
t ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
SAO FRANCISGO CONDE

EXERCíCtO 2o2o

PROCESSO DE PAGAMENTO NO 1350

lte de Recursos: Transferência de Recursos do _ FN

DATA: O3t12t2O2O

ORÇAMENTÁruO

credd 939

Órgáol

Unidâdê:

Funcionâl:

Elêmenlo:

URANIÂ MARIA OOS SANIOS . ME

3í . SECRETAR|A MUNICIPAL DE OESENVOLVIMENTO SOCIAL E E31_32 - FUNDo MUNlctpAL DEAsstsrÊNcâ sôctÂL
0E,244 OOO4 - CHICO TPÁNSPARENTE
6.277 . aÇôEs DE ENFRENTAMENTo EMERGÊNCh DE sÂúDE púBLrcA DE tÀ

3.3 90.30 00.00 O0 OO - Meteriatde Consumo

Conte Benco
64530 BB - í9.375-5 - S. FCO _ COVTD aLt (FTR 29)

Rocuraos:
Valor

23.4í6,50

Recursos: Banco
B8 - í9.37$5 - S. FCO _ COVTD aLt (FTR 29)

Conta
64530 Valor

23.416,50
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ESTADO DA.BAHIA

, PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Eillros eplicãdos eo rêlãtório

Número do pÍoc€sso: 000511612020

Nümero do processoi

SotcitaÉo:

Número do documento:

Requerente:

Beneficiário:

Enderoço:

Complemenlo:

Loleam6nto:

T€leíone:

E{nail:

Local da píotocolizaçào

Localizaçáo atuall

Org. de desüno:

Protocolâdo por:

SiluaÉo:

Prctocolado em:

Súmula:

ObservaÉo

0005í46/2020

1 - PAGAMENTOS

10980 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE -

6395 - URÂNIA MARIA Dos SANTOS-ME.

CPF/CNPJ do requerente

CPF/CNPJ do beneÍlciário

Número únlco: G53.G66.PE7-20

Número do protocolo: 48824

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

(RequeÍente)

8ârrÍo:

Condomínio: Município:

Celular Fax:

Notificâdo por: E-mail

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

01O.OOl,OOO - SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

juciarâ dos sanlos dantas Atualmenle com: juciara dos senlos dantas

Não analisâdo Em trámite: Não Prccedência: lntema Prioridade: Normal

1Ol11t2O2O 13'.47 Previsto parà: Concluído em:

soltctTAçÃo DE PAGAMENTo REFERENTE Do coNTRATo N.094/2020, DA EMPRESA uRÁNlA MARIA Dos sANTos -

ue, nereÉrÉrute no roRNEcrMENTo oE ALTMENÍos PRtoRtTARtAMENTE Rtcos EM PRorEÍNA PARA sEREM
REPASSADOS A ASSOCIAÇÁO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE .

NOTA FISCAL :412
VALOR R$: 23.416,50.

SEC. ORIGEM - SEOESE

,uciara dos sanlos danlas

(Protocolado por)

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: iuciara.danl,es / Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Hora:11:25-16
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G331030857232ôí 31
O3h2i2A2A C9:36 .1 7Emissão de comprovantes

G!@

SISBS - SISTEüA DE IiIFORJiIÂCOES BAXCO OO BRÂsIL
o1lt2/2o2o - auToaTENorüENTo - 09.36.18
457720/577 SEGUT{DA VrA @OL

COTTPROVANT E DE ÍRÂNSFERENCIA
CODIPROVAT{T E DE

TED - TRÁI,ISFEREI{CIA ELETRONICÂ OISPONIVEL

CLIENTE: SA0 F RÁl{C I SCOCoVI DA L I
AGENCIÂ: 4577-2 CoNTA: 19.375-5

FITIALIDADE: 01 CREDIIO Eli COI{TA

REITIETENTE : SAO FRÂ CISCOCOVIDALI
BÂLco: 237 - BÂ,{CO BRÂDESCO 5.4.
Â6ENCIA: 3563-7 - SA0 FRÁflCISCO DO Coi{DE

CoNTA: 10.962-4

FAVORECIDO: URANIA I'IARIA DOS 5Â TOS VICENTE

CPFlCt{Pl : M. 607. ASa / OOOL - 76
VALOR: R$ 23.416,50
DEBITo Elt: O3172/2O2O

DOCUIIEÍ{TO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE2. BA2.69l.DF0. 866

Tran.sação éfetuada com sucesso por: J4783897 MARIA DALVINA SANTOS COSTA DANTAS



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Datai

N. da Ordem

Paroal

03112J2020

1102

ORDEM DE PAGAMENTO

Órgáo: 31

Unidade: 31.32

Funcional: 08.244.0004

Proiero/Atividâde 6.277

Elêmento: 3 3.90.30 00 00.00.00

Sub-Etemenlo' 3.3.90.30 12.00.00_00.0029

Fonte: 0029

. SECRETARIA MUNICIPAL DE OESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

. FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCA SOCIAL

- MAIS SOCTAL

- AçÔES DE ENFRENTAMENÍO EMERGÊNC[A DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCITq INTERNACION
- Materielde Consumo
. GÊNERo ALIMENTícIo - oUTRos
, TÍânsíeréncia de Recursos c,o - Ftl_AS

Número do empenho
Valor do empenho

Valor anulâdo

Totâl ( A )

433

140 499,00

0,00
'140.199 00

Pâgâmentos enlenores

Vâlor da ordem :

Valor An u lado:

Tolal ( I )

Saldo(A.B)l

70.249,50

23 41C 50

0,00

93.666,00

46.833,00

Credor.

EncÍereço

C,N,PJ,

939 URÂNIA MARIA DOS SANTOS . ME
R SATISTA MARQUES, 11 FRENTE
40601-858/000't-26

Cictade São Francisco do Con

lnscaEst ídenl.Prof.:
UF: BA

EspêcjfcáÉo:

PELA oEsPEsA EMPENHADA NA coNTRATAçÁo DE EMPRESA EspEclÂLtzADA pARÁ FoRNEctMENTo DE ALtMENTos pRtoRITAR|AMENTE Rtcos EMPRoTEINA PARÂ SEREM REPASSADoS AÂssocÁÇÃo DE PAls E AMtGos oos ExEpcroNAts - AeAE, pARÂ DrsrRtàútçÃo ENrRE sEUs usuARtosDE AcoRDo coM o RECoMENDADo PEL.A PoRTARTA N' 36e DE 2slu/2020 coNÍúró ôsai2úo ôô-ÀjiiNôló Êú iôroõrióàã Àie iõro-z-zmi-" 
". '-

REFERENÍE À NOÍA FISCAL NO 412 / COMPETÉNClA 1I12020
OESPESA REFERENTEAAçÕES DE ENFR€NTAMENTO DE EMERGÊNCÉ DE SAÚDE PÚBLICA

Fontê de recuísos : Vinculedos Total geral 23116,50

Fica âulorizaclo o pagamento de 23.416,50 (vinle e três mil qualrocentos e dezesseis Íears e onquenla centavos)

Desconlos

Total de desconlos:

Líqudo a pagen

000

23.416,50

Rec!rsosl
Conlâ Banco

64530 BB - í9.375.5 - S. FCO, COV|DALt (FTR 29)

Cheque/Doclo

23.416,5C

O processo foi pãgo coníorme autorizaÉo_

Oate: 03/1

Maria Dâlvine Sentos Costa Dantâs

DiretoÍe Ftnanceire



ÉSTADC.DA BÉ.HIA

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Dâta:

N. da Ordem

Parcial

17 t11t2020

1ao2!20

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Órgão: 31

Unidade: 31.32

Funcional: O5.244.00cÁ

Projelo,/Atividader 6.277

Elemenro: 3.3.90.30.0000.00.00

Sub-EIemento: 3.3.90.30.12.00.00 00.0029

Fonte: 0029

- SECRÉÍARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

. MAIS SOCIAL

. AÇÔES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIOI'

. Material de Consumo

- GÊNERO ALIMENÍICIO . OUTROS

- TÍansferência dê Recursos do - FNAS

Númeao do empenho

Vâlor do empenho :

Veloí anulâdo

Total(A)l

433

140.499,00

0,00

140.499,00

Pagamenlos antenores

Valor da oÍdem :

Valoí Anuladoi

Total ( B )

Sâldo(A-8):

70.249,50

23.4í6,50

0,00

93.666,00

46.833,00

Credor:

EndeÍeço

C,N.PJ,:

939 URANIÂ MARIA DOS SANÍOS - ME

R BATISTA MAROUES, 11, FRÉNTE

40-601 -858/000'! -26

Crdade Sáo Francisco do Con

lnscÍ.Est./ldent. ProÍ.:

UF: BA

EspecificâÉol

PELA DEsPESA EMPENHADA NA ooNTRÂTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÂ FORNECIMENIO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE RICOS

EM pRoTEtNÂ, pARA sEREM REpAssAooa ÀAasocrAÇÃo DE pArs E AMrcos Dos ExEpcroNAts . APAE. PARA DtsrRtBUtÇÃo 
-ENTRE- 

sEUS

usuARtos DE AcoRDo coM o REcoMENDnDo peLn Éonrnntn No 369 DE 29104/2020. coNTRATo 09í/2020 coM lNlclo EM 10109t202o AÍÉ
10to2t2021.
REFERENTE À NOTA FISCAL N'4í2 / COfuIPETÊNCI,\ 11/2020
oÉsÉÉsa ntrenÉHrE AAÇôEs DE ÉNFilENrA[tE]Jro DE EMERGÊNclA DE sAúDE P'iBLlcA

Fonle de Íecursos : Vlnculados Íotalgeral 23.416,50

Fica 3utorizado o pagamêÍrto de 23.416,50 (vinte e lÍês milquatroc€ntos e dezessêis reais e cinquenta cenlavos)

Desconlos

Totalde descontos:

Líquido a pagai

0,00

23.4í6,50

Autorizo o pagamento desse processo

Dala:1711112020

Aloísio a de Souza

Secrêtário de De nv Sociale Espoíês



ES?ADO DA BAHIA

FiJNDO [qUil. ASSlSTElrCrÂ SOCIÂ!- SAO FTANClSCO CONDE

Date 1711112020

LicülDAÇÀO N" i332

urgao:

Unidade:

Funcional:

Projeto/Atividade:

Elemento:

Srib'Elemento:

Fonte de recuEos

Código rêduzdo:

31

31.32

03.244 0004

6.277

3 3.90.30.12.00 00 00 0029

33903012000000

0029 - 290

000209

. SECREIARIA MUNICIPAL DE OESENVOLVIMÉNTO SOCIAL E E

- FUIiDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- MA|S SOCTAL

. AÇÓES DE ENFRENTAMENTO EMÉRGÊNCIA OE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACI

- GÊNÉRO ALIMENTíCIO . OUTROS

- GÊNÉRO ALIMENTíCIO - OUTROS

- Piso Básrco VaÍiável - Proteção Social â Criança e ldoso

Número do êmpenho

valoÍ do empenho :

ValorAnulado:

Total(A):

133t20

110.499,00

0,00

140.499.00

Liquidações Anteriorês

Valor da liquidaçáo:

ValorAnulado:

Totãl (B):

Saldo (A - B):

?0.249,50

23.4í6,50

0,00

93.666,00

46.633.00

Credor:

Endereço

C.N.PJ,:

93e URÁX|A ilÂRlA Dos sANTos - f,lE

R BATISÍA IvIAROUES, 11, FRENTE

40{01-s5a/0031-26

Cidade: São Francisco do Con

lnscr.Est./ldenl ProÍ.' UF BA

Espeoficáção l
PELA DESPESA EMpEN|:AOA NA CONÍRATAÇÃO DE Et"lPRSSA ESPECTALTZÁDA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE

R,cos Eryi pRorEiNA, pARA sãREi,r RÊ;ÀôàÃoóõ q rõsôõiaçÁô óÉ pÀrs e lt,rtcos oos ExEPctoNAts - APAE, PARÁ DlsrRlBulÇÃo ENrRE -
sE.,s usuÂRlos DE ÁccnDo ccr,1 o R.Erôi;Eliceco per-e pónrARrA No 369 DE 2sltN/2020. coNÍRATo 094/2020 coM lNlclo EM 10/09i2020 ATÊ

ict0?i2021.
REFERENTE À tiOTA FISCAL N" 412 / COIúPETÊNCIA 11/2020

ôEbFÊsÀ n#eirelrÊÀ Áçóes oÊ er.rrneNrAMENro DE EMERGÊNclA DE sAúDE PúBLIcA

LiqudaÉo:

::ia: Iiquidada 3 importâncis de 23.415,50 (vinte c três mil quat,-ocêntos e dezesseis reais e clnquenta c€ntavos)

DEGLARAgÃO

Declaaamos que os matenâis Íoram rec€bidos e/ou serviços prestadcs

Oala 1711112020

A despesa foidevidamente lquidâda, podendo ser paga

Ddla | 17111l?020

Jacinaro Souza
Matlc rrl /. r:ri

'19.€J

I



t ESTADO DA BAHIA

FUNDO [rUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Nota de Em Liquidaçâo
10t11t2020

215t20

Data:

N" da Em LiquidaÉo

Global

Píocesso .C.1{.P.J.: í5.599.273r000í -7í

ÍúJêlcíplo: São Frâncl8co do Condo

órgâo:

Unidade:

Funcional:

Projeto/Ativid ade

Elementoi

Cód. Detalham.:

Códqo reduldo:

31 " SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

31.32 . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.24,1.000,í - MAIS SOCIAL

6-277 . AÇÓEs DE ENFRENTAMENTo EMERGÊNoIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂN,

3.3.90.30.12.00.00.00.0029 - GÊNERO ALIMENÍÍCiO - OUTROS

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

000209

Número do empenho

valor do empenho :

Velor Emp. Anulsdo:

Total(A):

133t20

140.499,00

0,00

140.499,00

70.219,50

23.,í16,50

0,00

93.666,00
,{6.833,00

Em Liquidaçóes Ant.:

Valor da em liquidaçáo

valor Em Liq. Anulado:

Total(B):

Saldo (A- B):

Credor:

Endereço

C,N P,J.:

939 URANIA ÍIIARIA OOS SANTOS - [E
R BATISTA MAROUES, 11, FRENTE

40-60í-858/000í-26

Cidade. Sáo Francisc. do Con

lnscr. Est./ldent.Píoí. : UF: BA

Espec.ificaÉo:

REFERE.SE A NOTA FISCAL N" 41212020

Fonte de recursos: Vlnculado Íolalgersl 23.4í6,50

Em Lhuidaçáo I

Fica em liquidada e importància de 23.416,50 (vinte e tíês mil quatrocenlos e dezesseis reais e cjnquenta centavos)

Fundamento legal

Modal. licitaçáo :

Contrato :

Pe2-20201
P.egão EIetrônico

091t2020

Número: PE2-2020-,1

Data

Dala

Dala

10to9t2020

10t09t2020

10t09t2020

'I',

Declaro para os devdos 6ns que o (mateÍiaUserviço) Íol (íomecido/prestado).

Responsável

Oala 1011112020



J&
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA.MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

. Nota de Entrada

Página: 'l /1

Oala:1011112020

4

Entrada n' 97i10

Dala: 1Ot11t2O2O 1011:16 Fomecedor: 50 - URANIA MÂR|A DOS SANTOS-ME

Nota Fiscal:,112 - Data da Nota Fiscal: 0911112020 ' 1- Nota Fiscal(Entrada)

Estoque n'5 - ALMOXARTFAOO AÇÃO SOCIAL

Centro de Custo: 6íO0oo - ESTOQUE- ALMOXARIFADO AÇÃo SOCIAL

Aut. Fom

Unitáóo R$Validade QuantidadeUn Cód/No LoleCódigo DescÍiÉo/EspecificáÉo TotâlR$OÍdem

1

2

3

6

7

I
I

10

11

12

13

14

15

16

1197

9í55

9257

11306

í1307

í1308

í 1309

'!r3't0

1í 311

11312

1131 3

11314

113í5

113't 6

11356

11357

AÇUCAR CRISTAL

CAFÉ TORRADOAVÁCUO DE 25OG C/

CARNE BOVINA MOIDA 5OOGR

LEITE EM PÓ O% LACTOSE 38OGR

LEITE EM PÓ INTEGRAL 4OOGR

MASSA PARAFUSO INTEGRAL SOOGR

AZEITE DE OLIVA 2OOML

FEIJÃO COMUM TP 1 1 KG

AVEIA EM FLOCOS sOOGR

LENÍILHA SOOGR

AÇUCAR DEMERARA 1KG

MACARRÁO sOOGR

SARDINHA EM CONSERVÁJÓLEO DE S

FILÉ DE FRÂNGO CONGELADO 1KG

ARROZ INTEGRAL íKG

ARROZ PARBOLIZADO TP 1KG

KG

UN

UN

LT

LT

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

LT

KG

UN

UN

150.000

214,000

214,000

64,000

150,000

64,000

64,000

300,000

214,000

2í4,000

64,000

300,000

428,000

214,000

í 92,000

300,000

la^. r.
efrxl-tr;

3,9500

5,9000

8,9000

18,0000

17,0000

8,0000

7,0000

9,5000

4,0000

8,0000

4,2000

3,5000

4,2000

17,6000

7,0000

4,5000

592,5000

1.262,6000

í.904,6000

't.í 52,0000

2.550,0000

512,0000

448,0000

2.850,0000

856,0000

í.712,0000

268,8000

1.050,0000

'1.797.6000

3.766,4000

1.344,0000

í.350,0000

23.416,5000

Jo ,JJ ,lult
Data Responsável



ESTADO DA BAHIA
Ft.lNDO.MUN. ASSTSTENCTA SOCTAL SAO FRANCTSCO CONDE
Notâ de Empenho

Data:

No do êmpenho

Global

10t09t2020
433t20

C.N.PJ.: 1 5.5S9.27310001-7í

MEnjcÍpio: Sáo Francisco do Conde

órgáo: 31

Unidade: 31.32

Funoonal: 08.214.0004

Projeto/Atividade: 6.277

Elemento: 3.3.90.30.12.00.00.00.0029

Códi9o reduzJdo: 000209

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEI.ÍVOLVIMENTO SOCIAL E E

. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL

. MAIS SOCIAL

. AÇÓEs DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA OE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCA INTERNAC

- GÊNERo ALIMENTICIO - oUTROS

DotaÉo lnlcial:

Suplemenlaçóes

Anulações:

Tolal (A ) :

0,00

276.325.00

0,00

276.325,00

Empenhos anteriores

Valor do empenho :

ValoÍAnulado:

Total (B):

Saldo (A- B )

ô4.999,70

140.499,00

0,00

205.498,70

70,826,30

Credor 939 URÂN|A MARIA DOS SANTOS . ME

Endeíeço: R EATISTA MARQUES, 11, FRENTE

C.N PJ.: 40-601€58/0001-26

Bânco:

Cidade: São Francisco do Con

lnscr.Ésl./ldent.ProÍ. ;

Agêncla:

Conta Conente:

UF: BA

Fone

Fax:

EspecifcaÉo: 1

PELA oESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÀO DE EI,IPRESA ESPECIALIZADA PARÂ FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE

Rrcos EM pRorElNÀ pARA SEREM RÊÊÁôsÃoó5 Ã Ã§sôóÀçÀô óÉ pnrs e nrrrreos Dos ExEPcroNAts - APAE, PARÁ DlsrRlBUlÇÃo ENrRE

seus u§ulnros oE ÀcoRDo coM o REcorvENonoo peLl pónrARrA N.369 DE 29/04/2020. coNTRAro 09412020 coM lNlclo EM 1orc9n020

ATÊ 1otoz2o2i .

»
à.
»P

Fonte de recuGos : Vinculados Tolal geral '140.499,00

Fica empenhada a importância de 140.499,00 (c€nto e quarenta milquatrocenlos e novenla e nove reais)

Fundamento legal

Modal. IicitaÉo :

ContÍato:

PE2-20204

Pregão EIetrÔnico

094t2020

Número : PE2-2020-{

Data

Dala

Data

10t0912020

10t09t2020

10109t2020

Autoüo o empenho dessa desPêsa

Oala: 1u09n020

Essa despesa Íol empenhada em crédlto próprlo

Oala: 1U09n020

Alolsio O É de Sou2a

Secretário de Dese v. Soclale EspoÍles

ari:,::l:
PlÉ iii,.iI,.r:. i

'=iri",ia il"I lir: I
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 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 ng 006, de 12 de Março de 2019, lavramos o presente Termo, para

etestar o recebimento dos materiais abaixo relacionados:

CREDOR OBJETO
NOTA

FrscÂt
VATOR TOTAT

URANIA MARIA OOS SANTOS
cEsrAs BÁsrcAs

APAE 4L2
RS:23.416,50

ASSINÂTURÁMEMBRO MÂTRíCUtA

6s.629

E
ARLINDO RUY AMARAT C. JUNIOR

70.769

-&-t'.1.'';
tILIANE SÂNTANA DOS SANTOS SATES

'.+A
CLEEERSON CAIO DOS SANTOS 65.630

65.857 &MARCEI.A FERREIRÂ DE JESUS

são Francisco do conde (BAl., 10 de NovEMBRo de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO OO CONDE

:SE . SECRETARIA MUNICIPAT DE OESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

CONTROTE DE FORNECIMENTO

Nome dâ Empresa: URANIA MARIA 0OS SANTOS - ME

obreto: AQutStçÁo DE FoRÍ{EcrMEÍ{TO ÂLtMEi{TOS P/ REPÂSsE A ASSOOAçÂO PÂ15 E ÂMrGOs OOS EXCEPCTOI{ÂrS. APAE

Modalidede: PREGÃo PRESENCTAL 002/2020 - SEDESE

Contrato ne 094/2020

Valor Global R$ 140.499,00

SecÍetaria: SECRETARIA DE DESENVOTvIMENTO SOCIAI E ESPORTE

ITEM

Ne

NOTA

FtscAt-

NE PROGRAMA
vAt oR

EMPENHADO

vAtoR
MENSAT

TIQUIDÂçÃO

ANTERIOR
sAr.Do

1 4L2 433 ENF,EMEG,S,P.IMPORT

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

TOTAI.

São Francisco do Conde, 10 de NOVEMBRO de 2020

bSla t1L



.ESTAJ'O DA BAHIA
PREFEITT]RA MI]NICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE
SEDESE. SECRETARIA DE DESEhTVOL\'IMENTO SOCIAL E ESPORTES

RECIBO

Recebemos da Secretaria de DesenvolvimentoSocial e Esportes, normatizado pela

Portaria no 369, de 29 de abril de 2020, Alimentos, prioritamente, rico em proteína para

pessoas idosas e pessoas com deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento

lnstitucional e êm atendimento no Serviço de Proteçáo Social Especial para pessoas

com Deficiência, ldosas e suas famílias adquiridos pelo Pregão Eletrônico no 0212020

contrato 009412020, nota Íiscal no 00412 fornecedor Urânia Maria dos Santos - ME para

atender a 214 (duzentos e catorze) usuários

Sáo Francisco do Conde, 10 de novembro de 2020

i

?k,;*<,?;!{:: Ç:,t'
Presidente da APAE

--:*-<
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Francisco
do Conde

DeclaraÉo de utilidade pública Federal- Lei no 75, de
18/1010í Declaração dê Utilidade pública Estaduel- Lei

n. 7.460 de 20/05/99
Declaração de Utilidade Pública Municipal- Lei no 028198

de 26/í198 RegistÍo no CNAS- processo nô
44006.00í351/200í42

Cadastro Nacional de pessoa JurÍdica no (t093í760/000í-í 2

Declaramos para os devidos fins, que recebemos da secretaria ttunicipal de
Desenvolümento social e Esportês o quantitativo dos alimentos listados abaixo paÍa
distÍibuição a 2í4 (duzentos e catofire ) usuários confonne poÉaÍia no 369, de 29 de abril
de 2020 e postêriormente estaremos encaminhado a listagem dê comprovação de
rccebimento dos alimentos pêlos usuários .

Leite em pô zero lactose - 3BOGR- LT - 64

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

Café, tonado e moído - 25OGR - 214

Anoz integral - 1KG - UN - 192

Anoz Parboilizado, tipo 1. - l KG - UN 3OO

Feijão carioquinha - 1KG - UN - 3OO

Massa Alimentícia integral -500GR - UN - 3OO

Macarrão tipo espaguete - 500GR - UN - 3OO

Carne bovina - 500GR - UN -214

Came 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 - 1SO

São Francisco do Conde, 10 de Novembro de 2O2O

LT - 150

§.\

na MariE
Presidente

P,t4:a fur*/



wfl ESTAOO OA BAHIA
PREFEITURA MUT'IICIPII- DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

qNPJ no í3.830.823/0001-96

nRAÇA DA noepexoÊucra, s/No - cENTRo - cEP No 43.900-000

AUToRtzÂçÃo DE FoRNEctMENTo

DADOS OO FORNECEDOR

44

URANIA MARIA DOS SANTOS - ME

RUA BATtsrA MARoUES, 1í - cENTRo - sÁo FRANctsco Do coNDE - BA
03-rvl

40.601 .858/0001-26

04 - íNscRrçAo EsraDuÁ! /MUNrcrPAlos . TEL CONTÂTO

71 3651-2585 71 3651-2585

TIPO OO EMPÊNHO: Glob.l - MoDALTDÁDE oA LrcrrÁÇÁo otspENs N'5.2020-a coNTRÀÍO N. 049/2020

10. rrENS AUIORIZADOS

ITE]í UNO. QTDE DESCRTçÃO
PREçO

UNITARIO TOTAL

0l UND 64 Leitê em pó 0% Laclose 380 gr Ninho 18,00 1.152,00

02 UND 214 Caíé TORRADO 250 GR Caboco 5,90 t.262,60

03 UND 150 Leite em pó lntegral4009 ltambé 17,00 2.550,00

04 UND 192 Anoz lntegral 'lkg Urbano 7,00 t.344,00

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

06 UND 300 MacarÍáo 5009r Petyan 3.50 1.050,00

07 UND 214 File de Frango congelado 1kg S€âra 17,60 3.7 66,40

08 KG 300 Feijáo Comum Tp't 'lkg Vale Mü 9,50 2.8s0,00

09 UND 64 Azeite de Olivia 200m1 Borge 7,00 448,00

10 UND 214 Aveia em flocos 500 gr Jasmine 4,00 856,00

ll 214 Came moida 500 gm JF 8,90 L904,60

12 UND 214 Lentilha 500 gm Kicaldo 8.00 1.712,00

t3 KG 64 Acucar demeíado íkg Arco Verde 4.20 268,80

l4 KG 150 AÇucaÍ Cristal 1 k9 Arco Verde 592,50

l5 UND 64 Macarráo paraíuso integral 5009r vilma 8.00 512,00

l6 UND 428 Sardinha em conserve/oleo de soja í25 gÍ Robinson Crusoé 4,20 I.',797,60

TOTAL 23.416,50
1 .SÔTICITANTE

Élt' ^Ll I )t l?D?-ô

baf-),-Fesataà

i2, sÊcRETÀFrO

EMt O\ t,1 4 tzpzo
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL oe sÃo FRANcIsco Do coNDE

coNTRATO N."094/2020

SIGA OK EM:

r t.leê,

i-t :t

Modalidade de Licitação:
PREGAO ELETRONICO

NúmeroN.o
OO2J2O2O. 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 CONDTÇÓES ABATXO:

o MUNICíP|O DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE - BA, pessoa Jurídica de Direito púbtico
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
FUNOO MUNtCtpAL DA ASSTSTÊNC|A SOC|AL, inscrito no cNpJ sob o n."í5.599.27310001-
71, neste ato representados pelo seu secretário, sr. Aloísio olivelra de souza, brasileiro,
psicólogo inscrito no cPF sob o n.'00í .476.865-80, residente e domiciliado na Rua Frei Miguel
n.004, Centro, São Francisco do Conde/BA, CEP:43.900-000, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa URÂN|A MARIA DOS SANTOS - ME, pessoa jurÍdica de direiro
privado, inscrita no CNPJ sob o n. "40.601 .858/000 í -26, com sede na Avenida Santa Rita, S/N,
'lo andar, Cêntro, São Francisco do Conde - BA, CEP: 43.900-000, neste ato rêpresentado pela
Sra. Luciana Valéria Santos Vicente Amaral, brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF
sob o n.o683.334.715-87, portadora do RG n."05.193.030-75, expedida peta SSp/BA, com
endereço profissional citado acima, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
conforme o constante no Processo Administrativo N.. 279212020, doravante denominado
"processo", celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal N.o8.666/93; Lei
Federal N.o10.52012002; Lei Complementar N.oí23106; Decreto Federal N.o7892/2013; Decreto
Federal N.o 10.02412019: Lei Federal N."í3.979/2020; Decreto Municipal N.o2277t2018, bem
como mediante as cláusulas e condiÇões a seguir ajustadas:

)a )\ asceo

CLAUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, contratação de empresa para fornec imento de
alimentos prioritariamente ricos em proteína, para serem repassades 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 Mlnistério da
Cidadania, conforme Termo de Referência.

PARÁGRAFO ÚU|CO - Passam a integrar este instrumento o Edital de Pregão Elêtrônico
N."002/2020, e seus anexos, a Proposta de Preços da empresa vencedora que serviram de
base para a Licitação, independentemente de transcriçâo.

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 prorrogado por perÍodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública, com base no Art.4o-H da Lei Fedêral N.oí3.979/2Ô20, a critério
da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA.

Pr.gào Elet ônlco N,'00A2020 - SEOESE
Pr.ça d! lndependéncl., s/n.', Centro - São Fr.ncl.co do Concl6/8À C.p: illl.900-000

9epârtamênto d6 Côntrâtog ê convánlo3
1

Pf
t§1.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo FRANcIsco Do coNDE

cr-Áusuu TERcEtRA - pREço

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

penÁCnefO ÚNtcO - Nos preÇos previstos neste contrato êstão 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, admínistração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigaçóes.

CLÁUSULA QUARTA - DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

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

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

os pagamentos devidos à coNTRATAoA serão efetuados através de ordem bancária ou
crédlto em conta corrente, 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.

§2o - A atualizaçáo monetária dos pagamentos devidos pela Administraçáo, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro ruta tempore.

cLÁusuLA sExrA - MANUTENçÃo DAs coNDtÇÕEs pRoposrA REAJUSTAMENTo E
REUSÃO

Os preços seráo fixos e não haverá reajustamentos no Wazo de 01 ano, a contar da
apresentaÇão da proposta de preços. Caso haja interesse na prorrogaçáo do presente contrato,
os preços poderáo ser reajustados com base no índice IPC - FIPE.

PARÁGRAFO Úru|CO-R rêvisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilÍbrio econôm ico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preÇo que se tornou excessivo.

cLÁusuLASÉrrMA-oBRrGAÇÕEsDAcoNTRATADA Jc l{ eo2^'

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

r$-"Sb-

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

UNIDAOE: PROJETO/ATIVIDADE: ETEMEI.ITO
DESPESK

;G.oníPL."Dq j

EI-EMENIIGÍ=. -.
31.32 6.277 3,3.90.30.00.00 00.00 3.3.90.30. 1 2.00.00.00 29

Pregáo Elêtrônlco N.0002,/2020 - SEDESE
PraÇã dâ lnd6pendêncla, s/n.', C€ntro - São Fianclsco do Cond./BA, Cop: €,900{00

Departamento de Contrato6 ê Convênlor
2 (

',;ÊÉi{àrÉ"\r::
FONTE'=
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b) O fornecimento/serviço objeto deste contrato náo 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 CONTRÂTADA, sobre
os quais manterá estrito e exclusivo controle.

c) Zelar pela boa e completa execuçáo dofornecimento/serviÇo contratado e facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla açâo flscalizadora dos prepostos designados
pela GONTRATANTE, atendendo prontamente às observaçóes e exigências quê 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 natureza causado a

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

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

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 condiçáo de única

em pregadoradopessoaldesignadopara execuçãodo fornecimento/serviço ora

contratàdo, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões,

vates 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' 
especificações e quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à

perfeita execuÇão deste contÍato;
i) ôumprir todas as exigências e obrigaÇões do Termo de Referência.

i1 É veàaOa a sub-contiatação parcial ou total do objeto, a associaÇáo da CONTRATADA

com outrem, a cessáo ou transferência total ou parcial do contrato, bem como a fusão,

cisão ou incorporação da coNTRATADA, não se responsabilizando a coNTRATANTE
por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros'

fy 'O CôNfnetAóO ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais,

acréscimos ou supressões que ie 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 979t2020,
m) À CoNTneTADA deverá ofertar o objeto contÍatado atendendo ás exigências de

qualidade, observados os padrões e noimas baixâdas pelos órgãos competentes de

produtos,
mpanhada

controle e fiscalização de qualidade.

n) A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais de acordo com a entrega dos

náo sendo permitido o recebimento de nenhum produto que não esteja aco

da nota fiscat pertinente. 
$ I {

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES OO CONTRATANTE ,+F
o CoNTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinãção legal,

obriga-se a:

a)ForneceraCoNTRATADAoselementosindispensáveisaocumprimentodocontrato,
dentro das normas e condiçóes estabelecidas em Contrato;

b) Realizar o pagamento pela execução .do . 
contrato' atestando a nota flscal

-' 
correspondenie ã execuçáo do fornecimento/serviço por intermédio do gestor;

Progão Elêt ônlco N'002,2020 - SEDESE

Prâca dE Incleo6ndánclâ, 
"'À.', 

C"nt o - S:o franclsco do Conde/BA' Cêp: /l:l 900_000

oàparlamanto de contrato! o convénlo!
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c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oflcial, condição indispensável para sua validade e eficácÍa,

cLÁusuLA NoNA - REGTME DE ExEcuÇÃo

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

cLÁusuLA DÉctMA - FrscALrzAÇÃo oo coNTRATo E REGEBTMENTo Do oBJETo

Competirá a CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execuÇão do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE nâo
eximirá à CONTRÂTADA 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, considerar-se-á
deflnitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa êscrita fundementada.

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

CLÁUSULA OÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

Sem prejuízo da ca-acletizaçào dos ilÍcitos administrativos previstos na Lei N.08.666/93, com

as cominaçóes inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na

execuçáo do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de

acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

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

ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, ate 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

náo realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

§í 
o - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções 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,

ainda, se for o caso,cobrada judicialmente. Caso nãotenha sido exigida garantia, à
Administração se reseTva 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 CONDE

ír

vtt
tf

Pregâo Elelrónlco N.'002,/2020 - sEoEsE
Praçs dâ lndependênclr, s/n.', Canúo - São Franclsco .lo Condo/BA, Cop: €.900{00

Dopârüâmonto dê Contrrto6 e Convênloa
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§3o - As multas pÍevistas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o coNTRATADo da responsabÍÍidade por perdas e danos deconentes das
infraçôes cometidas.

CLÁUSULA DECIMA 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 alterações. A rescisão poderá ser
determinacja por ato unilateral e escrita do CoNTRATANTE nos casos enumerados na Lei
N.08.666/93 atualizada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VINcULAÇÃo 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, apresentada na referida
Iicitação.

CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - Do FoRo

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

E, por estarem assim justos e contratados, flrmam 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 ASSTSTÊNCrA SOCTAL,

IRA DE SOUZA .. .-ir'ALOíSIO OLI
CONT NTE

UR NIA MA oo S.ME
LUCIANA VALÉRIA SANTOS VICENTE AMARAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

t4

CP N." uS3 \â 93S - ts
1

2

I »

»/.-^{"-É.-=
cpi ú:WÍ| . L) q Z" 11< -,aa

Prêgão Eletónlco N.'0022020 - SEDESE
Preçâ de lndepêndêncle, s/n.', Cêntro - Sáo Francl.co clo Condo/BÀ Cep:43,900{00

Dep!Ílâmento de ContratoE s Convânlog
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coNTRATO (Nr 094/2020)

CONTRATO N.r094/2020, cetebrado entre o MUNTCíP|O DE SÃO FRANCTSCO DO
coNoE e a empresa URÂNIA MARTA Dos saNToS. pREGÃo ELETRôN|CO N.e
OO2|2O2O - SEDESE. Do Oblêto: Constitui objeto do presente inslrum€nto,
contrataçáo de empresa para íornecimento de alimentos prioritariamsnte ricos em
proteÍna, para serem repassados a AssociaÇáo de Pais e Amigos dos Excepcionals -
APAE para distribuição entre seus usuários de acordo com a recomendação da
Portaria n.p369 de 29 de abÍil de 2020 do Ministério da Cidadania, conforme Termo de
ReÍeréncia. Do Valor: O valor global estimado do presente instrumento é de R$
140.499,00 (cênto e quarenta mil, quatrocentos e novenla o nove reais) que a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da Íatura sobrê o montantê
Íornecido pela CONTRATADA. Da Vloêncla: A vigêncla 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
p€ídurar a necessidade de enÍrentamento dos eÍeitos da situaçáo de emergência de
saúde pública, com base no Art. 4o-H da Lei Federal N.pl3.979/2020, a critério da
CONTFIATANTE e concordância da CONTRATADA. &_.p9!C-çê9_9!çf.Ee!ÉIE As
despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária descrito a seguiÍ:

Unldade Prolelo/Atlvldade:
Elemento de

Oespesa: Compl. Do
Elemênto Fonlê

31 .32 6.277 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.1 2.00.00.00 29

ASSTNADO EM 10t09t2020
SECRETARIA MUNICIPÂL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALOíSIO OLIVEIRA DE SOUZA

l l.
/-\9

{,

hltp ://pmsaof ranciscodocondêba.imprensaof icial.orgl
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PPROPOSTA DE PREÇO REFOR]Vfl.]LADA

LOTE I

EspeclficaÇdes

LErrE EM pó zERo LÀcrosE, com po6to láctêo instantEneo zero tactose
.Íorlificac,o c.om íeno,,inco ê vltaminas A, C, E ê D, -Embalagem hta com3E0

CAFE, torÍado e

CNPJ : 40601.858//000t-26. r ns.Esrsduál :01 r.669_67+ME
,CEP;43.900 00 tll1rll-arE:rren:ü'onrcalídhcmrjLÇOh Iê . 

Ruâ.Rântá RItâ s/n,C6hr.o .sáo Fi!Àctsco Oô Conde _ BA
l:(7 L)99109-1518/ 8730-9388

À
PREFEmURÁ MuiüCIPAI Dr, sÃo rnaNclsco Do CoNI}E
COPEL - Comissão permarente de Licitação
Ao Sro; - Pregoeiro

Iren

s

Número
N" 0022020

R$ 15.300,00
2

3

4

dEta d 5lr6

qíJalldade, com sê
ABIC. O prodúo
Ponatia 151Ê7 do
dâta de $ra enf
ARROZ IT{ÍEG RÁL cárâcterlsticEs técnicas: olasse: longo. íno,iÍtêgral. O produto não deve apresentar lnoto. subsGncias nocúas,tepateçáo l,nal djeléticÂ inadequad€ 30 Kg 4,05 121,50 (empapamenro

. moido. Êmbalegem a vâcuo d€ 2SO gs, d€ primeira
lo de pureza d€ Associâc€o BrBsllelÍa dô lndusffa do CaÍe -
deverâ têr regisÍo Do Minlíêrio da Sade ê ãtendeÍ a
Miniíerio da Saudê prazo de validade codados õ paÍtk dâ

p
Émbáiagerni devê estar inlacl6. acoDCic,onada êfn pacotes de í k9. ernpol,edeno, Íânsp€rente. atóxjco. prê20 dê vâlidado mlnimo 12 m6es acontEí á rlir d6 dats de enü

J

6
FEIJÁO, cÇi.-uri Eo Í. E,?balaren coni CÍ ke.
rnârDa do fabricante. pr?rzo de Elldade, peso
Normas e/ou Rêsolúcoes vrgentes dá Anvisar'MS

ôcm rdênhEaácoo do piod!"o,
liqqldo, de âclrdo com as

. prazo de valid8de conbados
a

MAssA ALTMENíctA TNTEGRA tipo seca p6Ía macanonsda, tormalol-
PARÂFUSO, côr amanonzada. útiCâ pelo amass5men(o sêmo{a de U.igoduÍum ê farelo de Eigo, heota de corEntes artncisi3. sujidaCes. parasíasadmitindo umidade máximâ 13o/0, acondlclonâda em sacoplástico
transp€rente. etóxico. com validsde ínloirôa de 10 meses a pa.tir dE data deentega, e suas condições deveíáo êstar de acordo ê Conío.me s(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oês) vigente(s) dê Anvisá4\,íS.En]bs lêgem: pacote @m 5OO

êrnãs
MACÀR O. üpo espag uete. a base de iarinha de lrigo com ovos . gllltêm eâdíhvos, Embalagern com SO0 com dac,os de ídentificação do produto. marca0
ilo íabricaôlê, prazo de valida de , peso liquido, de aco.dt com as NoÍmas, e ouResoluçõe6 úgêntês dB Anvj

UN

ttp 3

Ir{odalidade de Licitacão
PREGÂ0 ELETRoMco

ÚF
MARCA

QUN

T

VÀLOR

UN
Y/\LOR TÚTAL

u
Ninho 381 RS Í8,00 R$ 6.9í2,00

ELEIT êÍD t5 m€ I ticot, m0 tÍlo zincoo sP vft mlnáa 6 D c lnbaÍ SJTI late
onc tend 4!o 0 a do d0 úo a díio pt dea do dLdo dcorÍta sop. a paíjt

da de ÀslJ ê entr a arcàm od bíiíá nca tes zota dp tki dea doscoírtE a trlpa
àd |,Àda s,ude a ntr idoso Lt

fúmbé 900 RS 
'7,00

UN

Cabêclo 1284 RS 5,90 RS 7.575.60

Uóâno RS 7,00 R$ E.064.00

UNDA oz,B ÊzaóD ol do í§Po Enbêh m 1I ç9 dorlçn Ínçok€ dosdr deid ntinca o do mçã produto doaTcã ntehbrica da d o caz0 dtabricaçã p
tiva ad dê ao uid eo adep Íiq cordo co a3m Noímas u e€R o êõ daIu9

saJMS o de Iii cade 0oÍiad 5 rtha da da dh sue ô n UN

Chines í.800 R$ 4,50 R$ 8.100.00

UN

I

I

ale EOoMIr RS 9.50 RS 17.100.00

Petfan Í800 R$ 3.50 I Rs 6.300,oo

Idata de súâ eítre
sá/l\rs prâzo de v€,ldade contados á paíh da

UN

).

a.

a
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URAMA MARIADOS SANTOS -ME
CNPI : 4n.60l.s58/0001-24 lns.Bstáduâl :01r.669.67+ME. Rue Rànti RIt: s/n,c.nrro São FErclsco Do Condê - 8Â

,C8Pr43.900.00 IEall-rrhr52emtmolcijlêhotmill.coh Tel:(71)991O+1518/ 87389388

-A
,

CÂRNE.

entre

ÀVEIA, em íocos fnos
Embalagem com 500 g O
dê origem e e claEsifcacá
pelo fubricante, dketâm
acondicÍonado: nome,iCN

dê Aayrss/M§

Ida , conoelsda, sem osso, Embalagem no mlnimo 500!r
carÍbndo identifcaÇão do p-oduÍo, marca do Íabdcôme, prazo de Yalidade,
mâ.crs e caíimbos oFciâis- de acordo com as Portâriês do MÍfliíério dâ

AgrÍcultura, DIPOÀ n.30.4 de 2ZJU|96 e n.115 de 740 9a. ds ResolúÇão dâ

A.VMSA n.105 de 19/05/99 prazo dê vâlidôde contados a parir da dâta de sua

UN

r0

t2

t:.r

L4

r6

, Íó0% ÍÍafural, sem aditivos ou @nservantes.
prodúo deve ser roful€do de acoldo com o ceaêal
o. Â.s segulfite€ in[ormscoss d€verao Éer impres6€!
eflle na embalagem em que o proúJto osta
PJ do hbricâhte, marca do produto.ondereco,

quanddade. cooposicao, dala de fsbricacao, prazo/dafa de validadê'

Norma(s) vigente(§) e registros n06 orgoos oompetentes Na data da ent6gã,
o Vazo ée validade tr'd.cado psrá o pÍoduüo. rtâo devêrá teÍ sido ultrapas'ado
na sua metade. tomando-sê como reÍerênciê, a data dê FêbÍicacao ou lote

impÍesso na embalagem, Coríorne â(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oêô)

sl0001-'á

R:t ?2,598,40

\lç

_LEtI.rlLHA, pecprg de 500s o tsodyle Cevgíá e§1sr cn born eg(âde de
consêrvação, isento de procêssos de fermentação, moÍo, odor êsbânho ê

substâncias nocivss à s€úde. 20 posst k regiúo no Miniíéíio dâ Agrlcuftlrre.
O plodúo devêíá ser da sat_8 coírente. Carâclertsüca6 sensorials
(or9"nolépticas): a6peclo de gráos: coí, odoÍ e sábor próprio6. Emba}sgrm
à"r. s., ii.pa, resHonte e êísr intacG, em bom eâtado de conseÍvEgáo e

AÇUCAR, OEMÉRÀRÂ. embahgem dê í Kg, não deee apíesêntar 6ujidade.

umidade, bolor. Prazo de !"fldãde no mínimo 6 meses a oonhr da data de

hi ;êne. Prâzo de Íabnca o: máxlíno 30 dias

ROPt(-^1.

í00,6 §I\i'J
,\\\J,lí,\" N'-

énUe a

ACUCAR, crishal, coríendo o Ílinimo de 99,3% dê eãcárose, apareÍl cla

homogenes. Iivre de suijdád€s, perrsitoÊ e latves, cor brsnca, Prazo de
KG

validade contados á PsriiÍ da data de sua entrega, contados a parhr da dala

de sua enie

VÀLOR rOrÀL

PÍt)FÍ,srl \rl,Ji p{,. (Ú d,âs Ê t\ccurÍo do contmlo ,ror lorrnc ei,rrl

Vâlor Glcbal R$ 140.199,00 Cento e Quarenta e §els Mil Quatmcentos e Noventa e No\€ Reals

São Francisco Co Conde. i 2 de Agosto de 2020

01.85

u
^c.!.t\,,

,J

.ç j )i lÉw

àNi.
af,C

-?j.l,-':''
t ci.L:.

R$ 8,90 RS 11,427.60Agropecu
aria

1?U

128r'. RS 17.60KG Se6ra

CARNE, de fraDgo, lile de pêito. sem osso ê sem
âcondiciônado em bandeias de FVC coríendo Íkg. A enregâ O prodúo
devera estaí em conÍormidade prszo dê velidsde contados á pani da d8tâ de

com â§ norÍnÊs êr'ou le§islâoáo ügentê d6 AiM6êJMS.gla entrêEa

pele congelsdo,

38,1 R3 7.00 RS 2.688.00IJN Borge
ÂZEITE de oliva,loo% puro, €xlrE virgem. 6eíÍ! colesLeÍol- Embalsgem de

vidro com 2OO mt, com dados de ideríifcaÇão do píodsto. mEÍcE do

íâbíiaante. dstâ dê fabric!Éo, prazo de validade e de acoÍdo com as Normag
e,gU Íe9olo s enteÊ dâ AnvildMs

II

1284 RS 1.00 R3 5.t36.00UN Jasminê

2568 RS 420 RS 10.785.60Robinsoo
Cru6oé

SAROINHA, Pescado em consefla: prepara(hs com pescado t'es.o. llmpo.

desvisc€rádo: spÍesenlação' rhteirâ com espinhô, sem cãbeça; conE€ívâdo

em óleo comeslÍvel: com aspeclo cor chêlro ê s6boí prÓprio; isenlo cÍe

fenuoem e dârlfcaçào nas embÂ169ens sujldâdes,PalâsltoE e lBrvaq vandade

min2il meses. Fabíic.max.Godias da lata com !25 Oramás; e §Jss condições
o estar de scordo com a NTÀ-l0 (de!íeto 121d6, de 204011!

LT

deverã

12t/, R5 8.00 R$ 10.272.00UN Ktualdo

n1 R$ 1eo RS l.§12,80UN
Arco

R5 3.555,00RS 3900

RJ140-499.00

(lN,DJ.1D.60l .8311,'000 I 26

Ll âtrâ t'lÂi1a Dos sant,,\

lp
L( f 4

lgr* . ca;J
.i
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MURAMA MAR IA DOS SANTOS -MECNPI:4(}601.858/000I-26.tnr.Est.3duáI:01L669-67+ME. RuáRáncáRIEs/n,ClnrroSàoFi€ncÍscoDoCoíd€_BÂ
.CEP;43.e00,00 En,n.arnrâzárnt?.onrerlêhormrjlçan6 Têi: a7 r)991 og.tilir'iíziiiiaz
À
PREFEITURÁ MTINICIPAI DE SÃO F'RÁNCISCO DO COHDE
COPEL - ComÀsão Permanente de Licitaçâo
Áo Sro: - Pregociro

PPROPOSTA DE PREÇO REFORMUIADA

LOTE I
Iten

s
EspeclflcaÇõ€ 6

LEIrE EM pó zERo LAcTosE, compo6to láctêo lnúaôbneo zeío lacfoEe,foífiícádo oom feno-zin€! ê vihmlna6 Â C, E e D, -Embahg; ha com

CAFE, totrado e môido. Emb alegem
qíialldade, com selo de purea da Associ
AglC- O produto devê16 ter reolsüo n
Poít8ria 451tr7 do M iniíeÍio d6 Sôude p
d6í, de sua e ntro
ARROZ RIL - c€ractBrÍstices técnicas clâssê: ngo, no. tipointegal O produto não dêve aorêsê

o finêt dÍeiéüca inaoequaáb 30 ,05'121,50 (eftpapamentc)4
ptepatãçá

fttár mofo. substânc.laB hocfuâs,
Ks4

EmbáJageml davê estar inlrcts. ácoMcJo nadd em pacate3 de 1 kg. empúedleno, ttan6p€rente, atórico. prâzo dê 0dadÊ mfnlmo Í2 mesês acoolaí arfr d€ dats de éflb E UN

a ó S!JÉ

MAssA ALtMErríctA TNTEG RÁl- tlpo sec€ p6ÍB mEc€non€da, formetoPARAFUSO, côr âmarronza d€. obtidô pelo amâss€môolo sêmola dê rigoduÍum e farêlo de Eigo . isenla de corÊntes artifiai6i3, s ujidades. pamsllas,admitindo umtdade máxirna l3%. acondÍclonade em saclplásdc!tr8nspaÍEnte, âtóxico. com validode mlniÍBa de 10 meses a partÍ d€ dat8 deêokêga, e suas côndiçõÊs deveíáo estAr de acordo ê Conforme s(s) Norma (s)e/ou ResoÍúcao(oes) vrgôDte(s) da Anüsá /Ms.EmbálEgem: pacole Êorn 500ma6
MACÂR O, üpo ospÀ guete, a ba3. de Fannha de trigo ccm ovcsl glúem e

UN

âditivos, EJnbâlágem com 5009 com dados dê identiflca ção do produto, marcâdo íabÍlcaote, prâzo de válldadê, peso liquldo. dê ecordo com âs NoÍmas/ e oUResoluç6eE ügêntes

2

a vâcuo d6 25O gs, de pÍlmeira
acao BrEsllelrE da lndusfia do CaÍê -
o Minlíêrio de Saude ê atend6r a
ÍEzo de valid6de cônhdos , faíir da

J

6
FEUÁO, coiiiuni lipo í. Efibajagem cGn OÍ kg.
mEíEe do Íabricantê- prgzo do valldadê, peso
Nornas e/ou Resolttcoes ügentes da Aoúsa./MS

ccm idêfltícodq'o do píodutc.
Jiquldo, dê ocordo coft as

. paazo de vàlid6ds cootados

RS E,00 P.S 3.072,00

L

3

UF
MÀRCí

QUN

T

YALOR

UN
VALOR TOTÂI

u
lÍinho 384 RS 18,00 R$ 6.9Í?,00

Pó
rc0

ELETT me tlco m f0íI0 s,dNJoIrIt6grá vlt mlnâ c TJ nbalE gm hbd
con têrdo od úÍo.g[6 a del'tdaPro do roddo coP íEd so daIp?Ülld É s{.1de a r â arcam óo fãkic8eg te êd v-âf/dsp dê oÍrta dos E rUrp

dda alÂ ed aS'u nlÍe e uido u
ltanbé 900 R$ 17,00 RS í 5.300,00

UN

Caboêlo 128/ RS 5,90 R$ 2575.60

Uôano 1.152 R§ 7,OO RS 8.084.00

ABÂ02, PEtb Ido lipI Enbs 9mhs dç0 I,ndo çpm dkg úe 99 deentiH nca do0 lo amp duto, dorE{t hbricante ddata hbrlc'á o Ceft!20É p
tidade Iê€o uido deP 0q acord mco 3 Noíma elo3 u R a daêsoluçóêAnvis sM fazo de iJ êd onhdc §o a artir ad data suade en UN

Càln€§ J.800 R$ 4É0 R$ 8.100.00

UN

VaÍs M& 1.EOo RS 9,50 RS í7.100,00

Pet,ran 1800 Rg 3.50 R$ 6.300,00

tdátâ de sua êúe
ds Aív;s€/MS p{ezo de vs Ildadê conledos e lBrtír de

UN

f0
t

,,)

I

I



L1i

Ãrmazém
Tnoprcal

n\
.!)

UR/IMA Iú{Ur{ DOS SANToS -ME
CN Pl : 40.601.858/0001'26' Irs.Estadui I :011-669.67+M E. Ruã RánE RItá s/n,c.nEro§o Pr.ncisco DoCoídê- BA
,CEP:+3.900.00 Erarl:l]aurr4BulçallQ.hs lLçEo Tê1:(7I) 99 ro}ls 18/ 873e9388

CÂRNÉ, bovina .molda , congelsdá, sem osso, Embâ,agem no rnfrimo 5OOgr,
colÚendo idontllcâçáo do prodó, mÉroá do Íâbrlcante, prszo de vÉl'lddde.
marcós e carimbor onciah. de dcordo com 6s Portariês do Mlníst&io da
Agdcullurô, DIPOA n.3O1 de 22lMl96 e n.l15 de 2J0 98, dâ Resolução dâ
ATMSA n.l05 de t9l05m prazo de validadê oontados 6 partk da data de 6uÉ
entrega

UN Agrop€cu
adÊ

12E4 R5 8,90 RS í1.,t?7,60

r0

ICARNE, de frargo. file de peito. sem osso e s€m pele congelsdo,
Econdlclonado em bendejãs de P\ê coríendo 1kg. A ênüegâ. O prodúo
deveÍâ e6lar em cohlormidEde prazo dê validsdo cohtados a psrBr da detê de
gra êntrê96 com Âs normÊs êlou legíshoâo ülerÉe dô A|.M6Á.íM8-

KG SeaI, 128r'- RS í 7,60 Rt 22.598,40

II
ÁZEITE, da ollvs,íoo% puo,6xtá virgêín,6€m colesteíol. EmbslBg€m dê
vldro com 200 ÍÍü. com dádos de idêr,tifqaÉo do pÍoduto, mãÍcÊ do
Íabrlcante, data de labÍicáçáo, pràzo de validade e de acordo com ss Normas
e/gu resoluçõe9 yjgenlgs da Aaüsa/tríS.

UN Borge 384 RS 7,00 R$ 2.688.00

ÀVElâ, em lloêos fnos, ,00% natural, sem ad-(ivos ou conseÍvErÍtEa.
Embalagem com 500 g O prodúo deve s€r rofulEdo dê acoÍdô com o êereal
dê odgêm ê I cláÉsmcacá o. Aá s€€úlfits6 informecoêB dêverao sea impress€a
pelo fabricânte, dketamenfe nÉ êmbalagem em que o píoduto ôsta
6coMlcionádo: nomeJCNPJ do ÍEbÍicarÍt€, marca do produto, ond€reco,
quantidade. compoglcao. data de hbdc€câo, prazoldata de validade,
Norma(§) úgentê(s) e rêghtos no6 orgaos oompêteítes. Ns data ds enü-69a,
o prâzo de !.âlídEdê ind,cado pars o píodulo, ndo deyera tea sido ult-apassado
na sua metâdê, tomãndo-se como referohci€. a datâ ds hbÍÍcacao ou lotq
impr"s6o nE emb8lEgem. Cô orme a(s) Noím8(s) ê,/ou Resolucao(oes)
yjse.qleb) d,a Aayl§ar,lg.

t2 UN Jâsmin6 128l RS 1,00 R:3 5. í 38.00

l:r

ISARDINHA, Pescado êm oonseMa: preparados com pesr"do fêsco, tlmpo,
c,eÊvi6cerado; apresêntEÉo: lnteka com esplnhe, sem cãbeçã; conservâdo
en ólêo comestível: com aspoclo mr chêko e 6Ébôí pÍóprio: lsenlo dê
fenugem e dEnincação nss embâlâgeôs 6ulldEdes.paráâllog e IBrv6q vs0d€dê
minr,í mêses, faMc.msx.60diÊs ds Iâ[a coÍn 125 gramas; s surs condlções
deveÉo ostEr dê acordo com a NIA-í 0 (d6cíeta '12486, de 20/10r8

LT 2568
Roblnron
Cruooé

R5 420 RS 10.7E5,60

!EÀIIrLHA, pecoÍe dç tPgS. O ú9dut9 d?yeré ç§t6r êm ,b9rn 9*âd9 de
@nsêryâção, iseoto aÍ6 proaêssos dê fêrmenlaÉo. molo, odoÍ êEtranho e
substàncles nocivss à Esúde.20 possdr regl6tro no Mlnlgtérlo da AgÍlcuÍrura.
O prodúo dêverá ser da sêiia coírente. Caracterlsícâe sensorÍalg
(o.gBnolépücas): Especto de 91608: çoí, odor e Babor púpÍ1o6. Embal8gem
deve sêr llmpa, reslsáente e edâr ht8c.ta, ôm bom esÍado de conÊ€ryêqâo e
higiêr€. Prazo dê íãbíicE{áo: má}.iroo 30 diâs

UN Xlcaldo RS 6,00 R$ 10272,00

Arto x1 Rlt 130 R6 1'6í 2,86
AÇUCAR, DEMERÀRÂ. embahgem de í lg, rão deye ap{Êsenhr sujiúde,
umÍdade. bolor, Prazo de vaídade no mÍnlmo 6 mesea â contar da data de

ACUCAR. criElal, cofitendo o Íninimo ds 99,3% dô !€caross, apErencla
homo6ener. l'rvre de Buildads6. perEsios e larvâs. cor branca, PÍâzo de
validadê contEdos â psrtlr dE dat6 de suâ entegê , conlêdos a partir ds date

UN
a

KG

de suâ enEe ê

900 R§ 3.95 RS 3.555,00

RS l 4 0.499.00

t4

t6

VALOR TO'IAL

I«T.ste !àliJa lxr 60 üas e.iccuçlodo conttlo c.<xrlorme eiital

Valor Clobai R$ 140,499.00 Cento e Quarenta e Sels Mil Quatrocentos e Noventa e NoYe Reats

São Francisco do Conde. 12 de Agosto de 2020
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

ÉoRTABTA (N. 28/2020)

PoÍtârlâS€OEsE N! O2EI2C2Ode11dêSetembro dê 2020

admlnlstÍãção;

CONSIOERANDO que orBãor Públicos dêvem mentcr

contratos celebrãdos pelà Entidadei

vinculado à UnldaÉle Oíçamrotárla 31'32

É5ÍAOO DA BAHIA

;#il;;;r*rcrPAL oE sÃo FRANcrsco Do coNDE

;i;;;;;; ;;,,'.rPAL ot DEsENvoLvrMÉNÍo socraL E tsPoRÍEs

Detl8nar servlclores pôrâ êx€ícer a íunSào de GcÍtoÍ Ítulaí

ceslJr SuOstituto ao cont'ato âbalro rêlecionadoi

CNPJ

I

O SecÍetarlo MÚntalpal de Oerenvolvlmentg So<ial e EsPoíte5 do municlPlodê sáô FÍancisco Glo Conde' oo estado da

8âhle, no úso de suÂ Go-ottontt" o'" tn" fii ãfe'lao peto ottteto n' 2299' de 12 de Àbíll de 2o1a e:

CoNSIDERANOo qu€ cabê à PreÍeltuÉ' nos tcÍmos do dispoío no 
_aíil8o 

5E inciloe rll e enigo 67 da Lel ne íe

8.566/93: Acompanha' ê íiscarrzôí "";;;; 
oo' 'onit"to' 

Gel€bíados ãtràvés dê uín ropres€ntânte da

fisral lormalmênte dcalgnado durônte toda a vigêncla dot

RE5OLVÊ,

Art. 1! - DcilgnaÍ 03 servidorês ' ELBERT MARQUES DOS sANTOs' mâÚicula ^e 
?o 812 como Gcalor Tltulâí e

E\/ERÂLDO LOIOtA oE rUetO' ma*i<'''la zo O"i tÀ" ootto"'o"ituto do contÍato abalxo de5crlto' cuio vàloí est€Ja

Nr
t

I

ol
I

CREOOR
OBIETO

IJRANIA MÂRIA OOS 
'ÀNÍOs

OÊCENlo 6ONçALVES VIÂNA LÍI,A

ênto dE àllf,.nto! Para
pa.sâdoi à aPÂE-atsoci'ÇIo

ê AmiPos tlDs ErPtc
m.nto de EPI't Pãr

li$ronàlt dc5 uni'lodÊr 096l2OZO

or viá.úl.dot a 5ÉoE5L

revotaalas a5 disPosiçôes em coÓlráíio'

094l20 40.501.658/0o01'26

31,a11,095/O0Ot'60

,ol

io,
_ óePnrtdê

Art.2e - Esta Portariâ enlÍê em vigor n' dâtâ da tuâ PublicaÉo'

SSo Francisco do condc'gÀ'l1 deselembÍo de2020

aLorsro o A DE SOUZA

Secretário Municipal de Des nvolvimento Soclal e EsPortes

.- 
"i 

rúu^a MUNIcIPAL DE sao FRANCtsco oo coN

) Â

eça. da tndePenaencia - s/í - São F ranclsco dê conde _
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DIARIO OFICIAL DA TINIÃO
Rrbticado em: 3O,/O4 /2O2o I Ediç:aoi aZ lseçáor I I Página: U

órgão: MInlstêrlo da cldadanla-/cablnâto do Mlnlsto

PORTARI,A NO 369, DE 29 DE ABRIL DE 2O2O

Dispõe aceÍca do atendimênto do Câdastro Unico para

Progràmas Sociais do Govemo Federal - Cadastro Único,

disposto pelo Decreto n' 6.135, de 26 de junho de 2OOZ no
Distrito Federat ê nos municípios que estejam em estado dê
calamidade pública ou em situaÉo de emergência
reconhecidos pelos governos estaduaL municÍpaL do Distrito
Fedêral ou FederaL, inctusive a Emergêncla de Saúdê Pública de
lmportância InternacionaI declârada peta Organlzação Mundiat
da Saúde, em 30 de janeiro de 2O2O, em decorrêncla da
lnfecção Humana pe[o novo coronavírus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIÁ" no uso das atribuições que the conferem os inclsos I e
ll do parágrafo único do art. 87 da Constituição, o inciso lll do arl 72 c/c o aÍL 28, o art. 3O-A, e o art. 3O-C

da Lêi no 8,742, de 7 de dezembro de 1993. têndo êm vista o disposto na Lêi n'13.979, de 6 de fevereiro de
2020, e no Decreto no 10.282, de 20 de março de 2020. e

Considêrando quê a Organização Mundiât da Saúde declêrou, em 30 de janeiro de 2O20. que o
surto do novo coronavírus (Covid-1g) constitul uma Emergência em Saúde Púbtica de lmportância
lnternacionaL

Considerando o Dêcreto Legislâtivo no 6, dê 2O2O, que reconhecê, para os fins do art. 65 da Lêl

Complementar n" 1O1, de 4 de maio de 20OO, a ocorrência do estado dê câlâmidade pública, nos têrmos

da soticitação do Presidente da República êncaminhada por meio da Mensâgem n' 93, de 18 de março de
20?o,

Considerando a Medida Provisória no 953, de 15 de abrit de 2O2O, que abre crédito
êxtraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 2.55O.OOO.OOO,OO, parà o fim que

especifica.

Considerando o papet do Sistema Único de Assistência sociat -SUAS no contexto da

Emergência em Saúde Púb[ica, de proteção da população em situaÉo de vutnerabiLidade e risco social e

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

disseminação do Covid-19;

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria n'188, de 3 de

fevêreiro de 2020. Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional, em decorrência de infecção

humana pe[o covid-19;

Considerando a Portaria MS no 454, de 20 de marÇo de 2O2O, que dectara, em todo o território

nacionat, o estado de transmissão comunitária do Covid-19:

Considerando a Portâria MC no 337 dê 24 de março de 2O2O, quê dispõe acêrca de medidas
para o ênfrentamento da êmergência de saúde públ.ica dê importáncia internacionaL decorrente d{
coronavírus. COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Sociat. 1

Considerando a Portaria n" 2,601, de 6 de novembro de 2018, dispóe sobre a utiÚzação de

recursos transferidos fundo a fundo peto Ministério do Desenvotvimento Social - MDS parâ o incremento

temporário e a esuuturação da redê no àmbito do SUAS.

Consideràndo que a Portaria no 90, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do

DesênvoLvimento Sociat - MDS, estabelece os parâmetros e procedimentos rêlativos ao connanclamento

fêdêÍa[ para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Catamldades Púbticas e Emêrgênclas, e â

+
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S 20 Para calcutar as metas fisicas dos municípios, do Distrito FedêraL e dos êstados etegíveis,

nos termos do inciso ll do caput. serão somados o quantitativo de vagas em unidades de acothimento,
gúbLicas e privadas, para pessoas idosas e para pessoas com deficiênciâ registrados no CâdSUAS dê abril
de 2O2o e de Pessoas atendidas em centro-Dia (ou serviÇo êquivalentê) regístrados no censo do Sistêma
Único de Assistência Sociat - Censo SUAS 2019.

Art. 40 O repasse de rêcursos rêferente à estruturação da rêde dar-se-á diretamente do Fundo
Nacional de Assistência Sociat - FNAS aos fundos de assistência sociaL dos estados. municípios e do
Distrito FederàL no êxercício dê 2O2O. em duas parcelas, cada uma refêrênte a 3 (três) meses da demanda
aferida nos têrmos do art. 3o, obsêrvada a disponibilidade orçamentária e financêira.

§1o O cátculo dos valores a serem transferidos nos termos do caput pâra a estruturação da rede
quanto a aquisiÉo dê:

| - EPI observará o valor de referência de R$ 175,OO (cento e setenta e cinco reais) mensal por
trabathadoI multiplicado pelo quantitativo de trabalhadores a serem contemplados: e

ll - atimentos observará o valor de referência de R$ 115,00 (cento e qulnze reais) mensaL por
pessoa. muttiplicado peto quantitativo de pessoas a serem contemptâdas,

§2o A segunda parcelâ referente ao lnciso I do S1o estará condlcionada à reaL necessidade de
uso de EPl, de acordo com as recomendaÇões do Ministério da Saúde - MS, conforme ato compLemêntar
da SNAS,

Art. 50 Farão jus ao recurso emergenciaL de que trata esta portaria, dêsünado ao
cofinanciamento federal das ações socioassistenciais os estados, municípios e Distrito Fêderat que
possuam pessoas que:

| - necêssitêm ser alojadas ou remanejadas do seu atual LocaL de acothimento, conÍorme
orientação do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento social.; ou

ll - se êncontrem êm situação de rua, desabrigados, desatojados ou em situação de imigraçáo,

S 1o Para fins de aferição do critério prevÍsto no caput. os municípios ê o Distrito Fêdêrat
elegíveis observaráo o somatório da:

| - metade da quantidade. arrêdondadas para clma, de pessoas em situãção de rua cadastradas
no Cadastro Único de Programas Soclais do Governo Fedêral. - Cadastro Único, com registro ativo êm
março de 2O2O;

ll - quantidade de vagas em serviços de acothimento cadastrados no CadSUAS, com registro
ativo em março de 2O2Ot e

lll - quantidade de imigrantês interiorizados entrê abril dê 2018 a dezembro de 2019, conforme
regisúo 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 Cadastro Único. com registro âtivo em
março de 2020. .O

,/
S 3o Limita-se o cofinanciamento ao máximo de 5 (cinco) miI pessoas por ente elegÍvel

S 4' O tímite estabetecido no parágrafo antêrior poderá ser amptiado. respeitando-se a
disPonibiLidade orçamentáÍia e financeira, bem como a capacidade de acothimento municipaL durante a
situaÉo de Emergência em Saúde Púbüca de lmportância NacionaI em decorrência do COVID-19.

Art. 60 Os entes com saldo em conta do Serviço de Proteção em Situações de Catamidadês
Públicâs e Emergências quando da pubticação desta Portaria poderão reprogramar os valores para as
despesas com enfrentamento à ESPIN decorrente do covid-lg. exceto os repasses realDados com
fundamento nas Portarias MDS no 42O, de 18 de d ezembro de?Oü, e no 558, de 28 de dêzêmbro de 2O1Z

Art. 70 O cofinanciamento de ações socioassistênciais visando ao enfrentamento da situaçáo de
emergência em decorrência do Covid-1g tem como finaUdade promovêr orientação, apoio. atendimento ê
protêção às famí[as ê indivíduos em situação de vulnerabil.idade ê risco social. afetados, de formâ a

f
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úArt. 11. os recursos destinados ao coínanciamento fedêral das açõês socioassistênciais sêráo
repassados no exercício de ?O2O dirêtamente do FNAS aos fundos de assistência sociâl dos estados,

rnunicípios e do Distrito FederaL em duas parcetâs, cada uma referente a 3 (três) meses de atendÍmênto,
observada a disponibiLidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. O éLculo dos valores a serem transferidos na forma do caput obsevará o valor
de referência de R$ 4OO,OO (quatrocêntos reais) mensal por pêssoa, prêvisto no § 20 do arL 60 da Portaria

MDS no 9O, de 2013, muLtipticado peto quantitativo de indivÍduos a serem atendidos.

Art. 12. os recursos repassados aos estados. Distrito Federal e municípios, a títuto de
cofinanciamento federal emêrgencial licam sujeitos às normas lêgais e regulamentares que regem a
exêcução orçamentária e financeira do FNAS, inclusive quanto à disponibitidade orçamentária ê financeira
e prêstaçáo de contas,

Parágrafo único. O Ministério da Cldadania podeÉ, a qualquer tempo, requisitar informaÇões
rêferêntes à apucação do recurso extraordinário de que trata êsta portaria, para fins de anátise ê
acompanhamento de sua boa e regular utiUzação.

Art. 13. Os recursos de que trata esta Portaria deverão onêrar o Programa de Trabatho 08.244.

5031.21CO - Enfrentamento da Emergência de Saúde PúbLica de lmportáncia lnternacional Decorrente do
CoronavÍrus e serão dêstinados ao atendlmento das necessldadês das famítias e lndiúduos quê êstão em
situaÇão de vu[nerabi[idade e risco.

Art.14. Os entês elegÍveis, na forma desta Portaria, farãoJus ao repasse emêrgencial de recursos
federais, dêsde que se compíometam, no prazo estabelêcido:

| - às regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso, disponibilizado pelo Ministério da
Cidadania em seu sítiô institucional na internet
https:,/apLicâcoes,mds.gov.brlsnas,/termoacêite,/emergencia-covid_19lindex.php i e

ll - a prestar contas na forma da Portaria MDS no 113, de 10 de dezembro de 2015, e demais
procedimentos disciptinados em ato especílico. conjunto, da Secrêtaria Nacional de Assistência Socia[ ê da
Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências.

§ 1o Os gestores deverão encaminhar o Termo de Aceite ê Compromisso à ciência dos
respectivos conselhos de assistência social

§ 2' Especificamente quanto às ações socioassistenciais. o ente também deverá apresentar
plâno de aÇão em sistema informatizado específico.

Art. 15. Os respectivos Consethos de Assistência Social dêvêrão apreciar acompanhar ê fiscalizar
a imptementêção das aÇões, os resuttados e a prestação de contas dos recursos repassados na forma
desta Portaria,

Art, 16. A secretaria Especiat de Desenvolvimênto SociaL por meio da Secretaria Nacional de
Assistência SociaL expedirá normativas e orientaçóes comptementares à matérla disclpLlnada,
espêcialrnente quanto:

| - ao Termo de Aceite e Compromisso:

ll - ao Plano de Açáo: ou

lll - aos procedimentos de prestação de contas,

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

t
$f

Este conteúdo não subsütulo pubucâdo nâ veEão certificâdê
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CENS ó suls 2019 centro DIA e Similares
nüvl

ResPonPável Pelo Preenc himento

41,1 'Nome:
Marcia Dantas de Andrade

41.2 - CPFI

031.928.935-40

41.3 - Data:
22lL0l2ol9

41.4 - Cargo/Funçáol

41.5 - Telefonel
(71) 988533s17

41.6 - E'mail
dantasmdn@hotmail.com

42.1 - Nome:
Tatiana Maria dos Sa ntos

42.2 - CPFI
992.128,465-72

42.3 - Data:
22170120L9

[ ] Outros

42.5 - Telefonel
(71)981363669

42.6 - E'mail:
tyloi@hotmail'com

I Coordenador(a) da Unidade

irécnica(o) de NÍvel Superior da Unidade

I Outros

42.4 - Cargo/Funçáo:
i-t's..r.,aÍuio) Municipal/Estadual de Assistência Social ou congênere

[ ] Direto(a)/cooro.n.oorfuíiÃlrp..ra".l pela área de proteção social especial no município ou

eStadO' . -4,-:- ê^^:^r ^,, -^^aÂnara
[.]Técnica(o) da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Assistência Social ou congênert

In

tp

Data de cneç do doculoenlor 14/tl2OrS rS,S0'O 0 châve de valldação

üsilanciasoclsl@cidadôda'gov br

ciISO SulS ' t r.p,lt "*',. 
mds gov br/sagvcensosu3s

962e771a7e76ada4 5c61b4076c33b609
18
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares '

Codigo ibge: 292920

Id protecao especial: 2929203502399

ldentificaçáo

0.1 - Nome que identifica a unidade:

CENTRO-DlA E SlMll-./qRES

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

Rua

0.3 - Endêreço:
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) 36s137s0

O.L4 - Data de lmplantação desta Unidade:

271t011995

DaLa ds crtação do docüneÀLo rl/trr2olg rl 56:00 cbavo ds

;o aEcias;id@cidâdaÂja, gov'br

cÉuso suls - uttpltr**.rôds gov'br/sE gvctnsosuas

valtdaçáo: 962e77 7a1o76ada45c6 1b40?6c33b609
1



CENSO SUAS 201I Centro DIA e Similares

€estão de Pessoas

tradicionais etc.)

lViolências e violações de direitos

lTrabalho lnfantil

I CrianÇa e adolescente

lJuventude
I Envelhecimento

i iii,ãr, s..i.educativo/Medida Socioeducativa/SINASÉ

I Migração

I Mundo do trabalho

xl Outros^i 
n,ão pi"po"ionou/facilitou a participação das(os) profissionais

37,99 - Outros, EsPecifiquel
Educação inclusiva e crise convulsiva

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

Sim

Não

/xu

37.NosúItimos12meses,aUnidadeproporcionououfacilitouaparticipaçáodas(os)
suas/seus profissionais em capacitaçáo sobre os seguintes temas?

lDeficiência
lGênero
l Pooulacão em situação de rua

i ;õ;i;iã; icer, orilntaçao sexual e identidade de sênero

I Alcool e outras drogas

I Diversidade étnico-racial (questão racial' comunidades indígenas' povos e comunidades

If

38
tl
t.l

39
tl
t.l
tl
t1

- O(a) coordenador(a) desta Unidade:

exercl exclusivamente a função de coordenador(a) . .

u.rrrf. ,i frnções de coordânador(a) e de técnico(a) nesta Unidade

;;;;;i; ãs tuniõ.t de coordenador(a) com outra atividade

não há coordenado(a) nesta Unidade

L

40.1 - RH
RG

RG RG

ÚF

DÀNIÀS DE
E

15,'0Vl9E8 0319289 995011044

1472!4003

sst BÀ

21!30

21!30

I

tz10A96t 82331572

02085115r0,í0/t98,1

l96t 10.{8500

1237t12458l3/05i1950

999?5362,'1916

969996910

tlà20

321726151

D€ 31 ô,r0
t0102t2001

s55117305

o 31r40

11â20

o3/0320r0

10015,10125

0Ün1nov

DOS
r6/05/1959 â07636?8 325011

ffio -lr.*'.
sup6rÍor llo.,,àaoru

2l à30
0wz0r7

7U0511966 02630995550 293
03/032013

Dâta de criação do docu.Íoento: l4l112 ú9 13,56,00 chave

üúilaÍcià3ociâl@cidEdaniâ.gov br
cÉuso suns ' lnp'/lw*w Eds gov br/sagl/censo§uas

ae vslidaçãor 96-s717 Ã7e7 6add45cOtmOls*ll0Og
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F
oty2o-uâril@hoE Âllcor
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CENSO SUAS 2019 Centrp DIA e Similares'

Caracterização da unidade

1- Dados provenientes da gestáo estadual ou municÍpal:

MUNICIPAL

desse Centro Dia?

I I Sim, municipal ou do Distritc Federal

[ ] Sim, estadual

[ ] Sim, federal

lxl Não

g.Estaunidadereceberecursosfinanceirosdeoutraspolíticaspúblicasvisandoà

2 - lndique o PÚblico atêndido nesta Unidade:

[x] criança/Adolescentes com deficiência e com algum grau de dependência e suas famílias

irj eorttó, com deficiência e com algum grau de dependência e suas famílias

[ ] ldosos com deficiência e suas famÍlias

i j iooro, com algum grau de dependência (sem deficiência) e suas famílias

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 Unidadel

[ ]Governamental
i. j tlão-Gor.rn. mental/Organizaçáo da Sociedade Civil

5 - Em caso de Entidade Náo Governamental/organizaçáo da sociedade civil, indique o

CNP,l

00.93 r.760/0001-12

6.Estaentidadefazpartedealgumaredeifederaçáonacional,estadualouregionalde
entidades de defesa e apoio às fessoas com deficiência e suas famílias?

[.]Sim
[]Não

- Caso sim, informe a prÍncipal rede/federação de que faz parte:

I Federação Nacional, Estadual e/ou Regional de APAES

j r.à"r.iao de Nacional, Estadual e/ou Regional de Associaçôes Pestalozzi

j f.Juraiao Brasileira, Esradual ou Regionãl das tnsrituições de Excepcionais (FEBIEX)

I Associação Brasileira de Autismo

i federação Nacional de Pais e Amigos dos Surdos

I Organização Nacional dos Cegos

] oróanizaiao Nacional de Deficiência Física (0NEDEF)

I Sociedade São Vicente de Paula

lOutras

g - A entidade recebe recursos financeiros da Assistência social visando à manutençáo

7

visilaDciasocial@cidadaÀia gov br
cãxso sues - lttp,l,"**r* Eds.gov br/sãsvcensosuâs

gAZeTll ateT 6aAaE5c61M076c43b609m nutê cao essê Cent Dia?
Data aê cliação do docunorto 14/11201913,56:00 chÀve de Elidação
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares

'Articulação

36. 1 - Unidades de acolhimento
Possui localizaçáo (endereç0, telefone' etc)

nã..o. rtráiiás(os) encaminhadas(os) por este centro-Diâ

incaminha usuárias(os) pard este centro-Dia

AcomPanha os encaminhamentos

Realiza reuniões Periódicas

Troca lnformações
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve atividades em parceria

Não tem nenhuma a rticulação

i.riçá o, instituição não existente no Município ou no DF
x

36.2 - CRAS

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

Recebe us uá rias(os) enca minhadas(os) Por estê Centro-Dia

q\

x
x
X

x

Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

Acompanha os encaminhamentos

Reatiza reuniôes Periódicas
Troca lnformaçóes
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve atividades em parceria

Náo tem nenhuma articulaçâo

i.rú o, instituição não existente no MunicÍpio ou no DF

DaLa de úiação do docu.eeÉlo, 14/1 12019 13:56:00 chav6

Possui localização (endereç0, telefone, etc)

náiuúu rtuariás(os) encaminhadas(os) por este centro-Dia

Encaminha usuárias(os) para este Centro'Dia

Acompanha os encaminhamentos

Realiza reuniôes Periódicas
Troca lnformaçóes
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve atividades em parceria

Não tem nenhuma articulação

i.*iço o, instituição não existente no Município ou no DF

Y

x
x
x

36.3 - CREAS

4 - Serviço de saúde
Possui localização (endereç0, telefone, etc)

ne.eO" rsuariás(os) encam inhadas(os) por este Centro-Dia

Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

Acompanha os encaminhamentos

Realiza reuniões Periódicas
Troca lnformaçóes
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve ativid ades em parceria

Não tem nenhuma a rticu lação

ierviço ou instituição não existente no Município ou no DF

36.
Ix]
Ix]
lxl
Ix]
[]
Ix]
tl
I]
tl
tI

ü

,/
7-

4
,c

üoilâDciasocisl@cldsdÀ.Eiô gov br
cÉNso sues - t,tp'/l."** Eds gov br/ssgucen§Úuâ§

de vslldação: 962e7??Â1e76ada45c6 1M0?6ca3b609 74



saresimileTADtron1 eC0 I2ASUoS SENc

suas famíllas, informe sel

[]TodasaSVagassãopreenchidasporusuárias(os)encaminhadospeloscREAsdereferência
[ ] A maioria das vagas rao pr..r,.niau. por usuárias(os) encaminhados pelos CREAS de referência

[ ]A minoria das vagas e pr..n.núá por usuárias(os) encaminhados pelos GREAS de referência

[.]As vagas são preenchidasã. to''à independente' de forma que os encaminhamentos dos CREAS

àe referencia não são um critério de priorizaçáo

!,4 - Em relaçáo às vagas do Serv iço de PSE Para Pessoas com deficlência, ldosas(os) e

t5 - Esta Unidade oferece alimentação às(aos) usuárias(os)?

[x] Lanches/Café da manhã

lxl Almoço

[x] Lanche/ Café da Tarde

[ ]Jantar
[ ] Lanche/Café da Noite

[ ] Não oferta alimentação

16-Existeapoioparaodeslocamentodasfamílias/indivíduosparaasededessaUnldade?
[.] Sim, para todas(os) as(os) usuárias(os)

[ ]Sim, para algumas(ns) usuárias(os)

[ ]Náo

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)

O poder público fornece gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência e idosas

Daba ds

0 poder público fornece passagens (va le-transporte' etc'

O poder Público fornece transporte especializado para o deslocamento dos usuários

0utros

cnaçáo do documenm: tE/112019 13:56:00 chave
5

ü(Íi]a-ociâsocial@cidadalra gov br
cillso sues - tlnp,/rr^** Eds gov br/§6gi/cênsosuas
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saresimileIADtÍ0nCeI0 I2SUs AoSNEC 4ru
'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 deficlência

42

32.3 - Adolescentes de 15 a 17 anos' com deficiência

24

32,4 - Jovens ê adultas(os) (18 a 59 anos) com deficiência

96

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

0

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

n

32.7 - Total de pessoas atendidas no Seruiço no mês de agosto de 2019

2t4

33.1 - Deficiência física

7

33.2 - Deficiência visual
5

33.3 - Deficiência auditiva
0

33.4 - Deficiência intelectual
0

33,5 - Deficiência mental

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 dê Pessoas com Deficiência beneficiárlas do BPC

100

Dala dê cÍiaçáo do docuEe üo: l4ll1l20rg t:,56,00 clare

)I
0\

üoil6-Eciasoctal@cldadàDla gov lr
ciNso suLs ' t ttp,it'r*,,.Bds gov br/sagvcensosuâ§

devãIidação:962 6?77a1e764dâ45c6 iMo?6ca3b609
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UAS imilaresSTAD ene tro02 91 cSEN SoC

18.15 - Área de descanso Para a (o) usuária(o)

[ ] Sim

t.lNáo

19.
rec

1- Acesso principal adaptado com rampas e rota acessível desde a calçada até a

epçáo no interior da unldade
Sim, de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

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

Não possu i

19.2 . Rota acessível aos espaços da unidade (recepçáo, salas de atendimento e espaços

de uso coletivo)
I Sim, de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

isir, ,.t não estáo de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

I Não possui

19,3 - Rota acessível ao banheiro

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

i.iSir, ,ut não estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[ ] Não possu i

1g.4 - Banheiro adaptado para pêssoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida

I Sim, de acordo com a Norma da ABNT (NBR9050)

i Sir, rnut náo estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

I Não possui

20 . Além dos itens acima, há outras adaptações para assegurar a acessibilidade desta

x

unidade?
I Sim, suporte de profissional com conhecimento em LIBRAS

I Sim, suporte de material em Braille

] Sir, trport. para leitores de telas de computador para pessoas com deficiência visual

i Sir, orirut adaptações e tecnologias assistivas para deficiência física

j sir, outr., adaptações e tecnololias assistivas para deficiência intelectual e autismo

j iir, piro, .rpeciaii com relevos [ara sinalização voltados pessoa com deficiência visual

I Náo há outras adaPtações

21 . lndique os equipamentos e materials disponíveis, em perfeito funcionamento, para o

desenvolvimento dos Serviços desta unidade

[x] Telefone
Celular da unidade

lmpressora
Televisão (TV)

Equipamento de som

D\./D

Datashow
Veículo de uso exclusivo

Veículo de uso comPartilhado

Veículo adaptado para o transporte de cadeirantes

Acervo bibliográ6çe (Livros)

Brinquedos

üsilaociasocial@cidôda-ojô.gov-br
cit{SO SUAS .lttp,#^*'" mds gov br/sàg'censosr'râs

ve de validação 962e777a7e7 6ada45c61M076c33b609
x Materiais Pedaqógicos, cu lturais e esP o rtivos

Data de crtâ9áo ao documento; tll1Dotg t:,s6,oo cta
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