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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENGIA SOCIAL
SAO FRANCISGO CONDE

EXERC|CIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO NO í373
lte de Recursos: Transferência de Recursos do - FN

DATA:11112t2020

oRÇAMENTÁRlO

Credor: 939

(')Ígáo

Unidede:

Funcional:

ProjetdAtivdade.

Elemento:

URANIA TÂRI,A DOS SANTOS - TE

31 - SECRÉTARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMÊNTO SOCI/AL E E31.32 - FUNoo MUNtctpAL oEAsstsrÊNcrA soctAl
08 24-OOU . CHICO TRANSPARENTE
6-277 - AÇÓEs DE ENFRENIAMENTo EMERGÊNCÁ DE sAÚoE PÚBLICA DE IÀ

3.3.90.30.00.00 00.00 - Materiatde Consumo

Recursos: Banco
BB - í9.375-5 - S. FCO _ COVTD ALt (FTR 29)

Conta
64530 Valor

23.416,50

Recursos: Benco
BB - ,t9.375-5 - S. FCO _ COVTO ALt (FTR 29)

Conta
6,1530 Valor

23.4í6,50
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Filtros aolicãdos ao relâlório

l.'úmerodoprocesso: 0005400/2020

Número do pÍocesso:

SolicitaÉol

Número do documento:

Requerente:

Bêneficiário:

Endeíeço:

Complemenlo:

Loteamento:

Teleíone:

E-mail:

Locâl da protocolizaÉo

LocâlizaÉo atuâl:

Org. de c,esüno:

Prolocolado por:

SituaÉo:

Protêcolado em:

Súmula:

ObsorvaÉo

0005400/2020

í - PAGAMENTOS

úmoro único: XK4.93í.W9947

Númeío do protocolo: 49078

10980 . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENÍO SOCIAL E ESPORTE .

639s - uRÁNrA MARTA oos sANTos-MÊ.

CPF/CNPJ do íequerente

CPFlCNPJ do beneÍciário

Baino

Condomínio: Municipio:

Celular: Fâx.

Notiícádo por: E-mâil

O1O,OO1,OOO - SECREIARIA MUN,DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

O1O.OO1.OOO - SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVII\IENTO SOCIAL E ESPORTE

juciaÍa dos sanlos dantas Atualmente com:juciara dos santos dantas

Não analisado Em tíámitê; Não Procêdêncja: tntema prioíidade: Normal

3011112020 14:01 Previslo pâra. Concluído emi

soLlc[AÇÃo DE PAGAMENTo REFERENTE oo coNTRÂTo No 094/2020, DA EMpREsA uRÁNtA MARTA Dos sANTos -
ME, REFERENTE Ao FoRNEcTMENTo DE ALTMENToS PRToRTTARTAMENTE Rrcos EM pRorEíNA PARA sEREM
REPASSADOS A ASSOCTAÇÃO pAtS E AMTGOS OOS EXCEpCtONA|S APAE .

NOTA FISCAL : 413
VALOR R$:23.416,50.

SEC. ORIGEM. SEDESE

juciara dos sânlos danlas
(Prolocolado po.)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
(Rêquerente)

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: juciara.dentas / Relatório de Comprovante de Abenura de píocêssos

Hora 14:01:59



Firefox

Emissão de comprovantes

https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeApj 35.bb?tokensessao=fcO6a2

G3381408301583251
1411212020 08135:00

g
eye

SISBB - SISTE}íÀ DE INEORHÀCOES BÀNCO DO BRASTL
Lr/L2/2020 - ÀuToÀTElrDfuENro _ 08.35.02
4511204517 sEcuNDÀ Vr.A oool

COHPROVÀI{ÍE DE TRÀNSFERENCTÀ
COHPROIIÀNTE DE

rED - TRÀNSFERENCTÀ ELETRONTCÀ DTSPONIVEL
CLIENTE: SÀO FRÀNC I SCOCOVTDÀI, r
ÀGENCIÀ: {57 7 -2 CONTÀ: 19.3?5_5

FINÀLIDÀDE: 01 CREDITO EM CONTÀ
REMETENTE : SÀO E!ÀNC ISCOCOVIDÀI f
BÀNCO: 237 - BÀNCO BRADESCO S.À.
ÀGENCTÀ: 3563-? - SÀO FRÀNCISCO DO CONDECONTÀ: 30. O 62 -,1

EÀ\,ORECTDO: IIRÀNIÀ MÀRIÀ Dos sÀNTos wcENTEcPF/cNp.r: 4o . 601 .958/ooo1_26
VÀIOR: RS
DEBrro EM: tt/t2/2o2o 

23'416'50

DOCUMENTO: 121101
ÀUIENTICÀCÀO SISBB

TransaÉo êfetuada

F. E68. CBE. P58.35B. 8{?

com sucesso por: JA783897 MARTA DALVINA SANTOS COSTA DANTAS

I of I
14/1212020 08:36



ESTADO DA BAHIAt' FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

t

+.

Delal

N. da Ordem

Pârciâl

11t1i,2020

1$4

ORDEM DE PAGAMENTO
vrgéu J I

Unidader 31.32

Funcional: 08.241_OOO4

ProjelcrAtividade: 6.277

Elemenlo: 3.3.90.30.OO.OO.OOOO

Sub-Elemenro: 3 3.9O.3O .t2.OO.OO.OO.OO29

Fonle 0029

. SECREÍARIA MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENÍO SOCIAL E E. FUNOO MUNICIPAL DEASSISTÊNClA SOCIAL
- MÂrs soctAl
, AÇÔEs DE ENFRENTAMENTo EMERGÊNC|A DE sAÚoE PÚ8LIcA DE IMPoRTÂNcn INTERNAcIoN- Meteíiâl de Consumo
. GÊNERo ALIMENTÍcIo - oUTRoS
, Transíerência de Re\cursos do - FNÁS

Número do empênho
\álor do empenho :

Valor ânulado:
Totet(A)l

433

í40.499,00

0,00

140 499,00

93.666,00

23 416,50

0,00

117.082,50

23.416,50

Pâgamentos anteriores
Valor da ordem l

Total(B).
Seldo(A-B):

ãEtrts'#jffiiEEÊüH+ffifffl,$ft'fiifftiH"rffsiiftlâh1s,lffiãmslffi'í,,hHtiqF,üiâf;iii,#:+11flffi%v

Credor 939 URANTA üAR|A DOS SANTOS - tüE
Endereço R BATTSÍA ti,tAROUES, ji. FRENTE
C.N.PJ.: 40601-858/OOO1-26

EspecjlScaÉol

Fonle de recursos : vinculados

Fica autoíizâcÍo

Desconlos

Recursos

Cidade São Francisco do Con
lnscÍ. Est./tdent. ProÍ.1

UF: BA

23.4í6,50Tolal gerãt

Cheque,lDoclo

Total de descontos

Líquido a pagar:

0,00

23.416,50

23.416 50

o pagamento dê 23.4j6,50 (vinle e lrês mrt quatrocenlos e dezesseis reajs e cinquenla @nlavos)

Conla Benco

64530 88 - 19 375_5, S. FCO - COV|DALt (FTR 29)

O procêsso Íoi pago coníorÍnê âutorizâÉo.

Data 20

Mariâ Datvinâ Sânlos Costa Dantas
Diretora Financerâ



ffi ESTADO DA BAHIA
'FUtyJO MtlN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Data:

N. da OÍdem

Parcial

01t1?,2020

146.120

órgáo: 31

Unidade: 31.32

Funcional. 08.244.0004

Projeto/Atividade: 6.277

Elemento: 3.3.90.30 00 00.00 00

Sub-Elemento: 3.3.90.30. Í2.00.00.00.0029

Fonlei 0029

AUTORIZAçÃO DE PAGAMENTO

- SECRETARIA MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- MAIS SOCIAL

- AÇÔES DÉ ENFRENTAMENÍO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICADE IMPoRTANCA I

- Material de Consumo

. GÊNERo ALIMENTICIo - ouÍRos
- Transferência de Recursos do'FNAS

c1

roN

Número do empenho

Valor do empenho I

Valor anulado :

Total ( A)

433

140.499,00

0,00

140 499.00

93.666,00

23.416,50

0,00

Í17.082,50

23 416,50

Pagamenlos anteriores

Valor da ordem :

ValorAnulado:

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

Credor: 939 URANIAMARIA OOS SANÍOS. ME
Endereço. R BAÍISTAMARQUES, 11, FRENTE

C.N.PJ.: 40401458/0001-26
Cidade: Sáo FÍancisco do Con

lnscÍ Est./ldent.Proí.:
UF: BA

EspecificaÉo:

PELÂ DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEcIALIZADA PARA FoRNEcIMENIo oE ALIMENTos PRIoRITARIAMENTE RIcos
EM PROTEINA, PARA SEREM REPASSADOS AASSOCNÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ExEPcIoNAIS - APAE, PARA DIsTRIBUIcÃo ENTRE SEUS
USUARIOS DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELA PoRTARIA N. 369 DE 29/04/2020. coNTRÂTo 094/2020 coM INIcIo Eú longl2o2o AÍÉ
í 0,/02/2021 . NOTA FTSCAL No 413.

Fonte de rccursos : Mnculados Total geral 23.4't6,50

Ficâ autorizado o pagamento de 23.,í16,50 (vinte e três mil quatrocenlos e dezesseis reais e cinquenta centavos)

Descontos

Totâl de descontos:

Líquido a pagar:

0,00

23 416,50

Autorizo o pagamento desse processo

Dala0111212020

Aloisio a de Souza

Secretário de De Social e Esportes



ffiE.
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Data 01t12t2020

L|QU|OAçÃO N. í454

urgao:

Unidade:

Funcionall

Projeto/Atividade:

Elemento:

Sub-Elemenlo:

Fonte de recursos

Código reduzido:

31

31.32

08.2,14.0004

6.277

3.3.90.30.12.00.00.00.0029

33903012000000

0029 - 290

000209

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

- FUNDO MUNTCIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL

- MAIS SOCIAL

- AÇÓES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCA I

- GÊNERO ALI[,,!ENIíCIO - OUTROS

- GÊNERo ALIMENTICIO - OUTROS

- Piso Básico Variável - Proteçáo Social a Crianç3 e ldoso

tT)
ACt

Númeío do empenho

Valor do empenho :

ValorAnulado:

Total(A):

433120

140.499,00

0,00

140.499,00

93.666,00

23.416,50

0,00

1't 7.082,50

23.416.50

Liquidações Anteriores

Valor da liquidaçáo:

ValorAnulado:

Total(B):

Saldo (A - B):

Credor: 939 URANIAMARIA DOS SANTOS - ME

Endereço: R BATISTA MAROUES, 11, FRENTE

C.N.PJ.: 4040'1-858/0001-26

Cidader São Francisco do Con

lnscr.Est./ldent.ProÍ.: tJF: BA

Especifcaçáo: 1

PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE

Rtcos EM pRoTEtNA, pene sener,r nepÀ6sÀoôS n nssoCreÇÃo DE PAIS E AMIGOS DoS ExEPcloNAlS - APAE. PARA DlsTRlB_91q19-qI-rIE --
seus usuentos oe Áconoo cor,,r o Àecôrurenoaoo pere pôRrARrA No 369 DE 29lM/2020. coNTRATo 094/2020 coM lNrclo EM 10/09/2020 ATE

't 0/02202't . NoTA F ISCAL No 41 3.

LiquidaÉo:

Fica liquidada a importáncia de 23.416,50 (vinte e tíês mil qualrocentos e dezesseis reais e cinquenta cenlavos)

DÉcLARAçÃO

Declaramos que os mateíiais foram rêcebidos eJou serviços prestados

Oala : 0111212020

Adespesa íoi devidamente liquidada, podendo ser paga

Dala | 01h212020

I i8a i3
/ De pt-'ÍÉt. Ccni;!ilid

!re.uÇ2f, Contá biI FMAS
e

FI

t,tni 50â0



# ESTADO DA BAHIA

FUNDO lrUN. ASSTSTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

I Nota de Em [iquidação
30t11t2020

231t20

Dala.

No da Em Liqudaçáo

Global

Pro@sso ::c.N.P.J.: ís.599.273,1000í-7í'
unlcÍplo: São Franclsco do Conds

Ôrgáo'

Unidade:

Funcional:

Projeto/Atrvidade

Elementoi

Côd. Delalham.:

Código reduzido:

3'l.32
(\,\

oE.244.OOO4 - MAIS SOCIAL U
6.277 - AÇÔES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚOE PÚBLICA OE IMPORI

3.3.90.30.12.OO.OO.OO.O029 . GÊNERO ALIMENTÍC|O - OUTROS

290 - Piso Básico VaÍiável- ProleÉo Sociala Criança e ldoso

000209

- SECRETARIA MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Número do empenho

valor do empenho .

ValoÍ Emp. Anulado:

Total(A):

133t20

140 499,00

0,00

140 499,00

Em Lhuidaçóes Ant

Valoí da em liquidaÉo

Valor Em Liq. Anulado

Íotal(B):
Sâldo (A - B):

93.666,00

23.416,50

0.00

117 .082.50

23 416,50

Credor:

Endereço

C,N,PJ.-

939 URÂNIA ARIA OOS SANTOS . ME

R BATISTA MAROUES, 11, FRENÍE

40601-858/0001-2ô

Cidade: Sáo Francrsco do Con

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

EspecilicaÉo:

REFERE-SE A NOTA FISCAL NO.í13/2020

Fonte de recuEos: Vinculâdo Totalgeral 23.416,50

Em LiquidaÉo :

Fica em tquidada a impoíiàncjâ de 23.,t16,50 (vinte e três milquatrocentos e dezesseis reais e cinquenla centavos)

Fundamenlo legal

Modal. licitaÉo :

Contrato i

PE2-2020.4,

Pregáo Elelrônico

091t2020

10t09t2020

10t09t2020

10t09t2020

Númeío: PE2-2020-1

Dala

Dala

Data

Declaro pâra os devidos fins que o (mateíiauserviço) íoi (fomecido/prestado) e

spons vel

Odla | 3011112020



ffi
ESTADO DA BAHIA

FI tNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

I{ota de Empenho

Dala:

No do empenho

Global

10t0912020

133120

C.il.PJ.: 15.599.273i 00t 'l-71

Municlpio: São Franclsco do Conde

Órgào: 31

Unidade: 31.32

Funcional: 08 244 0004

Proleto/Atlvidade: 6 277

Elementor 3.3 90.30.12.00.00 00 0029

Códigoreduzldo: 000209

DotaÉo lnicial:

SúplementaçÕes

Anulaçóes'

Total (A) :

0,00

276.325,00
0,00

276.325,00

Empenhos anteriores

Valor do emPenho :

valorAnulado:
Tolal(8):

Saldo(A-B)

64.999,70
'1,í0.,r99,00

0,00

205 498,70

l-,

70.826.30

UF: BA

140.499,00

, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENÍO SOCIAL E E

. FUNDO MUNICIPAL DEASSISÍÊNCIA SOCIAL

- MAls soclAL
- AÇÓES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÁNCIA INTER

- GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS

C.N.PJ

Bancol

CredoÍ: 939 URAt{lA MARIÂ DOS SANTOS ' ME

Endereço; R BATISTA I\TAROUES, 11, FRENTE

40€0Í-858/0001-26

Cidade: São Franclsco do Con

lnscÍ.Est./ldent.Prof :

Agência:

Conta Conente:

Número : PE2-2020-4

Fone

Fax;

Especificaçáo: 1

PELADESPESAEMPENHAoANAcoNTRATAÇÃooEEMPRESAEqPFg|4!ll4PÂPARAFoRNECIMENTooEALIMENToSPRIoRITARIAMENTE
Rrcos EM pRorErNA, pARÁ SEREM RE iG)ôóõ e Ãêbôõrqçno oe pnrs iÃiirãG'oõà áeÊõiôúÉ - ne.g.-pARA orsrRrBurÇÃo ENrRE

sEUS usuARtos DE Aconoo cora o a!êô-úãN"úôôiÉü i,õcie-nr,q u' g6ii óÊãrú/2o2o cbNrRAro os4/2020 coM INlclo EM 10/0s/2020

A1É 10t02J2021.

iIp

Total geÍ81

Fonte de reoJEos : Mnculados

Fica empenhada a importância de 140 49g,00 (cento e quarenta mll quatrocentos e noventa e novê reals)

Fundamento legal

Modal.licitaÉo:

Conlrato :

PÉ2-20204

Pregão EletrÔnico

09412020

Autorlzo o empenho dessa despesa

oalat 1010912020

.iiiI'., i I rjuII:iIaI i''

Alolslo ra dê Souza

Data

Oatr

Dah

10t0912020

10109n020

10t0912020

Essa despes6 foi empenhada em crédito própÍio

Data: 10/09/2020

Secíetário de Dese social e Esportes

i,'l ê t



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Nota de Entrada

Página. 1/1

Oala. 30111 12020

eÇ
Ent âda n' 9775

Data: 3O/11/2020 12:56:22 Fomecedor: 50 - URÂN|A MARIA DOS SANTOS-ME

Nota Fiscal:413 - Data da Nota FisÇal:2711112020 - 1- Nota Fiscal(Entradâ)

Estoque n" 5 -ALMO)GRIFADO AÇÃO SOCIAL

centro de custoi 6loooo - EsÍoouE- ALMoXARIFADO AÇÃO SOCIAL

Aut. Fom

Unilário R$Un Cód/N" Lote Validade OuantidadeCódigo DescÍiÉo/EspeqfcaÉoOrdem TolalR$

1

2

3

1

6

7

I

10

11

12

13

11

15

16

1197

9í55

9257

1í 308

1í 309

1't 310

í 131'l

11312

1'1313

11314

í13í5
113í 6

1Í354

11355

113s6

1í357

KG

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

LT

KG

LT

LT

UN

UN

AÇUCAR CRISTAL

CAFÉ TORRÁDO A VÁCUO DE 25OG C/

CARNE BOVINA MOIDA 5OOGR

MASSA PARÂFUSO INTEGRAL SOOGR

AZEITE DE OLIVA 2OOML

FEIJÃO COMUM TP 1 1 KG

AVEIA EM FLOCOS SOOGR

LENTILHA 5OOGR

AÇUCAR DEMERARÂ 1KG

MACARRÃO SOOGR

SARDINHA EM CONSERVÁJÓLEO DE S

FILÉ DE FRANGO CONGELADO lKG

LEITE EM PÓ O% LACTOSE 38OGR

LEITE EM PÓ INTEGRAL 4OOGR

ARROZ INTEGRAL íKG

ARROZ PARBOLIZADO TP 1KG

150,000

214,000

214.000

64,000

64,000

300,000

214,000

214,000

,000

300,000

428,000

214,000

64.000

150,000

192,000

300,000

3,9500

5,9000

8,9000

8,0000

7,0000

9.5000

4,0000

8,0000

1,2000

3,5000

4,2000

17,6000

18,0000

17.0000

7.0000

4,5000

592,5000

1.262.6000

1.904.6000

512,0000

448,0000

2.850.0000

856.0000

1.712.0000

268.8000

1050,0000

1797,6000

3.766,4000

1.152,0000

2.550,0000

r.344,0000

1.350.0000

23.416.5000

4^
JJ ' JL ' LoP)

r S-;
7i7ô9t.:etoía - I'ria"

Data Responsável
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

:SE . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

CONTROTE OE FORNECIMENTO

Nome de Empresa: URÁN|A MARIA DOS SANTOS - ME

Ob).to: AqUtStçÁO DE rORI{ECtMENTO AUMEMTOS P/ REPASSE Â ASSOCIÂCiO PAIS E AMIG0S DOS EXCEPCIOI{AlS. APÂE

Modelidade: PREGÃo PRESENCIAT 002/2020 - SEDESE

Contrato nc 094/2020

vâloÍ Global RS 140.499,00

Secretaria: SECRETARIA DE DESENVOTVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

ÍTEM

Ne

NOTA

FISCAL

NE PROGRAMÂ
vALoR

EMPENHAOO

VATOR

MENSAI

TIQUIDAçÃO

ANTERIOR
sAt00

1 413 433 ENF.EMEG,S,P,IMPORT

140.499,00 23.416,50 93.666,00 23.415,50

TOTAL

São Francisco do Conde,30 de NOVEMBRO de 2020

Yà-,(}r.LF
e sLt^L
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAI. E ESPORTES

TERMO DE RECEB IMENTO DE MATERIAIS:

Em atendimento ao disposto no artigo 23 da Lei Federal ns 8.566, de 21 de Junho de

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

atestar o recebimento dos materiais abaixo relacionados:

CREDOR OBJEÍO
NOTA

FtscAt
VATOR TOTAL

URANIA MARIA DOS SANTOS
CESTAS BÁSICAS

APAE 413
RS:23.416,50

MEMBRO MATRíCULA ASSINATURA

ARTINDO RUY AMARAT C. 

'UNIOR
6s.629

u
TILIANE SANTANA DOS SANTOS SATES 70.769

---ft]u:;-r
CLEBERSON CAIO DOS SAI{TO5 65.630

U,,
MARCETA FERREIRA DE JESUS 65.857 B

É

São Frânclsco do Conde (BA)., 30 de ÍIIOVEMBRO de 2020'



ESTADO DA BÁ.HIA
PREFEITT]RA MI]MCIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDf,
SEDESE. SECRETARIA DE DESEIYVOL\TMENTO SOCIAL E ESPORTES

RECIBO

Recêbemos 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 em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas

com Deficiência, ldosas e suas famllias adquiridos pelo Pregáo Elekônico no 0212020

contrato 0094/2020, nota Íscal no 0041 3 fornecedor Urânia Maria dos Santos - ME para

atender a 2í4 (duzentos e catorze) usuários

São Francisco do Conde, 30 de novem
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Francisco

do Conde
Dêclaração de Utilidade pública Federal- Lei no 75, de
í8/í0/0í Declaração de utilidade pública Estaduel_ Lei

' n.7.460 de 20/05199
DêclaraÉo de Utilidade pública Hunicipal- Lei no 028/98

de 26/1198 Registro no CNAS- processo no
44006.00í 35í12001.{2

CadastÍo Nacional de pessoa Juridica no OO93í760/q)Oí-i 2

' l4,li,.t$ .:-

eper sáo rnscrsco o6 cmt

\,

Declaramos pam os devidos fins, que recebemos da secretaria Municipal de
Desenvolvimento social e EspoÉes o quantitativo dos alirnentos listados abaixo para
distribuição a 2'14 (duzentos ê oatoze ) usuários conforme portaria no 369, de 29 de abril
de 2020 e postêÍiormênte êstaremos encaminhado a listagem de comprovação de
recebimento dos alimentos pelos usuários .

Leite em pó zero lactose - 380GR- LT - il
Leite em pó integral, rico em ferro, zinco e vitaminas a,c,d. - 400GR - LT - 1S0

Café, tonado e moído - 250GR - 214

Anoz integral - 1KG - UN - ,192

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

Feijão carioquinha - lKG - UN - 3OO

Massa Alimentícia integral -500GR - UN - 300

Macarrão tipo espaguete - 500GR - UN - 300

Came bovina - 500GR - UN -214

Carne de Frango - 1KG - KG -214

Azeite de Oliva - 200M1 - UN 64

Aveia em flocos Íinos - 50OGR - UN - 214 -'tr'l?
.q.

Sardinha -LÍ 42g -^çr';í; ',ç,,r.tlnl t,
- ç*-" .^ C\\- - I

Lentitha - soocR - uN - 214 1Sr^"-'..1, 
.::,.,l*.t""6ofl' \

Açucar Demerara - 1KG -uN-64 §!1,ttr.)t,1ir$^e*1.
Açucar Cristal - 1KG -UN - 1so u CSj.,aôo^Y-p Àrll"$e'",'/

. *I"e-Ul^ôot"
' gu)".r"nçr5v"

\Sbo'r''

São FÍancisco do Conde, 30 de Novembro dê 2020

-r,1; ,2,r1/4
ilva Rosaliana Maria S

Presidente

, --.---
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

'cNPJ no i 3.B3o.823roooí -96

PRAÇA DAINDEpeHOÊtrtctl, s,No - cENTRo - cEP No 43.900{00

auronzlçÃo DE FORNECIMENTO

DADOS DO FORNECEDOR

\

URANIA MARIA DOS SANTOS - ME

RUA BATISTA MARQUES, 11 - CENTRO - SÁO FRANCISCO DO CONDE - BA
03-ivt

40.60'1 .858/0001-26

0.=-rrrrNSeRItÃôE§mDU^L/MUNIClP

l',
. TÉL CONTATO

71 3651-2585 71 365'1-2585

- TIPO DO EMPENHO. Globrl - MooaLTDADE DALtc,TAÇÁo DtsPENsa N'6-2020-a coNÍRÂTO N' 094/2020

1O- IÍENS AUTORIZÂDOS

PREÇO

TOÍALUNITARIOUND QTDE DESCRTÇÃOITEM

18,00 1.152,000l 64 Leite em pó 0% Lactose 380 gr NinhoUNO

5,90 1 .262,6002 UND 214 Caíé TORRADo 250 GR Caboco

2.550,0017.0003 UND 150 Leite em pô lntegral 4009 ltambé

1.344,007,00192 ArÍoz lntegral 1kg Urbano04 UND

4,50 l 350,0005 300 A.Íoz paíboilizado tipo 'lkg ChinesKG

3,50 1.050,00300 MacárÍáo 5009r Petyan06 UND

3.'166,4017.60File d€ Frango congelado 1kg Seara07 UND 214
9,50 2.850,0008 300 Feijâo Comum Tp'l 1kg Vale MixKG

448,007,0064 Az€ite de OlNra 200m1 Borge09 UNO

4,00 856.00l0 214 Aveia em flocos 500 9r JasmineUND

L904,608,90Came moida 500 gm JFll KG 214
E,00 1 .',l t2,002'14 Lentilha 500 gm Kicáldot2 UND

268,804.20l3 @ Acucar demerado 'lkg Arco VerdeKG

3.95 592,50150 Açucar Cristal 1 k9 Arco Ve.det4 KG

512,008.0015 64 MacaÍáo parafuso integral 5009r vrhaUND

4,20 1.797 ,60428 Sardrnha €m conseÍv€/oleo de soja 125 gr Robinson Crusoél6 UND

23.416,50TOTAL

Ett. 'zG t .l-{ t?-Dzo
1

Ettt Z6 I ,(( tzo'za

6%uLtu-,W

Í -SfiIÕ-IÍINÍÊ
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ESTADO DA BAHIA
ÉnÉrÉnunq MUNtcIPAL DE sÃo FRANclsco Do coNDE

coNTRATO N.0094/2020

S|GA E K F.ír/l:

t\

"Dfl

r lâ. r!aO E?''i. CoNTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTEE sl
õãLÉáRÀú o tuurutcÍpto DE sÃo FRANclsco Do GoNDE

É Ã-Érr,iÉnese unÂutr MARIA Dos sANros ' ME' NA

FoRMA E coNDlçÕEs ABAIXo:i"i;t

O MUN rcÍpro oe sÃo FRANclsco Do coNDE BA, Pessoa Jurídica de Direito Público

lnterno, sediada na Praça da lndependência s/n.o, a cidade de São Francisco do Conde - BA'

[!
i.l

n

71,

CEP: 43.900-000'inscrito no CNPJ sob o n.o13.830 823/OOO1-96, neste ato representado por

sua SECRETARIA MUN ICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES e o

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, iNScrito no CNPJ sob o n.o'l5.599 .27310001'

neste ato rePresentados pelo seu secretário, Sr Aloísio Olivelra de Souza, brasileiro,

pstcólogo 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' doÍavante denominado

CONTRATANTE E A empresa UúNtl runRta Dos sANTos ' ME' Pessoa jurtdica de direito

Privado, inscrita no CNPJ sob o n.'40.60í .858/0001-26, com sede na Avenida Santa Rita, S/N'

o andar, Centro, Sáo 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. 1 93.030-75, exPedida pela SSP/BA, com

endereÇo ProÍissional citado acima, do ravante denominada simplesme nte CONTRATADA'

conforme o constante no Processo Ad ministrativo N." 279212020, doravante denominado

"processo", celebram o presente contrato' que se regerá Pela Lei Fede ral N.o8.666/93; Lei

Federal N.o1 0.52012002, Lei Complêmentar N o123106; DecÍeto Federal N.07892/2013; Decreto

Federal N.o 10.02412019; Lei Federal N.oí3.979/20 20; Decreto MuniciPal N o227712018, hem

como mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

t»
)D

Constitui objeto do presente instrumento, contratação de empresa para Íornecimento

alimentos prioritariament" 'ilo"-"' 
proteÍna' para 

.seÍ9.m .re-passados- 
a. At:::':-?::

É;l;-;- A;i;"" aos excepcionais -' APAE para distribuição entrê seus usuanos

acordo com a recomendaçã-ol' ãott''à ":ies 
at zs de aLril de 2020 do Ministério

de
de
de
da

ôiuaUania, conforme Termo de Referência'

PARÁGRAFoÚNlco.PassamalntegraresteinstrumentooEditald?Pr1s1o.lle.lrônico
N.ooo2/2020, " 

."r, ,nuror]ã i'il;;à;";;;ç* 0." empresa vencedora que servlram de

tá." p"t, a Licitação, indePendentemente de transcrrçao'

cLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

Avioênciadocontrato,acontardadatadesuaassinatura'seráde06(seis)meses'
consiando o cNpJ A" rr,,,lÀé-. 

'iâ 
seg .iiZtooor-tz, podendo ser pronogado por períodos

sucessivos, enquanto p.rorrà] , 
"ããã..i0ãá" 

de enfientamento dos efeiios da situação de

emergência de saúde ptorical'cJm'iããã * Ãi. +-n da Lei Federal N."13.979/2020, a critério

ãr'õór.rrnlrlNTE e concordância da coNTRATADA'

NúmeroN.o
OO2I2O2O. SEDESE

Modalidade de Licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO

P r€qâo Eretrônrco N'ooii:',.k 
::%l',"t ""^ cê p :,$.eoo{oopnç! d. rndepêndênclâ, ilU##l;:t""*,o. ô convênro!
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ESTADO DA BAHIA
ÉnÊrÉúuú MUNIcIPAL oE sÃo FRANclsco 0o coNDE

CLÁUSULA.TERCEIRA - PREÇO

o Valor global estimado do presente instrumento é de R$,140.499,00 (cento e quarenta mil,

quatrocentos e noventa . ná," t"àitl que a-COI{TRATANTE pagará à CONTRATADA o

t]"roi a" fatura sobre o montante fornecido pela CONTRATADA'

pARÁGRAFO ÚtttCO - Nos preços previstos neste contrato estáo incluldos todos os custos

com material de consumo, ,.iáriJ., 
"n..rgos 

sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o

ü;;;i'u õóúinluol,'.oÃ!-trÃriÀ, transportes de qualquer natureza, materiais

empregados, inclusive t.trrrãntát, útánsitios e equipamentos utilizados' administraÇão'

imnôstos. taxas. emolumentás-e' quaiiquer outros custos que, direta ou indiretamente, se

;;i;il; ;.;;'o nái irmprim"nto pela CoNTRATADA das obrisaÇóes'

CLÁUSULA QUARTA . DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação

Orçamentária descrito a seguir:

CLÁUSULA OUINTA - PAGAMENTO

ospagamentosdevidosàCoNTRATADASeTáoefetuadosatravésdeordembancáriaoU
crédito em conta conente, Ã.- ài"r" .aã superior a 30 (trinta) dias, contados da data de

verificação do adimplemento do objeto licitado'

§ío - Em havendo alguma pendênc'3]Tryd]tl" do pagamento' o prazo fluirá a partir da

Jua regularização poi parte da coNTRATADA'

§2o - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração' em caso de

mora, será calculada .".àio*"J""riàt" oo vencimento da obrigação e do seu efetivo

;r;;;;;ú, ;" acordo com a variaÇão do INPC do IBGE pro rata tempore'

cLÁUSULA SEXTA . MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES PROPOSTA REAJUSTAMENTO E

,-NI

REVISÃO

Os preÇos seráo fixos e não haverá Íeajustamentos no prazo de- 0í ano' a'contar da

IJ*'.".iãiaã áã pràposta oelieços. caso haja interesse.na pronogação do presente contrato,

;! ;r"d.'poderab ser reajustàdos com base no índice lPc - FIPE'

PARÁGRAFoÚutco.Rrevisãodepreçosdependeráderequerimento
visar recompor o preço que se tornóu insuficiente' instruÍdo com

comorove o desequilíbrio econÔmico-Íinanceiro do contrato' devend

;à;;ir-;;r].;ir;çà; luando cotimar recompor o preço que se tornou e

cLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAçÔES OA CONTRATADA

do interessado quando

a documentação que
o ser instaurada Pela
xcessivo. ^ t Ipn

oe
ACONTRATADA,a|émdasdeterminaçóescontidasnoanexoldoinstrumentoconvocetóri
daquelas deconentes de Lei' obriga-se a

a) Executar o fornecimento/serviço objeto deste contrato de acordo com as especificaçóes

ou recomendaça". 
"r"trri"."p""ã-ô-ó-ruiriÀ1ÁúiE, 

em conformidade com o Termo dê

Referência;

Lr..s!l!
-EeÊ

ELFIvlFNj[o,
DESPE$A:pnoiriolÀruoaoe:UNTDADE:

293.3.90.30.1 2.00.00.0 00000000UI 02 0326.27731.32

Presáo Eletrônico N'0003'"t"',"t 
::?t"t"t ""^, 

cop: €.soo-oo,
praçà dâ lnd6pendáncl6, 

illU,;.""l[h i,.,kãs á convenros
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ESTADO DA BAHIA
ÊnãiÉirúnn rtrútltctprt- DE sÃo FRANclsco Do coNDE

, iJ-Jiàrn..ir"nto/serviço objeto deste contrato nâo pode sofrer solução de continuidade
-' 

oriãnt"1ooo o pr..ó ar'.rã 
'igéncia, 

devend-o ser executados por empregados da

coNTRATADA soU a lnteiia= res"pãniabilidade funcionat e operacional desta,fiediante

vÍnculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA' sobre

os quais manterá estrito e êxclusivo controle'

.l ããrãi pã1" oo, á 
"orpr"i. 

ài"ãuçâo dofornecimento/serviÇo contratado e facilitar, por

todos os meios ao t", ,j..ttt, ãã'ÉÉ açao fiscalizadora dos prepostos designados

pãã-côr'riÊÁiÃr.rre, ,iã.iã.iã pioi.'rtrrãnt" às observações e exisências que lhe

forem solicitadas;
d) õ;;;;;; ;õo'HrnarerurE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento

do fornecimento/serviço;
e)Arcarcomtodoequalquerdanoou-prejuízodequalquernaturezacausadoa='êõr.rràÃinr.r:Ê 

" 
t"-i".iro., pái.r, culpa,'ou em consequência de erros' imperÍcia

p.pr,. o, de auxiliares que esiejam sob sua. Íesponsabilidade;

0 Manter durante toda a execuçáô do contrato' em compatibilidade com as obrigaçóes
'' ,i.rÃior.,1"ars ,. .onoiiããJ oe nauititaçao e qualificação exigidas t' lit]t1!i:i^-
g) Efetuar pontualmente o i'g";nto de todas as taxas e impostos que incidam ou

venham a incidiÍ sobre ,. .# ;];iã";ás àÀu .oor", execução do objeto do presente

contrato, bem como 
"or"rãrã?.rpãiar 

as t-Àgistaçoes Federal, Estadual e Municipal,

àlrtiura ro fornecimento/serviço pÍestado; 
^^-.ri^ã^ Ào ,i,'

h) Pagar os salários " ;;;lg;! 
-;ociai's 

oevi-a-os, pela- sua condição 'd-e 
única

em pregadoradopa..o,to"tiln'"oop'o execuçáodo f ornecimento/servtço ora

contratado, inclusive lno"nÉáiO"! decorrentes de acidentes de trabalho' demissôes'

vates transporte, oorig.n 
jolã-"iãaã, ," rti cumprimento das legislações, trabalhista e

orevidenciária, senaolne ãeiãso inrãl a existência deste contrato para tentar eximrr-

[iffiil;ilãà"t o, tttntt"'i-las para a coNTRATANTE;

i) Adimplir o fornecimentoÃ"*iç" otjeto do p.resente contrato no prazo e nas

especificaçóes . q,.noát'J"t ' áonstântes no instrumento convocatório' visando à

perfeita execução deste contrato;

J) Cumprir toda. .. 
"r,g"n'ü' 

e obrigaçôes do Termo.de Referência

k) É vedada a sub-contrataçã;;;i;1;i"1; do obieto' a associaçáo da coNTRATADA

com outrem, a cessáo ou tiaisferência total ou parcial do contÍato, bem como a fusão'

cisão ou incorporaçáo o"'iõúinÀieDA' não se responsabilizando a coNTRATANTE

ããr-n*nm compromisso assumido por aquela com terceiros'

l) 
td' êãiiiili;5ci r,ããá-l,oiiôádo' a aceitar, .nas mesmas condições contratuais,

acréscimos o, ,rp'"tto"'t ü"; iÃT no obie]9'-de até 5oo/o (cinquenta por cento)

do varor iniciar atuarizadoãJ cántrato, na forma prevista no Art. 40 - l, da Lei Federal no'

13 97912020,

-r Ã ôóruJnnTADA deverá ofertar o objeto contratado
"';Ji"à;';tà*'oot os padróes e normas baixadas

controle e fiscalização de qualidade'

nl n ôôúànrADA'deverá emitir notas fiscais de acordo
'' 

naà ienoo permitido o recebimento de nenhum produto

da nota fiscal Pertinente

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÓES DO CONTRÂTANTE

a) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato'

"' !ã;i.;;;.;r-mas e condiçóes estabelecidas em contrâto:

b) Realizar o pagamento ;"?:;;õã--oà .tont|."to' atestando a nota Íiscel

conespondent" a 
"*et'çaJãJtoÃeãÃãntolserviço 

por intermédio do gestor;

atendendo ás exigências de

pelos órgãos competentes de

com a entrega dos Produtos,
que náo esteja acompanhada

- tl7Qr

o ..NTRATANTE, além das obrigaçóes contidas neste contrato por determinaçáo legal'

obriga-se a

Preqão Elotrônlco N'ooiÍ'"''"';:t"%t"1t""^, 
c€p: 4:i.eoo{oo

praçr da rnd€pêndêncrs. il;*.":lgi;:i";;os e convenrcs

)e,

zpp
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'c) proàeder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos n

imprensa oficial, co;dição indispensável para sua validade e eÍicácia'

CLÁUSULA NONA. REGIME DE EXECUÇÃO

ORegimedeExecuçáodopresenteinstrumentoseráindiretoporpreçounitário'

clÁusuLA DÉCIMA - FtscAltzAÇÃo Do CoNTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETo

§2o - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia

ào contratado faltoso, sendo certo que, se o seu vator exceder ao da garantia prestada -
uando exigida, além da Perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença'

competirá a coNTRATANTE proceder ao acompanhamento da execuçáo do contrato,.Ícando

àsctareciao que a açáo ou omissão, total ou paicial, da fiscalizaçáo da CONTRATANTE nã0

eximiráàGoNTRATADAdetotalresponsabilidadenaexecuçãodocontrato.

§,lo - o recebimento do objeto se dará segundo a Lei N.o8.666/93 e alteraçóes

f,o.t"rior"r, sendo certo que, ésgotado o prazo áe vencimento do recebimento provisório

!Àr-qrrrqre, manifesta;áo Oõ Orgao ouentidade CONTRATANTE, considerar-se-á

definitivamànte aceito pelá Administrãção o objeto contratual, para todos os êfeitos, salvo

justiflcativa escrita fundamentada.

§2o.oSecretáriodapastaouprepostoÍormalmenteindicadopelomesmoficará
iesponsável pelo acompanhamento e gestão da execuÇão do presente contrato'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

sem prejuizo da carucletizaçáo dos ilícitos administrativos previstos na Lei N ô8 666i93, com

aScominaçóesinerentes,ainexecuçãoc9ltlalu?l,inclusiveporatÍasoinjustificadona
;;.üâ; d;;"ntrato, sujeitãrá a CoúTRATADA à multa de mora' que será graduada de

;;;;JJ;;;, gravidad'e dá infração, obedecidos os sesuintes limites máximos:

f-10%(dezporcento)sobreovalordestecontrato'emcasodedescumprimentototal
da obrigaçào, ou ainaa-ná hipótese de negar-se a CoNTRATADA a efetuar o reÍorÇo da

"àuçaoltâ 
houver, dentro de'10 (dez) diaJcontados da data de sua convocaÇáo;

11.0,3%(trêsdécimosporcento)aodia,atéotrigésimodiadeatraso,sobreovalorda
parte do fornecimento ou serviço não realizado;

lll-0,7%(Setedécimosporcento)sobreovalordapartedofornecimentoouserviço
náo realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo'

§1o - A multa a que se refere este item não impede que a Administração Íescinda

ünilateralmente o contrato e aptique as demais sanções previstas na lei'

ü
e

q
eventualmente devidos pela administração ou,

que será descontada dos Pagamentos
ainda, se íor o caso,cobrada judicialmente.Caso náotenha sido exigida garantia, à

Administrâção se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devi

DA o valor de qualquer multa porventuÍa imposta

Ir

CONTRATA

Prêgâo El66nlco N'0022020 - SEOESE
pmce aa Indeoendància, ;h ', Conuo - Sào Francl!co do CondeíBA' CeP: 43 900400

Oêpertamento dê Contratos e Convânlo!
4
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- 
5S" -hs multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagemento

ião eximirá o CôNfnÁflOO da responsabilidade por perdas e danos dêcorrentes das

infrações cometidas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . RESCISÃO

Ainexecução,totalouparcial,docontratoensejaráasuarescisão,comasconsequências
contratuais e as previstas n. ["i N."A.ooO/93 e p'osteriores alteraçóes A rescisão poderá ser

determinada por ato unilater"r " "r.iià 
do Coi.ITRATANTE nos casos enumerados na Lei

N.o8.666/93 atualizada.

cLÁUsULADÉcIMATERGEIRA-vlNcULAÇÃoAolNSTRUMENTocoNVocATÓRlo

lntegraopresentecontrato,comoseneleestivessemtranscritas,ascláusulasecondiçóes

"r'tr"ü"f""1ãr. 
no processo ficitatOrio ieferiOo no preâmbulo deste instrumento, no instrumento

convocatório " ."ra ,n"ro.- 
"'ná-papoat, 

do licitante vencedor, apresentada na referida

licitaçáo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Sáo Francisco do Conde - Estado da Bahia' que

prevalecerá sobre quatquer 
"rtã, 

poirã, 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 n" pr"."úà árs testemunhas que subscrevem depois de lido e achado

\"1

conforme

São Francisco do Conde, 1O de setembro de 2020'

SECRETARIA MUNICIPAL DE DES OLVIMENTO SOCI

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SO§
IRA DE SOUZAALOíSIO OLI

CONT NTE

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

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

AL E ESPORTES
IAL. :

1

2

CP N." L{S3 \à 93S - t5

le,--
nn ). 1x

<-ÊaCPF N.O

Prêgáo ElÊtÍónlco N''oo2/2020 - SEDESE
pÍecá dâ lndsDêndênciâ, r'/n.', c"nt o - sáo F'"ncitco do condo/BÀ Cop: €'900{00

D;p,Ítám€nto de Contratos s Convãnloa

eífl
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Pielerlrrê iú!rrc Dal de Sáo Fía.cLsco do Conde BA

Diário Oficial d
EXE CUTIV

coNTRATO N.e094/202
CONDEeaempresaU
oo2t2020 - SEOESE.

coNTRATO (Ne 094/2020)

0, celebrado entre o MUNICÍP|O DE SÃO FRANCISCO DO
RÂTIIA MARIA DOS SANTOS. PREGÃO ELEÍRÔNICO N.9
DoOblêto: Constilui objeto do presente instrumento,

ricos em
pcionais -
daçáo da
Termo de

contrataçáo de empresa Para fornecimento de alimenlos prioritariamente
proteÍna, para serem repassados a AssociaÇão de Pais € Amlgos dos Exce

ÀPAE para distribuiçáo entre seus usuárlos de acordo com a Íâcomen
Portaria n.0369 de 29 de abril de 2O2O do Ministério da Cidadania, coníorme
ReÍerência. Oo Valori O valor global estimado do presente instrumento é de B$
140.499,00 6ento é quarenta mil, quatrocêntos e noventa e nove reais) que a

CONTHATANTE pagará à CONTRATADA o valor da íatura sobíe o montante
loínecido pela CONTRÂTADÂ. Da Vioêncla: A vigêncla do contÍato, a contar da data
de sua assinatura, será de 06 (seis) meses, constando o CNPJ do FMAS
15.599.273loool -72, podendo ser prorrogado por perÍodos sucesslvos, enquanto
perdurar a necessidade de enÍrentamento dos eÍeitos da situaçáo d€ emeÍg6ncja de
saúde pública, com basê no Art. 4o-H da Lei Federal N.!13.979/2020' a critério da
ôOrufÉafarufg e concordância da CONTRATADA. Da Dolacáo Orcamentárla: As
despesas para o pagamento deste contrato corrêrão por conta dos recursos da
Dotação OÍçamentária descrilo a seguir:

Unldade Proleto/Atlvldadei
Elêmento de

Despesa: Compl. Oo
Elemento

Fonte

31 .32 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30. 1 2.00.00.00 29

ASSINADO Eln 1010912020
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES

FUNDO MUNICIPAL OA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALOíSIO OLIVEIRA DE SOUZA

bff')

http://p m saoíranciscod ocond êba. im pre n sao f icial. o rgi

.::ri..r..I I 
..: I fi E li : À I ; i a I q t aia
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

o se.Íerario Munrcrpár de D€5ênvorvrmen!o,Tiff:"'"ffi":#:T'il:r:".:"1'i::ffi'":.,;il:: "'"** t'
Bahtâ, no uso de sua coíípetôn(la quê li

coNsrDÉaaNoo que câbe à ":1:I':'J::,:TI:":".::H:: ^.""'Il::i'lL'fi:':"' ::':"::'::":::',T ::
8.665/93: AcomPanhaí e fi5cali'rr a

ÉontAnta 1H" z8t2020)

pôrt€rlâ 5EoE5E Na OZ8l2c20 de 11dc sêtemb'o dê 2020

Âdmlnistràçàoj

CONSTDERANDO que orgã05 Púhllcos

contíator cêlebrâdo§ p€tà Entldade;

Ârt-2s - Êstâ Portaria entrê em vigoÍ na dâla dã 3uâ publicaçáo'

São Fraôcisco do conde ' BA ' r'' de ScrEmbro de 2020

alolslo oLlv oE souzÂ

ESTAOO DA BAHIA

Fi:ã,**;il"rcrPALD.E-sÃ.oFRAlLlt.'rBf.:".T?:.."'r'
SECREÍARIA MUNICIPAT DÉ OESENV(

DêrlínaÍ lerlldoÍes páÍa exeícer â funçào de G€5toÍ Thular e

ãestir suustituto ao contÍâto abalxo rêlâciona'lo:

devem mântc. íi§câl lormalmeít€ de5l8'nado durónte toda â vitên'la dol

ONTRAÍO CNPJ

Ioeal2o2o /ro.@1.S58/OOOl'26

31.41 1.O95l0O01-60

RESOLVE,

Àrt. tr _ Oêritnaí os servidores ' ELBER

EVLRÁLOO LoloLA OE MÊLO', mâtricJla 7

vinculaCo á Unrdade OrçàmcÔtária 31'32:

r MARQ., Es Do s saNros',' 
" " " :li-lj l;';',,'j ".'.""1:,"..,]l"l#:11";0.682 coôo Gê!toí 5ub5tituto do (rntía

IOEJETO
CR:DOR

de âlim€nto! P3ía

ol uRÁNla MARIa Dos 9anÍgs a(toÍ à APAC_Alto(iaçlo
Amlto ' c91E9!c!9!!11

ae fPt'r Pa.o o'

02 oRGENlo GoNçALVE5 VlAnrÀ LÍDÂ firíoíalr dâ! uridôd'§
5IJÂ§

9ep{E! ô5 vln(uladot a 5EDt5E'

096l2OZO

r€vogadas ô5 dispo3içôêÉ em contíáíio

nvolvimento soclal e EsPorte§

\
D\

Secrêtário Municipal de De

onÉrrtrunn rurut'ttct pll oe sÃo rnnrosco oo coNoE

Pçâ. da lrdePendênciê - s/n - São Fíancls co do conde Bôhla

-
I

rr"

i- I
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À
pREFEITURÁ M{JNICIPAT or sÀo FRÁNCIsco Do coNDE
COPEL - Comissão Pennanente de Licitaçâo
Ao Sro: - Pregociro

N{odalidade de Licitâção
PREGAO ELEIRONTC,O

Nurn ero
M 002/2020

PPROPoSTA DE PREÇo REFoRMULADA

LOTE I
Ite n

s

2

:)

6

CAFE, Íorrado ê moido. Embalagem â vacuo de 250 gs, de pÍimeira
qualidade, com selo de purezâ ds Associac€o BrssÍeirô da lúusfiâ d; Cafe -
ABIC. O prodúo devefâ ter reoisto no Minlsterio da Saude e atendeÍ a

Espec lficâÇ õe s

LEJTE EM PÓ ZERO LACTOSE, coínpoGro tácteo
,tortificac,o c\om fênozinco ê vihmhas A, C, E e

instanbneo zero lêctose
D, .Embahgêm h6 com

380

Ponaria 45rl97 do Ministerio da Saude prazo de valldade oorlhdos s p.aní da
data de sua e
ARR INÍEGRÂL - c€racterlslices técnicas: claJsê bngo, fino, tipo I
ifitêgÍâl- O produto nâo dêve apreserÍsr moío, subsftlncias nociva§

coitôr a arÉr dô dals de entÍ
ARROZ, ptrboiÍzodo, tipo 1 Embahoeo ç9rúeDdo í kg, çom dÊdos dç
iCeatilicaçào do produto, msrcã do hbdcaíto, data de íabrio"Ção, pmzo de
valldâdê, peso liquido ê de acrrdo com ê3 Normas e/ou Rêaoluçóês de
Anvisa/MS rírzo de \ralidade contados a ad da dâh de sua ênk

pteparcçáo lnát dietéúcs inedêquada 30 Kg 1.05 12i,SO (eflpapamenfo).
Embalage.'): dêvê eslar intacta, acondictonàda em pacotes aà t tg. 

";npolÍeEleno, transp€rente. aúlico. prEzo de !"alidade mtnimo l2 ln;ês a

a di dê dola 3U6

MASSA ALIMENÍG
PARÂFUSO, cor ârn
úrÍurn e íarelo de tr
ádmitindo umidade

ramas
MACÀR O. tipo espaguete. a base de nha de tsigo com ovos, gltrtem

1284 RS 5,90 R$ 7.57s.60

J

UN

UN

UN

FEIJAO, co,';uni ts! L Einbôlare;j coiii C.! kO. ccm identá:âcoc do picdlrú,
mãíce do fábrícantê. prazo de valldade, peso liquldo, de âc!ídô com as
Noamas e/ou Resolucoes vigentes da Anvka/MS. prazo de valictade contsdos

lA INTEGRÂI_ tipo sec€ para macarÍonâda, Íormêto
aíonzadâ, oblldE pelo âmass,aíhentô sêmola de tsigo
igo, isentâ de corantes arlificisis, suirdades, parosilai,

máximê l3o/o, acondlclonada em s€coplástico
trânsparente, atóxico. com vôlidade mÍnima c,e 1O mêse5 a partir dA data de
ênfeÊa, e suas condições deveíão estâr de acordo ê CoírÍôrme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oês) vigente(s) ds AnvisáÂáS.Eaibátôgem: pacote com 50ó

e

Pê§"n

adfivos, Embalagem com 5O0g com dados de jdentificáÇão do prodÚtó, marca
do íabricâtrte, prEzo de vaüdade, peso liquid o, dê acoado com É NoÍmâd ê ou
Reso,uçôes ügêntês da Anvis.a/l\rs p{â20 de v6Udedê conládos â lsrtir da

)t 3p

uF
MArcA

QUN

T

VÀLOR

LN
VÂLOR TOTAT

Nrhho

Lt

I
RS í8,00 RS 6.912,00

VaÍrd

EÍTL E m om@ í6tro nco,Zt eim€grel. mlnâItâ g c Ep6 almb a m lage
ndcÍnte 40o 0 do dr0 utogr3 a dde op @ osÍrtrd a artiproaÍuto p
dedaiâ aslJ aerltr rtmã da tu i,cab nle dlezo idâdeI cofitáp d a rtirp

ddô laa ed SU e uidose Lt

Itambé 900 RrI 1 7.00 RS 15.300,00

CEboclo

UN

Urbô n0 1 1 52 RS 7,00 R$ E.064.00

UN

Chires í.800
I RS 8.100.00R$ 4.50

UN

Í 600Vale Mb( R§ 9,50 RS í7.Í00,00

E 00

1E00 R§ 3.50 R$ 6.300,00

(hlá de sua erÍtre

w?,c

t'.i j

4

I'
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,

codendo idôntifcêçâo do produto, maacá do fabricarÍe, prszo de validade.

maacas e carimbos oficiâis. de scordo coh 6§ Portarras do Miníslério de

AgdcLrlturô, DIPOA n.3O4 de 22101196 e i.115 de nlM)98 d4 RêsoluÇào de

nw\4Sn n.tos de 19/05/99 prazo de validade contados a pamr da data de 6uE

CARN üns .moída , clnge

entse a

lêda, sem osso, Ernbslagem no mlnimo 500!r.

-lú% rrdturdl, 6em aditiyos ou cônseÍYanteB.
paoduto deve seÍ rofulado dê âcordo com o cereal
o. Âs se€üntêÊ lníoímeco6E d€verso ser imprea6â6

ente nô embalagem em que o produto ôsta

PJ do fabricErne, marca do produto, endeíeco,

PICAI, ME

CNPJT4 0.601.E5u1000 I 26

[!ráfià I'ld..ia Dos SaDl,rs

UN

l0

t2

I4

lô

AVEÂ. em llocos fnos
Embâlagem com 500 g O
deodgêmêeclassiÍcacâ
pelo ÉebÍicãôte, diÍetam
âcondio'ronado: nome/CN
quantidade, composicao, data dê íabricaoao, prazoldatà de validade,

úorma(s) ügente(s) e registros noÊ orgâo9 oompêtentos Na data da entregã,

o ora:o de vlalioaae indcôdo psrs o pÍoduto. 1160 deverá tea sido uthâp€§sado

na s!â mêUde. toÍ'lendGse como refêíencia, a data dê labÍicacao ou lole

impresso na embalagem. ColíoÍme a(s) Norme(s) e/ou Resolucao(oes)

UN Jasmln6

UN

§

h êne- PÍâzo dê fabric máxlmo 30 diss

enre
ÀtucAR, cíiEtal, contendo ã mlnimo d6 99,3% ds sacarose, aparencle

lElIIjLHA, pacgle dç §099. O prgdlde devÊfê estsr êm b9rí eíâdo de

iúservjçào, isênto de procêssos de Íerínêntaéo, moío, odor est-anho e

substâncias no{ivss à ssÚde. m pos§ür regl6üo no Minlíério dE AgÍicultura'
O produlo delerá ser da §EÍra caÍrente Caraclerlsdcâs sensorlals

(orgEnoléptlcas): a8peclo de gÍâoE; cor, odor e ssbor próprios. Embalogem

àev-e ser limpa. residente e êslar intêcta, em bom €§lado de consér'rdção e

AÇUCÀR, DEMERÂRÂ. embakgem de 1 Kg, não deve apíosentêr 6ujida

umidadê. bolol PÍazo de vaídade no minimo 6 meses a cootar da data
de,
de

homooenes, livre de §ujidádo KG
valdade contados a Pârtir da d
de suá entre

VALOR TOTÁL

lkrfnrsij} \rl,ü F({ m dras. .\cc!çÀo do contmto §'crlbrmc dilot

Valor Global R$ I40.499,00 Cento e Quarenta e Sels Mil Quatrocentos e Noventa e No\e Reais

6, parasitos o lârvas, cor brÊnc€, PÍszo de

ata de sua entega , contados ã partir ds data

São Francisco do Conde, I2 de Agosto de 2020
il00 1-fl

01.85
u

í00,6
UÍ"' ,\\}.'''i'rt' 

'^.r \1.,{
il\'
0

\r,'.'.-.

I r.i
-?-l.1,-,'t''- -

}I
"p

RS 8,90 RS í 1.427.601 28,1Agropecu
aíla

R5 22.596,40128,!- RS 17,60SeBrascondiciônâdo em bândejas de PVC code
deveÍa êslar em conformidade pÍazo de valid

KG

sua entt-ega com as normÉ s e/ou legi shoeo üqente d6 Al'MtFJMg

osso ê sem pelê congelEdo,trango, file dê Pêito, semCARNE, dE
ndo lkg. A enreg8. O Prodúo
áde contados a panií dÊ dstâ de

38.1 R$ 7,00 R$ 2.66E.00UN Boíge
AZEITE" de oliva,1oo!Á poro. extÍa virg€m. sem coleslerol Embalagém de

vidro com 200 ml. com dados de iderÍtifcagão do proc,úto, marcs do

Íabícante. dsta dê fabricaÉo, prazo dê Yelidade e de acoÍdo com as NoÍnlas

e/ou Íe9o enles da Anvisdlvs

II

R§ 5.' 36,00RS 4,001284

RS 10.785,60RS I 0Robihson
Cru6oê

2568LT
ferrug

ú

ê do sco lmpoA c0dos scilmP àd emo nsc0scR HDIN tepa ps
naecÃ rvadoa sem@mnteirâ inheÉdo e§e ntaá cabeçes,cd 6pçáP{

detse nlohe r0IIêo aboís o:a clo0c m pÍtpÍóólem c m0 estÍeo sp
e ld6 dedês êras ttoIdao emba l€ 5Í11 de caifi na .pulge

sua n2I 5 a60a a d6 com s; dlçóhtabric gram24min
1201 0n8deeoíetod 24I 860Icord6 coÍI NÍoerA IstE d

t:r

RS 10-272.001281 RS 8.00Kiraldo

Râ 120 Rí 1.6{2,80?81t,N
Ároo
Vêrdê

RS 3.95 RS 3.555,00900

RS140.199.00
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URÁM A À,ÍARIA DOS SANTOS _ME
CNP, | 4G601-858/0001-2Ír In§.Esudurt rO1 1.669,67+ME. Ru! Ránt: Rtr, s/n.Centro .s!o Fisnctsco DoCoíds_BÁ
.CEPi43.900.00 Ehâí+rma,êlnEodçánêhoUnr!1,çpn0 Têt:[71)99I09.ÍSráleZgO-g3se

À
PREFEmURÁ MIFüCIPAI DE sÃo TnaNcTsCo Do CoNDE
COPEL - Comissão Permaaente de LicitaÇâo
Áo Sro: - Pregoeiro

PPROPOSTA DE PREçO REFORMULADA

LOTE t

Espec I ficaçõê I

LEtrE EM pó zERo LAcTosE, compo8to láctêo lnBtsnfuneo zero lactose
.brÍflcado corh Íeno.dnoo ê vihmlna § A, C, E e D, -Enbahoem ,âta com
38

Iten

s

2

a yscuo dê 250 9s. dê prlmeíía
ac€o Erêsllêlrs d€ lndusfro do Caf6 -:) ABIC. O prodúo devers ler re glsto no Minlsterio d6 Sôudê ê 6tende. a

PoÍtariE 451,/97 do Ministerio d6 Sâude prszo de valldãde corlbdos E partÍ d€
d8Ía de $ra entre
ARROZ GR,AI. - carâclerÍs$cÊs técnicas: olêssê: ongo, nno, flpo IIntegral. O proddo nâo dêve âprosentar moÍo, 6ubstáncias hocfu66,
PÍeparâçáo fina, d,etéúcê inadêquad€ 30 Kg 4.t5 121,50 (eflpâpamento)_4

CAFE, torrâdo ê moido. Embâlagem
qualldêde, clm sêlo de purea de Àssod

FEUÁO. colrrui:t ltro í. Eiba,\?gefi co,n CÍ kg.mEÍ c,o Íãbriqanle. prazo do valldode. peso
Normâs e/ou Resolucoes yigehtes da AÍlvfsa/MS

cc,r ider,ffc€cro áo prodJo,
fiquldo, dê êcordo coín as

. pr-azo de vElidsde corlhdos

128j R5 5,90 R$ 7.575.80

RS 8,00 P.S -1.07? 00

Embá,rgem: deve egtat inlactâ. acondiclonada em pBcgleg dê í kg, empoliêileno, fa nsp€ rentê. atóxico. prEzo de va[dad6 rnÍnlmo 12 mesês acoobÍ o 16r da dE{s de a

J

6

da d9 BuÊ

MAssA ALIMENíCIA TNTEGRÁl- tFo seca pEra mEç6nonada, Íormato
PARAFUSO, cor amsftonrad€. oblds pelo amassamonlo sêmola de bigo
durum e fêrelo de Eigo, henta d9 corantes arüficiais, sujídadee, parasllas.
admitindo umldadê máxlma l3ol.. acondÍdónade êm s€clplásic!
transparente. atóxico. com valldade mlÂimá de 10 meses a partÍ d€ data deent'êge. ê suas condiç6ss deverâo 6stat de acordo e Co.Íoíme s(s) Noftna(s)
e/os ResoÍr.Eao(oes) vtgenle(s) ds Anvis€/tr S_EmbEt sgem: pacote com 500

mâs,
MACÀR O, tipo espaguete. a base de turinha de figo @m ovog. glLnêm e
âditivos. Ejnbalâgêrn aom soo9 com dôdos de idenúficação do produto, lllsÍoa

UN

do Íabricânte, prâ20 dê validadê , pêBo liquldo, de acaído mrfi as Nmnasrr ê ôu PeffenReÀolUçõeE úgêntês dã AflvisÉ

UN

ll 3

ul'
MARCr\

QI,,N

T

VÀLOR

IJN
VÂLOR'IOTÁI

Nrhho §4 RS í8,00 R$ 6.9í?,00
u

u

eLEITÉ m aicoIIlt6 t. tm 6IÍOI' n€o.n vlta0 Intnã D9ra E bm ela nrê aIIc!ntê ond
Pó

400 roóiodo9rs ôrd dêP do llto co 0sítrdprod dapadlÍ
tadê ed A ma da ho ntebdcs azoIênbegs 6d tkÍ deap dos6oÍÍb É rtlrpe

dõ Bd dlÀ sua n osa

firmbé 900 Rg r7,00 RS 15.300,00

UN

cóodo

UN

Urbano 1.152 RS 7,00 R§ 8.0&0,00

AÊ.BOZ, IptrbçfiuCo, úPo b{thEn em ,o0 @rdst d m@ dodedo,ks.
eiJ nti fica do úarcaÉo p.oduto do hbricârde de&ê fabd(ra draz0 ôÉo p

a dII dea tieao úd eo 6dêp q cocrído m a! ormN a6 Ru oe€ Ê daluçõ
An sI sann dê alic dê dorfâ 5o B d. d h ed §ua UN

Ch'ne§ 1.800 RS,t,50 R9 8.100,00

UN

Vale MIx í.600 R§ 9.50 R$ 17.100,00

3U

'1800 RS 3.50 R$ 6,300,00
ô

d€ta de suE
/[rS pJazo de v€tldede canÍádos E psrflr de

,p

)

,l: j
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"&rmazem

Tnoprcal
URÁMA MARIÁDOS SANTOS-ME
CN ry : 40-601,858/OOO1'2á Ins.Srtad!al :011.6ú9 67+M E RuÁ BânE Rltá s/n,C'ntro.S,o Prdrcli(o 0oCond' - 8Á

,CEP:43.900.00 Ematirirmizemtroplcalllahornl3ll'coh T6lr(71)991Oll518/ 873cl.9388

t2

I3

t4

l6

Embalagem com 5@ g O produto devê s€r rotuledo dê acordo com o oerêal
dê od!êm ê g claÊsificacâ o. Ag 5êgülntE6 lnformsarsB dávereo s€r Impres§ag
pelo 'febrir=nte. dLêlamente fl8 €mbalâgêm em quo o produto osta

acohdlchrÉdo: ÍomeJCNPJ do lêbíicaf.ê, m8rca do proddo. oodeÍeco'
quEnddade. compoekao. data de hbdcacão, plszo/daFa de validade,
Norma(§) úgentê(s) e reg,seos noÊ orgâos oomp6têÍdes NB data da ênüoga'
o 0í6z0 de vá[ddde indcado gdrs o píoduto. írao dêvêrd tca sido ulhapassado
na sua metrâde. iomando-se cgmo rgferênch, a data do hbricacao gu loto

impr66o na êmbalsgem. Co.rfo.Íne a(s) Notms(s) ê/ou ReEolucao(oe§)

AvElÀ, em tucos finos, í 00% írãhrÍ.al,.€m sd ou con56rva[teB.

AR ROP]CAI, ME

CNPJ:40.601.8 58/000 I 26

Urtn,â tvlarla Drs Sanrits

VALOR T TÀL

fÍ( p.srÂ rrliJo Fr 60 dras Ê .\d{$o do cültrdlo coíÍormc €dilrl

valor Global R$ 140.499,00 cento e Querenta e se'ls Mil QuatrocentoseNoventaeNoveReats

Sâo Francisco do Conde, l2 de Agosto de 2020
il0001-?ã

t.B5íat,60
ll,',R\Itl

S §ITiO
\Iç

ui{"llu
\4':1, §:h C'!i't RU

l.\l

)ÀHi '
)-t

.lPç :il0
-?-À1,-':t'- -

P

12e.1, Rt 8,00 R§ í 1.,127,60UN Agíopccu
arla

boüfls .moÍda , congehda, sem sasô, Emb
cgÍ Endo ido0tincâÇão do produto. mEros do tdbllcaIrte, pÍEzo de vaftdade'
maícas e carlmbo! oÍciãi!. de Eooado com a§ Porhdss do Mlnísl&io dã

Agrícuftura, DIPOA n.30.1 de 22C1196 e n.115 d. ru0,./98, ds Resolução dâ

IttnASe n,tog ae 19/05/99 prazo de valídade êontôdos â partir dâ dstâ dê 6un

no mk{mo 500!r,

enE

R!22.598,40SeEr, 1284 Rl, 17,60KGr0

oARNE, de fÍargo, file de pêfro. sem osso e sem
âcondlclonado em bândejas de PVC cofltefldo lkE. A enfegã. O produto

devêrc e6tar €Íh conformldâde prázo dê valid6do cô,ÍladG a parlir da d8tâ do

pele congel€do,

com âs mímag e"/ou le da ANMaÂ/MS-§lâoâo ügla o

R$ 2.6E8.003E4 R3 7,00UN Eoruoll
AZEITE do ollva,Ío0% puro. exEÊ virgEm, 6€n colesteÍol. ErnbslâOtsm d6

vldro clm 2OO rnl. com dados de ideÍific8çáo do produto, mÊÍÊa do

fabÍícanta, data de lêbric!Éo, prazo de vslidadê e de acordo com ae Normae
e/ou rêso E nteô da ArYlBr/MS

12e.4. RS 4,00 RS 5.136,00UN JÊsmlfl6

R§ 120 R$ 10.785,60LT
Roblnson
CruEoé

2568

SÁRDINHÂ, Pescâdo em conseÍvâ: prêpsrâdoÊ êom pêscado fi'êsco, llrnpq,

de6viscêrêdo; oPresintâÉo: lbtekE aom eEPInhE, sem cabêçã: conaenEdo
em óleo comestÍvel: com âspgcto col chêlm 6 6EboÍ píóprlo: lgBrÍo do

fênugem e dÊnlícaFo n6s êmbalagôns sdldEdel.parãsltoB e lEíYâq v8[d8de
mín2i me-ses, fâbri;fiáx.6odas d€ látâ com 125 gramás; e sras condlções
devêrãô ostar dê 6coÍdo com â NT/+l0 de6êio 1246, dê 20ll0rB

1281 R5 8.00 F§ í0272,00UN KLaldo

!EtÍ.Í,tHA, pgcgÍ9 de §9ps. I}reóul9 4ev9É €-stsr êm b9ln 9s1Êdg Ce

consêN6çáo, konlo dê procêssos dê íêrmenlado, moío, odor êEtanho ê

sJbstâncles noclvss à a€úde- 20 possJr regíúo no Mlnlíérlo dE Aqrlcuffur6.
O pÍodúo deveÍá ser da eâfr8 êo[ente. caraclêrlsíc€6 sên§orlElÊ

(oÍgÊnolépüâas): sÊpêcto de gráoE: cor, odor e Ê€bor púprlos. ÉmbalaglrÍ
êie sor llmpe. rasHente e êsl8r it1tadta, êm bom eslado dê cln§êryaçâo ê

iêne. Pmzo de o: fiáximo 30 dre3

Rr$ {30 Rl í.eí 2,80UN Arco 74l)

RS 3.95 RS 3.s55,00900KG

ÀçUCAR, DÊMERAR-A, êmbahgem de í Kg, não deYe apÍâsentar gt{ldade,

umldade, bolor, Prazo de \'éf,dade no mínímo 6 meses 6 ooEtaÍ d€ dsta de

homogenea. l"Nre de rjlded66, pErâsitoE a lsÍv6s, oor brsncs, Prâzo de

valide;ê conrados I pErtú dE data de sua enlÍegá, contados a partí ds data

éni'e a-
nclare6€ roaScatncoíÍte odo mI on[n do p8EtacIAC

de sua enbe
RS140.499.00
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares

t Codi§o lbge:292920

I d prote cao especi al : 29 29203 5 02399

tdentificação

0.1 - Nome que identífica a unidadel

CENTRO.DIA E SIMILARES

0,2 - Selecione o Tipo de Logradouro (avenida' rua' etc):

Rua

0.3 - Endereço:
guruge

0.4 - Número:
6

0.6 - Bairro:
campinas

0.7 - CEP!

43900-000

0.8 - MunicíPiol
5AO FRANCISCO DO CONDE

0.9 - UF:

BA

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

0.11 -DDD-Telefone:
(71) 365137s0

0.14 - Data de lmplantaçáo desta Unidade:

2711017995

Data dô cíação do docuEeÀlo i4l11401913 56:00 chave de

d

t-'1.f

üsilalciasociôl@cidadaÂia,gov'}r
ceNSO SUIS - lnp,ll***'mds gov brAagUcensosuas

r"a.lüÃÇáo, 962ê 777a1e76ada45c6 aMo?6ca3b609
1



púnro oFrcIAL DA UNIAo
Pubúcado em: 30,/o4,/2o2o I Ediçãoi 82 | secÉo: 1 I Página: 17

ôrgãoi Mlnistárlo da Cldâdanlâ,/Gâbln€to do Mlnlstro

PORTARIA NO 369, DE 29 DE ABRIL DE 2O2O

Dispóê acerca do atendimento do Cadastro Único para

Progràmas Sociais do Governo FederâL - Cadastro Únlco'

disposto pelo Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2OO7' no

Distrito Federal e nos municÍpios que estejam em estado de

caLamidade Púbtica ou em situação de emergência

reconhecidos pelos govemos estaduaL municipaL do Distrito

FederaL ou FederaL inctusive a Emergêncla dê Saúde Púbticâ de

lmportância lnternacionaL decLarada pela Organização Mundiat

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

lnfecÉo Humana pelo novo coronavírus (COVID-19)'

o MlNlsTRo DE ESIADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos le

lldoparágrafoúnicodoart.STdaconstituição,oincisollldoartT2c/coaí28,oart,3o.A,eoârt.3o.c
da Lei no 8.74?, de 7 de dezembro dê 1993, tendo em Vista o disposto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de

2o2O, ê no Decreto no 1O.282, de 20 de março de 2O2O, e

considerandoqueaorganizaçáoMundiatdaSaÚdedecLarou,em30dejaneirodê2020.quêo
surto do novo coronavírus (covid-lg) constitui uma Emergência em Saúde Púbtica dê lmportância

lnternaciona[i

ConsiderandooDecretoLegislatlvono6'de2O2O'quereconhecê'paraosfinsdoart'65daLei
complementarnolol.de4demaiode2ooo,aocorrênciadoestadodecatamidadepública,nostermos
dasolicitaçãodoPresidentedaRepúbticaencaminhadapormeiodâMensagemno93,dê18demarÇode
2020,

consideràndoal4edidaProvisórianog53,de15deabritdeaozo,queabrecrédito
êxtraordinário em favor do l'4inistério da Cldadania, no valor de R$ 2550ooOooo'oo' para o fim que

especifica,

ConsiderandoopapeldoSistemaÚnicodeAssistênciaSociat-sUAsnocontextoda
EmergênciaemSaúdePúbtica,deProteçãodapoputaçãoemsituaçáodevuLnerabitidadeeriscosociale
nodesenvolvimentodêmedidasparaprevenirêmitigarriscoseagravossociaisdêcorrêntêsda
disseminação do Covid-1g:

considerandoqueoMinistériodaSâúde-MSdeclárou.pormêiodâPortarian.188.de3de
Íevereiro de 2020, Emergência em saúde Pública de lmportância Nacional em decorrência de infecÇão

humana pelo Covid-19:

ConsideràndoaportariaMsno4S4,de20demarçode2O2O,quedectara,emtodooterritório
nacionaL, o estado de transmissão comunitária do Covid-19:

considerando a portaria Mc n" 332 de 24 de março de 2o2o. que dispõe acerca dê medidas

paraoenfrentamentodaemergênciadesaúdepúbticadeimpodánciaintêrnacionaldecorrentedo
coronavÍrus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único dê Assistência SociaL

ConsiderandoaPortalian"2,60l,de6denovembrodeZols.dispôesobreautilizaçãode
recursos transferidos fundo a fundo peto Ministério do Desenvolvimento sociat - MDS para o incremento

temporário e a estruturação da rêdê no âmbito do SUAS'

Considerando que a Portaria no 90' de 3 de setembro de 2013' do Ministério do

Desenvol'Vimentosocial'-MDs'estabeLeceosparâmetroseprocedimentosrelâtivosaocolinanciamento
federalparaofertadosêrviçodeProtêçáoemsituaçóesdeCatamidadesPÚbticaseEmergênclas.ea



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similales
\ Caraêterização da unidade

1- Dados provenlentes da gestão estadual ou municipal:

MUNICIPAL

2 - lndique o Público atendldo nesta Unidade:

[x] cria nça/Adolescentes com deficiência e com algum grau de dependência e suas familias

i*j nauttór com deficiência e com algum grau de dependência e suas famílias

[ ] ldosos com deficiência e suas famÍlias

i I tooro, com algum grau de dependência (sem deficiência) e suas famÍlias

3.1 - Horário de funcionamentol dias por semana

5 dias por semana

3,2 - Horário de funcionamento; horas por dia

I horas por dia

4 - tndique a Natureza desta Unidade:

[ ]Governamental
i.I Não-Gor.rn. menta l/Orga nizaçáo da Sociedade Civil

5. Em caso de Entidade Não Governamental/organizaçáo da sociedade civil, lndique o

CNPJ

00.93 r.760/0001- 12

6. Esta entidade faz parte de alguma rede/federaçáo nacional, estadual ou regional de

entidades de defesa e apoio às fessoas com deficiência e suas famílias?

[.] Sim

[ ]Náo

7 Caso sim, informe a principal rede/federação de que faz paÉe:

Federação Nacional, Estadual e/ou Regional de APAES

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

federação Brasileira, Estadual ou Regionál das lnstituições de Excepcionais (FEBIEX)

Associação Brasileira de Autismo

Federaçáo Nacional de Pais e Amigos dos Surdos

Organização Nacional dos Cegos nà l.
orianizaiao Nacional de Deficiência Física (ONEDEF) P
Sociedade São Vicente de Paula

Outras

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

À

desse Centro Dla?

I Sim, municipal ou do Distrito Federal

I Sim, estadual

I Sim, federal
xl Não

g.Estaunidadereceberecursosfinanceirosdeoutraspolíticaspúbllcasvisandoà

üúilànciasocial@cidâdada gov-br

ciNso suls - nttplr',""* mils.gov.b/sagi/cen5osua§

962e7?7ale76adae 5c61b4076ca3b609a n d eC tro ia?
nat de critÉo ao do"om"lo l,llt r/zots te,5e, O0 chavê de r6.lidação

3

f,"9



S 2o Para calcuLar as metas físicas dos municipios' do Distrito Fêderat e dos estados etegíveis'

nos termos do inclso ll do caput. serão somados o quantitativo de vagas em unidades de acothimento' '

púbticas e privadas, oara o"t'out iào'ut t pu'" pessoas com deficiência registrados no cadSUAs dê abrit 'l

de 2o2oe de pessoas atendidas em centro-Dia (ou serviço equivatente) registrados no censo do sistema

Único de Assistência SociaL - Censo SUAS 2019'

Art.4. o rêpasse de recursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretamente do Fundo

Naciona|.deAss|stênciasociat.runsaosfundosdeassistênciasocialdosestados,municípiosedo
Distrito FederâL no exercÍcio de 2O2O' em duas parcetas' cada uma referentê a 3 (três) meses da demanda

aferlda nos termos do art. 3o, observada a disponibil'idade orçamentária e financeira'

§l.ocatcutodosValorêsaseremtransferidosnostermosdocaputparaaestruturaçãodarede
quanto a aquisição de:

| _ Epl observará o valor de refêrência de R$ ys,oo (cento e setenta e cinco reais) mensal por

trabathador, muLtipLicado peto quantitativo de trabathadores a serem contemplâdos: e

ll - atlmentos observará o valor de referência de R$ 115'OO (cento e qulnzê reais) mensat por

pessoa, muLtipticado peto quantitativo dê Pêssoas a serem contemplâdas'

§2o A segunda parcelã referente ao inciso I do S1' êstará condicionada à real necessidade de

usodeEPl,deacordocomasrecomendaçõesdoMinistériodasaúde.Ms,conformeatocomplêmentar
da SNAS,

Ar' 50 Farão jus ao recurso emergencial, de que trata êsta Portaria, destinado ao

cofinanciamentofederaldasaçóessocioassistênciaisosestados.municÍpioseDistritoFederalque
possuam pessoas que:

| - necessitem ser a§adas ou remanejadas do seu atual Local de acolhimento' conformê

orientaÇão do Ministerio da Saúde - lvlS quanto ao distanciamento sociali ou

ll - se encontrem em situação de rua' desabrigados' desaLojados ou em situaÉo de imigração'

S 1o Para fns de aferição do critério previsto no caput os municípios e o DistritÔ Federal

el.egíveis observarão o somatório da:

| - metade da quantidade' arredondadas parâ cima' de pessoas em sltuação de rua cadastradas

nocadastroÚnicodeProgramassociaisdoGovernoFedera|'.cadastroÚnico.comregistroativoem
março de 2O2O:

ll - quantidade de vagas em serviços dê acolhimento cadastrados no CadSUAS' com registro

ativo em março de 2O2O; e

lll-quantidadedeimigrantesinteriorizadosentreabrilde2olSadezembrode2ol9.conforme
registro do Subcomitê de lnteriorizaçáo da Operaçáo Acothida:

§ 20 Para fins dê aferiçáo do critério previsto no caput' os estados etegíveis 
-obsêrvarão 

a

quantidade de vagas "-..*iço 
áe acolhimento cadastradas no cadastro Único, com registro ativo em

março de 2o2O.

s 3" Limita-se o cofinanciamento âo máximo de 5 (cinco) mil pessoas por ente elegÍveL

S 40 o timite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado' respeitando-se a

disponibitldade orçamentária e financeira' bem como a capacidade de acolhimento municipal durante a

situaçáodeEmergênciaemsaúdePúbLjcadelmportânciaNaciona[emdecorrênciadoCoVlD.19.

Art, 6" os entes com saLdo em conta do serviço de proteção em situações de câtâmidades

PúbticaseEmergênciasquandodapubücaçãodestaPoÉâriapoderáoreprogramarosvaloresparaas
despesas com enfrentamento à ESPIN decorrentê do covid-1g' exceto os rePasses reaüzados com

fundamentonasPortariasMosn'420'delSdedezembrodê2o1Zeno558'de2Ededezembrode?Q77'

Art.ToocofinanciamentodeaçõessocioassistênciaisvisandoaoenfrentamêntodasituaÉode
emergência em dêcorrência ooi"''o-'ni"rn como finaUdade promover orientaÉo' aPoio' atêndimento e

proteçáo às famÍuas " 
inairãro, em situaçáo de vul.nerabilidade e risco social afetados, de forma a
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t4-Ê.m relaçáo às vagas do Serviço de PSE para pessoas com deficiêncla, Idosas(os) e

[ ]Todasts vagâs são Preenchidas Por usuárias(os) encaminhados pelos CREAS de referência rsuas famílias, informe se:

[ ] A maioria das vagas são preenchid as por usuárias(os) encaminhados pelos CREAS de referência

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

[.] As vagas são preenchidas de forma independente, de forma que

de referência náo são um critério de priorização

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

lxl Lanches/Café da manhã

[x] Almoço

lxl Lanche/ Café da Tarde

[ ]Jantar
[ ] Lanche/Café da Noite

[ ] Náo oferta alimentaçáo

os encaminhamentos dos CREAS

- Existe apoio para o deslocamento das famílias/indivíduos para a sede dessa unidade?

Sim, para todas(os) as(os) usuárias(os)

Sim, para algumas(ns) usuárias(os)

Não

16

t.1
tl
tl
t7

l
l

xl
l
I

l

- Como se dá este aPoio?
A unidade possui transporte especializado para o deslocamento das(os) usuárias(os)

A unidade iornece ajuda de custo (passagens) para o deslocamento das(os) usuárias(os)

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

O poder público fornece passagens (va le-tra nsporte, etc')

o poder público fornece transporte especializado para o deslocamento dos usuários

0utros

^
).I

Data dê crüçáo do docuEeDto: 14/112019 13:56:00 chôve

slsllanclasocial@cidada.Dra gov.bÍ
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Art. 11 Os recursos destinados ao cofinanciamento fedêral das açõês socioassistenciais serão

rePassados no exercício de 2o?o Cliretamente do FNAS aos fundos de assistência sociaL dos estados, 
.'

municípios e do Distrito Federal. em duas parcelâs, cada uma referente a 3 (três) mesês de atendimento,l

observada a disponibilidade orçamentária e financeira' .

Parágrafoúnico'oétcutodosvatoresâseremtransferidosnaformadocaputobservaráo.rralor
derefêrênciadeRs4oo,oo(quatrocentosreais)mênsaLporpessoa.previstonos2.doart.60daPortaria
MDS n'9O, dê 2O13, muttipticado peLo quantitativo de indivíduos a serem atendidos'

Art. 12, os recursos repassados aos estados' Distrito Federal e municípios' a título de

cofinanciamento federal emergencial, ficam sujeitos às normas legais e regutamentares que regem a

execuçãoorçamentáriaefinanceiradoFNAs.inclusivequantoàdisponibilidadeorçamentáriaefinanceira
ê prestaçáo de contas,

Parágrafoúnico'oMinistériodaCidadaniapoderá,aqualquertemPo,requisitarinformaçóes
referentesàapücaçãodorêcursoextraordináriodequetràtaestaportaria'parafinsdeanálisee
acompanhamento de sua boa ê regutar utitização'

Art.13.osrecursosdêquetratâestaPortariadeverãooneraroProgramadeTrabalho08.244.
5o31.21co-EnfrentamentodaEmergênciadeSaúdePúbl.icadelmportâncialnternacionaIDecorrêntedo
coronavírus e serão destinados ao atendimento das necessidades das famÍtias e indivíduos que estão em

situação de vulnerabilídade e risco

Art. 14. os entes elegíveis, na forma desta Portâria' farãojus ao repasse emergenciaI de recursos

federais. desde que se comprometam, no prazo estâbeLecido:

l.àsregrasfirmadasnoTermodeAceiteeCompromisso,disponibitizadopetoMinistérioda
Cidadania êm seu sÍtio instítucionaL na internet

https://apticacoes.mds.gov,brlsnas,/termoaceitê'/êmergencia-covid-19/index'php i e

ll.aprestarcontasnaformadaPortarialíDSno113'delodedezembrode2ol5.6demais
procedimentosdiscip[inadosematoespecífico,conjUnto,daSecretariaNacional'deAssistênciaSociateda
Secretarla de Gestão de Fundos e Transferências'

S 10 os gestores devêráo encaminhar o Termo de Aceite e Compromisso à ciência dos

respectivos conselhos de assistência socia['

s2oEspecificamentequantoàsaÇõessocioassistenciais.oentetambémdeveráapresentar
plano de ação em sistema informatizado especÍfico'

Art,15,osrespêctivosconsethosdeAssistênciaSociaLdêVerãoapreciaíacompanharefiscalizar

a imptementaçáo das ações, os resultados e a prestação de contas dos recursos repassâdos na forma

desta Portaria.

Art. 16. A Secretaria Especial de Desenvolvimento sociaL por meio da secretaria NaciÔnal dê

Assistênciasociat,expêdiránormativasêoriêntaçóescomplementaresàmatériadisciptinada'
especialrnentê quanto:

| - ao Termo de Aceite e ComPromisso:

ll - ao Plano de Açáo: ou

lll - aos procedimêntos de prestaçáo dê contas'

Art. 1Z Estã Portaria entra em vigor na data de sua publicaÇão'

ONYX DORNELLES LORENZONI

Estê conteúdo não substjtul o publicado na vêrsáo certificãda-



'r 18.15 . Área de descanso para a(o) usuária(o)

[]Sim
t.lNão

19.
rec

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

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

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

Não possui

19.2 - Rota acessível aos espaços da Unidadê (recepção' salas de atendimento e espaços

de uso coletivo)

y(

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

j Si., ,.t não estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

I Náo possui

19

tl
tI
t.l

20.41émdositensacima,háoutrasadaptaçôesparaasseguraraacessibilidadedesta
unidade?
f i iir, trpo'*. de profissional com conhecimento em LIBRAS

19.3 - Rota acessível ao banheiro

Náo há outras adaPtaçóes

lxl Telefone

x
I Celular da unidade

I lmpressora
I Televisão (W)

I Equipamento de som

lD\'/D
I Datashow

I VeÍculo de uso exclusivo

I Veículo de uso comPartilhado

iveículo adaptado para o transporte de cadeirantes

I Acervo bibliográfico (Livros)

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

iir, ,ui na. estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

Não possui

4 - Banheiro adaptado para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida

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

ii*, .-i ra. estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

Não possui

Sim, suPorte de material em Braille

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

iir, oriru, adaptações e tecnologias assistivas para deficiência fÍsica

sim, outras adaptaçôes e tecnoloóias assistivas- para deficiência intelectual e autismo

ãir, p[ài.ip.ciaii com |..r.uáip.ã,inalização vottados pessoa com deficiência visual

x

2l.lndiqueosequipamentosematerialsdisponÍveis,emperfeitofuncionamento,parao
desenvolvimento dos Serviços desta unidade

x

x

I À

P

lBrinquedos

sareSimilIAD ene tro02 I1 CAU SsEN soC

üsilanciasocial@cidadsnla gov br

"É*ro 
aroa - ooorrt""*.md§ gov br/sagvcenssuàs

dê rtsIdaçào: 962 elizute'lsadulsco 1M076ca3b609xl Materiais eda óq icos, culturais e es ortivos
Dâta de crlaçào do aocum""ror tl /112019 13:56r00 châve
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Responsável Pelo Preenc himento

41.1 . Nomel
Marcia Da ntas de Andrade

4L.2. CPÊ:

031.928.935-40

41.3 - Data:
22110120L9

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

Técnica(o) de Nível Superior da Unidade

Outros

41.5 - Telefone:
(71) 988533517

41.6 - E-mail
dantasmdn@hotmail.com

42,1 - Nomel
Tatiana Maria dos Santos

42.2 - cPF:
992.728.465-72

42.3 - Data:
2217012079

estado.

t.-iiZ.nicatol da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Assistência Social ou congênere

[ ]0utros

42.5 - Telefone:
(71)981363669

42.6 - E.mail:
tyloi@hotm ail. com

Data do criação do docurÂeDto a.trl/2Otg r:,S0-oO c

42.4 - Cargo/Função:
t'l-s..àaliuio) Münicipal/Estadual de Assistência social ou congênere

[ ] D irero(a )/coordenaoo(al/Áesponsável pela área de proteção social especial no município ou

úgila!ciasocldl@crdàdania gov br
CENSO SUAS' hrlp://ww1{.mdr'gov'br/sã$/censo'uEs

have de v-dlidôção: 96 2e177a1à76add45c6 1M076c33b609 18
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
Seruiços e atividades

f,
22.lndique as açóes e ativldades desenvolvldas pelo'Serviço de Proteção Social Especial
para Pessoas com Deficiência e Pessoas ldosas e suas famílias' nesta Unidade:

lxl Acolhida e escuta inicial

lxl Estudo socia I

[x] Atividades de autocuidado da vida diária

[x] Orientação sobre acesso ao BPC

[x] Orientação sobre o acesso a outros benefÍcios

[x] Orientação e apoio para obtenção de documentação pessoal

lxl Orientação para realização dê cadastro no CadÚnico

[x] Elaboração de Plano de Acompanhamento lndividual e/ou Familiar

[x] Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização

[x] Encaminhamento para a rede de serviços socioassistenclais

[x] Encaminhamento para os serviços da rede de saúde

[x] Encaminhamento para política de educação

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

[x] Encaminhamento para órgáos de defesa de direitos (Defensoria Pública, Ministério Público,

Conselho Tutelar etc.)

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

[x] Registro de informações em prontuário

[x] Elaboração de relatórios sobre casos em acompanhamento

[x] Visitas Domiciliares

lxl Atividades com a família da(o) usuária(o)

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

lxl Apoio e orientação às(aos) cuidadoras(es) familiares

lxl 0rientação sobre tecnologias assistivas

lxl Orientação e apoio nos autocuidados

[ ] Palestras e Oficinas envolvendo a comunidade

[ ]Provimento de bens materiais

1t

23 - AIém das atividades do serviço de Proteçáo social Especial para Pessoas com

Deficiência e Pessoas ldosas e suas famílias aclma descritas, lnforme quals das demals

atividades abalxo descritas são realizadas nesta Unidade (considerar apênas o que for
realizado no próprio local desta Unidade):

[ ] Alfabetização

[ ] Escolarização Formal

[ ] Reforço Escolar

[ ] Ensino do método Braille de leitura

[ ] Ensino de Libras

lxl Atendimentos Médicos

lxl Atendimento 0dontológico

[x] Terapia Ocupacional

[ ]Fisioterapia
Ix] Fonoaudiologia

lxl Atendimento Clínico em Psicologia

[ ] Provisão em órtese e Prótese

[ ] Atividades Esportivas

[ ] Atividades Artísticas e culturais (musicalização, dança, teatro, entre outros)

Musi t0car tru m etc

I

c f
Data de criação do doc,:meoto, taJt 12019 13r56:00 chav€ de vÊlidação 9

ügilarciasoclôl@cidadaíiÀ.gov,br
CENSO SUAS - hnp:r'r.rir14' Eds.gov br/sâgvcensosuas

962ê777a1ê764da45c61M076c33b609
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37.Nosúltimos12meses,aUnidadeproporcionououfacilitouaparticipaçáodas(osl
]r"rirlrt profissionais em capacitaçáo sobre os seguintes temas?

Gestâo de Pessoas

Deficiência
Gênero

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

exerce exclusivamente a função de coordenador(a)

ãlrrrf. as funções de coordenador(a) e de técnico(a) nesta Unidade

ãir.rl, as funiôes de coordenador(a) com outra atividade

não há coordenado(a) nesta Unidade

t

I

t

t

t

t

t
t

t

t

t

I

t

t

t

t

I

Pooulacão em situação de rua

páãrrria. LGBT, oriãntação sexual e identidade de gênero

Álcool e ouÍas drogas

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

radicionais etc.)

lViolências e violaçôes de direitos

I Trabalho lnfantil

I Criança e adolescente

lJuventude
I Envelhecimento
lsirt.ru Socioeducativo/Med ida Socioeducativa/S INAS É

I Migração

I Mundo do trabalho

xl 0utros
jNão propo r.ionou/facilitou a participação das(os) profissionais

37.99 - Outros. EsPecifiquer

Educação inclusiva e crise convulsiva

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

[]Sim
[.]Não

39

tl
t.l
tl
tl
40.1 - RH

ó.são s

21â30
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30 -' Em média, quantos dlas Por semana, as(os) usuárlas(os) da unldade frequentam este

cerviço?
t lum dh, ou úenos, a cada mês

[ ] um dia Por quinzena

[ ] um dia por semana

[ ] dois a três dias Por semana

[. ] quatro a cinco dias Por semana

[ ] mais de cinco dias Por semana

31.Emmédia,quantashoraspordiaas(os)usuárias(os)daunidadepermanecemna
Unidade (nos dias em quê este utiliza o serviço)?

[ ]menos de uma hora

[ ] uma a duas horas

[ ] duas a três horas

[.]quatro a seis horas

[ ]sete a oito horas

[ ] nove a dez horas

[ ] mais de dez horas

t

Datá dê criação do do cuE€Dto:1aJ1 t2Otg r:,SO,OO càave de Yàlidâçeo

I
P

UAS similaree sIAD1 nCe tro0 I2oS SENC

üoUônciasoclôl@cidadarlà gov br
cÉNso su,qs' t ttp,tln't^'*.Eds.gov'br/sagvcensosu3s

g62el71a't.76a dâ45c61M076c33b609
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Articulação

36.1 - Unldades de acolhimento
Possui localização (endereço, telefone, etc)

nãceJe ,sranás(os) enca min hadas(os ) por este centro-Dia

Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

AcomPanha os encaminhamentos

Realiza reuniões Periódicas
Troca lnformaçôes
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve atividades em parceria

Não tem nenhuma a rticulaçáo

Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

36,2 - CRAS

ntro DIA g §imilares

x
x
x
x

x

Possui localização (endereç0, telefone, etc)

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

Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

Acompanha os encaminhamentos

Realiza reuniões Periódicas
Troca lnformaçôes
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve atividades em parceria

Não tem nenhuma a rticu lação

Serviço ou instituiÇão não existente no Município ou no DF

36.3 - CREAS

x
x
x
x

x

Possui localização (endereç0, telefone, etc)

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

36.4 - Servlço de saúde

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

ixl Recebe usuárias(os) enca m in hadas(os) por este Centro-Dia

Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

Acompanha os encaminhamentos

Realiza reuniões Periódicas
Troca lnformações
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve atividades em parceria

Não tem nenhuma a rticulação

Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

Acompanha os encaminhamentos

Realiza reuniões Periód icas

Troca lnformações
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve atividades em pa rceria

Não tem nenhuma articula ção

Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

Datá de edação do documêtrLol la,/11,2019 13:56 í)O chave de vâlidação, 962

x
x

x
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