
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOGIAL
SAO FRANCISCO CONDE

EXERCtCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO NO 1225

lte de Recursos: Transferência de Recursos do - FN

DATA:1Ol11l2O2O

oRçAMENTÁRrO

Credor 939 URANIA ARIA OOS SANTOS - ME

Óçáo: 31 - SECREÍARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCLcL E E

Unidade: 31,32 . FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCA SOCIAL

Funcional: OA244OOM , CHICO TRÂNSPARENTE

PTO'EtdAtiViCIAdE: 6,277 , AÇÔES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCÁ DE SAÚDE PÚBLICA DE Ii
Elemênto: 3.3.90.30 00.00.00.00 - Mâteíialde Consumo

Reculsos Conta
6,í530

Banco
BB -'r9.375-5. S. FCO - COVTD ALr (FTR 29)

Valor

23.,rí6,50

Rocuraos: Conta
64530

Banco
BB - í9.37í5 - S. FCO - COVTD ALt (FTR 29)

Valor

23.ití6,50
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Filtros eolicados ao rêlatóno

Número do processo: 0004569/2020

Número do processo: 0004569/2020

Solicitação: 1 - PAGAMENTOS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃo FRANcISco Do CoNDE
Relatório de Comprovante de AbertuÍa de Processos

Número do documento:

Requerenle:

Beneficiário:

EndereÇo:

Complemenlo:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da prolocolizaçáo

LocalizaÉo âtual:

Org. de destino:

Protocolado por:

SituaÉo:

Protocolado em:

Súmula:

ObseÍvação

Númoro únlco: !1X.30í.900{)0

Número do prolocolo: 48247

10980. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE -

6395 - uRÂNrA MARrA Dos sANTos-ME.

CPF/CNPJ do requerente

CPF/CNPJ do b€neÍiciáÍio

BaiÍo

Condomínio: Município:

Celular: Fâi(:

Noffcado Por: E-mail

O1O.OO1.OOO. SECREÍARIA MUN.DÉ DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

O1O.OO1.OOO. SECRETARIA MUN.OE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

juciaía dos sanlos dantas Atualmenlo com: iuoaía dos sanlos dantras

Não analisado Em trámite: Não Proc€dência: lntema Prioridade: Normal

0911012O2011t57 Previsto para: Conduído em:

soLtctrAÇÃo DE PAGAMENTo REFERENTE Do coNTRATo N' 094/2020, DA EMpRESA uRÂNn MARTA Dos sANTos -
ME. REFERENTE Ao FoRNEctMENTo DE ALTMENÍos pRtoRtTARTAMENTE Rtcos EM pRorElNA PARA SEREM
REpAssADos A ASSoclAÇÁo pAts E AMtcos Dos ExcEpcroNArs APAE .

NOTA FISCAI : 398
VALOR R$: 23.416,50.

SEC. ORIGEM: SEDESE

juciara dos sântos dantas
(Prolocolado por)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
(Requorent€)

Sistema: Protocolo Fly / Usúário: juciara.dantas / Relatóóo de Comprovantê de Abenura de Processos

Hora: 09:0E:14
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SISBB - SISTETÂ DE IIIFOR',{ACOES SÂ CO DO BRÁsIL
uLltL/2020 - auÍoaTEl{Dr EÍ{To - 10.19,59
4577204577 SEGUIDÂ VrÂ @O1

CSTPROVÀ'{Í E DE TRÁI{SFEREiICIA
COI.IPROVA'ÍT E DE

TED - TRÂ}ISFEREICIA ELETRO ICA DISPO'IIVEL
CLIENTE : SÁO FRÁI{CIsCOCOVIDALI
AGENCIA: 4577-2 CO TA: 19.375-5

FIIIÁLIDÂDE: 01 CREDITO EIt COÍ{TA

REIIETENTE : SAO FRÁ,{CISCOCOVIDÂLI
BANCO: 237 - BÀr{Co BRÂDESCO 5.4.
AGENCIA: 3563-7 - SA0 FRA,{CISCo DO COI{DE

CONTÂ: 39.062-4

FAVORECIDO: URÂNIA ilÂRIA mS SAXToS VICENTE
CPFlCr{Pl : 40. @L. ASA/WL- 26
vALoR: RÍ 23.476,50
DEBITO EH: 7O/71-12629

DOCUHE TO: 111002
ÀUÍENTICÀCÂO SISBB: F . 58Â. F9A.7BD. 836. 638

TransaÉo eíetuada com sucesso por: JA783897 MARIA DALVINA SANTOS COSTA DANTAS

I

a

r.
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.ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Oatâi

N de Ordem

Parciâl

10t11no20

í3ís

ORDEM DE PAGAMENTO

órgáo: 31

Unidâde: 31 32

Funcional: 08 244.00M

Proteto/Atrvidade: 6277

Elemenlo. 3 3.90 30.00.00.00 00

Sub-Elemento: 3.3.90.30.12.00 00.00 0029

Eonte: 0029

. SECRETARIÂ MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

. FUNOO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIÂ SOCIAL

, MA|S SOCTAL

- AÇÔÉS OE ENFRENTAMENTO EMERGÊNClA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPÔRTÀNCh INTERNÂCION

- Malenelde Consumo

- GÊNERO ALIMENÍÍCIO . OUTROS

- TransíeÍência de ReqJrsos do - FNAS

Número do empenho

Veloí do êmpenho :

Valor anulado :

Íorar (A ) :

433

140.499.00

0,00

140.499,00

Pagamentos ântedores

ValorAnulado.

Tolel ( B )

Saldo(A-B):

23 416,50

23.4'16,50

0,00
,16 833 00

93.656,00

Credor 939 URANIA MARIA DOS SANTOS - ME

Endereç!: R BATISTA MAROUÊS, 11, FRENTE

c.N.PJ. 40-601-858/0001-26

Cidade Sáo Francisco do Con

lnscl Est /ldent Prof :

UF: BA

Especificáçáo:

PÉLA DESPESA EMPENHADA NA CONTMTACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÂ FORNECIMENTO DEALIMENTOS PRIORITARIAMENTE RICOS EM
PROTÉINA, PARA SEREM REPASSAOOS AASSOClAÇÂO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS . APAE, PARA DISTRIBUIÇÀO ENÍRE SEUS USUARIOS
DEACORDO COM O RECOMENDADO PELA PORTARLC N.369 DE 29/04/2020 CONTRÂTO 094/2020 COM lNrCrO EM loiogt2o2o AÍÉ 1ot\2t2o21 NOÍA
FISCAL N' 398 - COMPEÍENCIA 1Oi2O2O

Fonle de recursos r Vinculâdos Total geral 23.4í6,50

Élcá autoüado o pêgamenlo de 23 416.50 (vinte e três mil quetrocêntos e dezesseis reeis e cinquentâ centravos)

Descontos

Total de descontos:

Líqurdo a pagar

0,00

23 416,50

Recr,/rsos
Conta Eanco

64530 BB-19.375-5-S FCO - COMD ALt (FTR 29)

Chequer'ooclo Valor

23.4'16,50

O procêsso Íoi pago conforme âutorizeÉo.

Dala 10h112020
í.1

6
Mâda Dalvina Santos Costa Dantas

Diretoía Finânceire



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAt. SAO FRANCISCO CONDE

Data:

N. da OÍdem

Parcial

01111t2020

í 3í 5120

Órgao: 31

Unidade: 31.32

Funcionalr 08.2,14.000.{

Projeto/Atividade: 6.277

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00

susEremenlo: 3.3.90.30.í 2.00.00.00.0029

Fonle: 0029

- Malerial de Consumo

- GÊNERO ALIMENTICIO. OUÍROS

- Transferência de Recursos do - FNAS

AUTORIZAçÃO DE PAGAMENTO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

. FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- MAIS SOCIAL

- AÇÓES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNClÂ DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCA INTE NACIOI\

\t

Número do empenho

Valor do empenho :

Valor anulado :

Total(A)l

,t33

't40.49S,00

0,00

140.499,00

23.416,50

23.416,50

0,00

46.833,00

93 666,00

Pagamentos anteriores

Valor da ordem :

ValoÍAnulado:

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

Credor: 939 URÂN|A lrARlA DOS SANTOS - E

Endereço: R BATISTAMÁRQUES, 11, FRENTE

C.N.PJ.: 40{0í+58/0001-26
Cidade: São Francisco do Con

lnscÍ.Est./ldenl. ProÍ. :

UF.BA

Esp€cifcáção:

PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAOA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE RICOS
EM PROTEINA, PARÁSEREM REPASSADOS ÁASSOCIAÇÃO DE PAIS EAMIGOS DOS EXEPCIONAIS. APAE, PARA DISTRIBUIÇÁO ENTRE SEUS
USUARIOS DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELAPORTARIA N'369 DE 29/04/2020, CONTRATO 094/2020 COM INICIO EM 1OIO9I2O2O AÍE
10/022021. NOTA FTSCAL No 398 - COMPETENCTA r0/2020.

Fonle de recursos : Vinculados Total geral 23.4í6,50

Fics autorirado o pagamento de 23.416,50 (vinte e três mil quatmcentos e dezesseis rears e cinquenta cenlavos)

Descontos

Total de descrntos

Líquido a pagar

0,00

23.416,50

Autorizo o pagamento desse proc€sso

Oala 04h112020

Aloísio Ol eira de Souza

Secretário de Social e Esporles



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONOE

Data 04't11t2020

-L|QUTDAÇÃO N. í 304

órgáo:

Unidade:

Funcional:

PÍojeto/Ativid ade:

Elemento:

SuUElemento:

Fonte de recursos

Código reduzido:

31

31.32

o8.244.00c/.

6.277

3.3.90.30.12.00.00.00.0029

33903012000000

0029 - 290

000209

. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E É

. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC|A SOCIAL

- MAIS SOCIAL

L)

- AÇÓEs DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA OE SAÚOE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACI

. GÊNERo ALIMENTICIO - OUTROS

. GÊNERo ALIMENIICIO - OUTROS

- Piso Básíco Variável- PÍoteÉo Social a Cnançâ e ldoso

Número do empenho

Valoí do empenho :

ValoíAnulado:

Total (A):

133t20

140.499,00

0,00

140.,r99,00

23.416,50

23.416,50

0,00

46.833,00

93.666.00

Liquidaçóes Ântenores:

Valor da liquidaçào:

ValorAnulado:

Total(B):

Saldo (A- B)

Cíedor: 939 URANIA MARIA DOS SANTOS - ME

Endereço: R BATISTAMAROUES, í1, FRENTE

C.N.PJ.: 40{0í458/000í-26
Cidadei São Franqsco do Con

lnscr Est./ldent-PÍoÍ.: UF: BA

EspecificaÉo: 1

PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE
RICOS EM PROTEINA, PARÂ SEREM REPASúOOS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE, PARA DISTRIBUIçÀO ENTRE
SEUS USUARIOS OE ACORDO COM O RECOMENDADO PELA PORTARIA NO 369 DE 29/ü/2020. CONTRÂTO 094/2020 COM INICIO EM 10/09/2020 ATE
10/02n021. NOTA FTSCAL No 39E - COMPETENCIA 102020

Lquk açáo:

Fica hquidada a imponância de 23.416,50 (vinle e lrês milqualrocentos e dezesseis reais ê clnquenta cenlavos)

DECLARÂÇÃO

Declaramos que os materiais Íoram recebidos e/ou serviços prestados

Oala I 04,11112020

CONFOR

Adespesa foídevidamenle liquidada, podendo ser paga

Dala : o4l11l2o21

Téc. Ct erÍr!-13 E

Frsc

Execu!!c ao ntá bil ÊMÀ(
M4t.5000



ESTAOO DA BAHIA
. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Nota de Em Liquidaçáo
09t10t2020

17Et20

Oalal

No da Em LiquidaÉo
Global

Processo :C.N.P.J.: í5.599.273/000í.71
llunlclplo: São Franclaco do Conde

órgáo:
Unidade:

Funcional:

Projeto/Atividade

Elemento:

Cód. Oetalham.:

Código reduldo:

31

31.32

08.244.0004

, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- MAIS SOCIAL
ú

6,277 - AÇÔES DE ENFRENTAMENIO EMERGÊNCIA OE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂN,

3.3.90 30 12.00.00.00.0029 - GÊNERO ALTMENTíC|O - OUTROS

290 - Piso Básrco Variável- ProteÉo Sodal a Cnança e ldoso

000209

Número do empenho

Valor do empenho :

Valor Emp. Anulado:

Total (A):

13Xt20

140.499,00

0,00

140.499,00

23.416,50

23 416.50

0.00

16.833,00

93.666.00

Em Lquidaçôes Ant.:

Valor da em liquidaçáo

Valor Em Liq. Anulado:

Totâl(B):

Saldo (A - B):

Credor:

Endereço

C,N,PJ.:

O3O URANIA IARIA OOS SANTOS - E

R BATISTA MAROUES, 11, FRENTE
,{0s01-858/0001-26

Cidade: São Francisco do Con

lnscr. Esl-/ldenl. Proí.. UF: BA

EspecificaÉo:

REFERE-SE A NOTA FISCAL N" 398/2020

Fonle de recuÍsos: Vinorlado Total geral 23.,1í6.50

Em LiquidaÉo:

Fica em liquidada a importância de 23.416,50 (vinte e três milquatÍocentos e dezesseis íeais e cjnquenta centavos)

Fundamento legal

Modal. licjtaÉo :

Conlíalo :

PE2-2020.4

Pregáo Eletr0nico

091t2020

10t09t2020

1U09n020

10t09t2020

Número PE2-2020-4

Data

Dâta

Dala

Dedaro para os devidos lins que o (materiauserviço) foi (Íomecjdo/prestado)

BeqPonsgvá

Oala | 0911012020



ESTADO DA BAHIA
FtINDO MUN. ASSISTENCTA SOCTAL SAO FRANCTSCO CONDE
Nota de Empenho

C.N.PJ.: 1 5.599.273l0mí-71
Mr_Jnlclplo: São Francisco do Conde

Data:

No do empenho

Globâl

1U,et2020
133t20

Ôrgão: 31

Unidade: 31.32

Éundonal: 08.2,14.0004

Projelo/Atividade: ô.2u7

Elemento: 3.3.90.30.í 2.00.00.00.0029

Códigor6duzido: 000209

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

- FUNDo MUNrcrpAL DE AssrsÍÊNcrA socrÁL
. MAIS SOCIAL
. ÂÇÓES DE ENFRENÍAMENTo EMERGÊNoIA DE SAÚDE PÚBLIcA DE IMPoRTÂNCIA INTERNAC

. GÊNERo ALIMENTÍcIo . oUTRoS

OotaÉo Inlcial:

Suplementaçóês

Anulaçóes:

Total ( A) :

0,00

276.325,00

0,00

276.325,00

Empenhos anleriores

Valor do empenho :

ValorAnulado:

Toral(B):

Saldo (A- B )

64.Se9,70

140.499,00

0,00

205,498,70

70.826,30

Credor 939 URANIA MARIA DOS SANTOS . ME

Endereço: R BATISTA MÂRQUES, '11, FRENTE

C.N.PJ.: 40.60'Í-85E/0001-26

Banco:

Cidade: Sáo Francisco do Con

lnscÍ. Esl-/ldent. ProÍ. :

Agência:

Conta Conente:

UF: BA

Fone

Fax:

EspecificaÉo:'1
PELA DESPÉSA EMPENHADA NÂ coNÍRATAÇÃo oE EMPRESA ESPECIALIZADÂ PARÁ FoRNEcIMENTo DE ALIMENToS PRIoRITARIAMENTE
Rtcos EM pRorEtNA, PARA SEREM REpAssADos A AssoctAÇAo DE pAts E AMtcos Dos ExEpctoNAts - APAE, PARA DtsrRtBUIÇÁo ENÍRE
SEUS USUARIOS DE ACORDO COM O RECOMENOADO PELA PORTARIA NO 369 DE 29/04/2020. CONTRATO 09412020 COM INICIO EM íOIOS/2020
A1Ê 1oto2t2o21 .

ea k í;)'-;
#r .-@'

Fonte de íecursos : Vinculados Íotal geral 140.499,00

Ficâ empenhada a importância de 140.499,00 (cento e quarenta mitquatrocentos e noventa e nove reals)

Fundamento legal : PE2-20204

Modal. licilaÉo : Pregáo Eletrônico

Contrato: 09412020

Número : PE2-202G4

Datâ

Dala

Data

10t09r2020

1U09n020

1010912020

Aúoúo o empenho dessa despesa

Oala'. 1010912020

Essa despesa Íoi empenhada em c.édito próprio

Oala: 1010912020

ríi Í,rÍa;;i: : l:3. i:
Aloísio Oli de Souza

Secretário de v- Socjsl e Esportes
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Nota de EntÍada

Págrna:1/1

Oata:0911012020

(É
J

Entrad. no 969í

Oata: 0911012020 12 02:37 FomecÉdoÍ: 50 - URANIA MARIA DOS SANTOS.ME

Nota Fiscâl: 398 - Oata da Nota Fiscât: 0Et1Ot2O20 - í- Nota Fiscát(Enlrada)

Estoque n6 5 -ALMOXARTFADO AÇÃO SOCTAL

Centro de Cuslo: 610000 - ESTOOUE- ALMOXARTFADO AçÃO SOCTAL

Aut. Fom

Oídem Totet RS

1

2

3

4

6

7

I
I

10

11

12

11

r5

t6

1í 97

7 594

9257

11308

11309

11310

11311

11312

113r3

11 314

11315

11316

1í354

11355

1135ô

11357

AÇUCAR CRISTAL

CAFÉA VACUO 2sOGR

CARNE EOVINA MOÍDA sOOGR

MASSA PARAFUSO INTEGRAL SOOGR

AZEITE DE OLIVA 2OOML

FEIJÁO COMUM TP 1 1 KG

AVEIA EM FLOCOS sOOGR

LENTILHA 5OOGR

AÇUCÂR DEMERARA íKG

MACARRÁO sOOGR

SARDINHA EM CONSERVÁJÔLEO DE S

FILÉ DE FRÁNGO CONGELADO l KG

LEITE EM PÔ O% LÂCIOSE 38OGR

LEITE EM PÓ INTEGRAL.íOOGR

ARROZ INIEGRAL lKG
ARROZ PARBOLIZADO TP 1KG

KG

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

LT

KG

LT

LT

UN

UN

150,000

211,000

214,000

64,000

64,000

300,000

214,000

214.000

64.000

300.000

,{28,000

214,000

64,000

r50.000

192.000

300,000

;.,:kf.â

592.5000

í.262,6000

1 904.6000

512.0000

44E,0000

2.850,0000

856,0000

r.7r 2,0000

268,8000

1.050,0000

1797.6000

3.766.4000

1.152.0000

2.550,0000

í.344,0000

1.350.0000

3,9500

5,9000

8,9000

E,0000

7,0000

9,5000

4,0000

8,0000

4,2000

3,5000

4,2000

17,6000

18,0000

17,0000

7,0000

4,5000

23.416.5000

t-1 ,tr ,3-Jo(-,
/.9

Oata Responsável

Ç



PREFEITURA MUNICIPAL DE 5ÃO FRANCISCO DO CONDE

:SE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOTVIMENTO SOCIAI E ESPORTE

CONTROLE DE FORNECIMENTO

Nome da Empresa: URANIA MARIA DOS SANTOS - ME

objeto: aQutsrçÂo DE FoRt{EctMErÍIo aUMEt|ToS P/ BEPÂSSE A ASSOCÁÇÃO PÂlS E AMIGOS DOS EXCEPCTONÀrS. APÂE

Modelidade: PREGÃo PRESENCTAT 002/2020 - SEDESE

Contrato nr 094/2020

Valor Global RS 140.499,00

Secretaria: SECRETÂR|A DE DESENvOwIMENTO SOCIAL E ESPORTE

ÍTEM

Ne

NOTA

FtscAt
NE PROGRÁMA

VATOR

EMPENHADO

VATOR

MENSÂI.

TIQUIDAçÃO

ANTERIOR
SATDO

1 398 433 INT.EMEG,S,P, IMPORÍ

140.499,00 23.416,50 23.416,50 93.655,00

TOTAI

São Francisco do Conde,09 de OUTUBRO de 2020

lL-
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(r:hl.i I

3



E
-&@

PREFEITURA MUNIGIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES

TERMO DE RECEBIM ENTO DE MATERIAIS:

Em atendimento ao disposto no artigo 23 da Lei Federal ns 8.666, de 21 de Junho de

1993 e na Portaria ne 006, de 12 de Março de 20L9,lavramos o presente Termo, para

atestar o recebimento dos materiais abaixo relacionados:

CREDOR O8JgTO
NOTA

FtscAt
VATOR TOTAT

URANIA MARIA DOS SANTOS
CESTAS BÁSICAS

APAE 398
RS:23.416,50

.-{
r \)
lt "

MEMBRO MATRÍCUTA ASSINATURÂ

ARTINDO RUY AMARAT C. JUNIOR 6s.629 ,v

-h,!,t
TII,IANE SANTANA DOS SANTOS SALES 70.769

áÀ
cTEBERSON CÂrO DOS SÂNrOS 65.630

65.857 wMARCELÂ FERREIRÂ DE 

'EsUS

São Fíancisco do Conde (BA)., 09 de OUTUBRO de 2020.
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Francisco

Dectaração de utirià"5"opc,fili* Federat- Lei no 7s, de
í8/í0/0í Dêclaração de Utilidadê Pública Estadual- Lei

no 7.460 de 20/05/99
Dêclaração de Utilidade Pública Municipal- Lei no 028/98

de 26/1198 Registro no CNAS- Processo no
t14006.00í 35í1200142

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no 0093176010001-í2

^P 
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Declaramos para os devidos fins, que recebemos da Secretaria Municipal de

Desenvolúmento Social e Esportes o quantitatiyo dos alimentos listados abaixo para

distribuição a 214 (duzentos e oatonze ) usuários confoÍTne Portaria no 369, de 29 de abril

de 2020 e posteriormente estaremos encaminhado a listagem de comprovação de

recebimento dos alimentos pelos usuários .

Leite em pó zero lactose - 380GR- LT - M
Leite em pó integral, rico em ferro, zinco e vitaminas a,c,d. - 400GR -

Café, torrado e moído - 250GR - 214

Anoz integral - íKG - UN - 192

Anoz Parboilizado, tipo 1. - í KG - UN 300

Feijão carioquinha - 1KG - UN - 300

Massa Alimentícia integral -500GR - UN - 300

Macarrão tipo espaguete - 500GR - UN - 300

Came bovina - 500GR - UN -214

Carne de Frango - 1KG - KG -214

Azeite de Oliva - 200M1 - UN M
Aveia em flocos finos - 500GR - UN - 214

Sardinha -LT 428

Lentilha- 500GR- UN - 214

Açucar Demerara - 1KG -UN -64

Açucar Cristal - 1KG -UN - 150

São Francisco do Conde, 09 de Outubro de 2020

Í?Pnr .Assrciaçao de Pais e.

nd MarÍa

Arr;igos Cos Exceccionais
São Franciscr ;ii-; Conde

clriPJ. LE :,3i 760ii]0Ü1'í2
RrtA C" Gt,,,.rttê, ,.:oLS

Giiluli, - CIF 439LE4m

LT - 150

Presidente

I Sáo Frarrt,isc-. Jo Conde - BA I

lva



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES/SEDESE

RECIBO

Recebemos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, normatizado pela

PoÉaria no 369, de 29 de abril de 2020, Alímentos, prioritariamente, rico em

proteina paÍa pessoas idosas e pessoas com deficiência acolhidas no Serviço de

Acolhimento lnsütucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social

Especial para Pessoas com DeÍiciência, Idosas e suas Femílias adquiridos pelo

Pregão Eletrônico no 022020, Gontrato no 009112020, Nota Fiecal no 398 -
fornecedor UÉnia aria dos Santos -itlE para atender a 2ítí ( duzentos e catorzo

) usuários.

São Francisco do Conde, 0911012020
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Eliana Maria §ilva Rosa

Presidente da Apae ,-- \
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I]RANIA MARIA DOS SANTOS

ME

RUÀ BÀTISTA M^RQUF,S, rr - FRENTE - CENTRO, S.o
Frroc&co do Co!d.' BA - CEPr ,Ú39«X)00 - FoD.lFrt: 7136512565

ltiliilllffi iltil[illlfiilil]il1ülltiltI
2tm l0a0 í)lt 5t00 012ú 5500 2000 0001 9ü0 9000 0o{,

Consulta d€ Àutsotiçidade no potal naciooa.l da
NF+ www.nfe.fazeoda.gov.br/portal ou no site
dâ Sefâz AulorizâdoÊ

NÀTU|EÁ DÁ ora^c,Ào

venda de mercadoria
h(rcDDE^@Ç^oDElM

129200316936{X0. 0i102020 l0:2t

0t t669674
INIICHçIO E§TADUÁ! DO SUESÍ, ÍTE

,10.601.858/0001-26

DANFE
Documctrto Áuxililr d! Nolâ

Fiscál ElêtÍôuca
0 - Enrada

I - Salda

N" 000.000.39E

SÉRIE:2
Págine 2 de 2
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ESTADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CNPJ n' 13.830.823/0001-96

PRAçA DA TNDEPENDÊNC|A, S/No - CENTRO - CEp No 43.900{OO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

o
'\ -)
\

DAOOS DO FORNECEDOR

01 , NOME

URANIA MARIA DOS SANTOS . ME
02-ENOEREÇO

RUA BATISTA MAROUES, í 1 - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA
03 - rvt

40.60í.858/0001-26

04. rNscRtÇao E§ÍaDUAL / MUNICIPÁ 05 , TEL CONTAÍO

71 3651-2585 71 3651-2585

'TIPO oO EMPENHO Globâl - MODÀLTOADE OA L|CÍÍAÇÁO DTSPENSÂrf r-2O2Oa - coNTR TO N.0a9/2020.

10- ITENS AUfORIZÂDOS

PREçO
ITEM UND. OTDE DESCRTÇÃO

UNITARIO TOTAL

0t 64UND Leite em pó 0% Lactose 380 gr Ninho 18,00 r.152,00

02 UND 2t4 Café TORRADO 250 GR Caboco 5,90 I .262,60

03 150UND Leite em pó lntegÍal 4009 ltambé 17,00 2.550,00

04 UND 192 ArÍoz lntegral lkg Urbano 7,00 1,344,00

05 300KG Aíoz parboilizado tipo 1kg Chines 4,50 1.350,00

06 UND 300 Macanâo 5009r Petyan 3,50 1.050,00

07 214UND File de Frango Çongeledo 1kg Seera 17,60 3.'166,40

08 KG 300 Ferjào Comum Tpí 1kg Vale Mix 9,50 2.850,00

09 UND @ Azeite de Olivia 200m1 Borge 7 .OO 448,00

l0 2t4UND Aveia em flocos 500 gÍ Jasmine 4,00 856,00

l1 KG 214 Ceme moide 500 gm JF 8,90 t.904,60

12 UND 214 Lentilha 500 gm Kicaldo 8,00 t.7 t2,00

t3 64 Acucar demorado 1kg AÍco VeÍde 4,20 26E,EOKG

t4 KG 150 AçucaíCrislal í kg Arco Verde 3,95 592,50

l5 64 Macanáo paraíuso integral 5009r vilma 8,00 512,00UND

t6 UND 428 Sardinha em conserva/oleo de soja 125 gr Robinson Crusoé 4,20 |.797,60

TOTAL 23.416,50

Ei,.: -z-!i I 0'\ lA7_,:-

'Yã)t-üí 6';bÚJ

1 -SOL|C|ÍANÍE 2 , §É-REÍARIO
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GOI'ERNO DO ESTADO DA BÂEIA

SECRETARIA DÀ FÁZENDA

Emissão: 08/10/2020 10:53 1,r

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emltldr paÍa ot eíeitos do! !rtr. íí3 e 1í4 d! Lol 3.956 do íí do dêzombro d6 í98í . Códlgo
TÍibutárlo do Ertaóo da Bahlô)

C€ítidão No: 20202905526

RrzÁo seqt

T,IRÂNLÀ MARLI. DOS SANTOS VICENTE

rN§cRrçIo Esr ouAL

0l 1.669.67,t

CNPJ

40.60t .t5t/0001-2ó

Fica coíificado qus náo constam, até a pres6ntê dala, pendências de responsabilidadê da pessoa íÍsica ou juídica acima
identifcada, Í€latvas aos tibutos administrados por €sta S6cÍ6taÍia,

Este certidão engloba todos os sous êstâbelecimentos quanto à inexistência de débilos, indusive os inscÍitos na DÍúda
Aüvâ, de competência da Píocuradoia Gêrdldo EstÊdo, ressalvado o direito da Faz€nda Pública do Estâdo da Bahia

cobráÍ quaisqu€r débitos que üeÍêm a sor apurados posteriormente.

Emiüda €m 0U10I2020, conÍorme Portaria no 91€ü99, sendo válida por 60 dias, conlâdos a perlir da datâ ds sua
emissáo.

A AUTEI{TICIDÂDE DESTE OOCUIE]{ÍO PODE SER CO PROVADA NAS NSPETORIAS
FAZENDÁRnS OU VüA |NTERNET, NO ENDEREçO http:r xw.t íez.bâ.gov.br

.J(
_f \r'

Nr!
/. .§

-§r'
\.

Válftra com a aprosgntaÇáo conjunla do cartão oÍiginEl de inscíiÉo no CPF ou no CNPJ da
Sgcístaílâ da Rocoila F€d€l-al do MinistóÍlo da Fazgnda.

PÁgiDa I d. I RclcstidsoNcgúiv.-rpt

,



MIN§TÊRIO OA FAZENDA
Sociêtarie da Receita Federal do Brasll
Procuradorla.Geral da Fazonda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB]TOS REI.ATÍVOS AOS TRTBUTOS FEDERAIS E À DíVDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: URANIA MARI,A DOS SANTOS VICENTE
CNPJ: 40.601.858/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazênde Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idêntiÍicado que vier€m a ser apuradas, ó certificado que
não constem pendêncies em seu nome, rolativas a cróditos tributários administrados pêla S€cretaria
da Rêc6ite Federal do Bresil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa de União (DAU) iunto à
Procuradoria€eral de Fazendá Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados. Refere-se à situaio do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais pÍevistas
nas alíneas 'a' a 'd' do perágraÍo único do art. I í da Lei no 8.212, dê 24 de julho de 1991.

A aceitação dêsta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntêrn€t, nos
endereços <htF://rfu .gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no í.75í, de 211012014.
Emitida às 10:09:29 do dia 1010ü2020 <hora e datâ de BrasÍlia>.
Yàlida alé 0610212021 .

Código dê contmle de c€rtrdão: 2DDB.5í F5.F275.5964
Qualquer rasura ou emênda invalidará este documenlo.
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Consulta Regularidade do Empíegador28t10t2020,
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CÀIXA
CAIxA ECONÔMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.601.8s8/ooo1-26
Razão SocialURÁNIA MARIA Dos sANTos

Endereço: AV SANTA RITA sN 10 ANDAR / cENTRo / SAo FRÁNclsco 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. certiflca 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 débltos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/10 /2020 a 09lll/2120

Certificação Número: 2O2O70 170227 0599053446

Informação obtida em 28/lO/2020 17:45:00

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

https://consu[a-crí.caixa.govbr/consultací/pages/consultaEmpregador.jsí 1t1



Consulta Regularidsde do Empregadorou10no20
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Gá,Ix/l
cÂrxA ECoNôMrc^ FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.601.858/ooo1-26
RAZãO SOCiAIíJRÂNIA MARIA DOS SANTOS

Endêreço: AV SANTA R.[IA SN 10 ANDAR / 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 contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22109 / 2020 a 2U tO / 2020

CeÉifl cação Número: 2020092203544527 270 LO3

Informação obtida em 08/LO/2OZO 10:55:37

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

hthsJ/consults-cíí.caixâ.govbÍ/consultacúpages/consultaEmpÍsgadorJsÍ
111
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PODER JUDIClÁRTO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉAITOS TR.ABAIIIISTÀS

Nome: URÀNTA MÀRIA DOS SANTOS VICENTE (MÀTRIZ E EILIAIS)
CNPJ: 40. 601. 858/0001-26
Certidào n"t 25639624 / 2020
Expedição: 08/70/2020, às t1:00:08
Validadê: 05/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dj-as, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que IrRÀt{IÀ ldÀRIÀ DOS SÀ rOS VICENTE (MATRIZ E FILIÀIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n" {0.601.858/0001-26, NÃO CONSTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabal-histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leís do
Trabafho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 2071 , e
na ResoJ-ução Administrativa n" 741 0/2017 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011,.
Os dados constantês desta Cêrtidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual- j.zados até 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 e stabel ecimentos , agências ou f j.l-iais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst. j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNEORUÀçÃO U,!PORTÀ}rTE
Do Banco Nacional de Devedores Traba.l-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e j urídicas
inadimp]-entes perante a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciaís trabalhistas, incfusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos fj.rmados perante o Ministério PúbLico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvi das e sugesLÕês: c.dtGtst.jEs.trr

t't8'
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Nome/Razão Social:

Nome Fantasia:

Inscrigáo Municipal:

Endereço:

PreÍeltura Municipal de São Francisco do Cond
Piàça da lndspondência, S/N Téneo

Centro - Sâo Francisco do Condê - BA CEP: 4390GO00

CNPJ: 13.830.823i0001-96

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 00018212020

URÂNIA MARIA DOS SANTOS.ME

ARMAZEM TROPICAL

000.001.967/001-01 CPF/CNPJ: 40.601.858/0001-26

AVN SANTA RITA, S/N PREDIO

sÃo BENTo - sÃo FRANctsco Do coNDE - BA 43900000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBFêR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

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

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO.

Observação:

Esta c€rtidão foi emitida em 0810412020 com base no Código Tributario Municipal

Certidão válida até: l0hzl2020

Esta cêrtidão abrange somontê a Inscrição Municipal acima identificada

Código de conúole destâ cortidáo: 9100072í40

r I

^13ry>
§.trt'

.cyú"
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Certidão emitida eletronicamente via inlernet. A aceitação desta certidáo êstá condicionada à veriÍicação de sua

autenticidade na lntemet, no endereço sletrônlco:
https://sfconde.saatri.com.br, Econômico - Cêrtidão Negativa - VeriÍicar Autenticidade

AtenÉo: Qualquer r:isura ou êmenda invalidará êstê documonto

lmpresso em 08/10/2020 àe 11'.22146
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DÊ SÃO FRANCISCO DO CONDE

coNTRATO N.0094/2020

SIG A OK ãÍt4:

l\1: t;
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Modalldadê de Licitação:
PREGAO ELETRONICO

NúmeroN.o
002t2020 - sEoEsE

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 MUNIcíPlo DE SÃo FRANclsco DO coNDE - BA, Pessoa Jurídica de Direito Público
lnterno, sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de São Francisco do Conde - BA,
CEP: 43.900-000, inscrito no CNPJ sob o n.o13.830.823/0001-96, neste ato representado por
sua SECRETARIA MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES e o
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o n.015.599.273IOOO1-
71, neste ato representados pelo seu secretário, Sr. Aloísio Oliveira de Souza, brasileiro,
psicólogo inscrito no CPF sob o n."001.476.865-80, 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 UúN|A MARIA DoS SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.'40.601.858/0001-26, com sedê na Avenida Santa Rita, S/N,
ío andar, Cenho, São Francisco do Conde - BA, CEP: 43.900-000, neste ato representado pela
Sra. Luciana Valéria Santos Vicente 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.o 279212020, doravante denominado
'processo", celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal N.o8.666i93; Lei
Federal N.o10.52012002; Lei Complementar N."í23106; Decreto Federal N.07892/20í3; Decreto
Federal N.o 10.O2412O19i Lei Federal N.o13.979/2020; Decreto Municipal N.o227712018, bem.*;'r .

como mediante as cláusulas e condiÇóes a seguir ajustadas: ,r,- ,?* *"
t\ -$.,f-r

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO |'1
5lx-i"-"'-

Constitui objeto do presente instrumênto, contratação de empresa para fornecimento de
alimentos 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 ÚrutCO - Passam a integrar este instrumento o Edital de Pregão Eletrônlco
N.o002/2020, e seus anexos, a Proposta de Preços da empresa vencedora que serviram de
base para a Licitação, independentemente de transcriÇão.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

A vigência 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 pronogado 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.o13.979/2020, a critérío
da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA.

PÍegão Eleúónico N.'002/2020 - SEDESE
Prlçâ dâ lndopendéncl., !/n.', Cenlro - Sáo FEncl.co do Condr/BA, c.p: 43,900-000

Dopârttmonto ala Contrltoa e Convânlos
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CLÁUSULA TERCEIRA . PREÇO

O valor global estimado do presente instrumento é de R$ í40.499,00 (cento e quarenta mil,
quatrocentos e novente e nove rêais) que a CONTFTATANTE pagará à CONTRATADA o
valor da fatura sobre o montante fornecido pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚtttCO - Nos preços previstos neste conlrato estão incluídos todos os custos
com material de consumo, salários, encargos 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 Íiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

GLÁUSULA QUARTA . DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

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

§'to - 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 AdministraÇáo, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigaçáo e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro ruta tempore.

CLÁUSULA SEXTA . MANUTENÇÃO DAS CONOIÇÔES PROPOSTA REAJUSTAMENTO E
REVrSÃO

Os preços serão fixos e náo haverá reajustâmentos no prazo de 0'í ano, a contar da
apresentação da proposta de preÇos. Caso haja interesse na prorrogação do presente contrato,
os preços poderáo ser reajustados com base no índice IPC - FIPE.

PARÁGRAFo Úutco-n revisão de preços dependerá de requerimento do rnteressado qu
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruÍdo com a documentação
comprove o desequilíbrio econômíco-financeiro do contrato, devendo ser instaurada
própria administração quando colimar recompor o preÇo que se tornou excessivo.

LI (

cLÁusuLA sÉTtMA - oBRtcAÇÕEs DA GoNTRATADA 
)di,

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE,SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

Prrgáo El6trônlco N.'002/2020 - SEDESE
Piáçâ da lndoprndêncl., ./n.', Centro -Sào Franclaco do Condê/84, Capr À!.900.000

Dop.É!mento de Contaatoa ê Convânlos
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b) O fornecimento/serviço objeto deste contrato nâo pode sofrer solução de continuidade
durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da
CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante
vÍnculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA, sobre
os quais manterá estrito e exclusivo controle.

c) Zelat pela boa e completa execuçáo dofornecimento/serviço contratado e facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla ação Íiscalizadora dos prepostos designados
pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem 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 nalureza causado a
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequêncÍa de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade;

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçâo 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 LegislaÇões Federal, Estadual e Municipal,
relativas ao fornecimento/serviço prestado ;

h) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única
empregadoradopessoaldesignadopara 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 defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-
se destas obrigações ou transferi-las para a CONTRATANTE;

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

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

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

l) O CONTRATADO flcará obrigado a aceilar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de ate 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista no Art. 40 - 1, da Lei Federal no.

13 979t2020;
m) A CONTRATADA deverá ofertar o objeto contratado alendendo ás exigências de

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de
controle e Íiscalização 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 flscal pertinente.

g:r v,
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DÉ SÃO FRANCISCO DO CONDE

Y

?ú'

rt{'>*
O CONTRATANTE, além das obrrgações contidas neste contrato por determinação legal,
obriga-se a:

a) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro das normas e condiçôes 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;

Prâgáo Elotrônlco N.'002/2020 - SE0ESE
Prsçs ds Indêpendêncla, s/n.', Cenuo - Sào Frônclaco do Condã/BA C6p: Á3.900{00

Depârtamanto de Conkatoa o Convânlo8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO FRANCISCO DO CONDEslo ÍnÁNiisco
tr_El$
c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oflcial, condição indispensável para sua validade e eficácia.

CLÁUSULA NONA. REGIME DE EXECUÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA . FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Competirá a CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissã0, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não
eximirá à CONTRATAOA 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 manifestação do órgão ouentidade CONTRATANTE, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administraçâo o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.

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

!l,'
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENALIDADES .L

Sem prejuízo da caraclerizaçáo dos ilÍcitos administrativos previstos na Lei N.08.666/93, com
as cominações inerentes, a inexecuçáo contratual, inclusive por atraso injustiÍ]cado na
execuçáo do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguíntes limites máximos:

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

ll - 0,3% (três décimos por €nto) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço náo realizado;

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

§1o - A multa a que se refere este item não impede que a Administraçáo 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 diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,
einda, se for o caso,cobrada judicialmente.Caso nãotenha sido exigida garantia, à
Administração se Íeserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

À
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Pregão Eletrônlco N.'002n020 - SEDESE
Preçâ dâ lndepondênclâ, a/n,', Centro - Sro Francl.co do Conde/BA, C.p: 4:t.900-000

Departâmanto dê Cont-ator e Corvanlos
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ESTADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

§3o - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
náo eximirá o CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentês das
infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESCISÃo

A inexecuçáo, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisáo, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei N,08.666/93 e posteriores alterações. A rescisão poderá ser
determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE nos casos enumerados na Lei
N.'8.666/93 atualizada.

cLÁusuLA DÉcrMA TERCETRA - vtNcuLAÇÃo Ao tNSTRUMENTo coNvocATóRto

lntegra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licítatório reÍerido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento
convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresenlada na referida
licitaçáo.

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 presente contrato.

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

Sáo Francisco do Conde, 10 de setembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE DES OLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL , .

ALOIStO OLt IRA DE SOUZA
CONT NTE

URÂNIA MA oo S. ME
LUCIANA VALERIA SANTOS VICENTE AMARAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS;
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Pregão Etotrôntco N."0022020 - SEOESE
Praça da lndêp.ndêncle, sJn.', Cêntro - São Fi.nchco do Condo/BÀ C.p: 4!.900{00

Deprírmento da Contaotoa e Convánloa
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Sesrc-ltrro
l! de s(tenlbro de 2O2o
Ano Xl\' . Edíçno N" 1601

.6-
Prei€,\r.a l"lun c'pal de Sáa Fri.qsco co Co.de 8A

Diário Oficial do
EXECUTIVO

t;t-:l:i:-j:J
coNTBATO (Ne 094/2020)

l

CoNTRATO N.cO94/2020, celebÍado entÍe o MUNICíP|O DE SÃO FRANCISCO OO
coNDE e a êmpresa uRÂNta MARta Dos sÁNTos. PREGÃo ELETBÔNtco N.e
OOA2O2O - SEDESE. Do Obleto: Constitui objelo do presente instrumento,
contrataçáo de empresa para Íornecimento de alimentos prioritariamente ricos em
proleÍna, para serem repassados a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE para distribuiçáo entre seus usuárlos da acordo com a recomendaçáo da
Portaria n.o369 de 29 de abÍil de 2O2O do lúinistério da Cidadania, conÍormg Termo de
Referência. Do Valor: O valor global estimado do presente instrumento é de R$
140,499,00 (cento ê quarenta mil, quatrocentos e noventa e novê reals) que a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da latura sobre o montant6
tornecido pela CONTRATADA. Da Vloêncla: A vigência do contrato, a contar da data
de sua assinatura, será do 06 (seis) msses, constando o CNPJ do FMAS
15.599.27310001-7 2, podendo ser prorrogado por perÍodos sucesslvos, enquanto
perdurar a necessidade de entrentamento dos eÍeitos da situação de emêrgência de
saúd€ pública, com base no Art. 4o-H da Lei Federal N.e13.979/2020, a critério da
CONTRATANTE ê concordância da CONTRATADA. Da Dotacão Orcamontárla: As
despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos rêcursos da
Dotaçáo OrÇamentária dêscÍito a seguir:

Unldade Prolêto/Atlvldade:
Elemento dê

Dêspesa: Compl. Do
Elemento Fonte

31 .32 6.277 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30. Í 2.00.00.00 29

asstNADo EM 10to9t2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPOFTES

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALOÍSIO OLIVEIRA DE SOUZA

http://pmsaoíranciscodocondeba.imprensaof icial.org/
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URANIA MARTA DOS SANTOS -ME
l3Í.0 tfu,'lcll'' -t no ':
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CNP,:4G601.858/0001'2í).lns.Estaduál:011.669-67+ME. Rr,e Raírt2 Rltã s/n ,Cêntro 5áo Firnclsco Do Condê - BÁ

CEPi43.900.00 Emnil a.m,?emo-oEi.illlahctracjlç9m TeIUI)99r09.1518/8730-9388

A
PREFEITURÁ MTJNICTPAL DE sÃo F.Rá'NCISCo Do CoNDE
COPEL - Comissão Permanente de Licitação
Ao Sr': - Pregoeiro

PPROPOSTA DE PREÇO REFORMLILADA

LOTE t

Es peÉ I ficaÇõ€ s

LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, compoEto láctêo instanhnêo zêro laclose
,fodificado ctm ÍêrÍo2inco e vitaminâ6 A, C, E e O, -Embâhgem lets com
38

CAFE, torrado ê moido, Embstagem â vacuo ds 250 gs, do píimeiÍa
qsalldade. com selo de pureza da Àssoaiâc€o Brâsilêirâ da lrdlúls do Cafe -
ABIC. O proddo deveÍE ter registo no Mihlíêrio d6 Saude e atender a
Podaíia 451/97 do Miniíerio da Saude píEzo de yafidEde çorÍtâdos E partir dâ
dalâ de s{Ía entr
ARROZ |NÍÉGRÁL - caracterÍslicas técnicas: olas,se: longo, fino, tipo I

irÍteg[al. O pÍodulo nâo dêvê apres€ntar molo, substÉncias nocivas,
píeryàçáo finál dielérica inadequada 30 Kg 4.05 121,50 (ehpapâmênto).
EmbÉlagerni devê est r inlácla, acondiclonàda en paooteg de í kg, em
poliedeno, ü-àftsp€rente. atórlco. Pràzo de validadê mÍnimo 12 Ín6es a
coÕbÍ a da dãG de enbe a

FEIJAO. cciriuin EÉ í. Einbêlaoêin con C, kO, cc identfoâcao do prôdiito,
marcâ do fàbricante. prazo dê v?lldade, peso trquldo, de acordo com as
Normas e/ou Rêsolucoes ügenles da Anvisa,/Ms. prdzo de validade contados
a da do srra ÇrÍe
MASSA ALIMENTÍCIA lNÍEGRÂl- tipo s€ca paÍa mâcãíonãdê, formato
PAFAFUSO, cor amaÍonz6dâ, obtidá pelo amassamento sêmoia de trigo
düÍum e faíelo de iigo. isenta de corantes artificisis, sujidades. pordsi{as,
admitindo umidade máxima l3016, acondlclonada em sâcoplástico
lransparenle, Btóxico. clm \raliCadê mtniÍÍrá de 10 mesêr â parti ds dalá de
enÍêga, ê suâs condições deveíâo est& de acordo e CoÍíorme a(s) Normâ(s)
dou Resolucao(oes) vigêntê(s) d€ AnvisênúS.ErnbalEgem: pãcqte c-om 500
gÍamas. UN
ilÃõÀFilõ,-üto espâsuête â base de ldrinha de tigo mm ovos, gltíem e
aútivos, Ehbalâgem clm 5009 com dados de idenüficaçào do ptodulo. marca
do fabricânte. prazü dê vaúdade, pêBo liquido, dê acoídô com âs NoÍmasL/ ê oU
Resoluç6es úgêntê6 de Anvi6á/MS pÍâzo de vslldâdê conl6dos e psíiÍ dâ

UN

Modaüdade de Licitação
PREGAO ELETROMCO

Número
N" 002020
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VÀLOR
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VÀLOR TOTAL

Lt

Nrhho R§ Í8,00 R$ 6.9Í2.00

LEITE êm pó lr €grâl.r1ro orn íoÍoJinco o vltemlnãs A,C.O. E rhbalagen: hü
cúnlendo 400 grB do prodúo. - Vâlidade do pÍodúo , contEdoô a paiií da
dâta de ôuâ eBtrega . marcâ do fáâíicante, prazo dê vâ,idade ooíÍtados a pa.lir
da data dê EUs enhega e peso liquido Lt

hambé 900 R$ í7,00 RS'15.300.00

UN

Csboclo RS 7.575.60,Í 2U RS 5,90

UN

Uíbano 1.r52 RS 7,00 RS 8.064.00

AflBOZ, pçrbpÚzodo, iipe í Emb0hgen! çrrdE do I lA, wn dadçs de
idenülíooção do produto, môrca do Fabricaíitê. data de tabÍicaÉo, prazo de
yalidEde. pe6o liquido e de acordo com 6a NormÊs eJou Re6oluçõêÊ da

4,lvis4l4§._p,q?9 q! lElliade conbdos I partir da dâtà de su6 enfega UN

Chine6 1.800 R3 1.50 R$ 8.100.00

UN

1 600Vale tullr R$ 9,50 R§ Í7.100,00

1800 R5 3.50 R$ 6.300.00

dáta de suã errte a

{v rPf"
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URAMA MARIÁDOS SANTOS -ME
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.CEP:43.9O0.00 lEiLl:rrn]i2emrmolcâlllahormrll-corl Te[(71)99I0]r518/ 8730-9388

,{\

CARNE. oúna .molda , conoêladá, s€m osso, Êmbalagem no mlÍimo 5o0gr
codendo ideotificacào do produto. maros do labrlcarÍe, prazo de vaÍldade,
marcás e caííhbos oEc-r€is, de ôcôrdo com Es PorbrlEs do Míniíério da
AgrÍcultura, DIPOA n 30.1 de 22lMl9ô ê n.115 de 7ü01198. d€ RêsôluÇão da
ATIVISA n.I05 de 19/05/99 prâzo de validadê cofltados o pârtr da datâ de su6
enE
CÀRNE, de f,-ângo, file de pêito, sem osso e sem pele congel8

,0 aconcÍicionado êm bEndejâs de PVC qoríendo Íkg. A enrega. O prodúo
devera estôr em conÍoÍmidade p{azo de validade contados â p6rti da dotê de
sua 6ntrê a com ss nomag elou le o dá AI.IMSA,/M8-

UN

KG

UN

KG

12

l4

j rc

AVEIA, em frocos fnos, 100% rÍáfurel, Eeín ãdiüyos ou @nseryantea.
Embalâgem com 500 g O prMdo deve ser rofulâ{o de e@rdo 6!m o c€real
dê odgêm e a classifcacâ o. Aa sêgíJlfite6 illÍormÊco6E d€verao E€r impressas
pelo hbricânte. dkel,emente nô embalagem em que o prodúo ôsta
acondicíoôado: nome/CNPJ do tdbricBhte, mâícs do prodldo. endeÍeco,
quantidade, compogicao, dats dê hbricacao, prazo/data de vâlidade,
Norma(§) vioênte(s) e registros nos orgaos oompetentes. Nâ data dâ ênt6ga,
o pr6zo de vdlidede indícado psrá o píoduto. Ítêo deyera ter sdo ulhapassado
na sua metâde, tomandGse como releroncis, a dêta d6 FdbÍicacao ou lote
rmpíesso ns €mbelsgem- CorÍfoíme á(s) Norma{s) e/ou Resolucgo(oe§)

São Francisco do Conde. 12 de Agosto de 2020

ÂR ROPICAI, l!íE

AÇUCÀR, OEMERÀRÀ, êmbalagem de í Kg, não deve aF,Í6sêntar sujidade.
umidade, bolor. Prazo de vafidade no mÍnimo 6 meses a contaÍ ds data de
enb
ACUCAR, criEtal, coítendo o minjmo de 99.3% do sacâro5e, aperencia
homooênes, livre de $rjidado6, peEs;tos e larvas. cor br€nc€, Prazo de
validadê contãdos â partir ds datã c,e suâ eítêga, cohtãdos e partií da dala
de sua entre

VALOR lÜIÁL

ftopostÂ riItlla pd (,0 drâs..ioouçdü do contmro c{r)foÚne ediLol

ValorGlobal R$140.499.0o Cento e Quarenta e Sels Mil QuaFocentoseNoventaeNo!€Reais

íao 5:{
85s10

001-2ã
601.

;1\li,l?l
.ç

'J )
,:'.:'i'\t

rtç
ri'

+' àH,
.,iç

laiC - i.j.'i , - ,:" - -

1 2U
JFT
A9ropêcu
âíia

RS 8.90 RS 11.427,60

SeÊiã 128í R$ r 7,60 R$ 2.596,40

II
ÀZEITE, do oliva,100"Á poro, €xha vü'g€Ín, s€m c,olesteÍol. EmbBlagem de
vidro com 200 ml, com dsdos de lderÍificaçào do prodúo, mÊrca do
íabÍicante, data dê fabÍic€çáo, prazo de veliúde e de ecordo com a9 Normas
e/ou íesoluç{es ügentsE da Anüss/MS.

UN Borge 38.{ Rt 7,00 Rt 2.668.00

Jasmin6 128/ Rs 4,00 R3 5. r36,00

SARDINHA, P€scado em cohseÍya; prêpaÍacbs com pescado frescô, llmpo,
deôüsc€rado: €pÍesênbção: intBira com espinha, sem cabeça; cona€rvado
em ólêo comeslÍvel: com aspecto cor chêlÍo e 6aboí píópdo; isento de
ferÍugem e dsnilScação nsB efiba16gens rujidãdcs.parasitoB e l6rv8q vElldáde
min24 mesês, tâbíic.lnax. 60das dô lãtâ com 125 gram6s; ê s1làs cofld9ões
deverâo edaÍ de Êcordo cnm ô NTA-I0 (decíeto 124§, de 2u10ng

LT
Robinson
CruEoé

2568 R5 420 R$ 10.785,60

UN Khâldo 12e/

lEryTlLIiA, pgcote (ç §09s. O p.od!.Ío (€ycrá e§ler êm b9m çÉ9de Ce
conservação, isêoto de pro{essos da lermentaÉo, moÍo, odor êsfánho e
substáncias nocivas â Eáúdc.20 possulr rêgi6to no Minl6tério da Agrlcdfura.
O prodúo deveÍá sêr da soÍra co{rente. CarácterÍlica6 sensodais
(orgaooléptkas): aspecto de 9rá06: cor, odo. ê Esbor pr@rio6. EmbalÊgBm
deve seí limp8, resh{onte e êstEr iíl6cta. em bom €6tado de oonÊêrwÉo e
higienê. Prazo de Íabricôçào: máxirno 30 dlss

RS 6.00 R$ r0.272.00

t +,1
Âroo

3A1 R6130 R' í.612,80

Verds 900 RS 3.95 R6 3.555,00

RÍ140.499.00

cNPt.40 60 t.E5til000 r 26

Llrêiiâ Lla.ia D,is 5anrri\
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URAMA MÀRIA DOS SANTOS-ME
CNPI : 4ctrl.858/0oor -2í:. Inrgsrrdu.l :01 L669.67+ME- Ru.Ránr!Rlt s/n ,c6nt o 5áo FilnclscD Do Coíde - BÂ

,C8Pi43,900.00 Emin-á.lrlr7êmt?oFlcâllílho[ltjléem Têl:Or)99r09.1518/8730-9388

À.
pREFErruRÁ MtDüctpÂL Df, sÃo rtr,xcrsco Do coxsr
COPEL - Comissâo Permarente de Licitação
Áo Sro: - Pregociro

1

Y

Número
r.r 002/2020

P PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA

LOTE I

Espec IflcaÇóo 6

LEITE EM Pó zERo LAcTogE, composto láctêo lnstanbneo zero lactoEe
,tortlícado com fenozinco ê vlfdmlna8 A" C, E e D. -Embatsgem Ha com

AF - caÍacterlstic6s técnlqds: olassêi longo, tpo I

i.Íteg!-ál. O produto não deve âproEêúer moÍo, s{bstánciaB nocfuEs.
prepâraçáo fin€l dhtétics inadêquôda 30,(g 4.05 121,50 (ê-.npapamêntô).
Embáiagerij dÊve estaÍ intácta. acondlc,gnada em pacrtes de 1 kE, em
polieüeno, transparentê. atórlcg, Prazo dê validadê mÍnlmo Í2 meses a
conbí 6 EÍEr d€ dEtá de

FEUAO, círnuin tso l. Enbakgoa cor 01 kg,.úri idênt'tu€.ao do piodi/*.o,
marca do Íabrícánte. prazo d6 válld6dê. peso liquido. de acordo com aa
Normas ô/ou Resolucoes ügentes da Anvisey'Ms prazo de validEd€ contado§
a rtií dr dDta de Ei]' rnfe
laessa nLlueuícte INTEGRÁI- tipo sec€ pErs rÍ,ac€rlonada, formato
PAP3fUSO, mr amanonzàd€. obdds peh amêssãmooto sêmola de Eigo
duíum e farelo de Eigo. isenta de corÊnfes artillciais, suiHades, por8slas,
adrnilindo umldade mátmâ ,3ol.. acondlclonada em sacoplásdco
transparefle, atóxico. com valkade mlokm de 10 meses I pErtir da data de
entêga, e suâs cond;çõês dêveíáo êstàr de acordo e Coôfoame 6(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oês) vigontê(s) ds Anvisa/t/S.EfibalEger: pacote com 500

mils UN
MAGÂ O, üpo ospaguele. ô base de furinha de Eígo com ovos, lJtem e
ádiívo5, Ehbalag€m com 5009 com dados de idenúf,c€ção do produto, marca
do Íâbrkâítte, prÀzô de vaÍúáde, peso liquldo. dê acoido com âs NoÍmad e oo
Re6oluçõ€E úgê.rtê6 dâ Anvis€/MS prazo de v6lldsdê cánbdôê ã lsíií dâ

UN

2

lten

s

:l

4

6

J

-t)-!-!.í

"rl'/)!, w.Y
.{ r\ ,_\ V!à 

".av1'

3

N,Íodaüdade de Licitação
p*seÃo elsrnôNrco

QUN

T

vÂloR
IJN

I,IF
MÂrc^

VALOR TOTAI

u
llinho 384 R§ 18,00 R$ 6.9Í2,00

LEITE em pó lEt€Eal.Íko om lsrÍo"dnco s vltamlMs A,C,D. E mbalagem: IaU
clntendo 400 qÍ8 do píoduto. . Vafidado do produto , coflEdos a paílr da
dah dê suâ entrêgá , márca do hMcante, prázD d6 vafidÊde êoírbdos a pErtlr
da dÊlâ de Êua entÍega e p€so liquiro u

Itambé RS 17,00900 RS 15_300,00

CAFE toÍrado e moldo. ÉÍnbalêgom a yacuo d€ 251) gs, dê primeírE
qralldade. clm s€lo dê purezâ dá Â3lod8cso Br6sllelra dô lrÊusfia do CaÍe -
ABIC. O proddo devêa6 têÍ reglsfo no Minblcrio de Saud6 e stendoÍ a
PoítEriE 451/97 do Miniíerio do SEUde prszo de valldâde corlEdo3 E trarlir dâ
data de s{Íá entreea UN

Câbodo R$ 7.575.801 2U ,90

UN

Urbano 1.152 R5 7,00 RS 8.064.00

ABBOZ, gsóoÚzcdo, ftpo l. Ernbthcam eerlendo 1 kg. çrm d9do3 dÊ
Ídeníficação do pÍodJlo. marca do hbdcsnte, data de íabíiqaÉo, prdzo d€
valldade, peso liqddo 6 de acgído com 83 NoÍmas ê/ou RêGoluçõeE dâ

,tnlfsC/M§.Ilazg def4!4C!! 4oq! partr da data de s$a entega UN

Chine 1-800 R$ 4,50 R$ 8.100.00

UN

VEIÊ Mk R§ 9,50 RS Í7.100,00

3E4 R3 8.00

Pêtfen 1 800 RS 3 50 R$ 6.300.00

I^
dâta de súa êrÍtre

:i.-.- l.!-, -..
, L.:,, l::.-]

:., -. i i-,v
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e bovinô .moldá , congeh mbBr6gem rlo mk mo 5o0!r.
cgniondo id€nüflcação do praôÍo, rnBroá do Íabrlcónt!. prazo de ya[dade,
maícás e carlmbos oficüi6. de acordo com a3 Portarlas do Mtnislérío da
AgrÍcullur'á. DÍPOÀ n.301 de 2A01n6 e n.145 dê 2.fu1J9a. da ResoluÇão da
AT{vlSA n.I05 de 19/05/99 p.êzo de Yafidôde oontados a padir da data de suá

ÀVElÀ, em frocos finos, í00% rBtureí, Eem ã ou conservBÍtêa
Embdaoem com 5@ g O prodúo dêve s€r rohrsdo de âcordo com o celeel
de oílgêm e e claEsilicâcâ o. Aâ rêgúirtÊ6 hFormacosE dáverEo sêí imprBsss6
pelo hbricante. dlelámenfê na 6mbalâgem em quo o pIodútD Ssta
Econdioionado: nome../CNPJ do hbÍic6me, marcs do produfo. ondeÍeco,
quan6dáde. composlcao, date de trbdc€cao, pÍazoldata d€ validade,
Norma(§) úgênle(B) 6 reg,stros no6 org&os oomp.têntes. Nâ data dâ emogE,
o prazo de vaEdBde indcado para o pÍoduúo. nao devérà teÍ sJdo ulfapEssado
nâ sr.ra metade. tomando-se como reíeronck, I data do l'abÍhacao ou lole
Irnpres6o nE embâlagem- Coríorme a(s) Nôrm6(s) e/oo Resolucáo(oes)

da

VÂLOR TOTÁL

Fk FôstÂ \nli,l, p('Í 60 diBs ê eriecuçíd do corlt?to c{lllform€ e!rtrl

Valor Global R$ I 40.499,00 Cento e Quarenta e Sels Mll QuaÍocentos e Noventa e Nove Reals

r0

l2

l:1

L4

t6

5âo Francisco do Conde, i 2 de Agosto de 2020

AR R0Prc^t_ MT

íao
..^ii'utt,i'tl

nt( \10: 't'1É601,B5Sl0001-ís
r. i,

h\
.,1 I
!.\
; li 

". 
íuin'.'", -

ÀH'tr'
- CFç ,I a\ç

^ rr0J

& -?-À,),-"rt''- -

§

RS 8,ê0UN
(

A0[op€c!
ad6

1?e R$ 1í.427.60

KG SeaÍE 128,{ R5 í 7,00 RS 22.598,40

oÀRNE, de tr?,ngo, frle ê peilo. se,n osso e s€m pele conge,âdo,
âcondlclonádo em bándeJâs dc PVC coríefldo íkg. A êntegâ. O prodúo 

]

devêrE e6tar em coníoÍmidadê p.âzo de valid6dg cóntados a p6Íttr da d8ta de 
]

lluâ entraoá com Bs nom€s ê/ou legislsoÉo vlgêrde da A}{vl6ê./M8. l

UN Borgo 381 R3 7,00 R$ 2-688.00II
ÀZEIÍE, de ollva,1oü% puÍo. 6xtÊ virg€m,86ín colesleíol. Embelagom de
vidro cam 200 rnl. com dãdos de lderíifc€Éo do pÍoduto, márca do
fabílcEDtê, d6tâ de hbricáçào. prazo de yatdâdê e de acordo com a€ Normas
er'gu rêsolqçõêB ígentoo dã Aovira/tÁS.

UN Jasmln6 R$ 4,00 R8 5.138,00

2§68 RS 420

SÁRDINHÂ, Pe§{ado em corsdva: prêp8aÀdos com pêscado írêsco, ümpo.
de*iÍc€rÉdo; apresêntâção: lhtehÊ com esplnhâ, B€m 6beçã; conÉervôdo
em óleo comÉtlvel: com â+6clo c{Í chêlro ê Eabor píóprlo: Isento de
ÍeíÍugêm e daníllc€Ção n6g cíÉal6g€ns !qld8de6.paÍsslloo e lBrvàq vaÍ(bde
mín24 lrlesôs, fab{icmlx.60das ds hta com 125 gramás: 6 §Jrs condçõe6
deverào eslar dô acoÍdo com E NTÀ10 e6eto 1248ô. de 20/l0rB

LT
Roblnson
Cruooé

RS 10.785,60

lE iTrLHA, pecole dÇ §pos. 0 FpduÍe 4çveÍá çssÍ êD born g*Êdo ce
conssvâção. kônto do procêssos de têrmehtêéo. moío, odoÍ ê6taôho e
srbstânclas nocivâs à ssúde.20 po$uk registo no Mlnlíérlo dE Agrlcúljra.
O produlo dêverá sêÍ da §ofd coírente. CarBcterldcâs sensoíglE
(orgÉnolépúca8): ÊEpecto de gráoE; §oí, odor e ssbor próprlos. Embalagem
deve sfi lÍmp6. rosjstonto e o§ar irdach. em bom €6tado dê conêeryEÉo e

UN

êne- Prazo dê fa máximo 30 dh!

Klcâldo 1241 RS E,OO Rt t027?,00

Aroo zEl Râ 130 R6 1.e12,80l6

R5 3.95900 RS 3.555,00

AÇUCAR, OEI ERÀRÂ, êmballgem dê í Kg, não deve áp.s*ntâÍ 6rdiúde,
umldade, bolor- Prazo de vaídade.ro mínlmo 6 mesea 6 oontaÍ d€ dato de

ACUCAR. cri6fá1, codendo o mlnimo do 99,3% do BacãÍwâ, ep8renÇla
homogenea, Iivre de sujldades, p8rÊsito8 o larvEs, cor brancà, Prszo de
vaÍrdadà contadoê 6 psr Í d6 data de su6 ênÍreq6 , contados ã partr de dete

UN

en

KG

d6 suÉ ontse

Rs140á99.00

{INPJ:40.60 1858,/0001 26

Urâniâ lvlmla À)s Sanlris
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Pubtjcâdo em: 3olo4 /2o2o | Édiçaot A2 | Seçáor 1 | Página: 17

ÓÍgão: Mihístérlo da Cldâdanla/Gâblncte do Mlnlstro

PORTÂRIA NO 369, DE 29 DE ABRIL DE 2O2O

Dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para

Programas Sociais do Govemo Fedêrat - Cadastro Único.

disposto pelo Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2oOZ no

Distrito Federat e nos municípios que estejam em estado de

catamidade púbtlca ou em situaÉo de emergência

reconhecidos pelos governos estaduaL municipal do Distrito

Federal ou Federa[, inclusive a Emergência de Saúde Púb[ica de

lmportáncia lnternacional declarada p€ta Organizaçáo Mundiat

da Saúde, em 30 dê janeiro de 2O2O, em dêcorrência da

lnfecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19),

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuiçoes que lhe conferem os incisos I e

ll do parágrafo único do art. 87 da Constituição. o inciso lll do art. 72 c/c o aí 28, o art. 3O-A, e o art. 3O-C

da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto na Lei n'13.979, de 6 de fevereiro de

2020, e no Decreto no 10.282, de 20 de março de2O2O,e

Considerando que a Organização Mundial da Saúdê declarou, em 30 de janeiro de 2O2O, que o

surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Púbüca de lmportância

lnternacionat:

Considerando o Decreto Legislâtivo no 6, dê 2O2O, que reconhece, para Õs lins do art. ô5 da Lei

Complementâr no 1O1, de 4 dê maio de 2OOO, a ocorrência do estado de câlâmidâde pública, nos termos

da soticitâção do Presidente da Rêpública êncaminhada por meio da Mensagem n" 93, de 18 de março de

2020.

Considerando a Medida Provisória n' 953, de 15 de abrit de 2O2O, que abre crédito

extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 2.55O.OOO.OOO,OO. para o fim que

especifica.

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

Emergência em Saúde Púbtica, de proteçáo da populaÉo em situação de vutnerabilidade ê risco social e

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

disseminação do Covid-19t

Considerando que o Ministério da Saúde - MS dectarou, por meio da Portâria no 188, de 3 de
fevereiro de 2O2O, Emergência em Saúde Púbtica de lmportância NacionaL em decorrência de infecção

humana peto Covid-19;

Considerando a Portaria MS no 454. de 20 de março de 2O2O, que dectara. em todo o território
nacionaL o estado de transmissão comunitária do Covid-191

Considerândo a Portaria MC n" 332 de 24 dê março dê 2O2O, que dispõe acerca de medidas
para o enfrentamento da emergência de saúde púbtica de importância intêrnâcionâl decorrênte do
coronavírus, COVID-19. no âmbito do Sistema Único de Assistência Sociat,

Considerando a Portaria no 2,601, de 6 de novembro de 2018. dispôe sobre a utilização de
recursos transferidos Íundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o incremento
temporário ê a estruturação da rede no âmbito do SUAS.

Considerando que a Portaria no 90. de 3 de setembro de 2013, do Ministério do
Desenvolvimento Sociat - MDS. estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao coÍnanciamento
federal para ofertâ do Serviço de Proteção em Situaçóes de CãLamidades Públicâs ê Emergências, e a

w



Portaria MDS no 113. de 10 de dezembro de 2015, regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS e a

transferência de recursos na modatidade fundo a fundo:

Considerando o disposto na Resotuçáo n"'1O9, dê 11 de novembro de 2Oo9, do consetho

NacionaI de Assistência Social - CNAs, que institui a Tipifcaçáo Nacionat dos Serviços Socioassistenciais e

define entre os serviços de proteção social especial de atta complêxidade, o Serviço de Proteção em

Situações de Calamidades Púbticas e de Emergências: e

Considerando as Resoluções no 7, de 17 dê maio de 2O13, e no 12, de 11 de junho de 2013. da
Comissão lntergestores Tripartite - CIT e do CNAS, respectivamêntê, que dispôem sobre os parâmetros e

critérios para a transÍerências de recursos do coíinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção

em Situações de Catamidades Púbticas ê de Emergências no âmbito do SUAs, Íesolvê:

Art. 1o Dispor sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de
ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Sociat - SUAS, no âmbito
dos estados, Distrito Federôt e municípíos devido à situação de Emergência em Saúde Púbtica de
lmportância Nacionat - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavÍrus, Covid-19,

Parágrafo único. A Secretaria Nacional de Assistência Sociat - SNAS publicará em seu sítio

êletronico na internet üstagem constando os entes elegíveis ao repasse financeiro emergenciat de
recursos fedêrâis, constando as metâs fisicâs e fnanceiras.

Art.2o O recurso êmergêncial de que trata êsta Portaria tem como finatidade aumentar a

capacidade de resposta do SUAS no atendimento às familias e aos indivíduos em situação de
vulnerabilidade e risco sociaI decorrente do COVID-19, promovendo:

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

a) dê Equipamentos de Proteção lndividual - EPI para os profissionais das unidades púbticas de
atendimento do SUAS: e

b) de alimêntos, prioritariamente Íicos em protêína, para pessoas idosas e com deficiências
acolhidas no Serviço de Acolhimento lnstitucional e em atendimento no Serviço de Proteção Sociat

Especial para Pessoas com Deficiência. ldosas e suas Famílias;

ll - cofinanciamento dê açôês socioassistênciais visando ao enfrentamento da situação de
emergência em deconência do Covid-lg.

Art, 3o Farão jus ao repasse financeiro emergencial de que trata esta Portaria, dêstinado à

estruturaÉo da rede para aquisição de:

| - EPl, nos termos da aunea 'a' do inciso I do art. 20, os estados, o Distrito Federal e os
municipios que possuam unidades púbticas e estatais de atendimento do SUAS: e

ll - alimentos, nos termos da atínea 'b' do inciso I do art. 20, os estados, o Distrito Federal e os

municípios que possuam unidades de:

a) aco[himênto para pessoa idosa ou com deficiência; ou

b) centro-dia.

5 1o Para calcular as metas físicas dos municÍpios. do Distrito Federal e dos estados etegíveis,

nos termos do inciso I do caput será computado o quantitativo de trabalhadores regiírados no Sistema

de Câdastro do Sistema Único de Assistência Sociat - CadSUAS, no mês de abrit de 2o2o, nas seguintes
unidades públicas e estataisl

| - Centro de Referência de Assistência Social:

ll - Centro de Referência Especiâtizado de Assistência SociaL

lll - Centro-Dia:

lV - Centro-POP:

V - Centro de Convivênciai e

Vl - Unidades de acothimento.



S 2o Para catcutâr as metas físicas dos municípios. do Distrito Federal e dos estados elêgÍveis,

nos termos do inciso ll do caput, seráo somados o quantitativo de vagas em unidades de acothimento,
públicas e privadas. para pessoas idosas e parâ pesscls com deficiência registrados no CadSUAS de abrit

de 2O2O e de pessoas atendidas em Centro-Dia (ou serviço equivatente) registrados no cênso do Sistema

Único de Assistência Sociat - Censo SUAS 2019.

Art. 4' O repasse de recursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretâmente do Fundo

Nacional de Assistência Sociat - FNAS aos fundos de assistência sociat dos estados. municípios e do

Distrito FederaL no exercício de 2O2O, em duas parcetas, cada uma refêrêntê a 3 (três) mesês da demanda

aferida nos termos do art. 3o. observada a disponibitidade orçamentária e iinanceira.

§1" O cátcuto dos valorês a serem transferidos nos termos do câput para a estruturaÉo da rêde

quanto a âquisiÉo de:

I - EPI observará o vâlor de referência de R$ 175,OO (cento e setenta e cinco reais) mensal por

trabathado( muttipticado peto quantitativo de trabâthâdores a serem contempladosr e

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

pessoâ. multipticado pelo quantitâtivo de pessoas a serem contemptadas.

S2o A segunda parcêlâ referente ao inciso I do 51" estará condicionada à real necessidade de

uso de EPl. de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde - MS, conforme ato complementar

da SNAS,

Art. 5o Farão jus ao recuÍso emergencial de que trata esta Portaria, destinado ao

cofinanciamênto federal das ações socioassistenciais os estados. municípios e Distrito Federal que

possuam p€ssoas que:

| - necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual [oca[ de acolhimento, conforme

orientaÉo do Ministerio da Saúde - MS quanto ao disianciamento sociaL ou

ll - se encontrem em situação dê rua. desabrigados, desâtojados ou em situação de imigrâção,

S 10 Para fins de aferição do critério previsto no capul os municípios e o Distrito Federal

etegíveis observaráô o somatório da:

| - metade da quantidade, anedondadas para cima. de pessoas em situação de rua cadastradas

no Cadastro Único de ProgÍamas Sociâis do Governo Federal - Cadastro Único. com registro ativo em

março de 2O2O:

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

âtivo em março de 2O2O; e

lll - quantidade de imigrantes interiorizados entre abril de 2018 a dezembro de 2019, conforme

registro do Subcomitê de lnteriorizaçáo da Operação Acothida:

§ 20 Para fins de aferição do critério previsto no caput, os estados etegíveis observarão a

quantidade de vagas em serviço de acothimento cadastradas no Câdastro Único. com registro ativo em

março de 2O2O.

§ 3o Limita-se o cofinanciamento ao máximo de 5 (cinco) mil pessoas por ente elegívêt.

5 4" O timite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampuado, respeitando-se a

disponibiüdade orçamentária e financeira, bem como a câpacidade de acothimento municipal durante a

situação de Emergência em Saúde Pública de lmportánciâ Nacional em decorrência do COVID-19.

Art. 6" Os entes com saldo em conta do Serviço de Protêção em Situações de Câtamidades
Púbticas e Emergéncias quando da pubticaçáo desta Portaria poderão reprogramar os valores para as

despesas com enfrentamento à ESPIN decorrente do Covid-lg, exceto os repasses realizados com
fundamento nas Portarias MOS no 42O, de 18 de dezembro de 2O1Z e no 558, de 28 de dezembrc de 2017.

Art.70 O cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situaÉo de
emergência em decorrência do Covid-19 tem como finatidade promover orientaÉo, apoio. atendimento ê
proteção às famíüas e individuos em situação de vulnerabilidadê ê risco social afetados, de forma a
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permitir a esse púbtjco condições adequadas de alojamento, isolamento, provisôes e outras demandas

que atendam às determinações sanitárias, proteção, prêvenÉo e mitigação dos riscos quanto à infecçâo

ou disseminaÇão do vírus.

Art. 8o os recursos do cofinanciamento fedêraI das ações socioassistenciais para atendimento à

situação de ESPIN decorrente do Covid-lg deveráo seÍ aplicâdos, atém do que disÉe o arl 30 da Portaria

MDs no 90, de 3 dê setêmbro de 2013. na garantia de:

| - ações voltadas à protêção social orientaçáo e informação da populâção em situação dê
vulnerabitidade e risco sociaL com vistas à prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus:

ll - provimento de condiçôes adequadas de alojamento e isoLamento, observadas as

orientaçóes do Mínistério da Saúde. de modo a evitar agtomeraÇóes que propiciam a disseminação da
Covid-19;

lll - adaptação de espaços fisicos com intuito de criar acomodaçóes individuais ou isotar grupo
ou apoio a outràs formas de atojamento provisórios adequadas à reatidade tocal que ob€deçam aos

critérios de separação de pequênos grupos para evitar aglomeraçÕes que propiciam a dlsseminação do
Covid -19;

lV - atjmentaÉo, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da
populáÉo ou evitem a propagaçáo do Covid-19:

V - medidas de assistência emergencial para acothimento a pessoas em situação de
vulnerabi[idade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, agravada peta pandemia

do Covid-19:

Vl - tocação de moradia temporária ou hospedagem para indivÍduos ou grupo familiar por meio
de contratos cetebrados peto poder púbtico;

Vll - apoio com alimentaçáo ê outros itêns básicos a atojamentos provisórios geridos por

organizaçôes da sociedade civiL

Vlll - tocomoção das equipês e usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços
socioassistenciais: e

lX - provimênto de itens necessários à comunicação remota entre usuários e equipes.

Art, 90 As ações referentes ao provimento de condiçóes adêquadas de organização dos
alojamentos. que visem a assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança.

assegurando as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitáÍias de isotamento socia[ e
higiene vottadas à proteção da poputâção e prevençáo da disseminaÉo do Covid-1g serão objeto de
orientação técnica a ser pubticada pela Secretaria Nacionat de Assistência Social

Art. 10. O gestor da potÍtica dê assistência social deverá promover a gradativa desmobilização
das ações socioassiíenciais, implântadas ou reorganizadas no escopo desta Portaria, na medida em que
for superada a situação de ESPIN decorrêntê do Covid-lg.

§1o ComÉem as açõês de desmobilizaçáo as êstratégias de gestão que envolvem a redução de
esforços concentrados em torno de uma situação excepcional e a adoçáo de procedimentos rotineiros,

cujo p[ênêjamento deverá:

| - prevenir a brusca interrupção das provisões, evitando danos e maiores prejuÍzos aos

indivíduos e às famílias atendidos;

ll - impedir o descontrole ou a perda de equipamentos e materiais;

lll - evitar a sobrecarga dâs equipes técnicas: e

lV - adotar outras medidas necessárias à retomada da normalidade dos serviços cotidianos, sem

prejuízo de outras ações emergenciais,

§2o A execução das ações socioassistenciais poderá se estender após o período da situaÉo de

emergência, conforme demonstrada a necessidade, possibititando a reprogÍamação de recursos

existentes a partir da elâboração de plâno de açáo vatidado peto Ministério da cidadania.



Art. 11. Os recursos destinados ao cofinanciamento federâl das açóes socioassistenciais seráo
repassados no exercício de 2O2O diretamente do FNÀS aos fundos de assistência sociat dos estados.
municípios e do DistÍito Federâl em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses de atendimento,
observada a disponibil.idade orçamentáriâ ê financeire 

/,)
Parágrafo único, O cálcul.o dos vaLores a serem transferidos na forma do caput observará o val.or ?

de referência de R$ 4OO,OO (quatrocentos reais) mensal por pessoa, previsto no S 2' do arL 60 da Portaria

MDS no 90. de 2013, muttipticado pelo quantitativo de individuos a serem atendidos,

Art. 12. Os recursos rêpâssados aos estados, Distrito Federal e municipios, a título de
cofinânciamento federal emergenciaL ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a

execução orçamentária e financeira do FNA5, inctusive quanto à disponibitidade orçamentária e financêira
ê prestação de contas.

Parágrafo único, O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo, requisitar informações
referentes à apticagão do recurso extraordinário de que trata esta portaria, para 6ns de anátise e
acompanhamento de sua boa e regulár utitjzação.

Art. 13. Os recursos de que trata esta Portaria deveráo onerar o Programa de Trabatho 08.244.

5O31.21Co - Enfrentamento da Emergência dê Saúde Públ.ica de lmportância lnternacional Dêcorrente do
CoronavÍrus e serão destinados ao atendimênto das necêssidadês das famílias e indivíduos que estáo em
situaçáo de vutnêrabilidade e risco.

Art, 14. Os entes el.egíveis, na forma desta Portaria, farão jus ao repasse emergencial de recursos
federais, desde que se comprometam, no prazo estabetecido:

| - às regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso, disponibitizado pelo Ministério da
Cidadania em seu sÍtio institucional na internet

https://apl.icácoes.mds.govbr,/snas,/termoaceite/emergencia-covid-19/index.php : e

ll - a prestar contas na forma da Portaria MDS no 113, de 1O de dezembro de 2015, e demais
procedimentos disciptinados êm ato espêcífico, conjunto, da SecÍetariâ NâcionaI de Assistência Social ê dâ
Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências,

S 10 Os gestores deverão encaminhar o Termo de Aceite ê Compromisso à ciência dos
respectivos consethos de âssistência social

§ 2o Especificamente quanto às ações socioassistenciais, o ente também deverá apresentar
ptano de aÉo êm sistema informatizado especí6co,

Art. 15. Os respectivos Conselhos de Assistência SociaI deverão apreciar, acompanhar e fiscatizar

a implêmentação das açóes, os resultados e a prestâção de contâs dos recursos repôssados na Íorma
desta Portaria.

Art. 16. A Secretaria Especial de Desenvotvimento SociaL por meio da sêcrêtaria Nacionat de
Assistência SociaL expedirá normativas e orientações comptementares à matéria disciptinada,
esp€ciatÍnente quanto:

| - ao Termo de Aceite e Compromissoi

ll - ao Ptano de Ação: ou

Ill - aos procedimentos de prêstação de contas.

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

I

Es!ê conteúdo não substituio pubticado na versão cerüílcâda.

ONYX DORNELLES LORENZONI
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coNsELHo MUNtctpAL oe lssErÊrclA soclAL DE sÂo FRANctsco
OO CONDE- BAHTA O Conselho Municipal de Assistência Social, atendendo ao

disposto nas L6is Federais No 8.724193 e No 12.435/2011 e Municipa's No 058/96 e Lei
No 17812011 no uso dê suâs atribuiçõês.

DEGLARAçÃo DE FUNGToNAMEMTo

DECLARO, para os devldos fins, que a AssoclaÉo de Pals e Amlgos Excêpcionals de São
Francisco do Conde, com ssde na rua do Gurugê no 06, Campinas, na cidade de São
Francisco do Condo, Estado da Bahla, inscrita sob. O GNPJ no 00.931.760/0001-í 2,
Dsdaragão d€ utilldede Públlca Fedêral- Lêl no75, dô 18/10/0í, DecleraÉo de utilidade Públlca
Estadual- Lei no 7,4ô0 de 20105/99, D6daração de Ljtilldades Publlca Municipal- Lel no 028/98
de 26111198, Rôgistro no CNAS- Processo no 44006.00í35'l/2001-42, CadastÍo Naclonal de
Pôssoa Juridica no 00931760/0001-12, está em pleno e regular funcionamênto, nos últimos 08
anos, cumprindo suas finalldadôs ostatutárias, s9ndo a sua dirôtoria atual, com mandato dê
2020 a2023, constltuídas dos sogulnles msmbros:

Prosldsnter Ellana Marla Silva Roca
RG: 0í 39263f97- Órgão expedldon SSP/BA
CPF: 24í4{,856572
Rua Frâi MIguô|, no Í)8, Cenho, São Francisco do CondelBA

Vlcef reeldentc: Degmar Emílla Mata do Ó
RG: 01259i12702- órgão ExpôdldoÍ: SSP/BA
CPF:2í2127Í65í5
Ru. Pollcarpo ds OllvelÉ, n'28 À Centro- São Franclsco do Condê/BA

ío Dlr€tor FlnancelÍo: Alêxandro Alvos da Sllva
RG: í29007595& Órgão Erpedldon SSP/BA
CPF:0368158357s
Rua NÍteró|, no 27, Nova São Franclaco, São Franclsco do Conde/BA

ír S€cr€tfula: ilâÍle da Paixão Silva dos Santos
RG: 0869(1670t14
CPF:959269íí5í5

DECI-ARO, sob ar penae do art 299 do Códlgo ponal, quê a sntidâde acime identificada
não renumerada os membros de sua Diretoria pelo exercÍcio especÍfico de suas funÉes, nâo
distÍibui resuttados, diüdendos, bonfficaÇõ€s, paÉicipagóss ou parc€la do sau paiimônio, sob
nenhuma forma, e aplica as subvenções e doagóes rêcebldas nas finalidades a que está
ünculada. Por ser vsrdade, firmo o prosente - Sáo Francisco do Conde, 14 de junho de 2020,
Telme Regina Feneira Nogueira, pÍêsldente do Cons€lho Municipal de Assistêncla Social- BA

)uot-^r^)1q-
T€lmr Reglna FeÍÍ€Fa Noguêke

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC|A SOCTAL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURÁ MIJNICIPAI DE SÁO FRANCISCO DO CONDE
GABINETE DO PREFEITO

DEcLARAçÃo oe FUNooNAMENTo

Declaramos para os devidos Íins, que a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE, do Município de Sáo Francisco do Conde, é uma associaçáo

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

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

00.931.760/0001-12 sediada a Rua do Gurujé, no 06, Centro, nesta cidade de Sáo

Francisco do Conde, Ba, representada legalmente pela Sf EÍiana Maria Silva Rosa,

portadora do RG: no 0139263497- SSP/BA, ÇPF: no241.408.565-72, e vem

Íuncionando regularmente nos últimos 08 (oito) anos com atendimentos

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

exigências de seu estatuto e regimentos intemos.

São Francisco do Conde, 't d arço de 2020.

.f
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P

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÁO FRANCISCO Do CONDE
End. Rtja Raimundo Rlb€lÍo, s/n - Conuo, São Frandsco do CondT.BA

CEP:43.9ülm0
T6l.: (07í ) 3,€51-a801
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MNISTâIO PCtsLrcO
I'O ESTADO DÂ BAI'üA

oÍício no 14I2020I1PJSFC São Francisco do Cond+BA, tZ de naryo de 2020
PROCEDIMENTO MINISTERIAL
1D8A285.9.4204É,12020

Senhor Presidente,

O Ministério Público do Estado da Bahi4 pela Promotora de Justip

signatiária, no uso de suas atÍibuições legais, com o fito de instruir o Procedimento Ministerial

epigraÍado, que versa sobre requerimento pela APAE de expedição de atestado de

funcionamento, solicita de Vossa Senhoria, no prazo de S(cinco) dias, o envio dos seguintes

documentos: Leis que declara a utilidade pública da APAE no Município de São Francisco do

Conde; Ata de Eleição e Posse da Diretoía da APAE de São Francisco do Conde;Ata de

eleigão e pose dos autodeÍensores da APAE de São Francisco do Conde; Estatuto da APAE

de São Francisco do Conde.

À oportunidade, Íenovo pÍotestos de elevada esüma e distinta

consideraçã0.

Cordíais saudações,

BRUNA ELIS FITNPALDI
PROMO RA DE JUSNçA

ILUSTRíSSIMO SENHOR
PRESIDENTE

APAE. SÃO FRANCISCO DO CONDE. BA.

3l;



Oflclo de Reglstros de lmóveis ê Hipotecas,
Tlfulos e D'ocuméntoe e Pessoas Jurídlcas

Comarca de São Franclsco do Conde
Pom I(DlolEo

m EsrÁóo D B^rn^ OFICIAI.: ERON OA SILVA l,iIES JÚXbR

CERTIFICO para os deüdos fins, que procedi nesta data o ato de

REGISÍRO/AVERBAçÃO: sob ne de ordem Av.L21284, iolhas 184 - 185, no Livro A - 12 -
Registro lntegral, protocolo ne 2372 de 03lOZl2O20 - ELElçÃO E POSSE DOS

AUTODEFENí)RES - ASSOC|AçÃO DE PA|S E AMTGOS DOS O(CEPCTONATS OE sÃO

FRANCISCO DO CONDE - CNPJ 00.931.750/m01-12, O referido é verdadeiro e dou fé.

Emolumentos RS175,23 - Taxa Fiscal R5t24,44 - FECOM RS47,89 - PGE RS6,96 -
FMMPBA RS3,63 - Def. Pública R54,65 - Total R$362,80 DAJE ne: 9999.025.046547 -

Selo DÍgital utilizado:

#

São Francisco do Conde - BA, 05 de fevereiro de 2020.

S êb & À.trd.itó
Iútdél*ôa&ôl.b

^ro 
tfohrâl or & Rcgbto
r§2ÁÂ.mrí-3
gl}saúrNvlJ

Comto:
www.qh-ju&Ha!tsaticiüdê

PEDRO GABRIEL COEI.HO OI]VEIRA

Escrevente

CENfl OÃO DE ATO PRATTCâDO

R€G§TBO OVII DAS PES§OASJURÍDrcAS

Rua Rodolfo Toudnho, 135, Téneo, C€nüo, CEP: 4Í1.900-0m
São Frencisco do Cofld€ - Bahla

Cofltãto§: C/1)3651.3412 | 'c,offios.Effi,piün 
il.@m

*
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Assocíação & Pais ê Aíggos. do3 Excêpclonals ds §ão Frâncísc! do Conde
Dêclarâgáo de t tllidãdc Pútúicâ Fêdarál- Loi n' 75, do 1eíO/01

OeclaÍâção d€ lnili.lds Prí'bficâ tutadusl- Lôi n' 7./180 dc 20105/gg
Dâclarâção dê Uülidadê Pribrlca Sunlcipal- Loi n' 0281s6 d€ 26,1í í 9E

. Regisbo no.CNAS- Proceôto n" 44005.0014 12fi142

^FÁE.5'ro 
r.RÂxCIs€o m corlx câdactro Nacional ds P€ssoa Jurldica nô @03í760/üxlí-12

ÂTÂ DE ELE|ÇÃO E PrO§tSE DOS ÂUTODEFEi'|SORES DA ÂPAE DE SÃO
FRÂi{CE CO DO COi{DE

Aos vint€ e cinco de novembro de dois mil e dezenove, às nove fioras, na sede
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sáo Francisco do Conde
(APAE), situacla na Rua do Gurugé, no 06, neste municlpio de Sáo Francisco
do Conde, Estado Bahia, CEP: 439000-000, oconar a elei@o dos
Autodefensoíes da lnstttuiçáo tendo como cândidatos ao c.irgo os seguintes
alunos maiores de dêzoito anos e deficiente coníonne epresso no edital de
convocaçâo: José Femando Santiago, Cremilda B. Anunciação, Samuel Mrgílio
Matos Pimentel e Elizâne Diogo dos Sa-irtos. A eleíçáo iniciou às nove horas
com a prêsençâ dos alunos da lnstifui$o e os profissionais da mesmâ, tendo
duração até as treze horâs e hinta minúos. Os alunos votaram com a édula
onde os mesmos colocavam o noms.do seu candidato. Às feze horas e
cinquenta minutos fui eleito os squinÍEs autod€ftnsorês; José Femando
Santiago e Cremilda B. Airunciação, como suplêntes Samuel Mrgílio Matos
Pimêntel e Elizane Diogo dos Saritos, tomando possê Ílo mesmo dia. Nada
rnais havendo a tratar, foi dado por êncÊnada a Assemblda Geral, cuja Ata Íoi
lavrada por mim Carla Carolina Cardoso de Andrade e vai tamtÉm assinada
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GONDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORçAi'ENTO (SEFAZ

RUA DO ASFALTO, SN . CENTRC

sÁo FRANCTSCO DO CONDE - BA - CEP: ,í3900-000

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
No: 0013:l/ 2020

PARÂ

TAXA DE FISCALIZAçÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF)

r{orE RÁzÂo soctÁI.

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

NOflE F^ffÍtgr

APAE

ENDEREÇO

RUA JOAO FLORENCIO GOMES S/N CONVENÍO CENTRO - SÃO
FRÂNCISCO DO CONDE. BÂ

ATÍYTDÀDE

ATTVTDADES DE ASSOCIAçÕES DE DEFESA DE DTREITOS
soctAts

OÂDOS CADÀSÍRAIS

ÁDSON

F 6 rJÊt'ffi"
àrt7

94.99d00 ATMD DES ÂSSOCIAÍIVâ.S NÃO ESPEC|F|CÁDAS
ANTER'OR E IE.
&a.93d00 AÍMDADES DE ORGANTZAçôES ASSOCIATTVAS L|GÁDAS Á
CULTURÁ E Á ARTE

OU'NA]S A]MDÀ'ES:

CÓD6o @}{IREUIN,E

63't862

CÁD ECONôfllcO

q$fuiosnoorzs
CPFICNPJ

00.931.760/000í-í2

oBsERvAçóEs

DAÍÀ allssÃc

06/03/2020
orrl oa Nrnc§1.{'o^*s

...pY'onê)"S'

VALIDÀDE

l\ 3lnazozo )

\-.rt
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OBSERVAÇÔES

DATA EilISSÃC

13t0112014
DAÍA DA INSCR$ÂC VAUüÂDE

\\, 1t1212014

h&@&,""""
e0rpnm

PREFEITURAíIIUNI6IPAL DE'SÂO FRAiICISCO DO CONDE
secRemnre uüNtctpAL:DA FAZENDA E oRçAMENTo (sEFAz

PRÂçÂ DA INDEPENDENCIA, SN - CENTRO

SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - CEP: 43900000

ALVARÁ DE FUNCTONAMENTO
N": 00017/ 2014

TAXA DE FISCALIZAçÃO DO-FUNCIONAMENTO (TFF)

NoUE RÁzÂo socrÂr-

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

NOME FAI TASüA

APAE

ENDEREçO

RUA JOAO FLORENCIO GOMES S/N CONVENTO CENTRO . SÃO
FRANCISCO DO CONDE. BA

ATMDÂDE

ATTVIDADES DE ASSOCNÇÕES DEDEFESA DE DIREITOS
socrArs

'-4

OUTRAS ATMDÀDES:

94.996/00 ourRÀs ATTVTDADES AssoctATrvAs, NÃo EspEctFtcÁDAs
ANTERIORMENTE
94.93-6/00 ATTVTDADES DE oRcANtzAÇôEs AssoctATrvAs LtcÁDAS Á
curruRl e Á anre

DAOOS CADASTEAIS
cóuco co[rRlButMrE

631862

cAD. EcoNôTIco

00000097700179

CPF/CNPJ

00.93í.760/0001-'t 2
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. Firelbx https://aplicacoes.mds.gov.br/snaVtermo-aceitdtermo-pdf-be.php?tení)

I

Termo de aceite - Emergencia COVID 19

Bloco 1- Recursos federais para a execução de ações socioassisúenciais e estruturação da
rede devido à situação de Emergência COVID-I9

- Código IBGE
2929206

-UF
BA

- Município
São Francisco do Conde

- Termo Aceito
Aceito

- Valor de rrferência ofertado
RS 204.135,00

- Equipamentos EPI
103

- Alimentos
214

- Vagas de Acolhimento
I

- Valor de rpferência total aceito
Rs 204.135,00

- Quantitativo de Equipâmentos EPI aceito
103

- Quantitativo de metas de Alimentos eceito
214

- Quantitatidade de vagas de Acolhimento aceita
I

- Nome do Responsável pelo prcenchimento da gestão

ALOISIO OLTVEIRA DE SOUZA

- ID do Cargo do Responsável pelo pr€enchimento da gestão

76

ir.\

- Cargo do Re,sponsável pelo prcenchimento da gestão

SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

- CPF do Responúvel pelo preenchimento da gesüio

001476E6580

- Data preenchimento gestâo

2020-05-08 20:36:19

I of I 08/05/2020 20t31



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
Codigo ibge: 292920

I d protecao especia I : 292920 3 50239 9

ldentificação

0.L - Nome que identifica a unidadel
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 - Município:
SAO FRANCISCO DO CONDE

0.9 - uF:
BA

0.10 - E-mail:
saofranciscidoconde@apaeba.org.br

0.11 .DDD-Telefone:
(71)36s13750

0.14 - Data de lmplantaçáo desta Unidade:
27110fi995

í1

" n\l

Dala dê d.laÇão do docuoeDlo: 14/11/2019 13:56:00 cbav6 de rE]ldação: 962e777â1e768d845c61M076c33b609
ügilaÀciasociôl@cidôdaoia, gov.br

CENSO SUAS - hÊpr/,virw.Dds.gov.br/sagvce!5osuas



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
Garacterizaçáo da unidade

1. Dados provenientes da gestão estadual ou munlcipal:
MUNICIPAL

2 . lndique o Públlco atendido nesta Unidade:
[x] Cria nça/Adolescentes com deficiência e com algum grau de dependência e suas famílias
lxl Adultos com deficiência 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 famíllas

3.1 - Horário de funcionamento: dias 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-Governa mental/0rga nização da Sociedade Civil

5 - Em caso de Entidade Náo Governamental/Organização da Sociedade Clvll, indique o
CNPJ

00.931.760/0001-12

6 - Esta entidade faz parte de alguma rede/federaçáo nacional, estadual ou regional de
entidades de defesa e apoio às pessoas com deficíência e suas famflias?
[.]sim
[ ]Não

7 - Caso sim, informe a prlncipal rede/federação de que fãz partei
[.] Federação Nacional, Estadual e/ou Regional de APAES

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

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

[ ] Associaçáo 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

I - A entldade recebe recursos financeiros da Asslstência Social vlsando à manutenção
desse Centro Dia?

I Sim, municipal ou do Distritc Federal

I Sim, estadual

I Sim, Íederal

I Não

9 - Esta unidade rêcebe recursos financeiros de outras políticas públicas visando à
manutencá o desse Centro Dia?

i(r!

x

vigilôlciÀ3ocial@cidadadô. gov.br

CENSO SUAS - http:/Âsww.Eds.gov.br/sâgvcen5o5ü3s

c61M076c33b609 3Data de .Ílâção do docuE6Dto: 11..l12019 13:56:00 chavr de vElldação: 962ê77'la1e76àda15



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
14 - Em relação às vagas do Serviço de PS( para pessoas com deficiência, idosas(os) e
suas famflias, lnforme se:
[ ]Todas as vagas sáo preenchidas por usuárias(os) encaminhados pelos CREAS de referência \f

A maioria das vagas são 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 alimentaçáo às(aos) usuárias(os)?
lxl Lanches/Café da manhã

lxl Almoço

lxl Lanche/ Café da Tarde

[ ]Jantar
[ ] Lanche/Café da Noite

[ ] Não oferta alimentação

16 - Existe apoio para o deslocamênto das famílias/indivíduos para ô sede dessa Unidade?
[.] Sim, para todas(os) as(os) usuárias(os)

I JSim, para algumas(ns) usuárias(os)

[ ]Não

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

[ ] A unidade fornece ajuda de custo (passagens) para o deslocamento das(os) usuárias(os)

[x] 0 poder público fornece gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência e idosas

[ ] O poder público fornece passagens (vale-tra nsporte, etc.)

I I O poder público fornece transporte especializado para o deslocamento dos usuários

[ ]Outros

tata dô diaçào do doclEoBÀlo: t{y'112019 13:56{0 chave de rô.[dâ

Ç
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üodlaDciasociôl@cidâdaDla. gov.br

CENSO SUAS - httpJ/wtrf,.tEds.gov.br/ságüc€n5osüas

ção, gozezl,at ãzoadaa5c61b4076c33b609



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Simllares
, Estrutura física

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

18.2 - Quantidade 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 capacldade para 30 ou mais pessoas
1

18.5 - Quantidade de Salas (Atençãol Não são salas utilizadas para atendimento!)'l
4

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

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

1.8.8 - Recepçáo
[']Sim
[]Não

18.9 - Cozinha/Copa
[.] sim

[ ]Não

18,10 - Refeitório
['] Sim

[ ]Não

18.11 - Almoxarifado ou similar
[.] Sim

[ ]Não

18.12 - Piscina
[]sim
[. ] Não

18.13 - Quadra esportiva
[]sim
[.]Não

18'14 - Espaço externo para ativldades de convívio ou recreaçáo (exceto quadra e piscina)
t'l sim
t lNao
D6ta do criação do docuEêÀtor 14/11/2 019 13:56:00 châve d6 !-altdaçãor 962o777ô1s76âdâ45c61M076c33b609 6
ügilô.0ctasoclâ.I@c jdadâ.nlâ. gov.br
CENSO SUAS - http:/i,{ww.mds.gov,br/sâg1,/cetrsosuâ5
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
Localização

99.0 - Latitudel
-1.2.6t9567362588L92

99.1 - Longitude:
-38.67 470741,27L973

üsilâ-ociêsociâl@êidâdadâ.gov.br
CENSO SUAS - http://wwvr..Eds.gov.br/sâgl/censosuâs

de t6lidaçào: 962e777â1e76adâ45c61M076c33b609Datâ de criÂfão do docuoêlto: 14,/112019 13:56:00 chavo
2



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
18.15 . Área de descanso para a(o) usuárÍa{o)
[]Sim
l.lNão

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

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

[.] Não possui

19.2 - Rota acessível aos espaços da Unidade (recepção, salas de atendimento e êspaços
de uso coletlvo)
[ ] Sim, de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

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

[ ] Não possui

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 mobilidade reduzida
[ ] Sim, de acordo com a Norma da ABNT (NBR9050)

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

[. ] Não possui

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

[ ]Sim, suporte de material em Braille

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

[ ] Sim, outras adaptaçôes e tecnologias assistivas para deficíência física

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

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

lxl Náo há outras adaptações

21 - lndique os equipamentos e materlais disponÍvêls, em peÍÍeito funcionamento, para o
desenvolvlmento dos Serviços desta unidade
lxl Telefone

I Celular da unidade
xl lmpressora
xl Televisão (W)

Equipamento de som

D\./D

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

Brinquedos
Materiais pedaqóq icos, culturais e esportivos

\

19

t1
I.l
tl

x
Data de oiação do docu.EeDto: 14/112019 13r56:00 chàvo de v6]ldação: 9620777416764da45c61M076c33b609
vig{aEclôsoclâ.l@cidadônta. gov.br
CENSO SUÂS - http:/lwwr{.nds.gov.br/sagvcensosua!
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
lArmários individua lizados para guarda de pertences

I Artigos de higiene pessoal

I Cadeira de rodas
xl Cadeiras para banho
xl Geladeira
xl Freezer
xl Fogão

xl Micro-ondas

I Máquina de lavar roupa

I Secadora de roupa

] Camas/Colchonetes

I Sofás/Poltronas/Cadeiras para descanso

vigiorciasocial @cidada.Dla. gov.br
CENSO SUAS - htFrfwww.mds.gov.br/sag j.icÊlsosuês

962e777a1s76ada45c61b4076c33b6mDatÂ do criação do docu.Er,rto: 1,U112019 13:56:00 châvo do v€.lid I



CENSO SUAS 2019 Centro Dl[ s §lmilars5
Serviços e atividades

22 . Indique as açôes e ativtdades desenvolvidas pelo 'Serviço de Proteção Social Especíat \.
\

para Pessoas com Deficiência e Pessoas ldosas e suas famílias' nesta Unldadel
lxl Acolhida e escuta ínicial

[x] Estudo social

[x] Atividades de autocuidado da vida diária
lxl 0rientação sobre acesso ao BPC

[x] Orientação sobre o acesso a outros benefÍcios

[x] Orientaçáo e apoio para obtenção de documentação pessoal

[x] Orientaçáo para realização de cadastro no CadÚnico

[x] Elaboração de Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar
[x] Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização
[x] Encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais
[x] Encaminhamento para os serviços da rede de saúde

[x] Encaminhamento para polÍtica de educação

[x] Encaminhamento para serviços/U nidades das demais polÍticas públicas

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

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

lx lRegistro de informaçóes em prontuário

1 Elaboração de relatórios sobre casos em acompanhamento
I Visitas Domiciliares

lAtividades com a família da(o) usuária(o)

I Mobilização das(os) usuárias(os) para acesso ao serviço
lApoio e orientação às(aos) cuidadoras(es) familiares
I Orientação sobre tecnologias assistivas

lOrientação e apoio nos autocuidados

I Palestras e Oficinas envolvendo a comunidade
I Provimento de bens materiais

lx
lx
lx
Ix
lx
lx
x

23 - Além das atividades do Serviço de Proteçáo Socia! Especial para Pessoas com
Deficiência e Pessoas ldosas e suas famílias acima descrltas, lnforme quals das demals
atividades abalxo descrltas sáo reallzadas nestâ Unidade (considerar apenas o que for
realízado no próprio local desta Unidade):

I Alfabetização
Escolarização Formal
Reforço Escolar

Ensino do método Braille de leitura
Ensino de Libras
Atendimentos Médicos
Atendimento 0dontológico
Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Atendimento Clínico em Psicologia

Provisão em órtese e prótese

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

Musicalidade (cantar, tocar instrumentos. etc)

x
x

x
x

x
Dâb do criação do docüoêDto: 19112019 13:56:00 chavê do rôlidsção: 962077?ale76adâ45c61b407ft33b609
vigdls.Dciasocial@dadô!iâ. gov.br
CENSO SUÁS - http:/ irww.mds.gov.br/sagüc-eDsosues
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
lxl Artesanato (bijuterias, pintura em tecido, bordado, crochê, etc.)

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

[x] Atividades que envolvam alimentos (oficinas de culinária, hortas, etc.)

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

lxl Atividades de orientaçáo para o mundo do trabalho

[x] Passeios e/ou atividades externas

[ ] Outras atividades

[ ] Nenhuma das atividades acima

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

25 - Caso possua Plano lndivldual e/ou Famlllar de Atendímento, quais são os itens que
compõem este instrumênto?
lxl ldentificação e perfil da(o) usuária(o)

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

[x] ldentificação e perfil da família

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

lxl ldentificaçáo e perfil das condições de cuidados familiares da(o) usuária(o)

[x] Habilidades e capacidades para cuidar e ser cuidado

[ ] Serviços frequentados pela(o) usuária(o) no território
[x] Potencialidades 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)
usuária(o) no serviço (turnoidia/semana/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 participa da construçáo do Plano lndividual e/ou Familiar de Atendimento?
[ ]As(os) usuárias(os) e/ou os membros da sua família

[x] 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 paÉlclpação das(os) usuárias(os) nas atividades de planeJamento deste Centro
Dia?

t.l Nâo

[ ]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 Pessoas Com Deficiência, ldosas e suas
Famílias, oÍeÉado nêsta Unidade, possui capacldadê para atender quantas(os)
usuárias(os) por turno?
100

Dst6 ds o do docu-ro6Dtor 11U112019 13:56,00 chavs d6 validâçáo: 962€777â1676adâ45c61M076c33b509
üdilâÍcla!ocia.l@cldadada.gov.br
CENSO SUAS - http://Fr.w.ltrds.gov.br,rsôgücêDrosr35
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Sirnilares
30 - Em médla, quantos dias por semana, es(os) usuárias(os) da unidade frêquentam 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 dia as(os) usuárias(os) da unidade permanecem na
Unidade (nos dias em que este 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

\H
9

Datâ de crtação do docuEeDto: 14,/ll/2019 13:56:00 châv6 dê !'alidaçâor 962ê77741e766dâ45c61M076c33b609
ügilanciasoctol@cidada.DlÀ. gov.br
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CENSO SUAS 20L9 Centro DIA e Similares
Pertil das(os) usuárias(os)

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

32,2 - Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, com deficiência
42

32.3 - Adolescentes de 15 a 17 anos, com deficlência
24

32.4 - lovens e adultas(os) (18 a 59 anos) com deficiência
96

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

32.6 - ldosas(os) (60 anos ou mais) dependentes pela idade, sem deficiência
U

32,7 - Total de pessoas atendidas no Serviço no mês de agosto de 2019
2L4

33.1 - Deficíência física
7

33.2 - Deficiência visual
5

33,3 - Deficiência auditiva
0

33.4 - Deficiência lntelectual
0

33.5 - Deficiência mêntal
188

33,6 - Autismo
11

33.7 - Microcefalia decorrente de Zika
3

34.1 - Quantidade de ldosas(os) beneficiárias(os) do BPC

0

34.2 - Quantidade de Pessoas com Deficiêncla beneficlárlas do BPC

100

Data de criacão do docuEeDto: 14/11/2019 13:56:00 châv6 de vô.lldaçâor 962e777â1o76ada45c61H076c33b609
üg{aDciasoctal@cldadalts. gov-br
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Simtlares
35.1 . Quantidade de famflias beneficiárias do roBF
36

qt

Da[a de fitaçáo do docu.ÉeDtor 14111/2019 1 3:56 SO chav6 de vàIidêção:

úgilaDciâsocial@cidadâDia- govir
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CENSO SUAS 20L9 Centro DIA e Simitares
Articulação

36.1 - Unldades de acolhimento
[ ] Possui localizaçáo (endereç0, telefone, etc)
[ ] Recebe usuárias(os) enca minhadas(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

[ ] Náo tem nenhuma articulação

lxl Serviço ou instituiçáo não existente no Município ou no DF

36,2 - CRAS

lxl Possui localizaçáo (endereç0, telefone, etc)

[x] Recebe usuárias(os) enca m inhadas(os) por este Centro-Dia

lxl Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

Ix] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniões periódicas

[x] 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

36.3 - CREAS

lxl Possui localização (endereç0, telefone, etc)

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

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

Ix] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniões periódicas

[x] Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Náo tem nenhuma articulação

[ ] Serviço ou instituição r1ão existente no Município ou no DF

36.4 - Serviço de saúde
[x] Possui localizaçáo (endereço, telefone, etc)

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

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

[x] Acompanha os encaminhamentos
[ ] Realiza reuniões periódicas

Ix] Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Não tem nenhuma articulaçáo

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

DstÂ do criaçào do docuE€Dto: l{/1U2019 13156:00 chavê dôyatidaçáo: 9626777â1o764da45c61M0?6d3b609
ú90ânciasocial@cidadania- gov-br
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CENSO SUAS 2019 Centro DlA' s §imilarsg
.36.5 - Sêrviço de educação
[x] Possui localização (endereço, 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

[x] 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

36,6 - Sistema de justiça/Judiciário
[x] Possui localização (endereç0, telefone, etc)

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

I Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

I Acompanha os encaminhamentos

I Realiza reuniões periódicas

I Troca lnformações

I Realiza estudos de caso em conjunto
I Desenvolve atividades em parceria

I Não tem nenhuma articulação
I Serviço ou instituição não existente no MunicÍpio ou no DF

\

x

x

vigilôEciasoctsl@cidsdaÃiô, gov-br

CENso SUAS - http:/ .rs^{,Eds.gov.br/sagücoDsosras
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Simitar.es
Gestão de Pessoas

37 - Nos últlmos 12 meses, a Unidade proporcionou ou facilitou a paÊlclpaçáo das(os)
suas/seus profissionals em capacitaçâo sobre os seguintes temas?
[ ] Deficiência
[ ]Gênero
[ ] População em situação de rua

[ ] Populaçáo LGBT, orientação sexual e identidade de gênero

[ ]Álcool e outras drogas

[ ] Diversidade étnico-racial (questão racial, comunidades indígenas, povos e comunidades
tradicionais etc.)

[ ]Violências e violações de direitos

[ ] Trabalho lnfantil

[ ] Criança eadolescente
[ ]Juventude
[ ]Envelhecimento
[ ] Sistema Socioeducativo/Medida SocioeducativaiSINASE

[ ] Migração

[ ] Mundo do trabalho

lxl Outros

[ ] Não proporcionou/facilitou a participação das(os) profissionais

37.99 - Outros. Especifique:
Educaçâo inclusiva e crise convulsiva

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

[]Sim
t.lNão

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 funçôes de coordenador(a) com outra atividade

[ ] não há coordenador(a) nesta Unidade

40.1 - RH
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
Responsável pelo preenchimento

41.I - Nomer
Marcia Dantas de Andrade

41.2 . CPF:
031.928.935-40

41.3 - Datai
22110120L9

41.4 - Cargo/Funçáo:
[ ]Coordenado(a) da Unidade

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

[ ]Outros

41,5 - Telefoner
(7r,) 988s33s17

41.6 - E-mail
dantasmdn@hotmail.com

42,1 - Nome:
Tatiana Maria dos Santos

42.2 - CPFI
992.128.465-72

42.3 - Data:
22170120L9

42,4 - CargolFunçáo:
[ ] Secretária(o) M unicipa l/Estadua 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 - Telefoner
(71) 981363669

42.6 - E-mall:
tyloi@hotmail.com

D,atÂ d6 criâçáo do docuEênloj 14,/112019 13:56:00 chav6 de rElldaçâo; 962e777a1e76ada45c61M076c33b609
vigilâ.úctâsoclâI@cidâda. a.gov.br
CENSO SUÂS - htt?r/le.ww.mdi.gov.br/sagícctrsosuas
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Terça-feirà
l5 le setembro de 2020
Ano XIV . Edição N' 1606

-2-
Preíeirura Municipai de iãc Flân. r.o do Csnde B/i

Diário Oficiat do
EXECUTIVO

PO RTARTA (N! 28/2020)

Po.tarlâ SEDESE N! OZEIZC2O de 11 dc 5€t€frbro dê 2020

Nr CREDOR OAJETO

o1 URÁNIÂ MARIA DOS SÂNÍOS

ESTADO DA BAHIA
PRÊFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO OO CONOE
SECREÍARIA MUNICIPAL DE OESENVOlVIMENÍO SOCIAL E É5PORTEs

O Se[retarlo Múnldpel ale Oesenvolvlmento Social e EipoítGs Co município de Sáo F.ãn.isaô do Conde, no êstãdo da

Bahle, no vso de !ua competêncla que Ihê íol coníerlda pelo DecÍêto ne 2299, de 12 de Abíll de 2O1t ê;

CONSIDERANDO que c.be à Preíêitum, nos tarmos do dlsposto no oítlgo 58 Ínclsos lll e ânlgo 57 da Lei n§ ne

8.666/93: Acompanhar e fiscallr!r ê cxecução dos .ontrâtor cêlêbíadoi .t.âvé5 de um roprercntante dã
Admlnlíràção;

CONSIOERANDO quê orgãos públlcor devern mêhtc. fiecal íormalment€ deslgôâcto durantê todà â vlgêncls dol
contratoa celcbrãd05 pelà Entidedê;

RESOI.VE,

Art. 1, - DêrlCnar o3 servidores , ELBERT MARQUES DOS SANTOS, rnâirrcula n! 70.812 (omô Gaíor Ítular €

EVERÂLDO tOlOl.Â OE MELO, màrÍícula 70.682 como GcrtoÍ SubsritLrto do.rntrato abail(o deic.iio, cirio v-álor eit6Jã
vinculãdo à Unidade Orçamcntárie 31-32:

D€sl8naí sêrvldoÍes paÍã €iêrcer a íuoçà6 de G€íor ÍhubÍ e

Geíor Substitr/to do contíato abaho rÊlaclonôdg:

l' ONÍRÂÍO

Forn€rimcn!o d. âlln6tos Darã
rcÍem íepàsrador à APAE-A$o(iàção

l- -TI o9a/2020 1 40.601.a5A/OO01,26

AEI€g' di$rs9c]9r9[. _

CNPJ

31,411.(x)5/(x)Or-60o2 ORGENIO GONçArVE§ VIANA LTI'À 096/2020

AÍt.2c. Esla Portarià entÍe em vigoÍ ná dâta dà 3uà publicáção, revogádas a5 dlgposiçóe9 em coítrário.

5ão Fíenci3co do Cond€ - BA., 1l .de Se!€mbÍo d€ 2O2O

aLor5ro o Â DE SOUZÁ

Secretário Municlpal de De nvolvimento Sociâl e Esportes

Foró.clm.f,to dc EPI's FâÉ ot
p@fisrloúài3 d.5 unidnder de
ar€ndimê(to do SuÂS
clepnrtameíros eln<utâdor. SEDESE. L

r0
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pREFEtTURA MUNtcrpaL oE sÃo FRANcrsco oo coNDE
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CONTRO!ADORIA GERAT

FOLr{Â DE TNtORMAçÃO
PROC. ADM. N9 4s69l2O2O CoNTRATO Ne (Xl4l2020

CREDOR URANIA MARIA DOS SANTOS. ME

ASSUNTO soucrTAçÃo DE PAGAMENTO (CHECK-LrST Ne r59tl2O2Ol

AO FUNDO SEDESE

lConslderondo 
liquidoçõo do despeso, noto Íiscol no 398 devidomente otestodo (Íolhos ne 11/12) e demcis peços de

formolizoçõo 
processuol, é que encominhomos o mesmo contendo 56 (cinquentd e seis) Íolhos numerodos,

irubricodos e onolisodos o quol otendeu os lormolizodos.

OBS: Atuolizot ceftidõo negotivo do FGT'

Poro conhecimento e üovidêncios.

São Fruncisco do Conde, 70 de novembrc de 2020.
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