trav. Policarpo de Oliveir4 nL28, Centro - São

Francisco do Conde/Ba.

Rua Barão de Rio Branco, no 18, Centro, São Francisco do conde- Bahia
CNPJ/MF 14.428.40310001 - 40

1
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SI ÁC
Alexsandro Alves da Silva
RG: 1290075956
CPF: 036.815.835-79
Rua: Niterói,27, Nova São Francisco, São Francisco
do Conde/Ba.

1 67

1! Secretária: Maria da Paixão Silva dos Santos

RG: 0869067044
CPF: 959.269.1l5-15
Rua: Juvenal Eugenio de Queiroz, S/l'{, Baixa Fria,

São Francisco do Conde/Ba.

Declaro sob as penas do art. 299 do Código Penal, que a

entidade acima identificada não remunera os membros de sua

Diretoria pelo exercício especifico de suas funções, não dishibui

resultados, dividendo; bonificações, participações ou parcela do

seu patrimônio, sób neúuma forma, e aplica as subvenções e

doações recebidas nas ànalidades a que está vinculada.

São Francisco do Conde, l0 de março de2020.

tos Lopes
P SIDENTE

Rua Barão de Rio Branco, no 18, Centro, São Francisco do conde- Bahia

CNPJ/MF 14.428.40310001 - 40

Âo
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Associação de Pais e Arnlgps dos ErcepcionaB dê Sâo Frencisco do Conde
Declaração de Utilidadê Publicâ Fôdêral- Lei n'75, dê 1U10r01

t)êclaração do Uülidade PuHics Ettadual- Lei n'7.4d) de 20105199

Dôcleração de Utilidde Publica tunicipal- Lei n' 02ü98 do 26/1198
Roglstro no CNAS- Proceslo no 44lxl6.«rí 35í /Áxl1 42

Cadastro Neional d€ Pe$oa Juídice no 0093í 760/000í -í 2

ADâÊ - iliofNAE OO d'CBD€

DECLARAçÃO DE FUNCOT{AUENTO

OECLARO, paÍa os devidG Íins, que a AssociaÉo de Pais e Am§os Excepcionais de

Sáo Francisco do Conde, com sede na rua do Gurugé no06, Campinas, na cidade de

São Francisco do Conde, estado da Bahh, inscrita sob. O CNPJ no 00.931,760/0001 -

12, está em pleno ê Íegular funcionemento, nos últimos 08 anos, cumprindo suÉls

finalidades estatúárbs, sêndo a sua dir&ria atual, com mandato de 2020 a 2023,

consüluída dos sêguintes ÍneÍnbros:

Preslk orfie: Ellana lraría Sfva Fosa
RG: 01 3926í491- ôrgao expAnAor: SSP/BÁ

C,PF: 211t11E,56572
Rua Frei |íigud, n (n, Conto, Sáo Frarclrco do CrondelBA

V&x-ptw;tdeníe.: ?aginlrrÍ Emlt/o Hab & Ó
RG fi1 259/,2702 - ÓrgÉo É(lEd/idor:SSP/BA
CPF:21n271É15

R ra fulrcaryo de Oltv9i/,a, no fr À, Cerúo- Sâo Francisco do Condê, São
Fancisco do CorldelBA

10 Diretot Finana o: Alexsndro Ârrcs da Sflla
RG: lN(N7í9l5/6 - ÓrgAo e4aiAor:SsP/tsÂ
CPF:03ü15Ei579

Rua Nlffi[ no 27, Nova Sáo Fra,ncisr,o, Sáo Francisco do CoadetB;A

1' SecrcúlÍa: aria ú Paixüo Sirva dos SarrÍos
RG:0E8e0C704

cPF3,592@1r51õ
Av. Juvanal Euganio & Quelrcz,9n, Bnixa fih, Sáo Francrsc! do hnddBA

DECLARO, sob as penes do aÍL 299 do Cód§o pona!, qu6 a êntidade acima

identificada náo renumêra os membro6 de sua Diretoria pelo exercício especifico de

suas funÉes, náo distÍibui resuhados, dúídendc, boniíEaÉes, participaÇões ou

parcela do sêu pdrimônio, sob nenhuma brma, e aplica as suhrençóês e doaçôes

r€cebilas nB finalidades a quê está ünculada.

Rua do Gurugé, no06, - Grru€É - (71) 36513057
Sâo FÍancisco do Conê - Bahia
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As3ociação de Peis e Amigos dos Excôpcionair d€ São Francisco do conde

h4
araf - 55 tarEEio E @aaE

Dcclaraçáo d€ Utilidade Publica Fêdêral- Lêl no 75, de í8/1U0í
Oêclereçâo dô Utilidade Publica Estadual- Lei no 7.460 de 20105199

D,êclaração de Utllidade Publica l{unicipal- Lei no 028/98 de 28/1198
Rogi3tÍo no CNAS- Procegso nô 44{!06.mí35í/2(ml42

Cadâ.úo N*ionel dê Pessoa JuÍidica n'00931760/Í1fl)í-í2

São Francbco do Condê,03 dê tarço de 20ã)

;.t
' 

.: / '.
E{áhe maria Silva

Prêsk ênb
Rora

I

Rua do Gurugé, ncú6, - Gurugá - (71) 3651-3057
Sáo Frencisco do Condo - Bahia
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ltIAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Francisco
do Conde

Declaração de Utilidade Públice Federal- Lêi no 75, de
18/10/0í DeclaÍaçâo de Utilidade Pública Estadual- Lêi no
7.460 dê 20/05199

DeclaraÉo de Utilidade Pública Uunicipal- Lei n'028/98 de
2611í98 Registro no CNAS- PÍocesso no

44006.001351,2001.{2
Cadastro Nacional de Pêssoa Juídica no (D931760/0001-12

{:::,;,,.,111!

^PAf 
§lI) ÍX X(rSCO ü) COrOf

of.006/20

São Francisco do Conde, 06 de Junho de 2020

CMAS
Conselho
Municipal de
Assistencia
Social

Prezada,

Estou entregando os documentos abaixo listados

. Declaração de Funcionamento

. Alvará de Funcionamento

. Certidões

o Atas

. Estatuto

. Cópia de Documentos da Presidente da lnstituição

. Cartão CNPJ

. Relatório de Atividades 2019 com fotos

. Requerimentos Anexo I e Anexo ll

--)-t +.-ta* /d*"- 21,1n- frD>,- -

Eliana Maria Silva Rosa
Presidente

Atenciosamente,

,\-



ESTADO DA BAHIA
PR.EFEITURA MUNTCIPÀL DE SÃO PRANCISCO DO CONDE
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAçAO DE FUNCTONAMENTO

Declaramos para os devidos fins, que a Associaçáo de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE, do Município de Sâo Francisco do Conde, é uma associaçâo

civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, estudo e

pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucraüvos, inscrita no CNPJ sob o no

00.931 .7ô0/0001-12 sediada a Rua do Gurujé, no 06, Centro, nesta cidade de Sáo

Francisco do Conde, Ba, representada legalmente pela SÉ Eliana Maía Silva'Rosa,

portadora do RG: no 0139263497- SSP/BA, CPF: n241 .108.5ôt72, e vem

funcionando regularmente nos últimos 08 (oito) anos com atendimentos

especializados para sua clientela e comunidade em geral, de acordo cúm as

exigências de seu estatuto e regimentos intemos.

São Francisco do Conde, í Ç
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CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CR-F

Inscrição: 40.601.8s8/0001-26
Razão Socia|:IjRÂNIA MARIA DOS SANTOS

Endereço: AV SANTÁ RITA sN 10 ÂNDAR / cENTRo / sAo FRANCISCO DO CONDE /
BA / 43900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da lei 8.036. de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contríbuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22109 /2020 a 2L/L0/2020

Certificação Número: 2020092203544527 27OLO3

Informação obtida em 07 /LO/2O20 t1i43i24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

httpsJ/consulta-crÍ.caixa.gov.br/consulhcrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1t1
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IvttxtsrÉruo oA FAZENDA
Secreta.ia da Receita FedeÍal do BÍasil
Procuradoriaceral da Fazenda Nacional

cERTTDÃo NEGATIvA oe oÉerros RELATrvos Aos rRrBUTos FEDERÂIs E À DíuDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: URÂN|A MARIA DOS SANTOS VICENTE
CNPJ: 40.60í.858/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobÍar e inscÍever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é ceÍtiÍicado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tíbutários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria4eral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no cáso de ente Íederativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculedos. ReÍere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais pÍevistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. I 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfu .gov.bÊ ou <http:/ vww.pgfn.gov.bÊ.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 't .15't , de ?J'tOt2O14.

Emitida às 10:09:29 do dia 10/082020 <hora e datia de Brasília>
Válida até 06102n021 .

Código de conÍole da ceíidáo: 2DDB.5í F5.F275.5964
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

?t C2,x§
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CERTIDJIO !IEGÀ,Í0IVÀ DE DEBITOS TRÀBÀIJHISTÀS

NOMê: URÀNIÀ MÀRIÀ DOS SANTOS VICENTE (MÂTRTZ E FILIAIS)
CNPJ: 40. 601 .858/0001-26
Cêrtidão ne: 2].225897 /2020
Expedição: 3l/08/2020, às 11 :4L:22
Validade: 26/02/202]- - 1,80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que uRÀIIrÀ ríÀRrÀ Dos sÀltros vrcEtrTE (tiÀTRrz E FrrrrÀrs),
inscrito (a) no CNP,I sob o ne {0.601.858/0001-26, uÂO COuSrr do Banco
Nacional de Devedores TrabaIhisEas.
Certidão emitida com base no arE. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pefa Lei ne L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIuÇão Administ.rativa ne 1470 /2071 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011-.
Os dados constantes desEa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe 1ec imentos , agências ou filiais.
À acêitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenEicidade no portal do Trj.bunaI Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

rNFOruíÀçãO TTPORTÀüIIE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as const.am os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentês perante a ,fusEiça do Trabalho quanto às obrigações
estabefecidas em sentença condenaEória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhisEas, inclusive no concernenEe aos
recolhimenEos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumenEos ou a recolhimenEos deEerminados em 1ei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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GO\rERNO DO ESTADO DA BAIIIÂ

SECRETARIÂ DA FAZENDÁ

Emtssãol 3 | / 08/2020 I I :44

Ceúidão Negativa de Débitos Tributários

Fica certifcado que não constam, até a presente dâtâ, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídic€ âcima
identifcada, relativas aos tributos administrados por esta SecÍetaria.

Esta cêrtidão ênglobe todos os seus estabelêcimêntos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos ne Dívida
Ative, de competência de Procuradorie Geraldo Estado, Íessalvado o direito da Fazenda Pública do Estâdo de Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 31/08/2020, confoÍme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emrssao.

A AUTENNCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIÂS

FAZENDÁRhS OU VIA INTERNET, NO ENDEREçO http:r/www.8eÍaz.ba.gov.br

(Emitida para os eÍeitos dos arts. íí3 e íl,l da Lei 3.956 dê íl de dezembrc de ígEl - Código
Tributário do Estado da Bahia)

CeÍtidáo No: 2O2O243A0/,G

úi.-6

Válida com a apresentaÉo conjunta do cartão originalde inscÍiÉo no CPF ou no CNPJ da
Sesetaria da Recêita Federal do Ministério da Fazenda.

R^zÁo socrÂL

URANIA MÀRIÂ DOS SANTOS VICENTE

rNscRtÇÂo EsÍaDUAr-

011.669.614

CNPJ

40.601.t5t/0001-26

JD),J
íÓ L{J
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PrêÍoituÍa Municipal dê São Francisco do Cond
PraÇá dâ lndependência, S,ôl TérÍeo

Cêntro - São Francisco do Conde - BÂ CEP: 4390G000

CNPJ: 13.830.623/0001-96

CERTTDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Número: 000'18212020

URANIA MARIA DOS SANTOS.ME

ARMAZEM TROPICAL

000.001.967100í {rí CPF/CNPJ: 40.601.858/0001-26

AVN SANTA RITA, S/N PREDIO

sÃo BENTo - sÃo FRANctsco oo coNDE - BA 43900000

Nome/Razão Social

Nome Fantasia:

lnscriçáo Municipal:

Endereço:

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR OUAISOUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO OUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

ObservaÉo:

Esta certidão fôi emitida em 0810412020 com base no Código Tributário Municipal.

Ceíidão válida até: 301'12J2020

Esta cortidâo abrangê somente a lnscriçáo Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 9100072140

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condlcionada à veriÍcaÉo de sua
autenticidade na lntemet, no enderego eletrônico:
https://sÍconde.saatri.com.br, Econômico - Cêrtidão Negativa - VeriÍicar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou êmenda invalidaÉ este documento.

lmpresso em 08/10/2020 às 11:22:46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
D.p.rtrmnio .l. R.o.lL
RUA DO ASFALTO, SN . CENTRC
sÃo FRÁNcrsco oo coNoE - BÁ - cEp €9@-o@
FONE(S): 713651{079 CNPJ/MF: r 3.430.62310@ 1-96

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No 000262/2020

Nome/Razão Social

Nome Fantasia:

lnscriçáo Municipal:

Endereço: RUA JOAO FLORENCIO GOMES, S/N CONVENTO CENTRO

sÃo FRANctsco oo coNDE - BA - cEp: 43900-ooo

RESSALVADOODIREITO DA FAZENDA MUNICIPALCOBRAROUAISQUERDÉBITOSQUEVIEREM ASER

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO OUE, ATÉ A PRESENTE DATANÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICíPIO-

Observação:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. S.FCO. DO CONDE

APAE

000.000.977,001-79 CPF/CNPJ: 00.931.760/0001-í2

Esta Certidáo foi emitida em 1'110812020 com base no Código Tributário Nacional, lei n' 5.172166

Certidáo válida até: 0911'112020

Cét
Código de controle da certidão: 3100073737

ffi
/) _-lts
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Emís§tclNÁ!v,

Atençáo: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo



Pre:ado Senhor,

Considerondo noto fiscol nt 196 (lolho ne 77) é considerondo os demois peças de Íormdtizoção, ombos otestodo , é

que estd COGEM encominho o prcsente contendo o mesmo 56 (CINQUENÍA E SEIS), Íolhos numercdos e

rubricodos.

5ão FÍdncisco do Conde,08 de OUTUBRO de 2020

FIAVIANA AMARAL

ANAUSTA /COGEM

AO FUNDO SEDESE

Pon conhecimento e providêncios.

I

&
EÍADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CONTROI.AOORIA GERÂt

tor.HA DE tNroRMAçÃO
PROC. ADM. N9 4280l2O2O CHEX-L|ST Ne L46412020

CREDOR URANIA MARIA DOS SANTOS .ME

OBJETO

FORNECIMENTO DE ATIMENTOS RICOS EM PROTEINAS PARA OS EXCEPCIONAIS DA

APAE


