
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
SAO FRANCISCO CONDE

EXERCtCtO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO NO í226

lte de Recursos: Transferência de Recursos do - Ftr

DATA: 10/11/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor 939 URANIÂ ÍíÂRIA OOS SANÍOS . IIE

Órgáor 31 - SECRETARTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

r.rnidade. 31 32 - FUNDO MUN|C|PAL OE ASSTSTÊNCÁ SOCTAL

Funcionel: 08 244.0004 - CHICO TPaNSPARENTE

ProjêrcrAtrvidader 6 277 - AÇÔES DE ENFRENÍAMENTO EMERGÊNCh DE SAÚOE PÚBL|CA DE I
Elemento: 3 3 90.30 00 00 00 00 - Maleíiaide Consumo

Recursog Conta
64530

Banco

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

Valor

23.4í6,50

RgculEos: Conta
64530

Banco
BB - 19.37$5 - S. FCO - COV|D ALt (FTR 29)

Valor

23.4í6,50
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.)Eilros âolicãdos âo reletório

Número do processo: 0004909/2020

Número do processo: 000{909/2020

SolicitaÉo: 1 - PAGAMENTOS

Númoro único: s\r,.HiÍ1.0K334

Número do prolocolo: 48587

Número do documento:

Rêquercn(cl

Benefioáíioi

Endsreço:

Complêmento:

Loteamentoi

TeleÍone:

E-mail:

Locâl da protocolização

Loc€lizaçáo atual.

Org. de destino:

Protocolado poí:

SrtuaÉo:

Protocolado em:

Súmula:

Obse.vaçáo

10980. SECRETARIA DE OESENVOLVIMÉNTO SOCIAL E ESPORTE .

6395 - URÂNIA MARIA Dos SANToS-ME.

CPF/CNPJ do requerente

CPFICNPJ do beneíciário

Baino

Condomlnio: Município:

Celular: Fax:

NotiÍc€do por: E-mail

O1O,OOl,OOO - SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

O1O.OO1.OOO - SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

juciara dos santos dantas Atualmenlo com:juciara dos santos dantas

Não analisado Em trâmitê: Náo Procêdência: lntema Prioridade: Normal

031111202014t51 Preüsto para: Concluído em:

sollctÍAÇÁo DE PAGAMENTo REFEBENTE Do coNTRÂTo N" 094/2020, DA EMPRESA uRÂNtA MAR|A Dos sANTos -
ME, REFERENTE Ao FoRNEcTMENTo DE ALTMENToS pRtoR|TARTAMENTE Rrcos EM pRorEÍNA pARÂ sEREM
REPASSADoS A AssoclAÇÁo PAIs E AMIGoS DoS EXCEPcIoNAIS APAE .

NOTA FISCAL : 410
VALOR R$r23.416.50.

SEC. ORIGEM. SEDESE

jucjara dos santos danlas
(Protocolâdo por)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENIO SOCIAL E ESPORTE
(Requerent€)

Sislêma: Protocolo Fly / Usuário: juciarâ.dentas / Rolatório de Comprovente de Abertura de processos

Hora: í í:2í:'10

.H
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SISBB - SISTE,,IÁ DE II{FORIíÁCOES 8ÂNCO DO BRÁSIL
7L/t\/2929 - AUToATENoTáEi{To - 10.19.5t
4577204577 SEGUI{DA VrA AOO2

COITPROVÂXTE DE TRAT{SFERENCIÂ
COÊIPROVAÍ{T E DE

TED . TRANSFERET{CIA ELETRO'IICA DISPO IVEL
CLIEiITE : SAO FRÁ,{CISCOCOVIOÂLI
AGEICIÂ: 4577-2 COI{TA: 19.375-5

FITIALIDADE: O1 CREDITO EI,I COiITÂ

REI,IETEiITE : SAO FRÂNCISCOCOVIDALI

BANCO: 237 - 8Âtlc0 ERADESCo S.A.
AGENCIÂ: 3563-7 - SAO FRÂI{CISCO DO CotlDE
CONTA: )0.062-4
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FAVORECIDO: URÁT{IÂ NARIA DOS SANTOS VICEiÍIE
CPFICNPI : 40, 607. 858 / OOO1 - 26

DEBITO E,{: LAl17/2029

DOCUIIE T0: 111001
AUTENTTCACAO 5ISB8: B. 878.981.3EF . S3E. 7AÁ
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Dete:

N. da Ordem

Percial

10t11t2020

1321

ORDEM DE PAGAMENTO

Ôrgáo: 31

Unidade: 3132

Funoonal: 08 24,4.000{

ProjeldAtividede: 6.277

Elemenlo 3.3.9030.00.00.00.00

SuLElemento: 3 3.90 30.12.00.00.00 0029

Fonte 0029

. SECREÍARI.A MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

. FUNOO MUNICIPAL DE ASSISÍÊNCIA SOCIAL

- MAIS SOCIAL
. AÇÔEs DE ENFRENÍAMENTo EMERGENcIÂ DE SAÚDE PÚBLICA OE IMPORÍÂNCÁ INTERNACION

- Mâtenelde Consumo
. GÊNERO ALIMENTÍCIO, OUÍROS

- Transíerência de Recursos do . FNAS

NúmeÍo do empênho

ValoÍ do empenho

\hlor enulado '

Total (A ) :

433

140 499 00

0,00

140 499,00

Pâgamenlos ânteriores

Valor de orclem .

\álorAnuledo:

Total(B):
Sâldo(A-B).

46.833,00

23.416,50

0,00

70.249,50

70_249,50

CÍedor

Êndereç!
CNPJi

939 URÁNIA MARIA DOS SANTOS . IúE

R BÂTISTA MÂRQUES, 1I, FRENÍE

40401-858i0001-26

Cidade São Frdncisc! do Con

lnscÍ. Est /ldent. Proí-:

UF: BA

Especificáçáo:

PELA DESPESA EMPENHAOA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZÂDA PARÁ FORNECIMENTO DEALIMENTOS PRIORIÍARI,AMENIE RICOS ÉM
PROÍEINA. PARA SEREM REPASSADOS AASSOCTÂçÁO OE PA|S E AMTGOS 0OS EXEPCTONATS -APAE, PARA o|STRlBUrÇÁO ÉNTRE SEUS USUARTOS
DÊACOR00 COM O RECOMENoADO PErÂ PORTARTA No 369 DE 29i04/2020. CONTRATO 094/2020 COM rNtCrO EM 10/09/2020 ATE 10/0212021 NOTA
FtscAL N.410.

Fonle de recuÍsos : Vinculados Totiâl Oeral 23 416,50

Ficá autorize do o pegamento de 23.416,50 (vlnte e três mrl quatíocentos e dezessers reais e cinquenta c€ntavos)

Descontos

Total de descontos:

Líqudo e pega[

0,00

23.416,50

Recursos
Contâ Banco

64530 BB - 19.375-5 - S FCO-COVTDALt (FTR29)
ChequeJDocto Velor

23.416,50

O processo foi pago conÍorme autori?áÉo

Dâre: 10/ i2o20

Mana Dalvine S.eloíc-oaià Dantás

Diretore Financeirâ

l



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Data:

N. da Oídem

PaÍcial

cÉt11t2020

1321t20

Ôrgão: 31

Unidade: 31.32

Funcjonal: 04.244.000É

Projeto/Atividader 6.277

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00

SuUElemenlo: 3.3.90.30.í2.00.00.00.0029

Fonte: 0029

AUTORIZAçÃO DE PAGAMENTO

. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- MAIS SOCIAL

. AÇÔES DE ENFRENÍAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCN INTERNÂCIOÀ

, Materialde Consumo

- GÊNERO ALIMENTICIO - OUTROS

- Transíerência de Recursos do - FNAS

Número do empenho

Valor do empenho :

Valor anulado :

Toral (A) :

433

140.499,00

0,00

140.499,00

Pagamenlos anteriores

Valor da ordem :

ValorAnulado:

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

46.833,00

23.416,50

0,00

70.249,50

70.219,50

Credoi 939 URÂN|A llÂRlA DOS SANTOS - ME

Endereço: R BATISTAMARQUES. í1, FRENTE

C.N.PJ.: 40601-858,/0001-26

Cidade: São Francisco do Con

lnscÍ.Esl./ldent. Proi:

UF] BA

Especjficaçáo:

PELA DESPESA EMPENHAOA NA CONTRATACÂO DE EMPRESA ESPECIALIZÂDA PARA FORNECIMENTO DEALIMENTOS PRIORITARIAMENTE RICOS
EM PROTEINÂ. PARASEREM REPASSADOS ÁASSOCIAÇÃO DE PAIS EAMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE. PAFÂ OISTRIBUIÇÁO ENTRE SEUS
USUARIOS DE ACORDO COM O RECOMENDAOO PELA PORTARIA NÔ 369 DE 29/04/2020, CONTRÂTO 094/2020 COM INICIO EM 10/09/2020 ATÊ
1011212121. NOTA FISCAL N",lí0.

Fonte de recursos : Vlnculados Tolalgeral 23.416,50

Fica autorizado o pagamento de 23 4'16,50 (vinte e três milquarocentos e dezesseis reais e cjnquenla cenlavos)

Oesconlos

Total de descontosl

Liquido a pagar:

0,00

23.416,50

Autorizo o pagamento desse píocesso

Dala Uh1l2O20

AJolsio O de Souza

SecÍetáío de env. Socjal e Esportes



ESTADO DÂ BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Dala 04't11t2020

l=rourDAçÃo N. í309

órgao:

Unidade:

Funcional:

Projeto/Atividade:

Elemento:

Sub-Elemento:

Fonte de recursos

Código reduzido:

31

31.32

08.244.0004

6 277

3.3.90.30.12.00.00.00.0029

33903012000000

0029 - 290

000209

- SECREÍARIA MUNICIPAL DE DESEWOLVIMENTO SOCIAL E E
, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
, MAIS SOCIAL

- AÇÓES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANClA INÍERNACI,
. GÊNERo ALIMENTícIo. oUTRoS
. GÊNERO ALIMENTICIO - OUTROS

- Piso Básico Variável - ProteÉo Social a Criança e ldoso

Número do empenho

ValoÍ do empenho i

ValorAnulado:

Total(A):

433t20

í,10.499,00

0,00

í40.499,00

Liquidaçóes Anteriores

Valor da liquidação:

ValorAnulado:

Total(B):

Saldo (A - B):

46.833,00

23.4í6,50

0,00

70.249,50

70.249.50

CTedoT: 939 URÂNIA MARIA DOS SANTOS - ME

Endereço: R BATISTAMAROUES, 11, FRENTE

C.N.PJ.: 40501{58/0001-26
Cidader Sâo Francisco do Con

lnscÍ. Est./ldent-Proí.: IJF: BA

EspecificâÉo: í
PELA DESPESA EMPENHÂDA NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÂ FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE
RICOS EM PROTEINA, PARA SEREM REPASSADOS A ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE
SEUS USUARIOS DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELA PORTARIA NO 369 DE 29104/2020, CONTRATO O94/2O2O COM INICIO EM 10/09/2020 ATÉ
10t02t2021. NOTA FTSCAL No 410.

Liquidação:

Fica liqullada a imporláncia de 23.416,50 (vinte e trés mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta c€ntavos)

DECIáRÂÇÃO

Declaramog que os mateÍiais íoÍam recebidos dou serviços prestados

Oala I 0/.111n020

!oNFOÊVE t

Adespesa íoidevidamente liquidada, podendo ser paga

Data I Ul11l202O

,......çirft*r..À*
\àae+

A FTSCAL

TflIffi-
E rpç ucI r rl'lntàbrl tMÀS

âí1àt,5000



.t ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE
Nota de Em Liquidaçáo

03t11t2020

197t20

Dala:

No da Em LiquidaÉo
Global

Procêsso:C.N.P.J.: í 5.599.273/000í-71

Ítlunlclplo: São Franclsco do Condo

órgáo:
Unidade:

Funcional:

Pro,eto/Aüúdadê

Elementol

Cód. Detâlham.:

Código reduldo:

31 . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

31.32 - FUNDo MUNtcrpAL DE AssrsrÊNcrA socrAL
08.244.0004 - MA|S SOCTAL

6.217 - AÇôEs DE ENFRENTAMENTo EMERGÊNC|A oE SAúDE púBLtcA DE

3.3 90.30. r 2.oo.oo.oo.oo29 ' cÊNERo ALtMENTlcto - ourRos
290 - Piso Básic. Variável - ProteÉo Social a Cíiança e ldoso

000209

TMPoRTÂN,

Número do empenho

Valor do empenho :

Valor Emp. Anulado:

Total(A):

133t20

140.499,00

0,00

140.499,00

46.833,00

23.,íí6,50
0,00

70.249,50

70.2,19,50

Em LiquidaÉes Ant.:

Valor da em liquidaçáo

Valor Em Liq. Anulado:

Toral(B):

Saldo (A - B):

Credor:

Endereço

C.N.PJ,:

939 URANIA ARIA DOS SANTOS - IIE
R BATISÍA MARQUES, 1I, FRENTE

40401-E5E/0001-26

Cidade; Sáo FÍancisco do Con

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

EspediicaÉo:

REFERESE A NOTA FISCAL N" 410/2020

Fonle de reqrrsos: Vlnculado Totalgeral 23.416,50

Em LiquidaÉo:

Ficá em liquidada a impoílància de 23.416,50 (vinte e três milquatrocentos e dezesseis reâis e cinquenta centavos)

Fundâmenlo legal

Modal. licitaçâo :

Contrato :

PE2-20204

PÍegão Eletrônico

091n020

10t09t2020

10t0912020

10t09t2020

Númeío: PE2-2020-1

Data

Data

Oata

Ír.,Jia - L:r, 7.'i,icjOeclâro para os devdos llns que o (mateíiauserviç.) foi (Íomecido/prestado)

Responsável

Oala: 0311112020



ffi
ESTADO DA BAHIA
FI,INDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE
Nota de Empenho

Data:

No do empenho
Global

1010912020

133120

C.N.PJ-: 15.599-273/0001 -71

Municlpio:-Sâo Francisco do Conde

Ôrgâo: 31

Unidade: 31.32

Funcional: 08.244.000,4

Projeto/Aüüdade: 6.22
Elemento: 3.3.90.30. í 2.00.00.00.0029

Código íeduldo: 000209

. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVII'ENTO SOCIAL E E ,--1 T

. FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIÂ SOCIAL L' '
- MA|S SOCTAL

. AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚOE PÚBLICA DE IMPORTÂNClA INTERNÂC

- GÊNERo ALIMENTICIo - OUTROS

DotaÉo lnicjal:

Suplementações

Anulaçôes:

Íotal (A) :

0,00

276.325,00

0,00

276.325,00

Empenhos antedores

Valordo empenho :

ValorAnulado:

Íotal(B):

Saldo (A- B )

64.999,70

140.499,00

0.00

205.498,70

70.826,30

Credoc 939 URANIA MARIA DOS SÁNTOS . ME

Endereço: R BATISTA MARQUES, 11, FRENTE

C.N.PJ.: 40601-858/0001-26

Bancp:

Cidâdei Sáo Francisco do Con

hscrEst./ldênLProf.:
Agêncja:

Conla Conenle:

UF: BA

Fone:

Far:

Especificaçáo: í

PELA DESPESA EMPENI-IADA NA CONTRATAÇÁO DE EMPRESA ESPECIALIZÂDA PARA FORNECII\4ENTO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE
RICOS EM PROTEINÀ PARA SEREM REPASSÂDOS A ASSOCIAÇÁO DE PAIS E A.i/IGOS DOS E(EPCIONÂS . APAÊ, PARA DISTRIBUIÇÁO ENTRE
SEUS USUAR'OS DE ACOROO COM O RECOMENOADO PELA PORTARIA NO 369 DE 29104/2020. CONTRATO O94/2O2O COM INICIO EM 1OIO9I2O2O

ATÊ 1ot\U2o21.

\\cz .tÉ-

'f

Fonte de reclrlsos : Vlnculados Tota,geral 140.499,00

Ficr empenhadâ a Importância de 140.499,00 (cento e quarenta milqualÍocentos e ôoventa e nove reels)

Fundamento legal

Modal. licitaÉo :

Contrato :

PE2-20204

Pr€gáo EIêtrônico

094t2020

Númeto : PE2-2020-4

Oata

Data

Data

10t09t2020

10t0912020

10t0st2020

Autorizo o empenho dessa despesa.

Dsta'. 10109t2020

Essa despêsa foi empenhada em cÍédho próprio

Dala: 1010912020

ii- .:. jl- I

Aloísio Oli

;"..1 a r

de Souza

Social e E8portesSecretáÍio de De

(

:':itir,, ra ii ',::ti: i:r z: : Y



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Nota dê Entrada

Página:111

oata:0311112020

EntEd. n' 972,1

Oala'. 0311112020 11:12101 Fomecedor: 50 - URÂN|A MARIA DOS SANÍOS-ME

Nota Fiscal.410 - Data da Nola Fiscal: 2711012020 . I' Nota Fiscál(Entrada)

Esloque n" 5 - ALMOXÂRIFADO AÇÃO SOCTAL

centro de Custo. 6loooo - ESToQUE- ALMOXARIFADO AÇÃO SoclAL

f'

Aut Fom

Validade Quantidade unitário R$Códlgo DescÍiÉo/EspecjÍtcaÉo Un Cód/N' LoteOÍdem

1

3

4

5

6

7

8

I
10

t1

12

í3
14

15

16

TotalR$

í169

1197

9234
't 

1 306

't 1 308

í1309

11310

í't 31í

11312

11313

1't 31.r

11 315

í 1316

11355

11356

íí 357

KG

KG

UN

LÍ
UN

UN

tJN

UN

UN

UN

LT

KG

LT

UN

UN

CARNE BOVINA MOIDA

AÇUCAR CRISTAL

CAFÉ EM PÔ 25OGR

LEITE EM PÔ O% LACTOSE 38OGR

MASSA PARAFUSO INTEGRAL SOOGR

AZEITE DE OLIVA 2OOML

FEIJAO COMUM ÍP 1 1 KG

AVEIA EM FLOCOS sOOGR

LENTILHA SOOGR

AÇUCAR OEMERARA íKG

MACARRÀO sOOGR

SARDINHA EM CONSERVfuÔLEO DE S

FILÉ DE FRANGO CONGELADO 1KG

LEIÍE EM PÔ INTEGRAL 4OOGR

ARROZ INTEGRAL ÍKG

ARROZ PARBOLIZADO TP 1KG

211.000

í50,000

211,000

64,000

64,000

ô1.000

300,000

214,000

211,000

6,í,000

300,000

428,000

214.000

150.000

192,000

300,000

8,9000

3,9500

5,9000

18,0000

8,0000

7,0000

9,5000

1,0000

8,0000

1,2000

3.5000

1,2000

í7,6000

í7,0000

7,0000

4,5000

í.904,6000

592,5000

1.262,6000

1.152,0000

512,0000

448.0000

2.850.0000

856,0000
't.7'12,0000

268,8000

r.050,0000

1.797,6000

3.766,4000

2.550,0000

1.344.0000

'1.350,0000

23.416,5000

03 , lL, 9D9/) 1i.':ne 00s

Responsável

c,

Data
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

:SE . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOTVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

fi
CONTROTE DE FORNECIMENTO

Nome da Empresa: URANIA MARIA DOS SANTOS - ME

objeto: aQUtsçÃo DE ÍoRt{EctMEI{Ío ÂuMEt{Tos P/ REPASSE Â ASSOCTAçÃO PA|S E AMTGOS DOS €XCEPCTOÍ{AlS. APAE

Modalidade: PREGÂo PRESENCTAT OO2l2020 - SEDESE

Contrato ns 094/2020

Valor Global R$ 140.499,00

Secretaria: SECRETARIA DE DESENVOI-VIMENTO SOCIÂL E ESPORTE

]TEM

Ne

NOTA

FrscAr

NE PROGRÂMA
VATOR

EMPENHADO

VATOR

MENSAT

uqurDAçÃo
ANTERIOR

SATDO

1 398 ENF.EMEG.S.P.IMPORT

140.499,00 23.416,50 46.833,00 70.249,sO

TOÍAt

São Francisco do Conde,03 de NOVEMBRO de 2020

L-
1 1J-( L \.C

L'>'c'-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA DE DESENVOTVIMENTO SOCIAT E ESPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS:

Em atendimento ao disposto no artigo 23 da lei Federal ne 8.666, de 21 de Junho de

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

atester o recebimento dos materiais abaixo relacionados:

CREDOR OBJETO
NOTA

flscat
VALOR TOTAT

URÂNIA MARIA DOS SANTOS
CESTAS BÁSICAS

APAE 410
RS:23.416,50

MEMBRO MATRÍCUtA ASSINAÍURA

V.
ARLINDO RUY AMARÂL C. JUNIOR 65.629

tIIIANE SANTANA DOS SANTOS SATES 70.769

CLEBERSON CÂIO DOS SÂNTOS 6s.630

MARCELÂ FERREIRA DE JESUS 65.857 K
São Frencisco do Conde (BA).,03 de NOVEMBRO de 2020.

ô
l,



m6 sÀxTo§ E 6 PRODúIDS,6EIqçOS CpNSTNTES OÀ r{sr^ ESC^! rNDrC^DÀ 
^O 

L^DO

oÉxrFlc^cÀo E essor^tute m rucsEon
N" 000 000 4t0

SÉRIE 2

q
(-\

URANIA MARIA DOS SA]\TOS
ME ililil1illl fl ilt]iltilu ililililllll liltuiltl
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CNPJ no 13.830.823/0001-96

PRAçA DA TNDEPENDÊNCh, S/No - CENTRO - CEP No 43.900{OO

AUTORIZAçÃO DE FORNECIMENTO

OADOS OO FORNECEDOR

^Ü

OI . NOME

URANIA MARIA DOS SANTOS. ME
02 - ENOEREçO

RUA BATISTA MARQUES, 11 - CENTRO. SÁO FRANCISCO DO CONDE - BA
03-'vl

40.601 .858/0001-26

04. INSCRIçAO ESIÂDUAI /MUNICIPT . TEL CONTATO

71 3651-2585 71 3651-2585

- TIPO 0O EMPENHO' Globd - MooALTDADE oalrcrr çÃo orspENsa N.6-2020{ - coNTRÂÍO M 0.49/2020

lO.ITENS AUTORIZÁOOS

PREçO
ITEM UND QTOE

UNITARIO TOÍAL
DESCRTÇÃO

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

02 214UND Caíé TORRÂOO 250 GR Caboco 5.90 t.262,60

03 150 Leite em pó lntegral,í009 llambé 17,00 2.5s0,00UND

04 UND t92 AÍoz lntegral lkg Urbano 7,00 1.344,00

05 300KG Anoz parboilizedo tipo 1kg Chines 4,50 L350,00

06 300UND MacáÍrâo 5009r Petyan 3.50 t.050,00

0'1 UND 214 Fih de Frango congelado'lkg Seara 17,60 3.7 66,40

OE 300KG Feijão Comum Tp1 1kg Vale Mix 9,50 2.850,00

09 UND 64 Azeite de Olivia 200m1 Borge 7,00 44E,00

10 UND 2t4 Aveia em flocrs 500 gí Jasmine 4,00 856,00

ll KG 2t4 Came molla 500 9m JF 8,90 1.904,60

t2 214UND Lentilha 500 gm Kicâldo 8.00 t.712,00

13 KG 64 AcucáÍ demerado 1kg Arco Verúe 4.20 268,80

t4 KG t50 Açucar Cristal í kg Arco Verde 592,50

15 64UND MacarÍáo paraíuso inlegral 5009r vrlma 8,00 512,00

ló UND 428 Sardinha em conserve/oleo de soja 125 gr Robinson Crusoé 4,20 I .797,60

TOTAL 23.416,50

em: /9 I JCIàPC
1 . SOLICITANTE

L5bUJ

2. SECFEIAFIO

EM: .1 L IZLaL
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Associação de Pais e funigos dos Excepcionais dê São Francisco
do Conde

Declaração de Utilidade Pública Federal- Lêi no 75, dê
18r10/0í Declaração de Utilidade Pública Estadual- Lei

n" 7.460 de 20/05/99
Declaração de Utilidade Pública llunicipal- Lei no 028/98

de 26/'1198 Rêgistro no CIIIAS- Processo no
44006.00í 351,200í.42

CadastÍo Nacional de Pessoa Juridica n' 00931760/000í -12

. ....*i'"-

.' d' :.... .-e.
1.1#\

-rll

\i\^
^P 

f sIú fn nosao @ co{De

Declaramos paftr os devidos fins, quo recobemos da Secretaria Municipal de

Desenvolümento Social e Esportes o quantitativo dos alimentos listados abaixo para

distribuição a 214 (duzentos 6 câtorze ) usuários confonne PoÉaria no 369, de 29 de abril

de 2020 e posteriormente estarrmos encaminhado a listagêm de compÍovação de

recebimento dos alimentos p6los usuários .

Leite em pó zero lactose - 380GR- LT - 64

Leite em pó integral, rim em feno, zinco e vitaminas a,c,d. - 400GR -

Café, torrado e moído - 250GR - 214

Anoz integral - 1KG - UN - 192

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

Feijão carioquinha- lKG - 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 - 200ML - UN 64

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, 03 de Novembro de 2020

LT - 150

.,/ /-./,/---.../

i APAE - Asso:,ê{-rc c3 /* s ê

Amiços doÉ EÃceccrÚ:'ras' lS{oF.o,,t siÍ io CJnde '.".

CrtPJ t.i- v3'; ,''ô0j9001'12 '

Çrr' :.ir'1.:f i' 11390040

.1, _);.,.J ; _;,i:..:,: iJo condg - BA I

/. ./,/ . 1/.
Eliana Maria Silva Rosa

Presidente



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETAR|A DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES/SEDESE

RECIBO

Recebemos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, normatizado pela

Portaria no 369, dê 29 de abril de 2020, Alimentos, prioritariamente, rico em

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

Acolhimento lnstitucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social

Especial para Pessoas com Deficiência, ldosas e suas Famílias adquiridos pelo

Pregão Eletrônico no 0212020, Contrato no 009U2020, Nota Fiscal no 398 -
Íornecedor Urânia Maria dos Santos -ME para atender a 2í4( duzentos e catorze

) usuários.

São Francisco do Conde, 0911012020

ÚQ
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Eliana llaria Silva Rosa

Presidente da Apae
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

IcoNTRATO N.0094/2020

SIGA CK F-M:

P i.!ÇÂDO Mr.

i-.trt

Modalidade de Licitação:
PREGAO ELETRONICO

NúmeroN.o
002t2020 - SEDESE

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

rü,

lr

O MUNlclPlO OE SAO FRANCISCO 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.o'í5.599.273IOOO1-
7í, neste ato repÍesentados 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 URÂNIA MARIA DOS SANTOS - ME, pessoa jurÍdica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n. "40.601 .858/0001-26, com sede na Avenida Santa Rita, S/N,
ío andar, Centro, 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. í 93.030-75, expedida pela SSP/BA, com
endereço profissional citado acima, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
conforme o constante no Processo Administrativo N.o 279A2020, doravante denominado
"processo', celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal N.o8.666/93; Lei
Federal N.010.52012002i Lei Complementar N.0123/06; Decreto Federal N.o789220í3; Decreto
Federal N.o 10.02412019; Lei Federal N.o13,979/2020; Decreto Municipal N.o227712018, bem
como mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas

4)
r-l?

{,
KY»

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumênto, contratação de empresa para fornecimento de
alimentos priorítariamente 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 PoÉaria n.o369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da
Cidadania, conforme Termo de Referência.

PARAGRAFO UNICO - Passam a integrar este instrumento o Edital de Pregão Eletrônico
N.o0022020, e seus anexos, a Proposta de Preços da empresa vencedora que serviram de
base para a Lícitação, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNoA - VIGÊNclA

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

Pr.glo Eleúônlco N.c00212020 - SEDESE
Pr!ç6 dâ lndepond0ncl., s./n.', Cêntro - 3ào FÍanclsco do Condê/BA Cap: (3.900{00

DspâÊam6nto d. Conbâlo! e Convênloa
,l

.í'
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CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO

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

PARÁGRAFO ÚtttcO - Nos preços previstos neste contrato estáo 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, materieis
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

cLÁUSULA QUARTA . ooTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

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

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

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

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

§20 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigaçáo e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro Íata tempore.

CLÁUSULA SEXTA. MANUTENÇÃO DAS CONDIçOES PROPOSTA REAJUSTAMENTO E
REVISÃO

Os preços serão fixos e não haverá reajustamentos no prazo de 0'l ano, a contar da
apresentação da proposta de preços. caso haja interesse na prorrogação do presente contrato,
os preços poderão ser reajustados com base no índÍce IPC - FIPE.

PARÁGRAFo Útttco-n revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando
visar recompor o preço que se tornou ínsuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tomou excessivo.

cLÁusuLA sÉTrMA - oBRrcAÇóEs DA coNTRATADA Ú
A CONTRATADA, alem das determinações contidas no anexo ldo instrumento convocatório e
daquelas deconentes de Leí, obriga-se a:

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO FRANCISCO DO CONDE

e) Executar o fornecimento/serviço objeto deste contrato de acordo com
ou recomendações efetuadas pela CONTRATANTE, em conformidad
Referência;

Preglo Elotrônlco N.'0022020 - sEoEsE
Piaçâ da lndêP.ndêncla, a/n.', Contro - Sáo Franclaco do Cond€/BÂ, Cop: 4r.900{00

Oepartamonto dê Coítlllo5 6 Convanloa

-!v,+,,

\tl,

ú
.ü

as especificaçóe
e com o Termo d

UNIDADE: PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMEIi}TO.
DE§I,EsA:

GOMP'LÉEOI.
Êr.,ftÉfir6 :1fo:iÍiê':'

31.32 o.zt I 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30. 1 2.00.00.00 29

S

d,

.$



t
.E

5ÃO RlJ{Om
mEr.rtf

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

b) O fornecimento/serviço objeto deste contrato não pode sofrer solução de continuidade
durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da
CONTRATADA, sob a inteira responsabilidede funcional e operacional desta, mediante
vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empÍesa CONTRATADA, sobre
os quais manterá estrito e exclusivo controle.

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

d) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
do fomecimento/serviço;

e) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuÍzo de qualquer natureza causado a
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperÍcia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade;

0 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lícitaçáo;

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas ativídades 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, ainde, 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
especificaçóes e quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à
perfeita execução deste contrato;

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

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

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

13 97912020i
m) A CONTRATADA deverá ofertar o objeto contratado atendendo ás exigências de

qualidade, observados os padrôes e normas baixadas pelos órgãos competentes de
controle e fiscalização de qualidade.

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

" 
§y)r,

CLÁUSULA oITAVA - oBRIGAÇÔES Do CoNTRATANTE U-

O CONTRATANTE, alem das obngações contidas neste contrato por determinação legal,
obriga-se a:

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

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

U
L

l

{,

Prêgão Elet ónlco N,'0022020 - SÉOESE
PrrÇá dr Indêpendênclô, 6/n.', cênt o - São Francl.co do condê/BÂ câp: 43,900-000

Dopartrmonto alo Contlato8 e convênlo!
3
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c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condiçâo indispensável para sua validade e eficácia.

CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO

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

cLÁusuLA oÉctMA - FtscALrzAçÃo Do coNTRATo E RECEBTMENTO DO OBJETO

Competirá a CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarêcido que a aÇão ou omissáo, 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 alteraçóes
posteriores, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório
sem qualquer manifestação do órgão ouentidade CONTRATANTE, considêrar-se-á
deíinitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justifi cativa escrita fundamentada.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDAOES

Sem prejuízo da caracterizaÇão dos ilícitos administrativos previstos na Lei N.08.666/93, com
as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará a CONTRÂTADA à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes ljmites máximos:

| - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da
caução, se houver, dentro de í0 (dez) dias contados da data de sua convocação;

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

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

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

§2o - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faitoso, 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,
ainda, se for o caso,cobrada judicialmente. Caso náotenha sido exigida garantia, à
Administração se Íeserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

ESTAOO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONOE
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§3o - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade por perdas e denos decorrentes das
infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESCISÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VINCULAÇÁO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

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

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.

São Francisco do Conde, 10 de setembro de 2020

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

tRA DE SOUZÂ -":1 "

CONT NTE

URANIA MA DO S.ME
LUCIANA VALÉRIA SANTOS VICENTE AMARAL

CONTRATADA

n
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ALOiSIO OLI

TESTEMUNHAS:
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Progão Elotúnico N..002n020 - SEDESE

PraÇa da lndep€ndêncle, r,/n.', Cent o - Sáo Frsncl.co do Condo/BA C€p: 4t.900-000
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Prelê'iría L!LnLc'pa Ce 5á6 FÍa.c'sco do Co.de BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

coNTHATO (Nr 094/2020)

CoNTRATO N.eO94/2020, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÁO FRANCISCO DO
CoNDE e a empresa uRÂNta MARTA DoS SANToS. PREGÃO ELETRÔNICO N.e
OO2|2O2O - SEDESE. Do Obleto: Constitui objeto do pres€nte inslrumento,
contrataÇáo de empresa para Íornecimento de alimentos priorilariamente ricos em
píoteína, para serem repassados a Associação de Pais s Amigos dos Exc€pcionais -
APAE para distribuiçáo êntre sêus usuários de acordo com a rêcomêndação da
Portaria n.c369 de 29 de abÍil de 2020 do Ministério da Cidadania, conÍormê Termo de
Reíerência. Do Valor; O valor global êstimado do presênte instrumento é dê R$
140.499,00 (cento o quarenla mil, quatrocentos e novenla e nove reais) que a
CONTRATANTE pagará à CONTRATAOA o valor da fatura sobre o montante
Íornecido pola CONTRATADA. Da Vloêncla: A vigência do contrato, a contar da data
de sua asslnatura. seÍá de 06 (seis) meses, constando o CNPJ do FMAS
1 5.599.2731000 Í -72, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto
perdurar a nscessidade de enfrentamento dos eÍeitos da situação de emêrgência de
saúde pública, com base no Art. 4o-H da Lêi Federel N.al3.979/2020, a critério da
CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA. 8g_99!9çé9_9I@gtéI!9 j As
despesas para o pagamento deste contíato correráo por conta dos recursos da
DotaÇào Orçamentárla descrlto a seguiÍ:

Unldade Proreto/Atlvldade:
Elêmento de

Despêsa: Compl. Do
Elemênto Fonte

31.32 6.277 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30. I 2.00.00.00 29

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

FUNDO MUNICIPAL OA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALOíSIO OLIVEIRA DE SOUZA

#,
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LEITE om pó iÍrt6gr.l.rico om fonoinco ê vitâmÍnás A,C,D. E mbalagsÍnr lat
c'ontendo {O0 grs do prodúo- . VaÍdade do píoduto , coíhdos a parur da
dátâ de sJa entrêgo. marca do hbíicante, prazo dê vâlidsde contados a paÍtÍr
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URAMA MARIA I)OS SANTOS _ME
CNPr:40601.858/0001-24!.lDsEsuduÂl:011-669-674-ME. Ru. Ran12 Rlt, s/n,Cehtro 5âo Filnclsco Do Cônde - BÂ
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A
PREFETTURA M{IIüCIPÀL Dr SÃO TNaNCTSCO DO CONDE
COPEL - Comissão Permanente de Licitaçao
Ao Sro: - Pregoeiro

Modalidade de Licitação
px.-scÃo Br-pr«ôruco

PPROPOSTA DE PREÇO R-EFORMLÍLADA

LOTE t

Especlflc"Ções

LETE EM PÓ zERo LAcTosE, compoBto táctêo inEtantáneo zeío lactose
.FoíliLádo com fenorjnco ê vitãmina8 A. C, E e O, -Embálagem lâta corh
38

2

:l

Íl

da dala de sue en ae sol

CAFE, toÍrado e moido. Embabgem a vâcuo de 250 gs, de primeira
qualld€ê, clm selo de purezd da Arsocisc€o Braslleíã d6 lndustrta do CaÍe -
ABIC. O proddo deve-r6 têr registo no Minlsterio da Saude e atendeÍ a
PoÍtaria 15í197 do Miniíeíio da Saude prazo de valldade corhdos a paÍtk da
data de súa êntse E

AR GRAL - caíaclerlslices técnicas: olasset bngo, fino. tipo I

ifltegrà|. O prodúo não deve aprsseitar mofo. subs{Áncias nocivas,
píepzíàçáo linal díelétic8 inâdeguads 30 Kg 1.Í)5 121.50 (empapamento)-
Embalagem: deve estar intactE, acondiclonada em pacotes de 1 tg. em
poliedeno. t'ansp€íente. atóxico. Pràzo de yaÍi&de mfnimo 12 m6es a
ooohí 6 arfr d€ dal€ de

FELrÁO, coi:iuni tso í. EinSôjagêin coni C1 kô. Em ide,'lbf,Çacr. do pioJifo,
marEa do fabricantê. prazo de lzlldâde, peso lhuldo, de acordo com as
Normas e/ou Resolucoes ügentes da Anvisa./i.,lS pÍazo de validsde conladoE
a dab d sua f
MASSA ALIMENíC|A lÍ{TEGRÂt- tipo seca pôra macarÍooãda, Íormato
PARAFUSO, coÍ amanonz'âCâ. oâidã pelo amasssmento sêmola de tngo
dururÍ! e Íaíelo de E'igo. isenta de corantes aÍtificiâig, sujidades. parasilas,
admitindo umidade máxima Í3%, acondlclonada em sacoplástico
trônsparenle, atóíco. com valldade mlnima de 10 mêses a partÍ d€ datr de
enbêga, e suas côõdiçõ€s devêáo estar dê acordo ê ConÍorme E(s) Norma(s)
dou Resolucao(oês) vigen(e(s) dâ Anvjsê/À,is,En1bâlsgem: paçoê com 500

ámas
MACÂR O, úpo espaguele. ô bas€ de ÍÉrinha de trigo com ovos, gluem e
adtivos, Embalaoem com 5009 com dados de idenúficação do prodLdo. merca
do Íabricânte, pÍazo de vâüdade. peso liquido. dê acordo com as Nofmas./ e ou
ReBol!çóe6 vigêntêB dE Anvi6á/MS píazo de wlldâdê côntedôs s paíir dá

Urbano 1.152

R$ 8.100.00

Vãh Mir t.600

PetfàD 1800 R§ 3.50

UN

5

UN

UH

Número
N" 002/2020

MÀRCA
UI

RLOQt,N
T TJN

VÀLOR TOTAI

Ninho

Lt
I

1RS I 00 RS 6.9Í2,@

LI

ItaÍnbé 900 R5 Í7.00 R$ 15.300,00

UN

Câbo.lo RS 7.575.60,| 2U RS 5,90

RS 7,00 R$ 8.064.00

4f,8o7, pÊóoiliz8do, t'po í. E rúlhge.n çDrlf,\do I kg, çp d'dge de
idenüfi.ôçào do produto, marcá do Fábricante, data de fabÍicaÉo, pÍazo de
validade. pê6o liqúdo e de êc.ordo com âs Nofinas e/ou Resoluçõês da
Anvisa./Ms. prazo de \rálidadê conàâdos I parlir dâ dâta de sua entseoa UN

1_600C;hine§ R$ 4.50

Ri 9,50 Rri 17.100.00

data de sua eíte â UN

.i*'
l!t -/

o\t - ,r{'
ü"

Y)-

3

R$ 6.300.00

,',j j

I

I
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i

I

CÀRNE. boúna .moÍda . clngelsda, sem osso, ÊmbElagem no mkÍmo

IO

t?

t4

l6

corÍlendo identificaqão do prodvto, narca cl, ÍabÍicante. prazo de vafidade.
marcas e carirnbos oficiâ-rs, de acordo com ss Portarias do Ministério da
Agricullurê, OIPOÂ n-3O.1 de 22JO[EE e n.115 de Z2IU|98. dá RêsoluÇão da
AI,IMSÀ n.105 de 19/05/99 pÍazo de validade contados a partir da datrâ de sus

UN

UN

KG

ÀVEIA. em íocos finos, l00yô rEturâI, Êem áditivos ou conseÍvantes.
Embalâoem com 500 g O produto dêve ser roh.dado dê âcordo êom o ceaeal
dê oíig6m ê e classilicacâ o. A6 segiriôteE lrúormacoôB dÊvsrEo s6í impre&sâa
pelo Fabricante. dtetamenlê oa embalagêm em que o prodúo 6sta
âcondicionado: nom€/CNPJ do ÍÉbíjcâtÍte, mErcâ do produto. onderêco,
quBnlidáde. compogcao, dâta dê fabÍbâcáo, píazoldalâ d€ validade,
Norma(s) úgentc(s) ê reglstros no6 orgao. oompêtofites. Na dala da êntoga,
o píazg de filídade indcEdo g!.a o pÍoduto. nao devera tea sido ul",'rapassado
na sua molade, lomandGse como reíersncis. â data d€ fabícacao gu lote
impres6o na embâlâgêm. ColíoÍme a(s) NormE(s) e/ou Resolucao(oes)

São Francisco do Conde, i2 de Agosto de 2020

{A ROPICA], ME

R§ ?2.s98,40

RS 4.20 R$ 10.7E5,60

-LEifIJL,JA, pgcote dç 900s.0 plodúq C€ysrá e4êr êIÍr b9m 9f,âd9 de
conseruação. kêoto de processos dê fermenlaÉo, moío. odor estrenho ê
substáncias nociv8s à sáúde.20 posuir regiEtro no Minldtério da Agricútura.
O píoddo devêrá ser da sêfia cofienle. CarÉcterlsücâs sensodais
(or9Ênolépücas): Ê6pecto de 9!áoÊ: cor, odor ê 6abor próprioÊ. Embal6gem
deve sêÍ llmpa, residênte ê estâr int6cta. êm bom estado de consêrvaÉo e
h iêne. Prazo dê Íe o: márimo 30 dbs
AçUCAR, OEMERÀRÂ, embalagem de í Kg, não dere ap,ÍEsentar qrjidade,
umidade, bolor. PÉzo de vafidade no mlhino 6 meses a oontal dã data de UN
énEe a-

ACUCAR, criEtal, comendo o minimo de 99,3% d€ sacáro€e, aparencia
homogênes, livre de suijdódeg. pârasitoE e larvss, oor brsnca, PÉzo de
validâcíê contados a psíir da datê de suâ eítega , conÍados a paftir dã data
de BUa entre a

VALOR TOTÁL

Prop.srÂ \rl,Ji Fú rú drâs . e\ccuçÀo do contmto .ortome ciilal

Valor Giobal R$ 140.499.00 Cenio e Qüarenta e Sels Mil Quatmcentos e Noventa e Nove Reais

íoo, i\i'l
\lí.85s100ü1-t$

601.
U ]t* \§ l?J

",ç

5

- 
?-l:''i, - ';

^^ ." i !t

-)
.)

Ê.1 -'ÀN 
l

JFT
Agíopecu
arla

12e/ Ri 8,90 RS 11.427.60

CÀRNE, de frango. Íle de pêilo. sem osso e sem pêle congeládo.
scondhionado €m bâMejes de PVC contendo 1kg. A efirega. O prodúo
deverã estar em conformidade pÍazo dê validade contados â p6Íti da data de
sua ontreoa com as normas e/ou Iedslaoâo ügeÍÉê d6 ANVI8A/M6, I

l

KG S€Era 1284 R5 17,50

ll
ÂZÊITE do oliva,Íoo puro, exba virgem, sem colesterol. Embslegem de
üdro com 200 ml, com dados de identifcaÉo do píodúo, mErca do
ÍÊbricante, data dê íabricáÉo, prazo dê vahdâdê e de âcordo com ás Normas
e/ou íe9oluÇ6es ügerüês da Anvi83/MS.

UN Borge 3E+ RS 7,00 R$ 2.6EE.00

128É.Jasmine RS 1.00 R:g 5.136,00

Robinson
Cru6oé

2568

ISARDINHÂ, Pescado em conseiva; preparados com pescado ú'esao, limpo,
desviscêrádoi epíesenteçrão: inlâke com espinha, sêm cabeça; conE€rvado
erD óleo corhestÍvel: com aspêcto cor chêiÍo e ssbor própíô; isênfo de
ferugem e dánifcaÉo nas embâlagens sujldsdes,pârssilos ê IBrvEq vaBdade
min24 meses, íãúic.max. 60dlas da latà com 125 gramas; e suas coodições
deveÉo estar de aco.do cám ã NTA-I0 (dêcíeto 12186, de2ul1ng

LT

UN Khaldo 1284 RS 8.00 RS r0.272.00

Aroo
Vêrde 81 Rô {20 R6 í.6{2,8{

I

R5 3.555.00R$3

RSt,10-499.00

(lNPi:10 É[ 1.858,'000] 26
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À.
PREFEITURÁ MIIilICIPAI DE SÃO FRANCISCO DO CO}{DE
COPEL - Comissão ?ermanente de Líci1âÇão
ÁoSf:-Pregoeiro

1

PPROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA

LOTE t

Espec lflcaçôe s

CAFE toríâdo e moldo, Émbalagem s vacuo do 250 gÊ, de primekâ
qualldade, com 6elo dê putea ds Àesodac€o BÍasllêtr6 da lr}dustrla do CaÍe -
ABIC- O prodúo deveí6 teí r€Olgto no Minlsterlo dê S6ude e atend€r a
Poítaria 15187 do Ministerio da Sâúde pÍazo de yandadr co.Íhdo3 I pârtk dâ
d8b de su! ênfe
A - carêcleííslic6s têcnicas: ola6sei longo. fino,
lítêgal. O produto nâo deve rpr6sentar molo, slbstânciaE nociva6,
Vepzqçáo fin€l dlelétks inadêquada 30 Kg 4.05 121,50 (ê&papamento).
EmbálâgeÍi. deve estar inlactá. acondiclgnêda em pEçltes de ', k9. êÍn
polrêliêno, t-ánspsrênte. Etór,co, Piàzo de vafdade mIDImo 12 mesês a
conbí 6 r dE dãt8 dê êofe

FELTAO, cohiuni lt o 1. Efibãiage,? co? 0í kg, com ide,ltiícácao do p.odiJ".o,
maícâ do Íãbíicante. prEzo dê valHêd6. peso llquHo, dê aclado com a§
Normas e/ou Resolucoes ügentes dâ Anvlsa/Ms prazo dê vafrdsdô corÍtedoE
a dà ónln ó sUÊ çÚ
MASSÀ ÂLIMENíG|A INTEGRÁI- fpo seos pErB rÍ)Êc6nooâda, lormato
PARAFUSO, cor arÍlanonzrda, útlda pelo amassamenlo sêmola de Eigo
cturum e faÍelo de Eigo, isenta de corcntes artillciais, sujidades. porasl{as,
admltindo umldade máÍms 13%. acondlclonada êm sacoplásdco
transparê ê, atóxic.. c.m valil€de minirDa de 10 meses a partir d6 dal! de
ênEêga. ê suâ6 condiçõês dêveíáo estar de scordo e CorÍforme a(s) Norma(s)
€/ou Resolucao(oes) vigênte(s) da Anvis€ÀíS.Embalagem: pacote com 500

mas ur{
MA O, üpo eéÉaguete. a básê de laÍinha de Íigo com ovos, glutem e
aóÍtivo§, Embâlâgem com 5009 com dados de iden66caçeo do produto. Ínarcâ
do Íabaicanle, píazo dê vaÍdede, peso liquHo. de âcordo com as NoÍmas/ e ou
Reaoluções vígênte6 dã Anvisá/MS p.âzo de válldâdÊ conladôÊ ã psrtlr ds

UN

Modatidade de Licitaçao
PREGÃo ELETRóMCO

Nnrnero
I.r 002020

128l R$ 5,90 PS 2575.603

2

4

6

J

3

MARCí

QUN

T

vÀr-oR

UN

lteo

s
UF V^LOR TOTAI

LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, compoElo láoteo lnstantEneo zêro lactoEe
,todiflcádo com feFo2jnco e vihmÍns6 A C, E ê O, -Ernbahgem H6 com
3E0sÍ u

ilinho RS 18,00 R$ 6.s1?,00

LEÍTE em pó lÍt69rál.rico 6m Í6no..dÍrco o vltamlnas A,C,D. E mbalegern: hta
contendo4O0 gr8 do proóJto. . Vofd6dê do prodúo . cofibdos E paík da
dálá de suô erúêgâ , mârca do hkÍcsnle, píazo dê ,/.âlídadÉ coíbdos a pârtlr
da d8ta de 6lJa enúega e peso liquido u

ltambé 900 Rt Í 7,00 R$ 15-300.00

UN

Caboêb

UN

Urbano R§ 7.00 R$ E_(b4.00

P;BR9Z. Dçtboiftado, tipe 'i. EnbahgçÍÍr çenlendo í lÍ9. Çom dsdes ds
identíficâÉo do prodúo. marca do hkicante, dats de fabÍlcaÉo, ptdzo de
valldade, peso liquido I de aclrdo com â3 No.ma6 ô,íôu RâBoluçõBs da
Anvisá,/MS- piâzo dê vâlrdadê conkdos a p6Ílk da data de $,€ enbêga UN

CHnê6 1.800 Rg 4,50 R$ 8.100.00

UN

1 .600Va16 MK R3 9,50 R$ 17.100,00

3E4 P.S 3.072, 00

Pêtyan 1800 RS 3.50 R$ 6.300,00

/td€1a de sua êíbe
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,CEP:43.900.00 lEÂU-irIrlízemrroolcãll(ahormsll-coh Têl:(7r)99 I09.1518/ 873G9388

0
rlX
(

Í0
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l6

AVELA, em íocos 6nos, í00% sêm Editivos ou corEerva[te8.
Embatâgem çorn 5@ g O produto deve s6Í Íohiêdo dê ecorú com o cereâl
dê oílgem ê É d8ssificacá o. Á3 ôegi.dírtÊs hÍormacoEB dâvErEo sêí imprBs§ss
pelo íEbrlcanle. dLelámentê nE êmbatagem em que o píoduto osta
Econdlojonado: nomê,/CNPJ do íEbÍicamo, msrca do produto. ôndereco,
quâÍrtidrde, compoolcao, dâlà d€ fubrícacao, prazo,dala d€ validade,
Norms(§) ügênte(s) ê reglstsos noE orgaos oompsteriês. Na data de ent6ga,
o ptazg & vaEdede indcado p€rÉ o Êoduto. oao devêrá t€r sldo ulfr^apassado
rla suá metãdê. lomEodo-sê como refeÍorcia, a data do fêbÍicacao ou lote
impres6o na êmb€lêgêm. Corúoíme â(s) NoÍma(s) e/ou Resoluc€o(oes)

VÀLOR TOTÁL

lnip.3ta !tliJa p.,.60 üos !.xccuinodo cootÍato c{,rÍ.,rme €iiúl

Valor Global RS I40.499,00 Cento e Quarenta e Sels Mll Quatrocentos e Noveota e Nove Reais

São Francisco do Conde. l2 de Agosto de 2020

PICAL ME

lil.lR\Lt
t-:L t(c

íat ,601 .85810
0ü1'6

nt\5\\ U
uç

in'.'.,,. t:h '''-*()NPl;40.60 i.85ul000r 26

tlránja lYIr,la Dos SA tlls FC

-?-[.'i,-':"'- -
HI SÀ){ t

R3 8,S0 R§ 11.127.60UN

(
ÂgÍopecu
aÍ]E

12e,4'

EÃRNETã6â JnoÍda , conoêÉdá-êm oss6, Embãlâgem no mkümo 5009r.
cgfilendo idonlÍf,cagEo do proôJto. mEroá do hbrlcoote, pr8zo de vafidade,
maícôs e caÍlmbos oficiáis, de âoordo coíh s9 Portârlss do MlnistérÍo da
Agdcullura, DIPOA n.301 óe 22J04156 e í1+5 dê 2J01t98, da Resoluçâo da
ATMSA n.105 d6 19/05/99 p-âzo de vaÍdade oofltado§ â Pârth da dâta de sua
êfltreía

SêÊr, 128,{. R5 í7.60 RS 2.596,40
CÂRl,lE, de frargo, fle de peÍto. 6em osso e sem Pele congel8do,
âcondlclonado êm baMele! de PVC Çoofendo Íkg. Â erÊega. O produto
deveÍã e6tar em confofmidÊde prazô dê validsd€ contados a p€riir da det6 de
slla entêoa com as noma! e/ou leoislao.o üg!Íte da A]M6Â./MS,

KG

AZErTE, do ollva,Íoo% puÍo, êxfo virgêm, Bêm colesleÍol. Embslagsm de
vidÍo com 200 Ínl. com dãdos dê ldeÍüÍcaÉo do Foduto, maÍca do
Faffcantê, data dê íabrí:açáo, prazo de vofidade e de acordo com aa NormaE
e/ou ÍosoluçõeB vjçentge da ArüBdMS.

UN Bo.ge 3Eí RS 7,00 Rt 2.6E8.00II

UN Jssmlnê 128'/. RS 1,00 R$ 5.136,00

l3

lseaowxa, Pescado em conseryz: prepBracbs com pesc€do Írês.o, llínpo,
de6vi6cêrádo: âpresentaFo: intaira com e6p,nhâ, sem cabeça; oonaerv8do
em élêo come€tÍvel: com agpoclo cot chêlro ê ssboí píóprio: lsenlo dê
fenugem e d6nlícÉdo nsB eÍÍ6alBgêns Bijldâde§.parssltoB ê lErvÊq v6[dsde
mln24 merôs, fEbricjíáx.60diâs d6 ht! coÍn 125 gramás: s suas condlç6e§
deverão estar de acordo com s NTÀi0 (deoíeto 'l?486, de 20/í0r8

LT
Robhron
Cru6oé

2568 R§ 420 RS 10.785,60

fEllfrtrA, pgcate íç §PPs. O pred[g dpyetÉ eslar êm bp]I ç(âde dê
conseÍváçáo. isênto do processos da fermênlaÉo. moÍo, odor estanho e
srbstàncias noclv€E à 6cúdê.20 posrür regíEtro no Mlnl6'téíío dE Agrlcuffurâ,
O produto d6verá ser da oôlra coÍrehte. Caradtell$caê sensoúalG
(orlEnolépücas): E8pecto de grâoE; c4í, qdor e Esbor pópÍío8. Embehgem
deve sár Ímpa, rEsHentô e ê5iÉÍ iítrct6, En bom estôdo de cüêérv6Éo e
hloiêne. PÍ6zo dê Íab{ic6çáo: márirno 30 dles

UN KLâldo 12E4 RS 8.00 R$ 10272,00

Ároo
Vêrde

zE1 n0120 R6 1312,€0
AÇUCAR, OEÍíER.ARÂ, êmbahgem dê í I(9, rlào deve ap{6senbr 6uJldade,
umldade, bolor. Pr6zo de vaídãde no mínimo 6 meses a cont da datB de

criEtá|, coítendo o mhúrno d6 99.3% dê BacarosE, aparen
homogêneo, l'rure dr BljidadêE, ptr8s*o6 ê lsrvss. coÍ brsncá. Prazo de
vaÍidâde contêdos 6 psúlr d8 data de su8 enfeg€, contâdos ã pânir de data

UN

a

de sua ontse A

ent

900 RS 3.95 R$ 3.555,00

RS140.499.00
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Deslgnâr lêrvldore3 para exercer a Íuoção dê Geíoí Íhulãí e

Gestoí Substiluto do conlÍato âbalxo íelaclonãdo:

Diário Oficial do
EXECUTIVO

PORTABTA (Nr 28/2020)

ESTADO DÂ BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO OO CONDE
SECRETARIÂ MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES

Po.târla 5EoEsE Ne O28l2020 de 11dc Setembro de 2OZ0

O Sêcretarlo Munl,clpal de Oesenvolvlmento soclel e Espoítes do.nunlclplo dê 5ão Fráficisco do Conde, no estâdo da
Báhlâ, no uso de sua Eompêtêncla que lh6 foi €onfeída p€lo Decreto nr 2299, de 12 de Abíll dê 2O1a ê;

CONSIDERÂNOO que c.be à Preteltura, nôr tcrmor do dlsposro no ãrtlgo 58 inclsos lll ê ànlto 67 da Lcl nc ne

8,666/93: Âcompânha. e fiscellzáÍ a cxcçLrçJo dos .onlratos celebíador ãt.avés dê uírl reprercíflante dô

AdmlílstÉção;

CONSIDERANDO quê orgãos Fúblico! deve,h mânrer lircal íormalmênte dcsilnaclo durant€ lodà a vígênclâ doj
<ontratos celebraclos p€la Eotldacle;

RESOI.VE,

Aí. 1c . DeslSnaÍ or re.vldores , ELSERT MARaUES DOS 5ANfOS, mrt.ícula ne 70,812 como G§stor Thular €

EVERÂLDO IOIOLA OÉ MELO, mâtricula 70.682 como Gcstor Substituto clo canrrêto abalxo descrfto, crJJo v-álor €stêrâ
vlnrulâdo á Unidade Orçamcntárla 31-32:

NC

ol URANIÁ MÂRIA OO5 5ANÍOS

o2 {-""o* IO GONçA'VEs VIANA LTOA
FornElm.nto .lê EPI'5 p.r. ot
prcÍisrlonãlt dôr unidr.lês de
ârendimcnlo do 

'ua§

I

CNPJ

096/2OZO 4t1.095/m01.60

CREOOR OAJETO
-T.o

I

NTRATO

Fornecióento d! illmentos p.rD
têreh rêpâreâdoi à ÀPÂC-A55oriiçlo

ltI o94l20ZO I 40.@1-a58/@Ot-

Ámltor do, Érp.clg!õ ir_, __

Art.29 - Esta Portaria entrâ €m vigoÍ na data da súa publiaâção, íevoBadas a5 disporiçôes em contiáíio.

5ão Fíenclsco do Conde . BA., 11 .dê Scrembro de 2020

-dqp!@e

ntos vl.(ulêdo3 a §EO€58.

ALOISIO OUV A DE SOUZÁ

Secretário Municipal de De5 nvolvimento Soclal e Esporte!

pR€tErruRA MUNrcrpAL oE 5Ão FRANclsco Do coNoE
pça. da lndependênEia - s/n - São Fíanclsco do conde - Bahiâ

i,ru
-§,2.vL(y

\v

»
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P refeitu r a Mu n icÍP a I de
Sdo Francisco do Conde

d
t$ÀNO DA BÂ}IIA
?ÊÉFEITURA MUNIGIPAL DE 5-ÃO FBAIUGI§CO DO CONDÊ

é ECRETÀ$À'MTJNÍCI FAI DFI,ESEI'IíOLVIMEI'IIO §EIÂT E E§P'OXTTS

ut{.rÉüdo Mí&ldpaj d6 DiúqvpMmêntd &iÍdl E EJpoiE$do E,luílEÍÊlô dÚ§üfnrd5üi. .docon4e, ro
astqdo dr!úls,no usodas.Etilbulçoe! ,qqe IÍreJ rgq çlnfeÀdá!?êlô gêrreld í!72E91201Êr{i 2 dê'À!fl
de 20lA:

CênCAdsÀdq qqs cále à.PrsfrItqi!, nq!4ern oâ do rit!. 5a, lll ê 6I.d! Lel í8 8.666/93f"compqnh!rê
llsattlrfi Í'qEç!táü.do! çor rdto, cêlêbr.ídór,.d mantêrrehddoÉr Íormal.dqÉeí.J|8ÉfdÉdqrântê tqdá
! JlggaEIÊ dor (ôlitafól êêlábr€do9 pêla ÉBÚd.dÊr íotadrríe[ta o controh de ostarlaL dâ conrúno,
marêdab pÊnran-"nÍês.ê equlp*nêrltor destlnEdd ao fun.lonamêrlto d8.sàqcEdâ ME[l.lFal dê
D !!. Íflo{vrÍn êÍrto §ôdÊl s EsFônesi

BESOIYE,
ÁÉ,1!. D_ar]r,re! oÀ,çÊrvldoté3 á-EdÍxô fehdolrsdbr F â conpolr Émlr!íã d€ JtsBblríEnto de

ElatêlÍa'lt dÂâEOESE Í+crêtEll&ilê de!êiwEI,rdilrtq So.drl Ê.E!poft€sIi

Poí&úi.sÊDsÊ Nr iÜílNE dêí2 dêMargà dé NE

Á.É, 2l'. Á. s!à c!ÍnÊSo a! bê'n- IÊeb€r'A! 'Ína , desde guê, Êpt mêritd, rÂll.lrâlor É

tão FrÂldrço do côndq.gtu, 12dê MEfto dê2d19

5s

*1 giclr

si..uuflú in
Ê sou2Á )t

lvLríerÉo solhl aEEorles

IEud ou rl.rÉlor Eor.]lmbêfêitáÍ,êlêddos-.ro ardgÊr.3, F€rà r modâlÍdedede co,Iylhr,onsana da lel
HêBI nrJ6 6 6, dà 21 dÉJu.rüo de199e r 5u!rahÀra46 es pcdrrlo fe{

Arrie - Ér& ÉôrÊr,à EntrÂ êm üEor ÍE deta .dr ius Éúllcalge, rEvoFd8r es dlqF!§tç6ú em

scnrdrlq. ãp
#J>

Iilolnâ Mítrt irla
. À.nrfiDoBgy..saâ.8ÀrÊ JUNtoE 15,67!
trulüE§4N1{\iÁÍbs sár.qõh,5iíÉ ?0íEc
!!EER50I{.CÀIO Dd5.SÁ!|IOS
MÀBCEI.A F!ãâEIAADt'!5{5

qrÉ?0

t5J,:

?ÂEEELn É{ MuMctpÁ( DEsÀo FEÁ-NdscD Do cêNDÊ
PF,.Cq Ínü!pênaêrrbtq -rlÍ, - sãôTrarê&cí ddCOnÉi- Bdhta

Czrtflcegão Dlgltâl: C WNV L5 H O. D M RBs WM U. HS 7 wcTslçt(gwxLcH
https://vtw,,r,acessoinfomac-ao,com,br/ba/saof rancisçodoconde/dlatlo-oÍlclal

Documento asslnado dlglúlmente conforme MP no 2200-2/2001 de 24/082.001, que lnstttula tnfn+stn run de Qlai(5 Púhltat Bftslteln- tCp Ensll
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ÓÍgão: Mlnlstérlo da Cldadaniâ/Gâblnete do Minlstro

PORTARIA NO 369, DE 29 DE ABRIL DE 2O2O

Dispõê acercâ do atendimento do cadastro Único para

Programas Sociais do Govemo Federat - Cadastro Único.

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

Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de

calâmidade pública ou em situaÉo de emergência

rêconhecidos pelos govemos estadual municipaL do Distrito

Federal ou FederaL inclusive a Emergência de Sâúde Púbtica de

lmportáncia lnternacionaI dêclârada pela Organização Mundiat

da Sâúde, em 30 de janeiro de 2O2O, em decorrência da

lnfecÉo Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

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

ll do parágrafo único do art. 87 da Consütuição, o inciso lll do art. 12 c/c o ar1. 28, o aí1..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 n' 10,282, de 20 de março de 2020. e

Considerando que a OrganizaÉo Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o

surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergéncia em Saúde Púbtica de lmportáncia

lnternaciona[;

Considerando o Decreto Legistativo no 6. de 2O2O. que reconhece, para os lins do art. 65 da Lei

Complementar no 1O1, de 4 de maio de 2OOO, a ocorrência do estado de catamidade pública, nos termos
da soticitação do Presidênte da Rêpúbtica encâminhada por meio dâ Mensagem no 93. dê 18 dê março de
?o20.

Considerando a Medida Provisória n' 953, de 15 de abrit de 2O2O, que abíe crálito
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania. no valor de RS 2.55O.OOO.OOO,OO. para o Íim que

êspecifica.

Considerando o papet do Sistema Unico de Assiíência Sociat -SUAS no contexto da
Emergência êm Saúde Púbtica, de proteção da poputaÉo em situaçáo de vulnerabitidade e risco social ê
no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da
disseminação do Covid-19:

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria no 188, de 3 de
fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Púbtica de lmportáncia NacionaL em decorrência de inÍecção
humana peto Covid-lg:

Considerando a Portaria MS no 454, de 2O de março de 2O2O, que declara, em todo o território
nacional o estado de transmissáo comunitária do Covid-19:

Considerando a Portaria MC no 332 de 24 de março de 2O2O, quê dispõe acerca de mêdidas
para o enfrentamento da emergência de saúde púbtica de importância internacional decorrente do
côronavírus. COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social

Considerando a Portaria no 2,601, de 6 dê novembro de 2018. dispóe sobre a utitização de
recursos transferidos fundo a fundo peto Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o incremento
têmporário e a êstruturação da redê no âmbito do SUAS.

Considerando que a PortaÍia no gO, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do
Desenvolvimento Social - MOS, estabetece os parâmetros e procedimêntos retativos ao cofinanciâmento
federal para ofêÍtâ do Serviço de ProteÉo em Situaçóes de Câtamidades Púbticas e Emergências. e a

et

,oI



Portaria MDs no 113, de 10 de dezembro de 2015. regulâmenta o cofinanciamento federal do sUAs e a
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo:

Considerando o disposto na Resotução no 1O9, de 11 de novembro de 2OO9, do ConseLho

NacionaI de Assistência Sociat - CNAS, que institui a Tipificação Nacionat dos Serviços Socioassistenciais e

dellne entre os sêrviços dê proteçáo social especial de a[La comptexidade, o Serviço de Proteção em
Situaçóes de Catamidades Públicas e de Emergéncias: e

Considerando as Resoluções no 7, de 17 de maio de 2013, e no 12, de 11 de junho de 2013, da
Comissão lntergestorês Tripartite - CIT e do CNAS, respectivamentê, que dispõêm sobre os parâmetros e
critérios para a transferências de recursos do cofinanciamento federaL para a oferta do Serviço de Proteção

em Situaçóes de Catamidades Púbticas e de Emergências no âmbito do SUAs, resotve:

Art, 10 Dispor sobrê o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de

ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência SociaL - SUAS, no âmbito
dos estados, Distrito Federa[ e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Púbtica de

lmportância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19,

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

el.êtrônico na intemet Ustagem constando os entes etegÍveis ao repasse financeiro emergênciat de
recursos federais. constando as metas físicas e íinanceiras.

Art.2o O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem como finatldade aumentar a

capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famítias e aos indivíduos em situaÉo de

vutnerabiUdade e risco social decorrente do COVID-19, promovendo:

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

a) de Equipamentos de Protêção lndividuat - EPI para os profissionais das unidades púbticas de

atendimento do SUAS: e

b) de alimêntos, prioritariamente ricos em protêína, para pessoas idosâs e com deficiências
acothidas no Serviço dê Acolhimênto lnstitucional e em atendimento no Sêrviço de Proteção Sociat

Especial para Pessoas com Deficiência, ldosas e suas Famítias;

ll - cofinanciamênto dê ações socioassistenciais visando ao enfrêntamênto dâ situâçáo de

emergência êm deconência do Covid-19.

Art. 30 Farão jus ao repasse financêiro emergencial de que trata esta Portaria, destinado à

estruturação da redê para aquisição dê:

| - EPl, nos termos da atinêâ 'â'do inciso I do art. 20, os estados, o Distrito Federal e os

municípios que possuam unidadês públicas e estatais de atendimento do SUAS; e

ll - atimentos, nos termos da atínea 'b' do inciso I do ârt. 2o, os estados, o Distrito Federal e os

municípios que possuam unidades de:

a) acolhimento para pessoa idosê ou com deficiência: ou

b) centro-dia.

§ to Para calcutar as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados etegíveis,

nos termos do inciso I do caput, será computado o quantitativo de trabathadores rêgistrados no Sistema

de Câdastro do Sistema Único de Assistênciâ Sociat - CadSUAS, no mês de abrit de 2O2O, nas seguintes

unidades púbIicas ê êstatais:

| - Cêntro de Referência de Assistência Socialj

ll - Centro dê Referência Especializado dê Assistência SociaL

lll - Centro-Dia:

lV - Centro-POP:

V - Centro de Convivência; e

vl - Unidades de acothimento,



S 2o Para catcutâr as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados etegíveis,
nos termos do inciso ll do caput, serão somados o quantitativo de vagas em unidadês de acolhimento,
públicas e privadas, para pessoas idosas e parâ pessoas com deficiência registrados no CadSUAS de abriL

de 2O2O e dê pêssoâs atendidas em Centro-Dia (ou serviço equivatente) registrados no Cênso do Sistêma

Único de Assistência Sociat - Censo SUAS 2019.

Art. 40 O repasse de recursos referente à estruturaçáo da rede dar-se-á diretamente do Fundo

Nacional de Àssistência Sociat - FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e do
Distrito FederaL no exercício de 2O2O. em duas parceüas, cada uma rêferente a 3 (três) meses da demanda

aferida nos termos do art. 3o. observada a disponibil,idadê orçamêntária e financeira,

51" O cálcuto dos valores a serem transferidos nos termos do caput para a estruturaçáo da rede
quanto a aquisição de:

| - EPI observará o valor de referência de R$ 175,OO (cento e setenta e cinco reais) mênsal poÍ

trabathador, multipücado peto quantitativo de trabathadorês a serem contemplados: e

ll - alimentos observará o vator de referência de RS 115,OO (cento e quinze reais) mensal por

pessoa. multiplicâdo peto quantitativo de pêssoas a serem contempladas.

§2o A segunda parcelâ referente ao inciso I do S1o 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 recurso emergenciaL de que trata esta Portaria, destinado ao

cofinanciamento fêderat das açóes socioassistênciais os êstados, municípios e Distrito Federat que

possuam pessoas quê:

| - necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual locat de acothimento, conforme

orientação do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento sociaL ou

ll - se encontrem em situaçáo de rua, desabrigados, desatojados ou em situação dê imigração.

§ 1o Para lins de aferição do critério previsto no caput. os municípios e o Disüito Federat

elegíveis observaráo o somatório da:

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

no Câdastro Único de Programas Sociais do Governo Federat - Cadastro Único, com registro ativo em

março de 2O2Ol

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

ativo em março de 2O2O; e

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

registro do Subcomitê de lntêriorização da Operaçáo Acothidai

§ 20 Para fins de aferiÉo do critério previsto no caput, os estados etegÍveis observarão a \-
quantidadê de vagas em serviço de acol.himento cadastradas nÕ Cêdastro Único, com registro ativo em \
março de 2O2O.

§ 3o Limita-se o cof nanciamento ao máximo de 5 (cinco) mil pêssoâs por ente elegível

I 4' O timite estabetecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado, respeitando-se a

disponibitidade orçamentária e financeira, bem como a capacidade de acolhimento municipal durante a

situação de Emergência em Saúde Púbtica de lmportáncia Nacionat em decorrência do COVID-19.

Art. 60 Os entes com satdo em conta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades
Púbticas e Emergências quando da pubticação desta Portaria poderão reprogramar os valores para as

dêspesês com enfrentamento à ESPIN dêcorrente do Covid-1g, exceto os repasses realizados com
fundamento nas Portarias MDS no 42O. de 18 de dezembro de 2O1Z e no 558. de 28 de dezembro de 2017.

AÍt. 70 O cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de
emergência em decorrência do Covid-19 tem como fnalidade promover orientação, apoio, atêndimento e
proteção às familias e indivíduos em situaÉo de vutnerabilidade e risco social afetados, de forma a
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permitir a esse púbtico condiçóes adequadas de alojamento, isolâmento, provisões e outras demandas

que atendam às determinações sanitárias. proteção. prevenção e mitigação dos riscos quanto à infecção

ou disseminaÇão do vírus,

Art. 80 Os recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para atendimento à

situação de ESPIN decorrente do Covid-1g deveráo ser aplicados, além do que dispõe o arl 30 da Portaria

MDS no 90, de 3 dê setembro de 2013, na garantia de:

| - ações voltadas à proteção sociat. orientação ê informação da poputaÉo em situação dê
vutnêrabilidadê e risco sociaL com vistas à prevenção do Covid-19 e disseminação do virus:

ll - provimento de condiçóes adequadas de alojamento e isolámento, observadas as

orientações do Ministério da Sâúde, de modo a evitar aglomerações que propiciam a dissêminaçáo da
Covid-19:

lll - adaptação de êspaços fisicos com intuito de criar acomodaçõ€s individuais ou isolâr grupo

ou apoio a outras formas de alojamento provisórios adequadas à rêaüdadê local que obedeçam aos

critérios de separaçáo de pequenos grupos para evilar aglomêraçóes que propiciam a disseminação do

Covid -19:

lV - atjmentação, outros itens bisicos e bens necessários que assegurem proteção da
população ou evitem a propagação do Covid-191

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

do Covid-19:

Vl - tocação de moradia temporária ou hospêdagem para individuos ou grupo familiar por meio
de contratos cêLebrados peto poder púbtico:

Vll - apoio com aumentaÉo e outros itens básicos a atojamentos provisórios geridos por

organizaçõ€s da sociedade civiL

Vlll - locomoÉo das equipes ê usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços
socioassistenciais: e

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

Art. 9' As açóes rêferêntes ao provimento de condições adequadas de organizaçáo dos
alojamentos, que visem â assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança,

assegurando as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social e
higiene voltadas à proteção da poputâção e prevenção da disseminação do Covid-lg serão objeto de
orientação técnica a ser pubticada pelâ Secretaria NacionaI de Assistência SociaL

Art, 10. O gestor da potíticâ dê assistência social deverá promover â gradativa desmobilização

das ações socioassiíenciais, imptantadas ou reorganizadas no escopo desta Portaria, na medida em que

foÍ superada a situação de ESPIN decorrentê do Covid-19.

S1o Compõem as ações de desmobilização as êstratégiâs dê gestão que envolvem a rêdução de

esforços concentrados em torno de uma situaÇão excepcional e a adoção de procedimentos rotinei.os.

cujo p[ênejamênto deverá:

| - prevenír â brusca interrupção das provisôes, evitando danos e maiores prejuízos aos

individuos e às famílias atendidosi

ll - impedir o descontrote ou a pêrda de equipamentos e materiais;

lll - evitar a sobrecarga das equipes técnicas: e

lV - adotar outras medidas necessárias à retomada da normatidade dos serviços cotidianos. sem

prejuízo de outras açóes emergenciais.

S2o A execução das açóes socioassistenciais podeé se estender após o período da situaÉo de

emergência, conforme demonstrada a necessidadê, possibititando a reprogramaçáo dê recursos

existentes a partir da elâboração de ptano de açáo vaLidado peto Ministério da Cidadania.



Art 11, Os recursos destinados ao cofinanciamento federal das açóes socioassistenciais seráo
repassados no exercício de ?O?O diretamente do FNAS aos fundos de assistência social. dos estados,
municípios e do Distrito Federal em duas parcetas, cada uma referente a 3 (kês) meses de atêndimento,
observada a disponibiüdade orçamentária e financeira,

ParágÍaío único. O cálculo dos vatores ã serem transferidos na forma do caput observará o valoÍ
de referência de R$ 4OO,Oo (quatrocentos reais) mensa[ por pessoa, previsto no § 20 do art. 60 da Portaria

MDS no 90. de 2O13. muttipticado peto quantitativo de individuos a serem atendidos.

Art. 12. Os recursos repassâdos aos estados, Distrito Federal e municípios, a títuto de
cofinanciamento federal emergenciaL ficam sujeitos às normas legais e regulâmentâres quê regem a

execuçáo orçamentária e financeira do FNAS, inctusive quanto à disponibitidade orçamentária e financeira
e prestaçáo de contas.

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo, requisitar informações

Íeferentes à apticaçao do recurso extraordinário de que trata esta portaria, para 6ns de aná[ise e
acompanhamento de sua boa e regular util.ização.

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

5o31.21co - Enfrêntamento da Emergência de sâúde Públ.icâ dê lmportância lnternacional Decorrente do

Coronavírus e serão destinados âo atêndimento das necessidadês das famítias e indivíduos que estáo em

situaÉo de vulnerabilidade e risco.

Art. 14. Os entes elegíveis, na forma desta Portaria. farãojus ao repasse emergêncial dê recursos

federais, desde que se comprometam, no prazo estâbelecido:

| - às regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso, disponibilizado peto Ministério da

Cidadania em seu sítio institucional na inteÍnet
https://apticacoes.mds.gov.brlsnas /lermoaceile/emergencia-covid-19/index.php ; e

ll - a pÍêstar contas na forma da Portaria MDS no 113, dê 10 de dezêmbro de 2015, e demais
procedimentos discipünados em ato específico, conjunto, da Secretaria NacionaI de Assistência Social ê da

Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências.

S 1o Os gestores deveráo encaminhar o Termo de Aceite e Compromisso à ciência dos
rêspectivos conselhos de assistência socia[.

S 2' Especificamente quanto às ações socioassistenciais. o ente também deverá apresentar
plano de ação em sistema informatizado êspecífico.

Art. 15. Os respectivos Consethos de Assistência Sociat deverão apreciar, acompanhar e 1lscalizar

a implementâção das açóes, os resultados e a prestação de contas dos recursos repassôdos na forma
desta Portaria.

Art. 16. A Secretaria Especial de Desenvotvimento Social por meio da Secretaria Nacional dê

Assistência Social expedirá normativas e orientações complementares à matéria disciptinada,
especia[Ínente quanto:

I - ao Termo de Aceite e Compromissoi

ll - ao Ptano dê Ação; ou

lll - aos procedimentos de prestação de contas.

Art. 1Z Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçáo.
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EONSELHO MIJNTCIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÁO FRANCISGO
.DO CONDE. BAHIA O ConsElho. Municipal de Assistôhcia Social, atêndendo ao

disposto nas Leis Federals.No 8.72419? e No 12.43512011 e Municlpals N" 058/96 e Lel

N0 178/2011 no uso ds suas atrlbuiçõês.

DECLARAçÃO] Oe TUilCTONAMEMTO

DECLARO, para os devldos finq, qug â Assooiação ds Pais .e Anlgos Ficspcionais de São
Franclsco do Conde, com sôde na rua dó Gurugâ no 06, Camplnag, na ddade de Sáo
Francisco do Conds, E§tado da Bahla, inscrita sob, O CNPJ no 00.931.760/000í-12,
Dedaração dê utlldade'Públlca Fedsr.al- tel no75, de 18/10/O1, Dôclalação dê uülldadê Públlaa

Estadual: Lei n9 7,460 ds 20105/99, DoclaraÉo de Utilidád6s Publlca. Munlcipal-, L€l no 028/98
dê 26111/s8, Regisbo no CNA$ Proc€sso'no 44006.oo1-351n00142, Cadasfo Naclonal dê
Possoa Juridlca no 00931760/0001-í 2, .está: em pleno e regular'funclonamonto; nos últlmos 08

anoq cumprlndo suas finàlldades estâ'tú{árlas, .sando a 6{la dlretorla .atual, com mandato dE

2O2O a 2023, consütuÍdes dos seguintês membros:

@ã
l#írd.

PÍesÍdêntô: Ellana Marla Sllva Rosa
ROr 0í392Gtrt97- Órgão expedldor: SSP./BA
CPF: 2414q856572
Rue Fre[ Iúlguel,. no 06r Cenfo, §ão^Fr.anclsco do CondolBA

Mcef r,geldenlel Dãgmar EmÍlls :lüàtêdoÓ
RG: o{25942702-'Órgão.Expedldoy: SSP/BA
CPF'I 21212716515 .

Rue Pollcarpo de Oltvelre, no 28 A, Cêntso. São FranclBco do Coídê/BA

i
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,
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1. r-

'r'
í.o Dlretór FlnÊncêlÍ.tci.Aloxandro Álvgs. da SIlva
RG: 129007595&.Órgão Expedtdor: SSP/BÀ
CPF:0308í5E3579
Rua Ntteól, n9 27, Nova São Francisco, São Franclsco dg Conde/BÂ

í'Socr€tárla: Màrla da,Palxâo Silva doa Santos
RG: 0869087044
CPF: 959269í1515

DECIáRO, cob aa penas do. aít. 299 do Gódlgo p€nal, quo a onüdada aclma ldentif,cada
não ronumerada os meúbros de sua. olrÉtoría .po[o exorcíoio espeoifico do suas funções, nâo
distrlbul resultados, dMdendos, bonÍfrcagões, parlÍclpãçõ$ ou parcela do seu patimônio, sob
nenhuma forma, e aplica as subvenSes .e doaÉes. rêcêbldas nas f,nalldades a que êstá
ünc-ulada. Por ser verdade, Íirmo"o prosentê - São Frànolsco do Conde, 14 da Junho do 2020,
Telma Regina Fêrrelra Noguêlra, prs 

Sênte. 
do Consdlho Municipal dê Assistêncla Social- BA

>ÀJotJ^$iq-
Telma Reglna Ferrelra, Noguelra

PRESIDENTE DO CONSEI-I{O MUNÍCIPAL DE.ASSIS}TÊNCTÀ SOCIAL



ESTADO DÀ BAHIA
FREFEITT]BÁ MI]MCIPAL DE SÃOI'R,{NCISCO DO CONDE
GAtsINETEDO PRETEITO

DECLARAçAO DE FT,TNCIONAMENTO

Declaramos paía os devidos fins, qtre a Associaçáo de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE, do Munieípio de São Francisco do Conde, é uma associação

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

pesquisa, desportivo e outros, sern fins luuatívos, inscrita no CNPJ sob o nd

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

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

portadora do RG: no 0í39263497- SSP/BA, CPF: no241.408.565-72, e vem

funcionando regularmente nos últimos OB ioito) anos com atendimentos

especializados para sua clientela e comuaidade em geral, de aeordo com as

exigências de seu estatuto e regimentos intemos.

Sás Francisco do Gonde, 1 d aço de 2020
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PRÉFEITUM MUNIcIPAL oE SÁo FRANCISco Do coNDE
End. Rua Ralmundo Rlbelrc, r/n - Csn&o, Sáo Frândsco do Cond+EÁ

CEP:19.e0G000
T6l.:(fil) 3651480Í

\,



.r,flrüsTfrto PÚB.rco'
DO ESIiADO,DA BAHIÂ

cio no trrÍ20ã)/lPJSFC São Fr,ancisco do CondeBA, t2 de nuço de 2020 »
PROCEDIMENTO MINISTERIAL
rDEA 285.9.4204612020

Senhor Presidente,

O Ministério Público do Estado da Bahia pela Promotora de JustiÇa

signatária, no uso de suasatflbuições legáis, com o fto de instruir o Procedimento MinisteÍiat

epigrafado, que versa sobre requerimento pela APAE de expedição de alestado de

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

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

Conde; Ata de Eleiçâo e Posse da Diretoria dâ APAE de São Francisco do Conde; Ata de

eleição e posse dos autodeÍensores da APAE de São Francisco do Conde; Estatuto da APAE

de São Francisco do Conde.

À oportqrnidade, renovo protestos de elevada estima e distinta

consideraçã0,

Cordiais saudações,

.)y'
/

\
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BRUNA EHS FITBPALDI
PROM RA DE JUSIIÇA

ILIJSTRíSSIMb SENHOR
PRESIDENTE

APAE. SÃO FRANCISCO DO CONDE. BA.
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Oflcío de.Roglstr.os dê lmóvels e Hlpotecas,
TÍtulos e EocumenÍos ê Pêssoas Juídicas

Comarca de São Franclsco do Gonde
Pom hiüolf,o

mEçtüo DÀ BÀn^ OFEIAI.: EROI{ DA SILVA LSES JÚNbR

sls;lúnlarcrsREGr§[Rogvt[:

CGRTIFICO para os deúdos fins, que procedi nesta data o ato de

REGISTRo/AVERBAçÃO: sob nq de ordem Av.72/284, iolhas 184 - 185, no Livro A - 12 -
ReBlstro lntegral, protocolo ne 23V2 de 03/02/2020 - ELEIçÃO E FOSSE DOS

AUTOOEFENSORES - ASSOCTÂçÃO DE PATS E AMTGOS DOS ilCEPCTONAÍS DE sÃO

FRANCISCO DO CONDE - CNPJ 00.931.760/0001-12. O referido é verdadeiro e dou fé.

Emolumentos RSI7S,23 - Taxa Fiscal P§124,44 - FEcoM RS47,89 - PGE RS6,96 -
FMMPBA R53,63 - Def. Pública RS4,65 - Total RS362,80 DAIE ns: 9999.025.046547 -

Selo Digital utillzado:

&
11

São Francísco d'o Conde - BS 05 de fuvereiro de2O20.

S ch Írê À.EIiiclhé
IiLhlójdFôÉrlilbàDltl
ÁbN., âl arde-Rêgtsto

t§l6iIüIr,íJ
9IXiQú3NVLF

'CoEehr:
w\Ps,:tit&i!útElaÍtaticiiHe

PEDRO GABRIEL COEIHO OLIVEIRA

Escrcvente
"^ç''

-)

/:Y)

1L
C

Rua Rodolfo Tourinho, 135, Téneo, Cento, CEP: 4Íi.900400
São Frendsco.do Conal€ - Bâhla

Contatos: 01)3651.3412 | Íeolstos.sr@,ioÍmarr.cfl
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Associaç.ãanls?als e Ârrúgc.doô Exêêpcloíêí8 de Sáo Franclscodo Cond€
Deêtaraçéo de lrttlidadê'Pútúlca Fêd6Íal- Lêi, n' 75, do.'tElí0i0í

DêclErâgâo ds'udrdadê?úhltcr E tadual-l-ôi.d'7./l6o& 2QO6r9s
DsclEraçlo:do U ldadePúbllca !árntcipql-I-d noo28/98 da 26/ííeB

. Regústro oo,Ct{ÂS- ProcêBso n" /í{006,0013ôí/ãt0l.42
Cadastm NacJonal de P€ssa JuÍidlca n' !f{r93í760r0d}1í 2Áp^E. sÃo ÍrÀr.q5rô Dô cdrÉ

Aos vinte e cinco dê-novembro de dcús mil ê dezênovB, às nove fioras, na sede
da Associação de Pais € Amigos dos Excêpcionais dê §ão Fi"ncisco do Condê
(APAE), Bitueds na'Rua do Gurugé, no 06, neste. municlpio de Sâo Francisco
do Conde, Estado Bahia, CEP: 49000-000, ocorÍeu a eteiÉo dos
Autodefansores da lnstituiçáo têndo como candidatos ao csrgo os seguÍntes
alunos maiores da dezoito anos e.deficiente conÍcrme exprêsso no êdital dê
convocsção: Jogé Femafldo S'antiago, Cremilda E AnunciaSo, Sâmuel VlrgÍlio
Matos Pjmentet e Elizane Diogo'dos Sa-htos" A eÍeiÉo iniciou às nove horas
com a .pêsênçâ dos aluoos da lnstituiÉo e os pÍofissionais da mesma, têndo
dumçâo. até as treze hoias e trinta minutps. -Os alunos votaram com a cédulâ
onde.os megmos colocavam .o noms 'do seu cândidato. Às feze horas e
cinquente mihdos fci eleits.os seguinte,s aütode6gnsorêsr José Femando
Santiago ê Cr€milda'B. Ahun.ciação, corno suplentes Samuel Mrgílio Matos
Pimentêl B Elizane Diqo dos. Sanlos; tomaodo posse no mesmo dia. Nada
mais havendo a tratar, foi dado por elrcenada. a Assembleia Gêral, cuja Ata fui
lavrada por mirn Carla-Carolina. Cardoso de Aídrade-ê vai também assinadâ-;r::^"H:

ATA DE ELSçÂO E POSSE DOS ÂUTOPEFENSORES DA APAE DE SÁO
FRANCISCODO CONDE
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Rua do Gurugé, no o&Gurugé- Cenro - 01) 3651*í/50
São FÍâncisco do Conde - Bahia
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ÂBoclsção.d.,?à3 ê ÂrÍÍgo8&Ê Ércrpdm.is ds São FÍfnctsco do Cond6

DecÍ!Íaç&'de Usltdede Púb$caFodàÍat- t-êt n 75, (b íE/10r01
Decl?IÉçào (kt l,tnda&, Públi6 E tldtrd- Lâ|.Íto 7,{60 ds 2O,ú6rgC
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PREFEITURA IüIU NTCIP-AL D E SÃO FRANC]SCO DO CONDE
SECRETARIA MUNTCIPÂL DÂ F'ôAENDA EORçAMETúTO (SEFAZ

RUA DO ÀSFALTO, §N . CENTRC

SÁOFRANCISCODOCONDE - BA - CEP:4I9OO4O0

ALVARÁ DE FUNGIONA{ÚENTO
No: 00í33f2020

PAFâ

TA)(A EE FISCAI-IZAçÃO DO'FIJNCIONAM ENTO (TFF)

o$E RÁZÃO SOCIÂL

ASSOG, DE ]PAIS.E,AMIGOS DOS EXCEP, S.FCO. DO CONDE

NOUE'FANIASÍÁ

APÂE

ENDEREçO

RUAJOAO,FI-ORENGIO GOMES S/N CONVENTO CENTRO . SÃO
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F!-efox . https://aplicâc!es.mds,gov.br/sna.dtermo-aceitdtermo-pdf-be.php?term

Termo de aceite - Emergencia COVID 19

Bloco 1 - Recursos federais para a execução de âções socioâssistenciais e estruturação da
rede devido à situação de Emergência COVID-19

- Código IBGE
2929206

. UT'
BA

- Município
São Francisco do Conde

- Termo Aceito
Aceito

- Valor de referência ofertado
R$ 204.135,00

- Eqüpamentos EPI
103

- Alimentos
214

- Yagas de Acolhimento
1

-l

-.,u

§ç/

- Valor de referência total aceito
RS 204.135,00

- Quantitativo de Equipamentos EPI aceito
r03

- Quantitativo de metas de Álimentos aceito
214

- Quantitatidade de vagas de Àcolhimento aceita
1

- Nome do Responsável pelo prcenchimento da gestão
AIOISIO OLWEIRA DE SOUZA

- ID do Cargo do Responsável pelo preenchimerÍo da gestíio
76

- Cargo do Responsável pelo preenchimento da gestão
SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

- CPF do Responsável pelo preenchimento da gestilo
001476865E0

- Data preenchimento gestão
2020-05-0E 20:36:19

l of I 08/0512020 20t37
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0313603350,( 9!629{289 foloEr,.rãl$rlrD(}sEólIcoE ds

ll !20
7n011

3l . ,q)

loádokTlh--" e(l 790510 !71tr7ls5 soÊudimd@!ds@i!â6brors.b

Date ds íÍlêÉo do docu!Âmtor Ufl1/201913:56:00 chôvo de yd.IdÂÉo: 962677 7â1€76ada45c61b4o76c33b6og

. vlgilaÃcÍasoaiEl@cldadEDlE"gov.br
CENSO SUÁS - http:rrrfic.htls.gov,lr/6âgvcsDso6uas

l7



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Slmilares
C.odlgo ibge:292920

'ld protecao especial: 2929203502399

ldentificação

o.1 - Nome que identifica a unidade:
CENTRO.DIA E SIMILARES

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

0.3 - Endereçor
I UrUge

0,4 - Número:
6

0.6 - BaÍrro;
campinas

0.7 . cEP:
43900-000

0,8 - Município:
SAO FRANCISCO DO CONDE

0.9 - UFr

BA

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

0,11.-DDD-Telefone:
(71) 36513750

0.14 - Data de Implantação desta Unidade;
271t011995

.í.,*

t-.u
-v

vtgúsrciascclal@cidÀdania. gov.br
CENSO S:JAS - Lttp:/ Mww.nds.gov.br/ssgvcen5osuà5

a1676adô45cô1b4076c33b609DaLa de crlaÇáo do docuú6lto: 14/11,20I9 13r56r00 chavs de r-dlldaÇáo: 962€777



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e SÍmitares
Gestão de Pessoas

37 - Nos últimos 12 meses, a Unidade proporcionou ou facllitou a paÉlcipação das(os)
suas/seus profissionais em capacítação sobre os seguintes temas?
[ ] Deficlência

[ ]Gênero
[ ] População em situaçáo de rua

[ ] População LGBT, orientação sexual e identidade de gênero

[ ]Álcool e outras drogas

[ ] Dlversidade étnico-racial (questão racial, comunidades indÍgenas, povos e comunidades
tradicionais etc.)

[ ]Violências e violações de dlreitos

[ ] Trabalho Infantil

[ ] Criança eadolescente
[ ]Juventude
[ ]Envelhecimento
[ ] Sistema Socioeducativo/Medida Socioeducativa/SINASE

[ ] Migração

[ ] Mundo do trabalho

[x] outros
[ ] Não proporcionou/facllitou a participação das(os) profissÍonais

37.99 - Outros, Especifiquel
Educação inclusiva e crise convulsiva

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

[ ]sim
[.] Não

- O(a) coordenador(a) desta Unldader
exerce excluslvamente a função de coordenador(a)
acumula as funções de coordenador(a) e de técnico(a) nesta Unidade
acumula as funções de coordenador(a) com outra atividade
não há coordenador(a) nesta Unidade

40.1 - RH
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CENSO SUAS 20L9 Centro DIA e Slmilar.es
, Caracterização da unidade

1- Dados provenientes da gestão estadual ou municipalt
MUNICIPAL

2 - lndique o Públíco 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 famÍlias

3.1 . Horário de funcionamento: dlas por sêmana
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 mentaliOrga nização da Sociedade Cívil

5 - Em caso de Entldade Não Governamental/Organização da Sociedade Clvil, indÍque o
CNPJ

00.931.760/0001-12

6 - Esta entidade faz paÊe de alguma redê/federaçáo nacional, estadual ou regional de
entidades de defesa e apoio às pessoas com deficiência e suas Íamílias?
[.]sim
I ]Não

Caso sim, lnforme a principal rede/federaçáo de que faz parte:
Federação Nacional, Estadual e/ou Regional de APAES

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

Federaçào Braslleira, Estadual ou Regional das lnstituições de Excepcionais (FEBIEX)

8 - A entidade recebe recursos financelros da Assistência Social vÍsando à manutenção
desse Centro Dia?

[ ]Sim, municipal ou do Distrito Federal

[ ] sim, estadual
[ ] Sim, federal

[x] Náo

9 - Esta unidade recebe recursos financeiros de outras políticas públicas vlsando à

manutencão dêssê Ce tro DÍa 2

^ 
\'\
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..ú'1-

.r,-l\l ' ,{
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Datê do crlaÉo do docuEêútor 14./112019 13156:00 chavo d6 vElldêção: 962e77711e764d445c61M076G?3b609
vigúr-Eci6sociâ]@cidadâ.[ià. gor,br
CENSO SUAS - http:/ t'wlr,Eds.gov.br/segvcehsosuas
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I tusociação Brasileira de Autismo

I Federação Naclonal de Pais e Amigos dos Surdos

I 0rganização Nacional dos Cegos

I Organizaçáo Nacional de Deficiência Física (ONEDEF)

I Sociedade São Vicente cje Paula

IOutras
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t



CENSO SUAS 201,9 Centro DIA e Similar.es
Afticulaçáo

36.1 - Unidades de acolhimento
I Possui localização (endereç0, telefone, etc)

I Recebe usuárias(os) encaminhadas(os) por este Centro-Dia

I Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

I Acompanha os encaminhamentos

I Realiza reunióes periódicas

lTroca lnformações

I Realiza estudos de caso em conjunto

I Desenvolve atividades em parceria

I Náo tem nenhuma articulação
xl Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

36.2 - CRAS

lxl Possui localização (endereç0, telefone, etc)

lxl Recebe usuárias(os) encaminhadas(os) por este Centro-Dia

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

[x] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Reallza reunióes 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

[x] Possui localização (endereço, telefone, etc)
lx Recebe usuárias(os) encaminhadas(os) por este Centro-Dia

Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia
Acompanha os encaminhamentos
Realiza reunióes perlódicas

Troca lnformações
Realiza estudos de caso em conjunto
Desenvolve atividades em parceria

Não tem nenhuma articulação
Serviço ou instituição r1ão existente no Município ou no DF

lx
lx

36,4 - Serviço de saúde
[x] Possui localização (endereço, telefone, etc)

Recebe usuárias(os) encaminhadas(os) por este Centro-Dia
Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia
Acompanha ôs encaminhamentos
Realiza reunlões periódicas

Troca lnformações
Reallza estudos de caso em conjunto
Desenvoive atividades em parceria

Náo tem nenhuma articula ção
Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

X

l
j
l
l
l
l
l
l
l

x
x
x

x

Ditô dâ crtaçào do docu-DâÀto: 1Ul12019 13,56:00 châvê dâreldaçào: 952677741â754dÂ4scô1M076c33b609
vtgrl..DclásoclslGrcidadadr. gov.!r

'CEI,ISO SUÁS - httpv vl w.ndr.govàr/sâguc€Dsoluât
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UASENc so s 2 70 C9 ne Dtro eIA slrnil sare

10 - A entldade recebe outras formas de apoio do poder públlco munlcipal, estadual ou
Dlstrlto Federal? Caso sim, indique quaisl
[ ] Náo recebe nenhuma outra forma de apoio do poder público municipal

[x] Cessáo de recursos humanos

lxl Cessão imobillária

lx Pagamento de aluguel

lx Pagamento de contas de água

lx Pagamento de contas de luz ou telefone
x Fornecimento de gêneros alimentÍcios
x Fornecimento de materiais de higiene e limpeza
x Fornecimento de materials pedagógicos, culturais, esportivos e outros

lsenção de taxas ou tributos municipais
Treinamento e capacitação de trabalhadores da entidade
Outros

[ ] Sim, da Saúde

[ ] sim, da Educação
[ ] Outras
lxl Não

11 - Asslnale o(s) Conselho(s) no(s) qual(is) esta
[x] Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federai

[x] Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal

[ ] Conselho Munlclpal, Estadual ou do Distrito Federal

lxl Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal

[ ] Outros

[ ] Em nenhum dos citados acima

12.1 - Qual? Número de ldentificaçãor
'292920937 44',

unidade possui inscrlçáo/registro:
de Assistência Social
de Direitos da Criança e Adolescente
de Direitos do ldoso
de Direitos da Pessoa com Deficiência

/)

tr\
+n
F*

o

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

J.j Slm

[ ]Não 1l

P
L3 - O Centro de ReÍerêncla Especializado de Assistêncía Social (CREAS) que referencia
este Centro Dia reallza quais atlvidades de referenciamento:
[ ]Coleta/recebe periodicamente informações sobre dados de atendimento do Serviço

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

[ ] Partlcipa do processo de planejamento das atívidades do Serviço

[ ] Acompanha cotidianamente as atividades do Serviço

[ ] Constrói estratégias metodológicas do Serviço

[ ] Elabora relatórlos técnlcos especÍficos sobre casos atendidos/acompan hados pelo Servlço
[ ] Realiza estudos de caso em parceria com o Serviço
[ ]Define procedimentos comuns e/ou complementares ao Serviço
[x] Possui fluxos de encaminhamentos e trocas de informações com o Servlço
[ ]Articula com a rede de serviços socioassistenciais
lxl Articula com a rede dos serviços das polÍticas públicas setoriais
lxl Articula com os demais órgâos do Sistema de Garantia de Direitos
[ ] Não realiza nenhuma das atividades acima

4DlE d6 cíÀ9ão do docuE6trtor 1{/11f201913:56{0 chuve do eê.lidâção: 962€777â1676adÂ45c61M076c3 3b609
vtgdlô!ciêlocbl@cldadàÀiÀ. gov.hr
CENSO SUÀS . hftDr'/s$w.Eds.gov.br/sagíc6trsosuâs



CENSO SUAS 2019 Ceutro DIA e Similares
35,1 - Quantldade de famflias beneficiárias do PBF
36
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