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RESUMO DO ASSUNTO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 140 (CENTO E QUARENTA) KITS DE HIGIENE PESSOAL
PARA ATENDER AS PESSOAS ENI SITUAÇÃO DE RUA, ABRIGADAS DE FORMA
EMERGENCIAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, COM INTUITO DE EVITAR
O CONTAGIO E PROPAGAÇAO PELA COVID-19

CREDOR: P.S.R. FEIO

VALOR TOTAL: R$ 6.575,80 (SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E
OITENTA CENTAVOS)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
Anexo |X, do Decreto nº 3010/2017 - PMM

CHECK usr _ DISPENSA E iNEXIGIBILIDADE
LEGENDA; FL.=FOLHA _ ASSINATURA= ASSINATURA LEGÍVEL

* bertura de processo adrmstrato deviamente autuado,
enumerado (Art. 38, caput, da Lei nº 8666/93).

petição,
m especiai: indicar o Art. 25, caput ou o inciso especificoreenchimento dos re uisitos do caso

Justificativa; .Finalidade pública; altº Ma"Objeto da contratação; 31
Especificações (quantidade e qualidade); _ “mmm
Prazo de execução (dias, meses, anos); & Dªli-Sºmªmiwm_waF iscaiização (servidor ou comissão); 33 ' to ªtºm W,Classificação orçamentária; Wiªiim'
Locai de entrega dos bens ou execução do serviço;
Garantias (técnicas e contratual se forem 0 caso);
Forma de recebimento dos bens/aceitação dos serviços;«ww. . Valor estimao

Previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas
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* utonzação da autoridade competente para aabrtura do processo rt.



no minimo 03 (três) membros para re

PREFEITURA MUNI

Anexo iX. do Decreto nº 3010/2017 - PMM
CHECK LIST — DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

LEGENDA: FL.=FOLHA — ASSINAT

38, caput, da Lei nº 8666/93).

“detestadw xiivade expedido pela entidade
Inexigibilidade de iicitação para aquisição de mat

petente, no caso da
uêneros que só possam ser for eriais, equipamentos,, ou

necidos por produtor, empresa ou

ipótese deinexrgrbiiidade d
Lei nº 8666/93, necessária à comprovação

.' guiar do serviço; 3)
o inciso ii, Art.2 da
de: 1) serviço técnico

notória especialização do

> 6. As dispensas previstas nos 2“
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - SEMASIPMM

MEMORANDO Nº 22 (2020 - Coord. de Pol. Sociais! SEMAS

oo.- gema",sistemas?; W“ — '
PARA: lens. SEMAS/PET"—

Senhor(a) Secretário(a),

ªConfomne o que determina o Inciso V, do Art. 38 da Lei

Fatender as necessidade das atividades desenvolvidas pores
, . .,, ,,..__,-u___,_.v._- —_

imªgeamentº 140 (centoeâãnta
Municipal de Macapá com intuito de evitar o con

nª 1376, que criou o Centro de Operações de Emergências em Baú

de R$ 1400000000 (quatorze milhões) para a área da saúde.

CONSIDERANDO que Decreto estadual nº 1414/2020 suspendeu

CONSIDERANDO que o direito fundamental a saúde se insere no

ações e serviços para sua promoção;

CONSIDERANDO as disposições da Recomendação Conjunta nº

M“ CONSIDERANDO que o fornecimento de materiais de higiene se

pessoas em situação de rua, devido a pandemia do COViD-19;

escova dental adulto e repelente 100ml, para distribuição as pess
distribuido duas vezes durante o mês.r, , _, _ ,, ,_,_,, ,. ,, _,,_,- “_O,

(competente para inicio dos procedimentos administrat

Respeitosamente,

'a—

R D. Cordeiro
Coord. de Pat, Sociais
DEC. Nª42012020-PMM

ASSUNTO: isonomiaéie'baniniiãiãseemãéãiãni“r “

8.666i93 & suas alterações posteriores, solicitamos a ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, objetivando
ta administração municipal, conforme quantitativo. objeto a justificativa discriminada abaixo:

) Kits de Higiene Pessoal para atenderá;
tági e propagação pelo COVID-19

CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a Organização Mundial da Saúde (OMS)

como Pandemia, signincando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de to

identificados como de transmissão interna, o que tem levado a adoção de inúmeras precauções sanitãri

CONSIDERANDO que. no âmbito regional. e Estado do Amapá expediu o Decreto Estadual nº 1375,

afetados serão os trabalhos autônomos. avulsos e agrícolas que tiram seu sustento diário das atividades mercantis.

CONSIDERANDO que, Decreto municipal nº 1711/2020 - PMM instaurou a situação de calamidade pública;

fundamental de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença

destinação de um espaço fisico adequado para o acolhimento das pessoas em situação de rua;

JUSTIFICAMOS necessidade de aquisição de Kits de Higiene Pessoal contendo: xampu 400ml, sabonete 90 g. desodorante aerossol 150 ml, creme dental 90 g,

iDiante do exposto, submetemos nossa demanda para vossa apreciação, aprovação e para os devidos encam
ivos necessarios, se

SOLICITAÇÁOIPEDIDO

cia internacional decorrente do Coronavirus;

declarou que a contaminação com a COVlD-10 se caracteriza

rma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido

as por diversos entes públicos mundo afora;

“ntendência em Vigilância em Saúde (SVS); o Decreto Estadual

de Pública (COESP); por "m, o Decreto Estadual nº 1384, que abre crédito suplementar no importe

por 15 (quinze) dias todas as atividades em estabelecimentos comerciais, de modo que os mais

nucleo existencial dos seres humanos (minimo existencial). e que é dever do Estado a obrigação

e de outros agravos e ao acesso universal e lgualita'rio às

01/2020, exarada pela Defensoria Pública da União, que. dentre outras medidas, recomendou a

insere no conjunto de ações previstas no Plano de Trabalho para o acolhimento institucional das

oas em situação de rua que estão abrigadas, ressaltando-se que o quantitativo solicitado sera

inhamento por Vossa Excelência, junto ao setor
tudo em conformidade com os ditames legais.

( ) sim aprovo a presente solicitação e encaminho ao "331; E

( ) não aprovo a presente solicitação e encaminho ao%. Íeeenieiskeqs amem—Nees

para abertura de processo e demais providências cabiveis.

para que tome , ! hecimento do indeferimento, considerando as razões as seguintes razões:

Mânica Gratinadªs?“ ºlªª!
' Mun. de Assu. Secas:

Secretária ns MMDec. No 391/2020 ' P



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMASIPMM

ANEXO I — KIT HIGIENE——-$___—__' - UNIDADE DE ,ITEM , DESCRIÇAO DO OBJETO MEDIDA QUANTIDADE
Aquisição de kit de higiene contendo os seguintes itens: shampoo 400mi, sabonete

1 90 gr, desodorante aerosol 150 mi, creme dental 90 gr. 500mi, escova dental kit 140 '-L aduito, repeienie100mi.

!__ Coord. de Foi. Sociais
'“ "' DEC. Nº42012020-PMM

D. Cordeiro

Macapá—AP, 25 de março de 2020

Keila Re na B. Lobáto
Diretora do Dep. de
Proteção Especial

Dec. Nº 452/2020—PMM



ÚÉFÉN'SORIA ÉÚÉEÍCÉÃ . . ,. , _ Rªw
DEFENSORIA púsucn DA UNIÃO .. ._ ,,ªlªªªÍ'Í,_,. _ MIHÍSÍGTIO PUthO

do Estacio do Amapá

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001/2020 —- DPE—AP/DPU—AP/MPE-AP

Ás Excelências

ALBA N IZE COLARES

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS)

MÓNICA CRISTINA DA SILVA DIAS

Secretaria Municipalde Assistência Social e Trabalho (SEMAST)

CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA e' instituição
permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida
constitucionalmente, enquanto expressão e instrumento do regime
democrático, da orientação juridica, da promoção dos direitos humanos e da

1
DEFENSORIA PÚBLICA: Construindo a Cidadania

Rua Eliezer Levy, s/n, esquina com Av. Procópio Rola — Centro— CEP 68900-140



iJ % emanam PÚÉLIÓÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DAUNIÁO , _ ,. AMADA , M'nstenº m'ª-:º

do Estado do Amapá

defesa em todos os graus dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma dos arts. Sº, LXXIV e 134 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO que o art. 49 da LC 80/1994 estabelece como
funções da Defensoria Pública a promoção e a conscientização dos direitos
humanos, da cidadania e do ordenamento Juridico, assim como da mais
ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seusA .
direitos individuais, coletivos, sociais, economicos, culturais e ambientais;

CONSIDERANDO que cabe a Defensoria Pública a defesa dos
direitos e interesses de pessoas hipossuficientes, o que envolve, além do
aspecto econômico, outras modalidades específicas de vulnerabilidade,
como ajuridica, organizacional e a circunstancial (ADI 3.943/DF, STF, Plenário,
Relatora Min. Cármen Lúcia, julgado em 07.05.2015, DJE de 06.08.2015; e
EREsp 1.192.577/RS, STJ, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em
21.10.2015, DJE de 13.11.2015);

CONSIDERANDO que 0 MINISTÉRIO PÚBLICO e instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo—Ihe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição daRepública;

CONSIDERANDO as atribuições conferidas ao Ministério Publico
pelo Art. 129, li e III da Constituição da República Federativa do Brasil; Art.
26, I e Art. 53, & lº, alínea ”c” da Lei 8.625/93; Art. 49, X, da Lei
Complementar Estadual 079/2013; Art, 15 da Resolução nº 23/2007—CNMP;
Portaria nº 153/94—PGJ, Resolução nº 002/97—CPJ e Resolução 001/99—CPJ;

CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei

Federal nº 8.625/1993, faculta ao Ministério Publico expedir recomendação
administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e
municipal, requisitando aos destinatários, adequada e imediata divulgação,
assim como resposta por escrito;

DEFENSORIA PÚBLICA: Construindo a Cidadania

Rua Eiiezer Levy, s/n, esquina com Av. Procópio Rola —Centro— CEP 68900-140
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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIAO _ . ºf“? , Miniªtériº Públicº,,,_ _., do Estado do Amapá

CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a contaminação com a
COVlD-19 caracteriza—se como PANDEMIA, significando o risco potencial da

CONSIDERANDO que, na esfera federal, a Lei 13.979/2020
estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da COVID-19, incluindo o isolamento ea quarentena;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020,
do Ministério da Saúde, que regulamenta a operacionalização do disposto na
Lei nº 13.979/2020, estabelece, em seu art. Bºª, 5 29, que a medida de
isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente,em domicilio—;

CONSIDERANDO o Decreto federal nº 10.277, de 16 de março de
2020 instituiu o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid—19;

CONSIDERANDO que, no âmbito regional, 0 Estado do Amapá
expediu o Decreto estadual nº 1375, por meio do qual declara a situação de
emergência e mobiliza todos os órgãos estaduais para o combate à doença,
atividades que estão sob a coordenação da Superintendência em Vigilância
em Saúde (SVS); o Decreto estadual nº 1376, que criou o Centro de
Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP); por fim, o Decreto
estadual nº 1384, que abre crédito suplementar no importe de
R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões) para a área da saúde;

CONSIDERANDO que, no âmbito local, o Municipio de Macapá
expediu o Decreto municipal nº 1625/2020 — PMM, que declara estado de
alerta epidemiológico em Macapá e institui o Comitê Municipal de
Enfrentamento e Resposta ao COVlD—19;o Decreto municipal nº 1626/2020-

3
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DÉÉÉNSORIA PÚÉLEÉA - - ' ' Públ'DEFENSORIA PÚBLICA DA UNlAO mªm " Mnâtenº Ico
do Estado do Amapá

PMM, que estabeleceu orientações das atividades internas; por fim, Decreto
municipal 1.627/2020 — PMM, regulando atos administrativos que possaminfluenciar no contágio;

CONSIDERANDO as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em
Condição de Vulnerabilidade (Novas 100 Regras de Brasilia), aprovadas pela
XIV Conferência Judicial Ibero—americana, em março de 2008, atualizadas
recentementel, em que definem pessoas em situação de vulnerabilidade
como sendo aquelas que, por razão da sua idade, gênero, estado fisico ou
mental, ou por circunstâncias sociais, econômicas, étnicas e/ou culturais,
encontram especiais dificuldades em exercitar com plenitude perante o
sistema dejustiça os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico;

CONSIDERANDO que o direito à saúde é garantido em diversos
diplomas normativos internacionais, devidamente incorporados ao
ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo do Pacto Internacional da ONU
dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção da ONU sobre os Direitos da
Criança, Protocolo adicional a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Protocolo de San Salvador), dentre outros;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
que tem a obrigação fundamental de garanti—lo mediante politicas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, nos termos dos art. 196 da Constituição Federal e
do art. 29 da Lei 8080/1990;

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no
núcleo existencial dos seres humanos (minimo existencial) e que não pode
ficar a mercê de escolhas orçamentárias discricionárias dos agentes públicos,
motivo pelo qual a fórmula da reserva do possível não pode ser invocada
para justificar o Injusto inadimplemento dos deveres estatais de prestação
de serviços constitucionalmente impostos a Poder Público, conforme já se

1 https://www.anaden.org.br/wtksite/cms/conteudo/40002/100 regras atualizadasodf
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manifestou o Supremo Tribunal Federal (ARE 745.745 AgR/MG, Rel. Ministro
Celso de Mello, 2ª Turma, Die de 19/12/2014);

CONSIDERANDO que a concretização de direitos sociais não pode
ficar condicionada à boa vontade do Administrador, motivo pelo qual o Poder

CONSIDERANDO o Decreto federal nº 7.053 que institui a Política
Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento;

CONSIDERANDO a Portaria nº 122/2011 do Ministério da Saúde
que define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes deConsultório na Rua;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020,
que regulamenta a Lei nª-J 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, define os
serviços públicos e as atividades essenciais, estabelecendo como
indispensáveis assistência social e atendimento à pºpulação em estado de
vulnerabilidade (art. 39, é 19, ll),-

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 109, de 11 de novembro

de 2009, do CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CNAS, que
tipifica os serviços socioassistenciais, criando 0 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM
SITUAÇõES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGENCIAS, qualificado

como Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade, que assegura o apoio
e a proteção à população atingida por situações de emergência e
calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e
provisões materiais, conforme as necessidades detectadas, bem como
garante a realização de articulações e a participação em ações conjuntas de

DEFENSORIA PÚBLICA: Construindo a Cidadania

Rua Eliezer Levy, s/n, esquina com Av. Procópio Rola —Centro- CEP 58900—140
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do Estado do Amapá

caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados e o
provimento das necessidades verificadas.

CONSIDERANDO a estimativa de 70 pessoas vivendo em situação
de rua, somente em Macapá, de acordo com as informações preliminaresobtidas;

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Do AMAPÁ, o MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO Do AMAPÁ e a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO/AP,
em atuação conjunta, RECOMENDAM ao ESTADO Do AMAPÁ e ao
MUNICIPIO DE MACAPÁ, por meios da Secretaria de Estado da Inclusão e
Mobilização Social (SIMS) e Secretaria Municipal“ de Assistência Social eTrabalho (SEMAST):

a. que se garanta o regular e continuo funcionamento dos
equipamentos e serviços públicos do Sistema Único de
Assistência Social, de acordo com o Decreto nº 10.282 de
20 de março de 2020 e a Resolução nº 109, de 11 de
novembro de 2009, do CONSELHO NACIONAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL — CNAS, implantando imediatamente

o SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÓES DE CALAMIDADES
PÚBLICAS E DE EMERGÉNCIAS;

b. a destinação de um espaço físico adequado para o
acolhimento das pessoas em situação de rua,
preferencialmente, em escolas públicas próximas do Centro

de Referência e de Serviços Especializados (Centro POP).
É o caso, por exemplo, do Colégio Amapaense, adaptado
para funcionar em tempo integral (Programa Escola em
Tempo Integral), tendo sido, inclusive, reformado
recentemente, contando com um amplo refeitório,
banheiros e saias amplas.

Para além da excelente estrutura, o colégio e' um espaço
estratégico por estar localizado em frente a uma
importante área de concentração da população em

6
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do Estado do Amapá

situação de rua (Praça da Bandeira), além de ser próximo doHCAL e HE.

Alternativamente, a acomodação em hotéis ou o
pagamento de aluguel social, garantindo—se o direito à
moradia adequada, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses,
podendo ser prorrogado;

c. a distribuição do espaço físico deverá respeitar os casos
enquadrados no grupo de risco decorrente da COVlD-lº, a
exemplo das pessoas idosas, com doenças
imunossupressoras, gestantes, dentre outros, de modo a
evitar o contágio;

d. a redução do número de pessoas por acomodação,
evitando—se a aglomeração;

e. em caso de pessoa testada positivamente para a COVlD-l9,
que seja disponibilizado espaço separado dos demais, a fim
de que possa restabelecer sua saúde;

f. a designação de equipes do Centro POP (SEMAST) e do
Consultório na Rua (SEMSA) para auxiliar no processo
educativo de acolhimento e ocupação do local. Lembrando
que a equipe do Consultório na Rua (SEMSA) pode oferecer
suporte no período noturno substituindo assim as rondas
que fazem alguns dias da semana na cidade (19h—21h);

g. sugere—se a identificação de 5 pessoas em situação de rua
para vocalizar as demandas do grupo, ficando responsáveis
pela organização do espaço;

h. a designação de Policiais Militares ou/e Guardar Municipais
para manter a segurança no recinto de acolhimento, ,
considerando as dificuldades práticas em relação ao
consumo de drogas e álcool,-

i. a realização de procedimento para triagem e
cadastramento dos usuários, de modo a manter um
cadastro destas pessoas;

DEFENSORiA PÚBLICA: Construindo a cidadania

Rua Eliezer Levy, s/n, esquina com Av. Procópio Rola * Centro— CEP 68900—140
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,.. do Estado do Amapá

a destinação de recursos financeiros para adquirir
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL tanto para as

pessoas em situação de rua como para os profissionais que
estiverem atuando na frente de trabalho, como kits de
higiene, máscaras, colchões, travesseiros e cobertas:

A compra de sabonetes e álcool 70% nos banheiros que
serão ocupados pelos usuários;

a tentativa de contato com os familiares, a fim de obter
doações para a manutenção da pessoa em situação de rua;
a disponibilização de espaços individualizados para cada
pessoa, de modo a cumprir as normativas expedidas pela
OMS;

.o fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e
jantar) e água para consumo, o que poderá ser alcançado
por meio de serviços prestados pelos próprios entes, como
no caso de restaurantes populares, ou contrato de
fornecimento, para todos os dias da semana, mesmo que a
pessoa não possua cadastro no CAD—Único;

. a aquisição de equipamentos de saúde para o diagnóstico
da doença, a exemplo do termômetro infravermelho,
resguardando assim a saúde dos profissionais envolvidos;
a manutenção dos serviços do Consultório de Rua, com
atenção especial;

sugere-se, por oportuno, a formalização de um PLANO DE

ATUAÇÃO, compilando todas as medidas adotadas, com
previsão de tempo de duração dos serviços a serem
prestados, remetendo-se cópia para as instituições que ora
se manifestam.

A fim de facilitar o trânsito de informações, a resposta poderá ser
para leandroantunes©defensoria.ap.def.br e

DEFENSORIA PÚBLICA: Construindo a Cidadania

Rua Eliezer Levy. s/n, esquina com Av. Procópio Rola - Centro— CEP 68900—140



;DÉEÉÚSORIA PÚÉLÍbA .. ,. , ., &th , Ministerio Publico
do Estado do Amapá

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIAO

Ciência ao GOVERNADOR D
o ESTADO DO AMAPÁ e ao PREFEITODE MACAPÁ.

Publique—se pelos meios oficiais a presente recomendação.

Macapá/AP, 23 de março de 2020.

ªiwª!)
JÚLIA LORDÉLO DOS REIS TRAVESSA

Defensor Público do Estado do Amapá

(WMM I “&?“
FÁBIA NILCI SANTANA DE SOUZA

Promotora de Justiça do Estado do Amapá

LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA

Defensor Pú biico do Estado do Amapá

dª?“
ANDRÉ LUIZ ARAÚJO

Promotor de Justiça do Estado do Amapá

DEFENSORIA PÚBLICA; Construindo a Cidadania

Rua Eiiezer Levy, s/n, esquina com Av. Procópio Roia — Centro- CEP 68900440
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1 APRESENTAÇÃO
1.1 DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE PROPONENTE:

NOME DA ENTIDADE: Secretária Municipalde Assistência Social
CNPJ: 05.995.766/0001—7?

ENDEREÇO: Av. Coaraci Nunes, 887 — Central
CIDADE: Macapá-AP

CEP: 68900-010

TELEFONE: (96) 988028163;
EMAIL: ãef'nãsmab.;III'TIIT'I©OUÍIOQíf—I£QITI;

1.2 DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: MONICA CRISTINA DA SILVA DIAS

RG: 011817 Órgão Expedidor: SSP/AP D.Exp.: 12. 10. 2000
CPF: 327.716.I42-00

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua GeneraI Rondom, 302, Juíião Ramos
CIDADE: Macapá-AP CEP: 68900—000
TELEFONE: (96) 99198—588?

1.3 RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO:

NOME: MAX DOUGLAS FREITAS YATACO

RG: 383599 Órgão expedidor: SSP/AP D.Exp.: wma/2012
CPF: 909.944.422-20

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 2ª TRAV. DOS TUPIS, 29, MUCA
Cidade: MACAPÁ

Telefone: (96) 98120—138?

E—maII: max.yataco©hotmaíl.com

CEP: 68902-285

Formação profissional: Graduado em Relações Internacionais. &1.4. INFORMAÇOES DO PLANO.

OBJETO: Implantação. de forma emergencial e temporária. um abrigo para
acolher 70 pessoas em situação de rua no Município de Macapá, a fim de evitar

O contágio desta população. evitando. assim, a propagação do vírus.

Página 3 de 10



PREFEITURA montª—AL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSiSTÉNCIA SOCIAL

PUBLICO ALVO: 70 pessoas em situação de rua no município de Macapá,—»ª

VALOR: R$ 137.445,00 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e ste
reais).

DURAÇAO: 30 dias.

2 iNTRODUÇÃO

Nos últimos meses, o mundo tem presenciado um surto de contaminação

de pessoas pelo Novo Coronavirus. A Organização Mundial da Saúde -— OMS,

elevou, no último dia 11 de março de 2020, o estado de contaminação pelo
COVID -— 19. doença causada pelo novo Coronavlrus (Sars—Cov—Z), a patamares
pandêmicos.

No Brasil, o número de infectados com este virus só vem aumentando.

Segundo o Ministério da Saúde, em boletim informativo no dia 23 de março de

2020, 1891 pessoas já foram contaminados pelo novo Coronavirus, sendo, 34 o

número de vitimas fatais por esta doença em solo brasileiro. A projeção que se
faz, e que o número duplica a cada dois dias.

No Estado do Amapá. até o último boletim informado pela
Superintendência em Vigilância em Saúde - SVS, foi confirmado 01 (um) caso

de pessoa infectada com o novo Coronavírus, tendo 82 casos suspeitos e 70

descartados. Só no Município de Macapá. são 46 casos suspeitos. 69
descartados, 01 casos confirmado, totalizando 116 notificações sobre o COViD-
19.

Neste cenário, a principal medida apresentada pelos gestores em saúde,

para conter a proliferação do virus, é o isolamento social. tendo as pessoas que
evitarem qualquer contato pessoal umas com as outras.

Busca—se corn isso, realizar o achatamento da curva pandêmica,
prolongando os casos de pessoas infectadas com o vírus. e, consequentemente.

reduzir a procura por Unidades Básicas de Saúde — UBS para casos
relacionados ao CDVID—ig.

Se o objetivo, no estágio atual da crise pandêmica é realizar o

achatamento da curva. com as pessoas em isolamento social, ou seja, evitando

os contatos fisicos e os meios de propagação do vírus, o que fazer em relação

.,...“- fªs. &“ &; ªª— wªr cit-.ªLau-|

Página 4 de 10

em as los friº-º-
Rozana '

! gor enao : ' mail?-WWneurais“ iºº'º'iª'



,.

1,1%

testi
PREFEITURA MUI'ÍÍCIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE Assrsrêncm SOCIAL

Ária
".; A.

Ii,,“

sociais. ar ”. :
Tem—se que o Centro de Referência de População em Situação de RuââÍ—gêªªzfjg“;CENTRO POP, realizou, em média de atendimento, no ano de 2019, cerca chãº““ —

55 pessoas em situação de rua, dessas, 23 pessoas com idade entre 18 e 39 "ª

anos. 27 pessoas com idade entre 40 e 59 anos e 5 pessoas com mais de 60anos.

Objetiva-se. com este plano de ação emergencial de enfrentamento ao

Novo Coronavirus (COViD-ig) para população em situação de rua, encontrar

melhores saidas para realizar o isolamento social destas pessoas, em especial.

criar, de forma emergencial e temporária, um abrigo para adultos e familia,
voltado para este público.

3 JUSTIFICATIVA

Durante os últimos meses presenciamos o surto giobal do COVlD-tg, a

partir deste paradigma, várias medidas foram tomadas para garantir a saúde de

toda a população, porém estas ações surtem pouquissimo efeito para a
população em situação de rua existente no municipio de Macapá., uma vez que

este grupo tem especificidades que vão desde a falta de moradia até a
dificuldade ao acesso a serviços simples como água, higiene e saúde.

A Prefeitura de Macapá, editou o decreto 1704/2020 —PMM, que dispõe

sobre as medidas de âmbito público e privado de aglomeração de pessoas com

a finalidade de reduzir os riscos de contágio do Coronavlrus (COVlD-tg) e outrasprovidências.

Este decreto não prevê nenhuma medida especifica para essa população

que vive e sobrevive da rua. A paralisação do comércio, escolas e feiras
compromete os ganhos financeiros desse grupo que trabalha em sua maioria

reparando carros, vendendo produtos de forma autônoma e mesmo pedindo em . -
estabelecimentos e casas.

Deve—se ressaltar que essa população e' composta também por pessoas

em grupo de risco como idosos, pessoas com problemas respiratórios crônicos.

diabéticos, hipertensão, pessoas com HIV positivo, entre outros. Neste contexto,
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efa

PREFEITURA MUÚÍÉIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNiCIPAL DE ASSISTENCIA seem.

&a realização de higienização individual e coletiva e uma responsabilidad-

prioritaria da gestão pública. A atenção para esse público tem procedência, pois

em caso de infecção em um cenário despreparado pode torna-los proliferadores
-,icoletivos do vírus.

mg,?

; tº.
Uma das principais preOCupações desse público, é, aiém do vírus, e ,

alimentaçâo, Com todos os estabelecimentos públicos e privados fechados, ás; ' .,
fonte de renda destas pessoas reduz drasticamente, os centavos adquiridos em KW“

'.ªi ' jj»

um reparo de veiculo, já não é mais realidade, e com isso, o que já era pouco.

torna-se nada, dificultando, não so a proteção destas pessoas em situação de

rua contra o Coronavírus, mas também, a outras mazelas sociais existentes.
como a fome.

Em Macapá. serviços essenciais a este público. como o Centro de

Referência a População de Rua — POP RUA. não foi. em sua totalidade, afetado

pelo Decreto Municipal, continua servindo alimentação à esta população. No

entanto. faz—se necessário que estes tenham acesso a um ambiente adequado

e que proporcione higiene pessoal, acesso à informação, descanso. e saúde de

quatidade. o que se mostra inviável ser realizado no Centro Pop, visto que esta

população não fica em isolamento social, podendo contaminar os técnicos
daquele equipamento.

Neste sentido, a Defensoria Pública da União — DPU, lançou
Recomendação nº 01/2020 — DPGU/SGA! DPGU/GTR DPGU. do Grupo de
Trabalho em Prol das Pessoas Em Situação de Rua, que. em suma. versa o

seguinte: l..) 5. disoonibilizem o uso dos espªcos públicos educacionais e
esportivos. que esteiam com a utilizacao ,ªspensa. e que contenham

eguioamehtos de hioiene (vestiário/banheiro) para acomodar, evitando—se ?;
aglomerações; e para permitir a higiene básica das pessoas em situação de rua".

Neste sentido, busca-se garantir a população em situação de rua espaço

adequado para o isolamento sociat, recomendado pete Ministerio da Saúde.

como medida eficaz de contenção ao COVlD—19, e higiene pessoal desta

população, alertando, contudo: "6. a retexto de realiza ão a reven ão da
COVlD-19 não se'a realizada uma oiitica' indiscrimi a a e int me 'o

comgulsória de pessoas em situação dª rua." GªtªC *a
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCEA SOCIAL

É mister elucidar, ainda, que, de acordo com um estudo da Universidade Hof-»=—

da Califórnia, as condições geriatricas, que costumam afetar idosos de 70, 80 ou»: ,, ,— “H“» &
90 anos de idade, são encontradas em pessoas sem teto por volta da idade açãº ªº"? aº

58 anos de idade, dadas as suas condições de vida. Assim, as pessoas sªia irsituação de rua se encontram precocemente inseridas no grupo de risco do Nov

s:»y. .
' umª: ',

0 —UCoronavirus.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS GERAIS: Implantar, de forma emergencial e temporária, um

abrigo para acother 70 pessoas em situação de rua, a fim de evitar o contágio
desta população, evitando, assim, a propagação do vírus.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFiCOS: l) proporcionar condições de higiene
pessoal para pessoas em situação de rua; il) realizar o abrigamento institucional

de 70 pessoas em situação de rua; Ill) garantir o isolamento social, medida
eficaz, segundo o Ministério da Saúde, em virtude do novo Coronavirus.

5. METODOLOGIA

a) Transferência do Serviço Especializado Para a Pessoa em Situação de
Rua para um alojamento temporário, a ser reaiizado em um hotel na região
central de Macapá.

b) Realização de abordagem sociai com o intuito de informar a população de

rua sobre os riscos do COVID—tg e as medidas em curso tomadas pela
prefeitura.

o) Disponibilização dos protissionais do consultório na rua para atendimento %desta população no espaço do aiojamento.

d) Não utilização do COVID — 19 como pretexto para qualquer ação
discriminatória de internação compulsória de indivíduos em situação de rua em
comunidades terapêuticas.

5.1. PRlNCÍPlOS NORTEADORES:

a) O ingresso no alojamento deve ser feito de forma voluntária a partir do

conhecimento e aceitação das regras de funcionamento deste espaço; “
new of?” '? :». CGM
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PREFEITURA MURiiãPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNlClPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

c) Este alojamento deve garantir acesso a higiene pessoai. higienização do aum
pertences. alimentação, água potável, espaço para pernoite;

d) Deve contar com uma equipe técnica especializada para realizar o
acolhimento e triagem. bem como, reatizar acompanhamento do funcionamento
deste alojamento.

e) O alojamento funcionará 24 horas durante o tempo necessário para
realização de quarentena, seguindo as especificações do Ministério da Saúde;

f) Os técnicos trabalharão em regime de plantão de oito horas diárias por
equipes de no máximo 03 (três) pessoas;

9) Deverá ser fornecida quatro aiimentações regulares (café da manhã,
almoço, lanche e jantar). O fornecimento desta alimentação ficará a cargo do
poder público;

h) Deverá haver espaço destinado ao asseio de roupas e pertences
individuais, contendo maquinas de lavar roupa e espaço par estender & mesmas.

A lavagem individual deverá ser responsabilidade do acolhido:

i) Deverão dar suporte ao alojamento 02 guardas civis municipais durante
todo o tempo de funcionamento;

j) O ingresso devera ser feito mediante revista pessoal e dos pertences e

assinatura de um termo de anuência na participação, sem o constrangimento
dos mesmos;

6. RECURSOS

],

[6.1.RECURSOS HUMANOS. -
ªL tTEM oescnrção UND SIMS SEMAS oro
i 1 Assistente Social Pessoa/semana 04 01 5

2 esmagª; Pessoa/semana 0 05 5H_ 3 Apoio Pessoa/semana 02 19 21
4 Guarda Civil Municipal Escala 12124 o 7 7TOTAL . 38—
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PREFEITURA murâioIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EZ. RECURSOS MATERIAIS
nª“?

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL

Valor Total

a—iaº

item Descrição Unid. Quant Valor Unid
kii de higiene contendo os seguintes itens

' (shampoo 400ml, sabonete 90 gr.

[ 1 desodorante aerosol 150 mi, creme dental kit 140 R$ 54.90 R$ 7.686,00X 90 gr, alcool em gel 70%. escova dental
l adulto, repelente)

Toalha banho. material poliéster e algodão,

2 medidas mínimas (e x |) 0.80 x 0,50 mi cor und 140 R$ 2635 R$ 3'759'00branco '
R$ 11.445,00% Valor total material de higiene pessoalI HOSPEDAGEM

I ITEM DESCRIÇÃO I UND ' QTD VALOR UND VALOR TOTAL.?[ Diária de 70 pessoas, com cama de solteiro,

) com serviços de limpeza do ambiente. produtosde limpeza coletiva, serviços de camareira, . . '1 inclusive para peças pessoais, material de Diana 30 R$ 4'200'00 R$ 126'000'00
cama e mesa. café da manhã. almoço e janta &
com sala pra equipe técnica.

vnlor total hospedagem R$ Iºª'ºººªº

RESUMOÍVSINTÉTICO , ., . _ _ .ITEM RECURSO VALOR
1 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL R$ 11.445,002 HOSPEDAGEM

TOTAL

7. PERÍODO DE execução

R$ 126.000,00
R$ 137.445,00

A execução desse projeto ocorrerá no periodo de março e abril de 2020.

podendo ser prorrogado por igual período devido a ocorrência do fato gerador
da demanda.

8. CONSIDERAÇÓES FINAIS.

Espera—se sensibilizar 0 Governo do Estado do Amapá. por meio da
Secretaria de Estado da inclusão e Mobilização Social -— SIMS, no intuito de

obtermos o que hoje se propõe adquirir que é O recurso financeiro para subsidiar

a implementação, de forma emergencial e temporária, de um abrigo para acolher

70 pessoas em situação de rua, a fim de evitar o contágio desta população, .
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evitando, assim, a propagação do Coronavírus (COVID—IQ) no Município de ,f_ _,

Macapá. É, ªª/ªºªº
Wa quatidade de representante legal da Cºnvenente. declaro, para fins de prova.
a Secretaria de Estado da Inclusão Social — SIMS, para os efeitos e sob as pe
da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de Inadimplência com o

Pede deferimento.

Macapá—AP 2903/2020.

MONICA CRISTINA DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto nº 291/2020-SEMAST/PMM
CONVENENTE

ª APROVADO:

[[ f ( / Macapá—ApººfQâ/ªJ,º“ I
Vf” ”L. ,,__, II;/'(*É “,ª f" (,

ALBA 65:25 COLARES CALDAS

: SECRETARI DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL — SIMSI DECRETO Nº 0333/209-GEA; CONCEDENTE
I

=.)

_I

I

Página 10 de m



PREFEIYURA MUNIÉIPAL DE MACAPÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL «ªí '

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:

Fõrgão ! Instituição Proponente: CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05.995.766l0001-77Endereço Completo: Email:

&. Coaraci Nunes, 887 — Central 'semastgab.pmm©outlook.com;
Cidade: UF [CEP (DDD) Telefone! Fax E. A.Macapá AP 68900—010 (96) 98802—9163; Poder Público
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTEBANCO DO BRASIL 3575-0 8.176—0
Nome do Responsável pela Instituição: C.P.F.
MONICA CRISTINA DA SILVA DIAS 327.716.142-00
CI. ! Órgão Expedidor. Cargo:
911817 Secretária Municipal de Assistência Social
Endereço ResidenciaI Completo: CEP TeIJFax Celuiar
Rua General Rondom. 302, Julião Ramos 68.900— (96) 99198-588?

000
EmaII do Dirigente:
monicadiasgªªotmaimom

Nome da Equipe Técnica responsável pela Elaboração:

MAX DOUGLAS FREITAS YATACO &]
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto: Período de Execução &
Acolhimento Institucional para Pessoas Início Término
em Situação de Rua, devido a pandemia !do COVID-19. Março/2020 Abril./2020
identificação do objeto: Implantar. de forma emergencia! e temporária, um
abrigo para acoiher 70 pessoas em situação de rua, a fim de evitar o contágio
desta população. evitando, assim. a propagação do vírus.

Justificativa da Proposição



PREFElTURA MUNIEIPAL oe MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

toda a população, porém estas ações surtem pouqulsslmo efeito para a

população em situação de rua existente no municipio de Macapá, uma vez que
este grupo tem especificidades que vão desde a falta de moradia até e dificuldade
ao acesso a serviços simples como água, higiene e saúde.

A Prefeitura de Macapá, [editou o decreto 1704/2020 —PMM, que dispõe

sobre as medidas de âmbito público e privado de aglomeração de pessoas com

a finalidade de reduzir os riscos de contágio do Coronavírus (OUVIU-19) e outrasprovidências.

Este decreto não prevê nenhuma medida especifica para essa população

que vive e sobrevive da rua. A paralisação do comércio. escolas e feiras

compromete os ganhos Financeiros desse grupo que trabalha em sua maioria

reparando carros. vendendo produtos deforma autônoma e mesmo pedindo em
estabelecimentos e casas.

Deve-se ressaltar que essa população é composta também por pessoas

em grupo de risco como idosos. pessoas com problemas respiratórios crônicos,

diabéticos, hipertensão, pessoas com HIV positivo, entre outros. Neste contexto,

a realização de higienização individual e coletiva e uma responsabilidade

prioritária da gestão pública. A atenção para esse público tem procedencia. pois
em caso de infecção em um cenário despreparado pode torna-los protiferadores
coletivos do virus.

Uma das principais preocupações desse público. e, além do virus, a

alimentação. Com todos os estabelecimentos públicos e privados fechados. a

fonte de renda destas pessoas reduz drasticamente, os centavos adquiridos em

um reparo de veiculo. já não é mais realidade, e com isso, o que já era pouco.

ªma-se nada. dificultando. não só a proteção destas pessoas em situação de “mªçã
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contra o Coronavírus, mas também, a outras mazelas sociais existentes. comáªa;
fome.

Em Macapá. serviços essenciais a este púbiico, como o Centro de

Referência a População de Rua — POP RUA, não foi. em sua totalidade, afetado

pelo Decreto Municipal, continua servindo alimentação à esta popuiação, No

entanto. faz-se necessário que estes tenham acesso a um ambiente adequado e

que proporcione higiene pessoal. acesso à informação, descanso, e saúde de

qualidade, o que se mostra inviável ser reaiizado no Centro Pop, visto que esta

população não fica em isolamento social. podendo contaminar os técnicos
daquele equipamento.

Neste sentido. . a Defensoria Pública da União — DPU, lançou
Recomendação nº 01i2020 - DPGU/SGA! DPGU/GTR DPGU. do Grupo de

Trabalho em Prol das Pessoas Em Situação de Rua. que, em suma, versa o

seguinte: l..) 5. dimibílizem o uso dos espaços públicos educacionais e
esgortivos, gue esteiarn com a utilização susgensa. e gue contenham
e ui ementas de hi iene estiário! anheiro are a modar vit ndo-se
a tomara ões e ara ermitirahi iene bàs'ca das essoa em situa à de ru

Neste sentido, busca—se garantir a população em situação de rua espaço

adequado para o isoiamento sociai, recomendado peão Ministério da Saúde. como

medida eficaz de contenção ao COViD-tg, e higiene pessoal desta população.
alertando, contudo: "6. a retexto de realiza ão a reven ão da COVlD-te não

sela realizada uma política indiscriminada de internacao compulsória de pessoas
em situação de rua."

É mister elucidar, ainda, que, de acordo com um estudo da Universidade

da California, as condições geriáiricas. que costumam afetar idosos de 70, 80 ou

90 anos de idade, são encontradas em pessoas sem teto por volta da idade dos

58 anos de idade, dadas as suas condições de vida. Assim, as pessoas em

ww”
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situação de rua se encontram precocemente inseridas no grupo de risco doCoronavírus.

“___ ...... “_“—__.W
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta Etapa Especificação ] Indicador Físico Duração
Fase Implantar, de forma UND QTD Início Término

'!

emergenciai e temporária,

um abrigo para acolher 70

pessoas em situação de
1 rua, & tim de evitar o

contágio desta população,
evitando, assim. a

Pessoa 70 03/2020 04/2020

' propagação do virus.L ' 1 _J
4. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1.00)

Natureza da Despesa Total Concedente Proponente]
codigo [ Especificação

Materiais constantes no

3390 32 item 6.2. do Plano, em R$ 137.445,00 R$137.445,00 R$137..445,oo '' ' anexo.

"“'" | TOTAL GERAL - - - 7
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
CONCEDENTE, Meta 1ª MÉS ?
Í Reaiizara transferência financeira. R$ 137.445,00 '
PROPONENTE

(, .f. * d t"dd 2—MESES —]
L N Espec: icaçao asa Ni a es Março/201 ,abrilÍZOL 01 iAtívidades diárias (administrativas); )(
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[_ 02 Aquisição de Kit Higiene; X na.“ ___...03 Atendimento Psicossocial; X aaa :
04 Acolhimento institucional de urgência X R$ '05 Elaboração de relatório )( M......»
6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Cºnvenente. declaro, para fins de prova junto
a Secretaria de Estado da Inclusão Social — SIMS, para OS efeitos e sob as penas
da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou Situação de inadimplência com o
Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal,
Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos. na forma deste plano
de trabalho e sob as penas do art. 299 do Código Penal.
Pede deferimento.

Macapá—AP 2510312020.

MONICA CRIS INA DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Sociai

Decreto nº 291/2020—SEMAST/PMM
CONVENENTE

7.

APROVADO:

U

ALB IZE COLARES CALDAS
SECRETARI DE ESTADO A INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL —- SIMS

APROVAÇÃO oo CONCEDENTE

fl,
&; //Cí/Á ZCªDá-APªÍ—Quâfªº

DE RETO Nº 0333/209—GEA
CONCEDENTE

nrnn ' 4 ,.—. «W ,
('“ h:.“ dº?! “ªvg ,E", P.X)

Deciº—"J"
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Departamento de Gestão Financeira — (DGF)

Folha de Despacho

A DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS/SEMAS

Encaminha 0 PROCESSO 36.01.00002112020 — SEMAS, para elaboração do

TERMO DE REFERENCIA, COTAÇÃO DE PREÇOS E MAPA COMPARATIVO DE

PREÇOS, com objetivo de contratar empresa especializada para aquisição emergencial

de 140 (cento e quarenta) kits de higiene pessoal para atender às pessoas em situação

de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura Municipalde Macapá com intuito

de evitar o contágio e propagação pelo COViD—19.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemos.

Macapá—AP, 26 de março de 2020.

“
if(/:Wáº

Diretora do departamento de Gestão Financeira
Decreto nº 401/2020 — PMM

PREFEITURA Avenida Coaracy Nunes, 873 — Centro —- Macapá - Amapá —- 68905-010

“ MACAPÁ Contato (96) 98802-9163', E-maiI: ªbecmast©mmgggaggçblgr” L'iDAn'JL MELHOR“ r, HEUER Ui— Hifi—D::

5313 wwwmacapaapyov.br (E) PrefeituradeMacapa
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TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO Nº 013/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.01.000.022I2020

APROVO. o presente Termo de Referência nos termos da Lei nº
1397912020.

Em: 2.3 103 Noª

Mônica Cristi a Silva Dias
Secretária Municipe Assistência Social

Decreto nº 1 2020 — PMM

1 —— OBJ ETO:

1.1. Aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoai para atender às pessoas em

situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá com intuito de evitar o

contágio e propagação pelo COViD-tg, conforme condições, quantidades e exigências estabeiecidas neste
instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO Dos ITENSPCÉLÉÉgAOÉGPÓE O KIT DE HIGIENE UMIDADE QUANTIDADE

1 SHAMPOO CABELO ADULTO 400 ML UND 01
2 SABONETE EM BARRA 90 G UND 01
3 DESODORANTE AEROSSOL 150 ML UND 01
4 CREME DENTAL EM PASTA ADULTO 90 G ' UND 01
5 . ESCOVA DENTAL ADULTO UND 01
6 REPELENTE 100 ML , UND 01

TOTAL DE KITS DE HIGIENE PESSOAL 140

1.2. O Contrato terá vigência pelo período de 30 (trinta) dias.

2 - JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO:
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CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 no seu artigo 4ª, prevê a possibilidade de

dispensa a licitação para aquisição de bens. serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus;

CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a Organização Mundial da Saúde (OMS)

declarou que a contaminação com a COVID—19 se caracteriza como Pandemia, significando o risco potencial

da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham

sido identificados como de transmissão interna, o que tem levado à adoção de inúmeras precauções sanitárias
por diversos entes púbiicos mundo afora;

CONSIDERANDO que, no âmbito regional, 0 Estado do Amapá expediu o Decreto Estadual nº 1375,

por meio do qual declara a situação de emergência e mobiliza todos os órgãos estaduais para o combate à

doença, atividades que estão sob a coordenação da Superintendência em Vigilância em Saúde (SVS); o

Decreto Estadual nº 1376, que criou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP); por

fim, o Decreto Estadual nº 1384, que abre crédito suplementar no importe de R$ 1400000000 (quatorze
milhões) para a area da saúde.

CONSIDERANDO que Decreto estadual nº 1414/2020 suspendeu por 15 (quinze) dias todas as

atividades em estabelecimentos comerciais, de modo que os mais afetados serão os trabalhos autônomos,
avulsos e agrícolas que tiram seu sustento diário das atividades mercantis.

CONSIDERANDO que, Decreto municipal nº 1711/2020 -— PMM instaurou a situação de calamidade
pública;

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no núcleo existencial dos seres

'. humanos [minimo existencial), e que e dever do Estado a obrigação fundamental de garanti-lo mediante

políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção;

CONSIDERANDO as disposições da Recomendação Conjunta nº 01/2020, exarada pela Defensoria

Pública da União, que, dentre outras medidas, recomendou a destinação de um espaço físico adequado para o

acolhimento das pessoas em situação de rua;

CONSIDERANDO que o fornecimento de materiais de higiene se insere no conjunto de ações

previstas no Plano de Trabalho para o acolhimento institucional das pessoas em situação de rua, devido a

pandemia do COVID-19;

JUSTIFICAMOS necessidade de aquisição de Kits de Higiene Pessoal contendo: shampoo 400ml,

sabonete 90 g, desodorante aerossol 150 ml, creme dental 90 g, escova dental adulto e repelente 100ml, para
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distribuição às pessoas em situação de rua que estão abrigadas, ressaltando-se que o quantitativo solicitado
será distribuído duas vezes durante o mês.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1 A descrição da solução como um todo, aquisição bens para o enfrentamento a situação de

emergência, dentre estes, Kits de Higiene Pessoal contendo: shampoo 400ml, sabonete 90 g, desodorante

aerossol 150 ml, creme dental 90 g, escova dental adulto e repelente 100ml.

3.1.1 Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

3.1.1.1 A empresa deve atuar no ramo pertinente ao objeto da contratação;

3.1.1.2 Não estar impedida de contratar com nenhuma das esferas da Administração Pública;

3.1.1.3 Não estar sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas e não

sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.1.1.4 Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

3.2 Aos requisitos descritos no item acima, ressalvam—se as exceções previstas no êBº, do art. 4º, da Lei nº
13.979/2020

3.3 Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega
do material.

4 - F UNDAMENTAÇÃO LEGAL:

4.1. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dESpõe sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsavel pelo surto

de 2019, em especial o art. 4º, que assevera sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços,

inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (COVlD-TS).

5 - CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESSENCIAL:

5.1. Trata-se de atividade essencial, nos termos do art. 3º, do Decreto nº 10.212, de 20 de março de 2020, a

ser contratada por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 4º, da Lei nº 13.979/2020.

6 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.2. A entrega do objeto seguirá as disposições descritas no item 7 deste Termo de Referência.

6.3. A requisição inicial deverá ser formalizada por meio de oficio, emitido pelo Gabinete da Secretaria
Municipal de Assistência, presumindo-se conhecido o seu teor pela Contratada no ato do recebimento.

|...
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6.4. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato será realizado por servidor designado para
esse fim, nos termos do item 11 deste Termo de Referência, e será registrada por meio de Relatório.

7 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

7.1 O prazo de entrega dos kits é de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitação formal, em

remessa parcelada, na sede da Secretaria Municipal de assistência Social — SEMAS, situada Avenida Coaraci

nunes, 873, CEP: 68. 900-90? — Centro, Macapá — Amapá, a quai ficará responsável pela sua distribuição.

7.2 O parcelamento da entrega se dará em duas etapas, com datas a critério da Administração, cada uma

com 70 kits, integralizando o quantitativo total deste Termo de Referência,

7.3 A empresa contratada deverá entregar os produtos em kit fechado em plástico transparente.

7.4 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo(a) responsável

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem preiuizo da apiicação das penalidades.

7.6 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.

7.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser precedida dentro do

prazo fixado, reputar-sea como realizada, consumando—se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do prazo.

7.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8 - OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE:

8.1. São obrigações da Contratante:

8.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

821. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes neste Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
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8.2.2. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.2.3. acompanhar e hscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, atraves de comissão/servidor
especialmente designado;

8.2.4. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste Termo de Referência;

8.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 - OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA:

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.1.1. responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo

a responder pelos danos causados diretamente ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos

da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento
pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei Federal nº 8666/1993;

9.1.2. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;

9.1.3. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, obrigando—se a atender, de
imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços;

9.1.4. não veicular publicidade, vinculada ou não, acerca do contrato firmado com a SEMAS, salvo oficialmente
autorizado pela Administração;

9.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.6. manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência;

9.1.7. indicar preposto para representa-Io durante a execução do contrato.

10 - DA SUBCONTRATAÇÃO:

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.

11 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

11.1. O recebimento de material será confiado a um servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social,

designado pela autoridade competente, que deverá ser acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário a
regularização de falhas ou defeitos observados.
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11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios

redibitorios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3, Os representantes da Administração anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da

Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Macapá,
CNPJ nº 05.995.766l0001-77.

12.2, Através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

12.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura o momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.

12.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação de regularidade
fiscal, constatada por meio de apresentação de:

12.4.1. Certidão de regularidade com o FGTS;

12.4.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;
1243. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

12.4.4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada,
ou equivalente, na forma da Lei.

125. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

12.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresenta sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, & critério da contratante.

128. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto a inadimplência da
contratada, bem como quanto a existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



PREFEITURA MUNICIPAL [DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — SEMAS, “Jºªº”

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS - DCP/SEMAS Kraft/j12.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias a rescisão con ai
nos autos do processo administrativo correSpondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decide pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

12.11. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º—F da Lei n

13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo e
comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver
restrição de fornecedores ou prestadores de serviços.

12.12. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela Contratada, no Setor de Protocolo da

Contratante, situado na Avenida Coaraci Nunes, nª 873, Centro, Macapá-AP ou remetidos por e-mail digital,
atraves do endereço eletrônico semastgab.pmm©outlookcom

13 - DO REAJUSTE:

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

14 - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS:

14.1. Cometa infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

t4.1.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.1 .3. ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.4. falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.l.5. comportar-se de modo inidôneo;

14.1 .6. cometer fraude fiscal;

14.1.7. não mantiver a proposta.

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar a Contratada as
seguintes sanções:

14.2.2. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuizos
significativos para a Contratante;

14.2.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

14.2.4. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Municipio pelo prazo de
até cinco anos;

14.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também

é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem
14.1 deste Termo de Referência.

1425. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a



to]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL _ SEMAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS — DCPISEMAS

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas a Contratada juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art, 87, lll e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ouprofissionais que:

14.4.2. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.3. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.4.4, demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

14,5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar—se—a em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.52. Não correrão os prazos processuais em desfavor da Contratada em processo
administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de calamidade
de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. õº—C da Lei nº 13.979/20.

14.6. As multas devidas efou prejuízos causados a Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando foro caso, serão inscritos na
Dívida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente,

14.6.2. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo de pena, bem como o dano causado a Admintstração, observado o principio da
proporcionalidade.

15 - DO CUSTO ESTIMADO

15.1. O custo estimado da contratação e de R$ 8.022,47 (oito mil e vinte e dois reais e quarenta e sete
centavos).

16 - DlSPOSlÇÓES GERAIS:

16.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos orçamentários do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS, no exercício de 2020.

Maca a—AP, 27 de março de 2020.um, “ - . '
Roza “9 Duarte Cºdeº'rº Diretora do Departam nto de Proteção Especial

Coordenadora de Politicas Socrars-CPS/SEMAS Decreto nº 452/2020-PMMDecreto nº 420/2020-PMM

DenttàMTj'rfftdaderª'ÉÉázmento
Diretor do Departamento de Compras Públicas - DCP/SEMAS/PMM

Decreto nº 411/2020—PMM



ENGEPRE LTDA - EPP
- 08.254.466!0001—25

_ AV. 22 de junto, nºIlIÍMZ, Novo Buritizal
« - 68304—670

«: ' t :: - (96) 9153-6488 (96) 98131-325:
- engepre.apl©gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL “
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL — SEMASA i ' i [

ITEM PRODUTOS OUE COMPOE O KIT HIGIENE Unid. mªriª:? dª Vater unit. VetorTotet

1 Shampºo mg ml Und. 1 R$ 14,99 R$ 14,99
2 Sabonete 90 g Und. 1 R$ 6.99 R$ 6.99
3 Desodorante aerossol 150 mt Und. 1 R$ 13,50 R$ 13,50
4 Creme dental 90 g Und. 1 R$ 7.99 R$ 7,99
5 Escova dental adulto Und. I R$ 7,75 R$ 7,75
6 Repelente iOO mi Und. 1 R$ 25.75 R$ 25,75

Quantidade de itens do kit de higiene 6 R$ 76.97 R$ 76.97
Quantidade total de kit de higiene MO

VALOR TOTAL DO KIT HIGIENE I R$ 10.775,30

Macapá, 27 de março de 2020.

VALOR TOTAL: R$ 10.775,80(Dez mil setecentos e setenta e cinco reais e Oitenta centavos).

DADOS BANCARIOS BRASIL S/A.

AGENCIA: 0261-5

CONTA: 92.565-9

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias.

ma,“; LTD.)! me
m.- 254.46W1—2J'

Assu Castro
M Gen-un

ENGEPRE LTDA

Endereço: Avenida vinte e dois de juLhO nº1042 - NOVO Buritizal
Telefone: (96) 981315281



27/03/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE 'Nªºª'ºiº COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA08.254.466I0001-25MATRIZ CADASTRAL 08/08/2006
NOME EMPRESARIAL

ENGEPRE LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE— ENGEPRE EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41 .20-4-00 — Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

23.30-3-01 « Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

“ 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras deIrrigaçao
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4—00 - Obras de terraplenagem
43.21-5—00 — Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em Obras de engenharia Civil
4130-4432 - Instalação de portas. janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
AV VINTE E DOIS DE JULHO (CONJ. HAB, LAURINDO 1042 """“
BANHA)

' CEP BAIRROIDISTRITO MUNICÍPIO UFL68.904-670 NOVO BURITIZAL MACAPA AP
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
cpaclaudio©terra.com.br (96) 9155-6488
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EPR)Hund:

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 08/08/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALnose—*** tatiªna—ia-
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03l2020 às 16:44:15 (data e hora de Brasilia). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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NOME EMPRESARIAL

ENGEPRE LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
mercearias e armazéns

47.44-0-99 — Comércio varejista de materiais de construção em geral

71.11-1—00 — Serviços de arquitetura
71.12-0-00 —- Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

81.22—2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,

47.51 -2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23—0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
AV VINTE E DOIS DE JULHO (CONJ. HAB. LAURINDO 1042 *****"**
BANHA)

CEF' BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF58.904-670 NOVO BURITIZAL MACAPA AP
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
Cpaclaudi0©terra.com.br (96) 9158-8488
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)**tti

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

08/08/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
att—**wx DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

*ik**i*t

EMAS
recesso

Íl ;, "
; Zi “: wª

; Dªiwª-;).?

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA TIs-.""! iria“
& RUbF j -.ª___LM__F_.NUMERO DE iNSCR çAo “& «mu...-ª'

' COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABERTURA
8. . -
%AãªÍiÉ-SG/ÚDDÍ 25 CADASTRAL 08/08/2006

Aprovado pela instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido nO dia 2710302020 as 16:44:15 (data e hora de Brasília). Página: 2I2
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PROPOSTA COMERCIAL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — SEMAS

[ PROPOSTA DE PREÇOS ]
ITEM PRODUTOS :IÉEZZMPOE O KIT Unid. (1:23:59 Valor unit. Valor Total

f 1 Shampºº 400 ml Und. 1 R$ 'I 1,99 R$ 1 1,99
| 2 Sabonete 90 g Und. 1 R$ 3,99 R$ 3,99

3 Desodorante aerossol 150 ml Um!- 1 R$ 10,50 R$ 10,50
4 Creme dental 90 g Und. 1 R$ 4,99 R$ 4,99
5 Escova dental adulto Und. 1 R$ 4,15 R$ 4,75
5 Repelente 100 ml Und. 1 R$ 22,75 R$ 22,75

Quantidade de itens do kit de higiene 6 R$ 58,97 R$ 53.97Quantidade total de kit de higiene 140ª R$
L VALOR TOTAL DO KIT HIGIENE 8.255,80

Macapá, 27 de março de 2020.

VALOR TOTAL: R$ 8.255,80 (ºito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e
oitenta centavos).

DADOS BANCÁRIOS

Caixa Econômica Federal

AGÉNCIA: 3102

OF: 003

CONTA: 00000987-0

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias.

:““. , - . , «.
UAJJZw—v 5,31;le Ali ª-JUMW

16.559.043l0001-41 I_1 6.559.043í0001-4 í“
C. 8. DE VASCONCELOS-ME

R. Amadeu Gama, nº 1643
B. Universidace - Sãº. 68 3433-233

15.559.o43/0001-41 L Macapá -- AP _]
C.S. DE VASCONCELOS — ME

Endereço: Rua Amadeu Gama nº 1643
B. Universidade, CEP 68.903-230

Macapá- AP

C.S. DE VASCONCELOS-ME



2710312020
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1 ,, , ,.TI “,; Qtª.-L—

thIS: 7,23% ,;. , f 5134; Satª:
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA wªr——

NUMERO DE INSCRICAO “ “ DATA DE ABERTURA
16,55%“,000141 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAÇAO 2310712012MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

C. 8. DE VASCONCELOS

' TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTE0 ABENÇOADO GAS E AGUA ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

47.84-9-00 - Comércio varejista de gás quíjefeito de petróleo (GLP)

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

213—5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTOR AMADEU GAMA 1643 ““““
CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF68.903-770 ZERAO MACAPA AP
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE

(96) 3243-1473

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL IEFR)
***A-*

SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 1710112019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAcAO ESPECIAL*iútiinhk *ttuhu
Aprovado pela instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido nO dia 2710312020 às 16:45:29 (data e hora de Brasília). Página: 111

1/1



RASÃO SOCIAL: P.S.R.FEIO—ME

ENDERECO: RUAAMADEU GAMA Nº1592

CNPJ: 07532544/0001-43

AZBE.ªEÉ£©êÇ' -_

ITEM PRODUTOS QUE COMPOE () KIT HIGIENE Unid.

Quantidade de

Hans

1 Shampoo 400 ml Und. 1 R$ 9,99 R$ 9,99 2 Sabonete 90 g Und. R$ 199 R$ 1,99 3 Desodorante aerossol 150 mi Und. R$ 8,50 R$ 8,50 4 Creme dental 90 g Und. R$ 2,99 R$ 2,99 5 5

Valor unit. Valor Total

Escova dental adulto Und. R$ 2,75 R$ 2,75 Repelente 100 ml Und. R$ 20,75 R$ 20,75

Quantidade de itens do kit de higiene R$ 46,97 R$ 46,97

Quantidade totai de kit de higiene 140

VALOR TOTAL DO KIT HIGIENE | R$ 6.575,80

T—u—r—Fr-(Q

TOTAL: R$6.575,80 (Seis Mil, Quinhentos eSetenta Cinco ReaiseOitenta Centavos) Validade de Proposta: (15 dias)

Condigoes de pagamento: Habitual da Prefeitura Banco; Brasil Agénciaz4544-6 Conta Corrente; 1 07422-9 Macapa-AP, 27 de março de2020

Assinatura e carirrfbo do representante legal da empresa/proprietário

R FEIO ME

CNPJ N' 07532544 1000 'I 43

mmmmmmwm

mamemmm

namoram-nu



27/03/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NERO 5 ' ' , " " - '
3353253533“; COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUACAO QãjgâggggmªªMATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

P. S. R. FEIO

TÍTULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ' PORTEMINI - BOX PH EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas. sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado. de ventilação a refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55—5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0—03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
56.20-1——02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
90.01 -9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTOR AMADEU GAMA 1592 ""““
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF68303-230 ZERAO MACAPA AP
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
ATIVA_CONTABILL©HOTMAILCOM (96) 9156-2253

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFRJ
***ái

SITUACAO CADASTRAL ' DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 1110812005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ' DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL***kiwk* **i*****
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 2710312020 às 16:43:07 (data e hora de Brasília). Página: 111
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OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 140(CENTO E QUARENTA) KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,ABRIGADAS DE FORMA EMERGENCIAL PELA PREFEITURA DE MACAPÁ COM INTUITO DE EVITAR O CONTAGIO DE PROPAGAÇAO DO COVID-19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

EMPRESA 1: ENGEPRE - LTDA EMPRESA 2: CS. VASCONCELOS - ME EMPRESA 3: PESR FEIO - ME.

936.535,80

R$575,80 R$60,97

R$46,97

É mmm ,.

KIT HIGIENE CONTENDO; XAMF'U DE
400ML;SABONETE DE 9OG;DESODORANTE

1 AEROSOL DE 150ML;CREME DENTAL DE KIT ”º “57537

QOG;ESCOVA DENTAL;REPELENTE DE 100ML.

VALOR TOTAL R$10.775,80 R$255,80

R$555,80

R$58,97

R$10.775,80

R$6.575,80

Macapá-AP, 27 de março de 2020.

CF - «!*-L ««é:- xmª «Qua

FABI N MACEDóx-BÍARR 80 _º,

AssistentemCP - SEMAS

Decreto 413/2020 — PMM

, 3 $,. ,
.“.

"WW“.— nadª



. à"? «Liz,»! “WIP ' '
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ _ '

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS ““º—.W. »

Folha de Despacho
AO GABIISEMAS

Com os cordiais cumprimentos, encaminho processo 36.01.000.022/2020,

que trata da aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) kits de higiene pessoai

para atender às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela

Prefeitura Municipai de Macapá com intuito de evitar o contágio e propagação pelo
COVlD-19.

Informo que, após pesquisas de preços, a proposta apresentada pela empresa P.

S. R. FEIO - ME foi a mais vantajosa para esta administração municipal, ofertando o

valor de R$ 6.575,80 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

Diante do exposto, encaminho os autos para análise e posterior decisão quanto a
contratação por dispensa.

Macapá—AP, 27 de março de 2020.

"I
EÉWÁJIPC . .,» —" » r

Den'il o Trintªê'ªámscimento
Diretor do departamento de Compras Públicas - DCP/SEMAS

Decreto nº 4119020 — PMM

“ PREFEITURA Avenida Coaracy Nunes. 873 — Centro — Macapa — Amapa — 68905-010* . ' Contato (96) 98802-9163f . MACAPA E—maii: gansgmastáêmgªlpa.(1941011411:; LÍIIJALJL M&LNON I-. DEVER DE" 'i'Dí'JÚS

€€€ www.:nacapa.ap.gov.br © PreíeituradeMauapa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO
GABINETE DA SECRETARIA

DESPACHO ADMINISTRATIVO

“ naufragar—Mªiª”

Macapá-AP, 27 de março de 2020

Ao DPDI/SEMAS/PMM

AUTORIZO, nas conformidades da lei, os atos administrativos para a contratação da

empresa P.S.R. FEIO — ME, no âmbito do processo nº 36.01.000.022/2020 —SEMAS em face

da melhor proposta no valor de R$ 6.575,80 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta

centavos) para a Aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoal para

atender às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura Municipal

de Macapá com intuito de evitar o contágio e propagação pelo COVID-l9. Por oportuno solicito
dotação orçamentária.

Atenciosamente,

MONICA CRISTIN/AâDA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social — SEMAS

Decreto nº 391/2020 «« PMM

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 -— Centro, Macapá — AP, CÉP 68900-010
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgabpmm©outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Dotação Orçamentária para e Aquisição Emergencial de 140 (Cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoal para atender às
pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura de Macapá. com intuito de evitar o contágio e
propagação pelo COVlD—19., exercício de 2020. O valor para atendimento dessa despesa será de R$ 6.575,80 (Seis mil,
quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

iNFORMAÇOES DE otseomerquoe ORÇAMENTÁRIA

., PROGRAMA DE TRABALHO "r

[,

L

339030 339032 339063 339035
339037 339039 339047 339092

MODALIDADE PRAZO ENTREGA EIOU EXECUÇÃO

Despacho Orgamentário: |

Submete as informações acima a autoridade máxima desta secretaria para conhecimento e posterior declaração necessária para
satisfazer a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Macapá-AP, 27 de março de 2020.

%ojaM de Souza “Dô“
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento institucional

Decreto n" 414l'2020- DPDIISEMAS

Declaro que a despesa, objeto desta solicitação, possui dotação orçamentária e flnancetra sunoiente para satisfazer as exigências
dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 161., "0, conforme indicação realizada acima.

MacapàAP, ºi de ªº O de 2020.

Carimbo & Awsrn- . . autoridade competente

Max D uglas FreitasYatarn
Subsec táriodeplaneiameft' '
GEStã dEAssíst—mc “-

Dem.-tonª Sua,.- it'll tª.
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FOLHA DE DESPACHO

A0 DCC/SEMAS/PIVIIVI

Encaminhe o processo nº 36.01.000.0zz/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

EMERGENCIAL DE 140 (CENTO E QUARENTA) KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS

PESSOAS EIVI SITUAÇÃO DE RUA, ABRIGADAS DE FORMA EMERGENCIAL PELA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MACAPÁ, com a devida Dotação Orçamentária para formaIização de Minuta de
Contrato.

Atenciosamente,

Macapá —AP, 27 de março de 2020.

gêmeas

Assistentye - DPDI

Decreto nº 415/2020 — PMM

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Central, Macapá - AP, CEP 68900-010
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PREFEITURA MUNÍCIPAD DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL— SEMAS , _

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS — DCC ,

MINUTA DO TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nªª—S—GâflvOOàGS—ZJZGZO—«SEMAS
ADMINISTRATIVO:

ASSUNTO: Dispensa de Licitação para Contratação Direta
Emergencial .

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4ª e 4ª-B_ga Lei 13.9791ª0. Decreto nº
10.282I2020 e demais legislação aplicáveis
AquisiçãeemergeneiaLdWIOWiteequaEentaàmtede
Higiene—Pessoal—paFa—atender—à-s—pesseas—em—situaçãe

OBJETO: de—Puarabngadas—de—feEma—emergeneial—pelameteitura

, Pªãªêãº-PªlªººV-ID-ªª
EMPRESA P—S—R—FEIQ—ME—

CNPJ: WMMQW ,
VALOR TOTAL DO R$—6—515£0—t8eis—mil—qumhentes—e—setenta—e—e+nee—reaisOBJETO: Mªna—WW
PRAZO alsº—(eentee—eitenta—diask
ELEMENTO DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDESPESA: ,, , ,
PROGRAMA DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRABALHO:
FONTE DE RECURSO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxFICHA xxxx

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 no seu artigo 4ª, prevê a

possibilidade de dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do Coronavírus;

CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a Organização Mundial

da Saúde (OMS) declarou que a contaminação com a COVID—19 se caracteriza como

Pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial

de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de

transmissão interna, O que tem levado à adoção de inúmeras precauções sanitárias por

diversos entes públicos mundo afora;
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PREFEITURA MUNICIPAD DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL— SEMAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS — DCC

CONSIDERANDO que, no âmbito regional, o Estado do Amapá expediu o Decreto

Estadual nº 1375, por meio do qual declara a situação de emergência e mobiliza todos os

órgãos estaduais para o combate à doença. atividades que estão sob a coordenação da

Superintendência em Vigilância em Saúde (SVS); o Decreto Estadual nº 1376, que criou o

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP); por fim, o Decreto

Estadual nº 1384, que abre crédito suplementar no importe de R$ 14.000.000,00 (quatorze

milhões) para a área da saúde.

CONSIDERANDO que Decreto estadual nº 1414i'2020 suspendeu por 15 (quinze)

dias todas as atividades em estabelecimentos comerciais. de modo que os mais afetados

serão os trabalhos autônomos, avulsos e agrícolas que tiram seu sustento diário das
atividades mercantis.

CONSIDERANDO que, Decreto municipal nº 1711/2020 -— PMM instaurou &

situação de calamidade pública;

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no núcleo existencial

dos seres humanos (minimo existencial), e que é dever do Estado a obrigação fundamental

de garanti—lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para

sua promoção;

CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social, art. 22 que estabelece que

os beneficios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e as familias em

virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade

pública (redação dada pela lei 12.435/2011).

CONSIDERANDO as disposições da Recomendação conjunta nº 01/2020, exarada

pela Defensoria Pública da União, que, dentre outras medidas, recomendou a destinação

de um espaço físico adequado para acolhimento das pessoas em situação de rua.

CONSIDERANDO que o fornecimento de materiais de higiene se insere no conjunto

de ações previstas no Plano de Trabalho para acolhimento institucional das pessoas em

situação de rua, devido a pandemia do COVID-19.

JUSTIFICAMOS necessidade de Aquisição de kit de higiene contendo os seguintes

itens (shampoo 400ml, sabonete 90 gr, desodorante aerossol 150 ml, creme dental 90 gr,

2
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PREFEITURA MUNICIPALA DE MACAPÁ ª 'é?“
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL— SEMAS Wªr—ªªª

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS — Dcc "*”

escova dental aduito, repelente 100ml), para distribuição ás pessoas em situação de rua

que estão abrigadas.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação encontra respaldo na Lei nº 13.979 de 2020, art. 4—E e

subsidiariamente as disposições aplicáveis da Lei 81566 de 1993.

DA CONCLUSÃO:

Assim sendo, visando salvaguardar os interesses da Administração Pública, em fiel

cumprimento a Lei, a Secretaria opina pela contratação por processo de dispensa de

licitação, e reconhece e ratifica, atendendo o disposto no art. 4ª e 4ª-B da lei 13.979l2020,

apresentamos a presente Justificativa para ratificação.

É nossa justificativa.

Macapá—AP, XX de XXXX de XXXXXX.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ º"
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS “ '

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS — DCC

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO — COVID—19 (LEI 13379120)

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ........ r.... QUEFAZEM ENTRE SI
O(A) ..... . ..................................................... E A EMPRESA
..............................................................

O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, com sede na Avenida Coaraci, nº 873, Centro, CEP 68000—010,
Macapá—AP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.837/0001-19, neste ato representada pela
Secretária MONICA CRISTINA DA SILVA DIAS, portadora do RG nº 011517 e do CPF nº
327. 716. 142— 06 doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..............................
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................ , sediado(a) na ...................................
em ............................. doravante designada CONTRATADA neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) ...................... portador(a) da Carteira de Identidade nº .................. expedida
pela (0) .................. , e CPF nº ......................... , tendo em vista O que consta no Processo nº
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicávei, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de
Licitação nº .......... l2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato e a aquisição emergencial de 140
(cento e quarenta) kits de higiene pessoal para atender às pessoas em situação de
rua, abrigadas deforma emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá com intuito
de evitar o contágio e propagação pelo COVID-19, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇAO DZISCJJEÉNESPCÉÉSÃMPOE 0 KIT DE UMIDADE QUANTIDADE

1 SHAMPOO CABELO ADULTO 400 ML UND 01

2 SABONETE EM BARRA 90 G ' UND 01
3 DESODORANTE AEROSSOL 150 ML UND 01

4 CREME DENTAL EM PASTA ADULTO 90 G UND 01
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PREFEITURA MUNÉIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SQGIAL - SEMAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS - DCC5 ESCOVA DENTAL ADULTO UND 01
6 REPELENTE 100 ML UND 01

TOTAL DE KITS DE HIGIENE " ' 140

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato e de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua
assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato e de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx).

3.2. NO valor acima estão incluídas todas as deepesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes. taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do Objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. para O exercício
de 2020, na Classificação abaixo:

Gestão/Unidade: xxxxxxxxxxxx

Fonte: xxxxxxxxxxxxxxxx

Programa de Trabalho: xxxxxxxxxxxxx

Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxx

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA _ REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas nO Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. AS condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — SEMAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS - DCC
9. CLAÚSULA NONA . FISCALIZAÇÃO

9.1.A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão designada pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA -- OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no de
Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — SANÇOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2.05 casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando—se a
CONTRATADA O direito a prévia e ampla defesa.

12.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme O
casor

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4,2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4,3. Indenizações e multas,

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ VEDAÇÓES

13.1, É vedado a CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para quaiquer Operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÓES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.



15.

16.

17.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ —
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS - DCC
14.2. A CONTRATADA é Obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º—l, da Lei n. 1397912020.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas estabelecidas na Lei n, 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

16.1 A lavratura do presente Termo de Contrato referente a dispensa de licitação, é feita
com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em
Sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber,
além das informações previstas no 5 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição.

16.2 O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de Referência da Contratante e
à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Macapá para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme
art. 55, &? da Lei nº 8666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Macapá-AP, xx de xxxxx de 2020.

xxxxxxxxxxxxxxx

Representante da Contratada
CPF nº XXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxx

Secretária Municipal de Assistência
Decreto nº XXX/XXX—PMM

TESTEMUNHAS:

1-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ . RÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL E DO TRABALH
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÉNIOS— DCC

Folha de Despacho

DO: DCCISEMAST
PARA: ASSEJURISEMAS

Sr.ª Assessora,

Com os devidos cumprimentos, encaminho processo nº 36.01.000.022/2020

contendo Minuta do Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação e Minuta do

Contrato referente a aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) kits de higiene

pessoal para atendes as pessoas em situação de rua, abrigadas de forma
emergencial, pela Prefeitura Municipal de Macapá com o intuito de evitar o contágio

e propagação pela COVID—19. Para análise e emissão de parecerjuridico.

Atenciosamente,

Macapá -— AP, 30 de março de 2020.

WL Cªnªª “º“—BM da. WWW—%
AN CARLOS MONTEIRO DE VASCONCELOS

Departa ento de Contratos e Convênios — DCC/SEMAS., Decreto nº 467/2020— PMM

Avenida Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá-AP - CEP 68.900-010
Contato: (96) 98109-9687

IEL—mail: gab.semast©macapa.ap.gov.br
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OPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSESSORIA JURÍDICA SETORIAL

PARECER Nº 05/2020 - ASSEJUR/ SEMAS Macapá] AP, 30 de março de 2020.

A0 GAB/SEMAS: 36.0 1 .000.022/2020

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL

PARECER

I - RELATÓRIO

Trata-se O presente processo de análise e emissão de parecer jurídico

acerca da possibilidade de dispensa de licitação para contratação de empresa
especializada para aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) kits de
higiene pessoal para atender as pessoas em situação de rua, abrigadas de
forma emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá com intuito de evitar o

contágio e propagação pela COVID—l9.

Sendo observado que instruindo os autos do referido processo,
dentre outros documentos, constam:

1) Memorando nº 22/2020 — CPS/SEMAS/PMM (fls. 03/29);

2) Termo de Referência (fls. 31-38) ;

3) Proposta de Preço da empresa 1 (II. 39);
4) Proposta de Preço da empresa 2 (II. 42);
5) Proposta de Preço da empresa 3 (II. 44);
6) Mapa Comparativo de Preços (fl. 46);
7) Dotação Orçamentária (fi. 49);

8) Minuta do Termo de Justiflcativa de Dispensa de Licitação (fls.
51/53h

9) Minuta de Contrato (fls. 54/57);
10) Encaminhamento a ASSEJUR/ SEMAS (fl. 58).

mesm-rumª
& MACAPA

CIDÃDE MbLªíÍJFI E (NEVER DE IQI'IOE
Avenida Coaracy Nunes, nª 873 —— Centro, Macapá — AP, CEP 68300-010

Telefone: 98802-9163. E—mail: assejur.semas.pmm©gmail.com &wwwmacapaanwgnuhr GprelallumdL-Macapa
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II — FUNDAMENTAÇÃO

DA ANÁLISE DA ASSESSORIA JURÍDICA SETORIAL

Este parecer limitar—se—a a analisar a regularidade do procedimento de

contratação sob a ótica jurídica. Tal análise é uma imposição da Lei 8.666 / 93
que assim dispõe:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a
abertura de processo administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização

resPectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso

próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente:

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração. (grifo nosso]

Essa análise tem por objetivo prevenir a produção de atos irregulares que
possam ser questionados e até mesmo anulados posteriormente. Também visa

afastar condições que prejudiquem & competitividade, acarretando prejuízo à
Administração .

Reitera-se que a presente análise se restringe aos aspectos jurídicos da
matéria, abatendo—se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que exijam o
exercício da competência e discricionariedade administrativa.

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 13.979/2020

A Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS pretende
contratar uma empresa especializada no fornecimento de kits de higiene
pessoal para atender às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma
emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá com intuito de evitar o
contágio e propagação pelo COVID-19.

Antes de adentrar o mérito, é de salutar importância frisar que a
respeito das contratações realizadas pela administração pública, a licitação foi o

instrumento eleito para aquisição de bens, serviços, obras e alienação de seu
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patrimônio, na forma do art. 37, inciso XXI, da nossa Carta Magna, & fim de

garantir o cumprimento dos princípios da impessoalidade, e ainda, garantir
observância ao princípio da isonomia para aqueles que pretendem contratar
com o poder público.

O art. 37, da Constituição Federal preconiza que a
Administração Pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios e, também, a
obrigatoriedade de licitar, ressalvados os casos legais em
que a lei preveja as situações de dispensa e inexigibilidade,
que constituem hipóteses de contratação direta:

XXI- ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitira as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.

Sabe—se que a regra, em compras públicas, é a licitação, tendo em

vista que o instituto busca preservar um de seus pilares: & isonomia. No
entanto, em casos excepcionais, o legislador elege a diSp—ensa como a saída mais

adequada, seja porque a utilização do processo licitatório regular não é
recomendada (casos de emergência e urgência, por exemplo), seja para
incentivar determinadas políticas públicas. A norma, no presente caso, trata de

uma situação excepcional, de demandas peculiares, para combater um tipo de
emergência sem precedentes.

Especificamente na presente demanda, trata-se de dispensa de
licitação para aquisição de bens destinados ao enfrentamento da emergência de

saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID—19), nos termos da Lei nº

13.979 / 2020, editada para regulamentar possiveis medidas a serem adotadas

para enfrentar a disseminação da doença, declarada situação de emergência de
saúde pública de importância internacional.

O intuito da Lei acima mencionada, foi de modernizar e dar maior

celeridade nas contratações destinadas ao atendimento da situação de
emergência em saúde pública, instituindo hipótese de dispensa de licitação
especifica e temporária.
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Nesse aspecto, importante observar que a situação pontual e
singular que assola o país e o mundo recomendou um tratamento diferenciado

para as contratações públicas, no afã de minimizar a ocorrência de potenciais
prejuizos, em uma ponderação necessária entre o direito à vida e à saúde
individual e coletiva e o princípio da economicidade administrativa.

Assim sendo, a dispensa de licitação disciplinada pela Lei nº
13.979/2020 inaugura uma hipótese específica de contratação direta com uma

finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente da
ameaça representada pelo Coronavírus (COVlD-ig). Como já mencionado
alhures, a dispensa em comento além de possuir destinação específica, é do
tipo temporária, ou seja, somente pode ser invocada enquanto perdurar &
emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus.

Para tanto, o legislador prevê a possibilidade de contratação direta

sem a realização do devido certame. Porém, não significa que para esta
contratação não serão aplicados os princípios básicos que norteiam a atuação

administrativa. É necessário frisar que não deve se confundir a contratação
direta com ausência de um procedimento administrativo. Toda e qualquer
contratação desse tipo exige procedimento prévio com a observância de etapas e
formalidades, em que pesem os princípios norteadores.

Na presente demanda, tem-se a contratação direta na modalidade de

dispensa de licitação, prevista no art. 4º, Lei nº 13.979 / 2020. Vejamos o que
assevera o citado dispositivo, in verbis:

Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus de
que trata esta Lei.

51“ A dispensa a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica—se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

âºº Todas as contratações ou aquisições realizadas com
fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em
sítio oficial específico na rede mundial de computadores
(internet), contendo, no que couber, além das informações
previstas no 53" do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de

Telefone: 9880243163. E—mail: assejur.semas.pmm©gmai1.com
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novembro de 2011, o nome do contrato, o número de
sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação
ou aquisição.

53" Excepcionalmente, será possível a contratação de
fornecedores de bens, serviços e insumos de empresas que
estejam com idoneidade declarada ou com o direito de
participar de Eicitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.

Vale mencionar que o art. 4º-B, da Lei 13.979/2020, por sua vez,

estabelece, de forma taxativa todas as condições que se presume já atendidas,

quais sejam: a ocorrência de situação de emergência, necessidade de ponto

atendimento da situação de emergência, existência de risco a segurança das

pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou

particulares, e a limitação da contratação a parcela necessária ao atendimento

da situação de emergência.

No presente caso, observamos o atendimento das condições acima

mencionadas, uma vez que devidamente caracterizada a situação de emergência

no Município de Macapá, causada pela pandemia decorrente do COVID-19,

sendo imprescindível a presente contratação para atendimento desta situação,

pois os insumos serão utilizados para garantir condições mínimas de higiene e

dignidade as pessoas em situação de rua abrigadas temporariamente pelo

Município de Macapá, a fim de conter a propagação do novo coronavírus, e os

bens adquiridos destinam-se exclusivamente ao atendimento da situação de

emergência vivenciada atualmente.

Compulsando os autos, observamos ainda que foi realizada pesquisa

de mercado, em atendimento ao que determina art. 4—E, âlª, alínea e, da Lei nº

13.979/2020, contando as propostas de preço de três empresas, de acordo com

documentação anexa, A empresa P. S. R. FEIO apresentou a proposta com o

menor valor, no importe de R$ 6.575,80 (seis mil quinhentos e setenta e cinco

reais e oitenta centavos).

Registra-se ainda, a necessidade de observar o estabelecido no

parágrafo segundo, do art. 4º da Lei nº 13.979/2020, que descreve os requisitos

formais para a publicidade do ato de dispensa de licitação:
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52" Todas as contratações ou aquisições realizadas com
fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas
em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet], contendo, no que couber, além
das informações previstas no 53“ do art. Sº da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contrato, o
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o
prazo contratual, () valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, observamos que foi
fixado meio de consagração prática do princípio da publicidade diverso do
previsto para as modalidades de dispensa de licitação do art. 24 da Lei de
licitações, que prevê os atos de publicidade nos termos do art. 26, da Lei nº

8.666 / 1993, de modo que todas as contratações ou aquisições celebradas com
fulcro na Lei nº 13.979/ 2020 serão publicadas em sítio oficial especíiico na
rede mundial de computadores, pois a referida Lei simplificou o modo de
atendimento dos atos de publicidade oficial.

Quanto ao instrumento de contrato, a minuta de fls. 54/57, observou—se

que as cláusulas da minuta apresentada se encontram em consonância com
ordenamento em voga, contendo todas as aquelas necessárias nele
estabelecidas, definindo objeto, obrigações, direitos e responsabilidade das
partes, cabendo aprova—1a para que o procedimento siga seu regular curso.

Ademais, em análise a Minuta de Justificativa, observa—se que a mesma

se encontra em consonância com os ditames legais e com as condicionantes
exigidas pela doutrina e jurisprudência majoritária.

É a análise.

111 - CONCLUSÃO

Pelo exposto e com base nos documentos juntados nos autos, opino pela

legalidade e ªprovação da Minuta de Contrato bem como da Minuta de
Justificativa, eis que possuem amparo legal, estando de acordo com o
ordenamento vigente, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020.

PREFElTURê
MACAPA
CíDADE MELHOR“ E [JD/EH DE 7000“

Avenida Coaracy Nunes, nª 873 — Centro, Macapa — AP, CEP 68.900-010
Telefone: 988029163. E—mail: assejur.semas.pmm©gmail.corn & www.macapa.ap.uov.hr ©PtefeilumdeMacapa



&
Processo

Elfª—“%?
Rmm--Éê£!3

Recomenda—se, no entanto, que sejam observadas as disposições do

art. 4“, ggº, da Lei nº 13.979/2020, acerca da disponibilização da presente
contratação em sítio oiícial específico na rede mundial de computadores.

Em ato contínuo, solicito que os autos sejam encaminhados à
Procuradoria Geral do Município de Macapá — PROGEM, para análise,
ratificação e homologação do presente parecer.

É o parecer, ora submetido à apreciação superior.

Macapá—AP, em 30 de março de 2020.

._.“

Maria de Lourde Penafort
Assessora Jurídica] SEMAS
Decreto nº 395/ 2020 — PMM

OAB / AP 4.135

, ...“-_
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GABINETE DA SECRETARIA

Ofício nº 0113/2020 — GAB/SEMAS/PMM

Macapá — AP, 30 de março de 2020.

A Senhora,
TAISA MARA MORAIS MENDONÇA
Procuradora Geral do Municipio de Macapá — PROGEM
Avenida Procópio Rola, s/n — CENTRO — Macapá — Amapá — Brasil

Assunto: Encaminha o processo nº 36.01.000.022l2020 — SEMAS/PMM.

Senhora Procuradora,

Com os melhores cumprimentos e honras de estilo, esta Secretaria Municipal de

Assistência Social — SEMAS, faz uso deste expediente para encaminhar o processo nº

36.01.000.022/2020 — SEMAS/PMM, acerca de aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta)

kits de higiene pessoal para atender as pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial

pela Prefeitura Municipal de Macapá, por oportuno solicitamos ratificação e homologação do

Parecer Jurídico Setorial nº 005/2020 — ASSEJUR/SEMAS.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento e reiteramos voto de

estima e consideração.

Atenciosamente,

MÓNICA CRIS INA DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social — SEMAS

Decreto nº 391/2020 — SEMAS/PMM

Avenida Coaracy Nunes, flº 373 " Centro SEMAS
Macapá — AP,. CEP 68900-010
Telefone: 98802-9163, E-mail: semastgab.pmm©outlook.com ªnna:!» Mªlgª



MUNICÍPIO DE MACAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE ADMINISTRATIVA - CARTÓRIO

RECEBIL/IENTO

Em 31/03/2020 RECEBI o presente processo nº
"" 36.01.000.22/2020.

EDECILENÉMARTMPANTOJA

Coordenadora de partono
Procuradoria Geral do Munícrpió de Macapá— PROGEM

Decreto nº 197/2018- PMM

DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIDO em 31/03/2020 o processo acima epigrafado, &

Assessora juridica SABRINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. '

EDECILENE MRTIBÉ PANTOJA
Coordenadora aedartório

Procuradoria-Geral do Município de Macapá — PROGEM
Decreto nº 197/2018—PMM

Avenida FAB. 840 — Central — Macapá — Amapá
Sitei wwwmacapaapgov br
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Processo nº 36.01.000022/2020 _ SKI ---------

Assunto: Aquisicao Emergencial de MG [cenro e quarenia) kir's de higiene
pessoal para arender as pessoas em siruaçõo de rua, abrigadas de forma
emergenciai pela Preieiiura de Macapa, com ínruiro de evirar o contágio e
propagação pelo COWD 19,
inieresscda: Secreiaria de Assisreneia Saddi.

CERTIFICAÇÃO

Em analise ao Parecer Jurídico Seroriai nº 005/2020
ASSEJUR/SEMAS/PMM, CERTIFICO que o mesmo enconrra—se de acordo
como ordenamenio jurídico brasileiro, em especiai () preceiros conridos na
Lei Federal nº. 1319/2020 que esiabeieceu as medidas de enfreniamenro
ao COWD iãº, ressulfando a necessidade de seguir esiritamente o
recomendado no parecer em epígrafe e o que segue abaixo.

Recomenda—se ajusiar o rermo de referencia item 15, que
informar que o vaiar esrimado da coniraraçõo será de R$ 8.022,47 (oiro mil
vime dois reais e quarenia e sere ceniavos), no enranio o mapa de preços
as fis. 46 narra outro valor, nesre senrido, sendo erro mareriai, proceda—se a
sua reiificaçõo.

Proceda—se ao cumprimenro dos reauisiios de publicidade
esiabelecidos na lei 13.979 de 2020;

Proceder ao previo empenho ante a assinaiura de conirdro, na
forma esiabelecida no ar?. 60 da iei 4.320 de 1964:

Ressaiia—se que a pres—enre analise, se aieve aos aspecros formais
do procedimenio adminisrraiivo, não se inserindo nas razões faricas
apreseniadds pelo gesior.

Remeter-se aos autos ao Subprocurador Geral para analise.
Macapa, 31 de Março de 2020.

m
SABRI ; rã.. LWEIRA DOS SANTOS

Assessora Jurídica/PROGEM
Decreio nº. 3.790 “ PMM —— OAB,/AP 4.282

Avenida FAB, 840 —— Central — Macapá — Amapá



PREFEITURA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL ])

Processo nº 36.0L000.022/2020 - SIC --------- /
Assunio: Aquisição Emergencial de 140 [cenio e quarenta) kir's de higiene
pessoal para arender as pessoas em situação de rua, abrigadas de forma “
emergencial pela Prefeiiura de Macapá, com inruira de eviiar o conragio e
propagação peio COViD i9.
interessada: Secreiaria de Assisi'ençia Soc:ia!.

RATIFICAQÃO

Em analise ao Parecer Jurídico Seioriaã nº 005/2020
ASSEJUR/SEMAS/PMM, RATIFICO—O, pois o mesmo enconrraªse de acordo
como ordenamenro jurídico brasiieiro, em especial o preceiios coniidos na
Lei F—ederai nº. Biº/2020 que esiabeieceu as medidas de enfrenramenro
ao COVID iãº, ressaltando a necessidade de seguir estriramenre o
recomendado no parecer em epígrafe e o que segue abaixo.

Reco—menda»se ajusiar a Termo de referencia item "35, que
informar que o valor esiimado da cona—oraçao será de R$ 8.022,47 (oiro mii
vinre dois reais e quarenra e sere ceniavos), no enianio o mapa de preços
as fis. 46 narra ouiro valor, nesie senªiido, sendo erro maieriali proceda—se a
sua reriricaçõo.

Proceda—se ao cumprimenro dos reauisiios de publicidade
estabelecidos na lei 13.979 de 2020:

Proceder ao prévio empenho anie a assinatura de coniraio, na
forma esrabelecida no anº. 60 da iei 4.320 de i9ó4;

Ressaira-se que a presenie anaiise, se aieve aos aspecias formais
do procedimenio adminisrraiivo, nao se inserindo nas razões iarêças
apresenradas pelo gesror.

Remeram-se os auras .
Macapa para analise—_ "

rocuradora Geral do Municipio de

Macapa,31de Março de 2026.

R FAEL M ª »“ ' v .« ' EIRA NERI

Suoproç adorª ' icipio de Macapá
Decreio 1 . ; » ' f iM — OAB/AP nº 2049

Avenida FAB, 840 »— Centrai — Macapá —Amapá



pessoal para atender as pessoas err: situação de rua, abrigadas de forma”
emergenciat pela Prefeitura de Macapa, com intuito de evitar o contágio e
propagação pelo COVID 19“.
Interessada: Secretaria de Assistencia Sociai.

HOMOLOGAÇÃO

Em anatise ao Parece: juridico Setoriai nº 005,32020
ASSEJUR/SEMAS/PMM, HÓMO—LOGO-O, pois o mesmo encontra—se de
acordo como ordenamento iuridico brasileiro, em especial a preceitoS
contidos na Lei Federal nº. 1379/2020 que estabeleceu as medidas de
entrentamento ao COViD 19, ressaltando a necessidade de seguir
estritamente o recomendado no parecer em epígrafe e o que segue
abaixo.

Recomenda-se ajustar o termo de referencia item 15, que
informar que o valor estimado da contratação sera ae R$ 8.022,47 toito rntt
vinte dois reais e quarenta e sete centavos). no entanto r: mapa de preços
as fis. 46 narra outro vaior, neste sentido. senao erro materiai, proceda-se a
sua retificação.

Proceda-se ao cumprimento dos requisitos de pubiiciaaae
estabelecidos na lei 13979 de 2020:

Proceder ao previo empenho ante a assinatura de contrato, na
torma estabelecida no art. 60 da tei 4.320 de 1964:

Ressatta—se que a presente analise, se ateve aos aspectos formais
do procedimento administrativo, nao se inserindo nas razões tattoos
apresentadas pelo gestor.

Macapa, 31 de Março de 2020.

TAiSA MARA M MENDONÇA
Procuradora Gerai do Municipio de Macapá
Decreto nº. 0954/2015— PMM _ OA—BJAP 1067

Avenida FAB, 840 _ Central — Macapá "Amapá



MUNICÍPIO DE MACAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPACHO CARTÓRIO

Á SEMAS/Pm

Senhora Secretária,

Encaminhamos O Processo nº 36.01.0000.022/2020, devidamente

Ratificado e Homologado, para as devidas providências.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Macapá/ AP, 31 de março de 2020.

ªi
“ªn.“.MhMu—Mjf

EDECILENE mms PANTOJA
Coordenadgra de Cartório

Procuradoria—Geral do Municipio de Macapá — PROGEM
Decreto nº 197/2018-PMM

Avenida Fab, 840 —- Centro — Macapá —Amapá | Fone: (96) 98802—9165 ] Site; wwwmacapaapyavbr
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PREFEITURA MUNICIPAL DEhMACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPACHO ADMINISTRATIVO

AO DCP,

Cumprimentando—o cordialmente, encaminhamos o Processo nº

36.01.000.022/2020 — SEMAS/PMM, de que trata sobre aquisição emergencial de ,

140 (cento e quarenta) kits de higiene pessoal para atender às pessoas em

situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura de Municipal de

Macapá, com intuito de evitar o contágio e propagação peio COVID — 19, para

saneamento quanto ao item 15 do Termo de Referência, acostado %: fl. 46,

conforme consta em certificação da PROGEM.

Na oportunidade, informo que a despesa em comento, não ocorrerá às

custas do Fundo Municipal de Assistência Social — FMAS, como consta no mesmo

Termo de Referência, item 16.1, devendo ocorrer por meio de Convênio realizado

para este fim.

Macapá—AP, 01 de abril de 2020

Subsecretario de Pianejame to estão de Assistência Social
Decreto nº . 92/2020 — PMM.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - SEMAS “& ,.

Folha de Despacho
A0 GAB/SEMAS

Em resposta a homologação do parecer juridico fis.?O, que recomenda o

ajuste do item 15 do termo de referência do processo 36.01.000022/2020, que trata da

Aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoal para atender

as pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura

Municipal de Macapá com intuito de evitar o contágio e propagação pelo COVID—19,

temos a informar:

Houve um equivoco quanto ao valor médio informado no termo de referência, por

tanto solicito que:

Onde se Iê: Custo estimado da contratação e de R$ 8.022,47 (oito mil vinte e dois

reais e quarenta e sete centavos)

Leia—se: Custo estimado da contratação e de R$ 8.535,80 (oito mil quinhentos e

trinta e cinco reais e oitenta centavos).

Sendo assim, o valor médio que esta sendo considerado é o que consta no mapa

comparativo de preços fls.46, não causando nenhum prejuízo para o andamento do

processo.

Outrossim, informo que no item 16.1 do mesmo termo, cita a fonte de recurso do

Fundo Municipal de Assistência Social, também foi posto de forma equivocada, sendo

que o correto seria Fonte de Recursos de Convenio, firmado entre Governo do Estado

do Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá.

Diante do exposto, encaminho os autos para analise e demais tramites

posteriores.

Macapá—AP, 01 de abril de 2020.

i,?iw'" (, ”(EMMDenilso Trindade do Nascimento
Diretor do departamento de Compras Públicas DCP/SEMAS

Decreto nº 411/2020 —— PMM

“ pREFÉÍTURA Avenida Coaracy Nunes, 873 — Centro - Macapá — Amapá _ 68905-010& MACAPA Contato (96) 98802-9163E-mail; QQ,ÉL£QLPEW£4Jov.b7-
“til'nr, —.>».=|

5133 www.ntacamnpgo..tir [t Prieituzadamac“ m
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DESPACHO ADMINISTRATIVO

Macapá—AP, 01 de abril de 2020

AO DPDI/SEMAS/ PM M

Com os devidos cumprimentos, encaminho O processo nº 36.01.000.022/2020 — SEMAS

acerca da dispensa de licitação para aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de

Higiene Pessoal para atender às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial,

para o devido empenho da despesa e posterior envio ao Departamento de Contratos e Convenio

* DCC/SEMAST, para formalização do contrato.

Atenciosamente,
&

A:.
MÓNICA CRISTINA DA SILVA DIAS

Secretária Municipal de Assistência Social _ SEMAS
Decreto nº 391/2020 « PMM

Avenida Coaracy Nunes, nª 873 — Cenfro, Macapá — AP, CEP 68900-010
Telefone: 98802—9163. E-mail: semastgab.pmm©outlook.com
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&NOTA. DE EMPENHO ºR-Ordinario 40105 0
NOTA DE EMPENHO Nº 401054 FICHA: 1319 DATA: 01I04I'2020 REQUISIÇÃO Nº:

Uº'TªºÃª DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17104I2020
NOME: P. S. R. FEIO - ME 07.532.544!0001-43 CODIGO: 2772348 “
ENDEREÇO: RUA AMADEU GAMA MACAPA

BANCO: 001 AGENCIA: 45445 CONTA; 107_422-9'O )
' 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 10 Convênio Estadual a

2 Recurso de Outras Fontes - Exercício Corrente 500 153 ASSISTENCIA SOCIAL( CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA '“
02 PODER EXECUTIVO
02 36 01 Secretaria Municipal de Asslsténcla Social
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

& 08.244.0008.2055.0000 ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO ]
DOTACAO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL “13.545,00 0,00 6.575,80 6.969,20

VALOR A SER PAGO R$

( DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOLI SERVIÇO O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 140 (CENTO E QUARENTA) KITS DE HlGIENE PESSOAL PARA
ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ABRIGADAS DE FORMA EMERGENCIAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ,
COM RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA CONFORME CONVENIO Nº DOTIZOZO-SIMS, OBJETIVANDO O
ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA OCASIONADA PELA CORONAVÍRUS

(COVID-19), CONTRATO Nª 014I2020- SEMASIPMM, EXERCICIO 2020. A CONTRATAÇÃO É FUNDAMENTADA NOS TERMOS DAS LEIS Nº)&
ITEM CÓDIGO DESCR, QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
, 1 005026010 KIT'S DE HIGIENE PESSOAL 140 UND 46,07 6.575,00

SOMA 6.575,80 ,
seis mil, quinhentosesetentaecinco reaiseoitenta centavos“““““***********““***“********( “&

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2020

)
A DESPESA REFERENTWWI—m IF'PL' DBYIIIDA ENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO- s

Em de Depart de ucsªâo FinanceIra

Decre O nº 4012020 PMM
SEFIIASI'PAIIII

Socia'r I/SEMAS
DecreIO nª 393I'202L'L—PMM



“É PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ "0 P'ºº' ªº'ºªººº'ººªººªº
É“? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL No “Lºmª—L.ie.; DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO “. : " .. .* “""“"? INSTITUCIONAL RuhrIca M

FOLHA DE DESPACHO

A0 DCC/SEMAS/PIVIM

Encaminho O processo nº 36.01.000.022/2020, que trata da aquisição emergencial de 140
(cento e quarenta) kits de higiene pessoal para atendes as pessoas em situação de rua,
abrigadas de forma emergencial, pela Prefeitura Municipalde Macapá com O intuito de evitar

o contágio e propagação peia COVID—19, para formalização da Justificativa de Dispensa de
Licitação e do Contrato.

Atenciosamente,

Macapá — AP, 01 de abri! de 2020,

íª Nªimª! ! [i “DilRaIT-II Tav: s omes
Assistente — DPDI

Decreto nº 415/2020 — PMM

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Central, Macapá — AP, CEP 68900-010
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PREFEITURA MUNÍCIPALA DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL— SEMAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS —- DCC

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 36.01 .000.022!2020 — SEMAS
ADMINISTRATIVO:

ASSUNTO: Dispensa de Licitação para Contratação Direta
Emergencial.

FUNDAMENTO LEGAL: Artiqo 4ª e 4ª-g da Lei 1337939391 Decreto nº
10.282/2020 e demais legislação aplicáveis
Aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de
Higiene Pessoal para atender às pessoas em situação

OBJETO: de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura
Municipal de Macapá com intuito de evitar o contágio e
propagação pelo COVID-19.

EMPRESA P.S.R. FEIO - ME
CNPJ: 07.532.544IOOO1-43
VALOR TOTAL DO R$ 6.575,80 (Seis mil quinhentos e setenta e cinco reais
OBJETO: e oitenta centavos).
PRAZO , 180 (cento e oitenta dias).
ELEMENTO DE 33.90.30DESPESA: ,
PROGRAMA DE 08.244.0008.2055.0000
TRABALHO:

FONTE DE RECURSO: 0.2.10 (CONVENIO)

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 no seu artigo 4ª, prevê a

possibilidade de dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do Coronavirus;

CONSIDERANDO que no dia 11 de março do corrente ano a Organização Mundial

da Saúde (OMS) declarou que a contaminação com a COVID—19 se caracteriza como

Pandemia, significando O risco potencial da doença infecciosa atingira população mundial

de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de

transmissão interna, o que tem levado à adoção de inúmeras precauções sanitárias por

diversos entes públicos mundo afora;

CONSIDERANDO que, no âmbito regional, O Estado do Amapá expediu o Decreto

Estadual nº 1375, por meio do qual declara a situação de emergência e mobiliza todos os



/SEMAs?- €» Processo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL— SEMAS “ª 1,DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS — DCC -

órgãos estaduais para o combate à doença, atividades que estão sob a coordenação da

Superintendência em Vigilância em Saúde (SVS); o Decreto Estadual nº 1376, que criou o

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP); por fim, O Decreto

Estadual nº 1384, que abre crédito suplementar no importe de R$ 14.000.000,00 (quatorze

milhões) para a área da saúde.

CONSIDERANDO que Decreto estadual nº 1414/2020 suspendeu por 15 (quinze)

dias todas as atividades em estabelecimentos comerciais, de modo que os mais afetados

serão os trabalhos autônomos, avulsos e agrícolas que tiram seu sustento diário das

atividades mercantis.

CONSIDERANDO que, Decreto municipal nº 1.711/2020 — PMM instaurou a

situação de calamidade pública;

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no núcleo existencial

dos seres humanos (mínimo existencial), e que é dever do Estado a Obrigação fundamental

de garanti-Io mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universai e igualitário às ações e serviços para

sua promoção;

CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social, art. 22 que estabelece que

os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram

organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e as famílias em

virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade

púbiica (redação dada pela lei 12.435/2011).

CONSIDERANDO as disposições da Recomendação conjunta nº 01/2020, exarada

pela Defensoria Pública da União, que, dentre outras medidas, recomendou a destinação

de um espaço físico adequado para acolhimento das pessoas em situação de rua.

CONSIDERANDO que O fornecimento de materiais de higiene se insere no conjunto

de ações previstas no Plano de Trabalho para acolhimento institucional das pessoas em

situação de rua! devido a pandemia do COVID-19.

JUSTIFICAIVIOS necessidade de Aquisição de kit de higiene contendo os seguintes

itens (shampoo 400ml, sabonete 90 gr, desodorante aerossol 150 ml, creme dental 90 gr,

escova dental adulto, repelente 100ml), para distribuição ás pessoas em situação de rua

que estão abrigadas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ & Mm KªkáSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL— SEMAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS — DCC

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação encontra respaldo na Lei nº 13.979 de 2020, art. 445 e

subsidiariamente as disposições aplicáveis da Lei 8.666 de 1993.

DA CONCLUSÃO:

Assim sendo, visando saivaguardar os interesses da Administração Pública, em fiei

cumprimento a Lei. a Secretaria opina pela contratação por processo de dispensa de

licitação, e reconhece e ratifica, atendendo O disposto no art. 4ª e 4ª-B da lei 13.979/2020,

apresentamos a presente Justificativa para ratificação.

É nossa justificativa.

Macapá—AP, 01 de abril de 2020.

MÓNICA CRISTINA DA SILVA DIAS

Secretária Municipal de Assistência Social — SEMAS/PMM
Decreto nº 391/2020—PMM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL _ SEMAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS - DCC

SEMAS
Prºcesso
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CONTRATO Nº 01412020 — COVID-19 (LEI 13.979120)

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 1412020, QUE
FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA P. S. R. FEIO.

O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÉNCIA SOCIAL, com sede na Avenida Coaraci, nº 873, Centro, CEP 68900-010,
Macapa—AP, inscrita no CNPJ sob O nº 14.837/0001—19, neste ato representada pela
Secretária MONICA CRISTINA DA SILVA DIAS, portadora do RG nº 011517 e do CPF nº
327.716142—06, doravante denominada CONTRATANTE, e a P. S. R. FEIO - ME
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.532544/001—43, sediada na Rua Amadeu Gama, nº
1592, Bairro Zerão, Macapá-AP, CEP 68903-230, doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr. Paulo do Socorro Rodrigues Feio, portador(a) da
Carteira de Identidade nº 2862485, expedida pelo SSP, e CPF nº 376.661502-53, tendo
em vista 0 que consta no Processo nº 36.01.000.022l2020 e em observância às
disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente de Dispensa de Licitação, mediante as Cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição emergencial de 140
(cento e quarenta) kits de higiene pessoal para atender às pessoas em situação de
rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá com intuito
de evitar O contágio e propagação pelo COVID-19, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1.2. Discriminação do objeto:

” cgi/4%

DESCRIÇAO DOS ITENS QUE COMPOE o KIT DE UNIDADE QUAWDADEITEM HIGIENE PESSOAL

1 SHAMPOO CABELOADULTO 400 ML UND , 01

2 SABONETE EM BARRA 90 G ' UND 01
3 DESODORANTE AEROSSOL 150 ML UND 01

4 CREME DENTAL EM PASTA ADULTO 90 G UND 01
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PREFEITURA MUNICIPAL _DE MACAPÁ “' 35 "
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS ,,

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS . DCC
5 ESCOVA DENTAL ADULTO UND 01
6 REPELENTE 100 ML UND 01

TOTAL DE KITS DE HIGIENE 140

. CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGENCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato e de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua
assinatura.

. CLÁUSULA TERCEIRA _ PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato e de R$ 6.575,80 (seis mil quinhentos e setenta e
cinco reais e oitenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o exercício
de 2020, na classificação GestãOIUnidade: 023601; Fonte: 0.2.10; Programa de Trabalho:
08.244.0008.2055, Elemento de Despesa: 33.90.30.

. CLÁUSULA QUINTA _ PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1.AS regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto São aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1.A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão designada pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo a este Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -— SEMAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS — DCC
10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no de
Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANçõES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato São aquelas previstas no Termo de
Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa,

12.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão sera precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇOES
13.1. É vedado a CONTRATADA:

13.1 .1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — ALTERAÇOES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º-l, da Lei n. 13.979/2020.



15.

16.

17.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — SEMAS

, DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS - DCC
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas estabelecidas na Lei n. 13.9?9/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520. de
2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
16.1 A lavratura do presente Termo de Contrato referente a dispensa de licitação, é feita

com base no artigo 4º da Lei 13.979l2020, devendo o contratante disponibilizar em
sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber,
além das informações previstas no 5 Sº do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o numero de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição.

16.20 presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de Referência da Contratante e
à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Macapá para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme
art. 55, gzº da Lei nº 8666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Macapá—AP, 01 de abril de 2020.

Representanteºda Cbnºtratada
CPF nº 376.661502—53

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 391/2020-PMM

TESTEMUNHAS:

1_
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GABINETE DA SECRETARIA

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Macapá — AP, 01 de abril de 2020

AO CPG/SEMAS/PMM

Com os cordiais cumprimentos, solicito indicação de Fiscal para o Contrato 014/2020 —

SEMAS/PMM, no âmbito do processo nº 36.01.000022/2020 que trata da aquisição emergenciai

de “140 (cento e quarenta) kits de higiene pessoal para atendes as pessoas em situação de rua,

abrigadas de forma emergencial, pela Prefeitura Municipal de Macapá com o intuito de evitar o

contágio e propagação pela COVID-19

Atenciosamente,

' “Wil“ GONÇALVES
' Gao—“ln /SEMAS

Avenida Coaracy Nunes, nª 873 - Centro SEMASMacapá — AP, CEP 68900-010 ___. “,... mg.—uiTelefone: 98802-9163, E-mall: semastgab.pmm©outlaok.com “ªum“ "e“
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PREFE'TU PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ ( ,
MACA,“ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSiSTÉNCIA SOCIAL- SEMAS/PMM FI :MIDIEMH HURIDP um D

Folha de Despacho

> DRH/CPG/SEMAS/PMM

Encaminhamos Processo nº 36.01.000.022/ 2020-SEMA5/ PMM para emissão

“. de Portaria de designação de fiscal do Contrato nº 014/2020 — SEMAS/PMM

referente a aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) kits de higiene

pessoal para atendes as pessoas em situação de rua, abrigadas de forma

emergencial, pela Prefeitura Municipal de Macapá com o intuito de evitar o

contágio e propagação pela COVID-19.

Servidora indicada: GLEICILÉIA nos SANTOS BARBOSA.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemos.

Macapá—AP, 01 de abril de 2020,

«%
Regi én Nogueira Martins

Coor ação de Planejamento e Gestão
CPG/SEMAS/PMM

Decreto n. 465/2020 — PMM

PREFEITURA Av. Coaracy Nunes, 873 — Centro — Macapá — Amapá - 68300—010
: . MACAPÁ Contato (96) 98802-9163, E-maii: semastgab.pmm©outlaak.com

1. JADE MEL! .ORF Cí JF" R DE TDDÚ,

(&) www.macapa.ap.gov.br © PrefeituradeMacapa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

PORTARIA Nº. 02712020 - SEMASIPMM

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL, usando de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 228 e seus Incisos da Lei
Orgânica do Municipio de Macapá, cumulada com o Inciso XI, do Art. 5º do
Decreto nº. 1264/2006-PMM, que dispõe sobre o Regimento Interno do Municipio
de Macapá e, ainda, nos termos da Lei Complementar nº. 13612020-PMM e
Decreto nº 39112020 — PMM, datado de 11 de fevereiro de 2020.

RESOLVE:

Art, 1º - DESIGNAR a servidora GLEICILÉIA DOS SANTOS BARBOSA ,
Assistente, Matricula nº.11035287—3, lotada na Secretaria Municipal de Assistência
Social/PMM, para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº. 014/2020-
SEMASIPMM, referente ao Processo nº. 36.01000.022/2020-SEMAS/PMM, que
tem como objeto a Aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de
Higiene Pessoal para atender as pessoas em situação de rua, abrigadas de
forma emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá com o intuito de
evitar o contágio e propagação pelo Novo Coronavirus - COVID-19.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

DÉ-SE CIÉNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social

Macapa—AP, 01 de abril de 2020.
l

l

Mônica Cristina", a Silva Dias
Secretária Municipalde Assistência Social

Decreto nº 391/2020 — PMM.

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá-AP, CEP 68900-010
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm©outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL —— SEMAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FOLHA DE DESPACHO

A Coordenadoria de Planejamento e Gestão — CPGISEMAS

Segue o Processo nº 36.01000.022/2020—SEMASIPMM com a Portaria nº

027/2020—SEMAS/PMM e respectiva minuta, designando a servidora
GLEICILÉIA DOS SANTOS BARBOSA, como Fiscal do Contrato nº 014i2020-

SEMAS/PMM, conforme solicitado, para conhecimento e demais procedimentos

administrativos.

Atenciosamente,

Macapá-AP, 01 de abril de 2020.

DANIELSON D SILVA MONTEIRO
Diretor do Deptº de Recursos Humanos - DRH

DECRETO Nº 468/2020 PMM

Avenida Coaracy Nunes, nª 873 —- Centro, Macapá-AP, CEP 68900-010
Telefone: 988023163. E-mail: semastgab.pmm©outlook.com
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"“E"“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
"ACAP SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS/PMM

SEMAS
Processo

Folha de Despacho

» GAB/SEMAS/PMM

Encaminhamos Processo nº 36.01.000.022/2020-SEMAS para assinatura e

n..“ demais providências da Portaria nº 27/2020 de designação de fiscal do Contrato
014/2020 -— SEMAS/PMM

Sendo o que temos para o momento, subscrevemos.

Macapá—AP, 01 de abril de 2020.

ogueIra Martins
o de Planejamento e Gestão
CPG/SEMAS/PMM

Decreto n. 465/2020 - PMM

PREFEITURA
MACAPA
CIDADE MELHQR É DEVER DE TODGS

(É? www.mac3apn,ap.gov.br ©PrefeituradeMa—tapa

Av. Coaracy Nunes, 873 — Centro —— Macapá — Amapá — 68.900—010
Contato (96) 98802-9163

E-maii: semastgabpmmêoutlaak.cam



SEMAS
Processo' , .* : nº;,W

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ ª rºsª _
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

GABINETE DA SECRETARIA

Oficio nº 0130/2020 — GAB/SEMAST/PMM

Macapá - AP, 01 de abril de 2020.

Ao Responsável da Empresa,
P. S. R. FEIO - ME
Endereço: Rua Amadeu Gama, nº 1592, Zerão, Macapá] AP, CEP 68903—230

Assunto: Entrega do Empenho nº 401054/2020 e solicitação de entrega do
objeto contratado

Senhor,.

Com os melhores cumprimentos e honras de estilo, esta Secretaria
Municipal de Assistência Social —— SEMAS, faz Uso deste expediente para

entregar o Empenho nº 401054 /2020 e solicitar a entrega do objeto, em razão
da contratação direta formalizada por meio de Processo nº
36.01 000.022/2020, Termo de Contrato nº 014/2020-SEMAS, acerca da
aquisição de 140 (cento e quarenta) kits de higiene pessoal.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento e
reiteramos votos de estima e consideração—.

Atenciosamente,

MÓNICA CRISTINA A SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social e do Trabalho / SEMAST

Decreto nº. 2 .403/20 19-PMM

Avenida Coaracy Nunes, nª 873 — Centro, Macapá - AP, CEP 68.900—010
Telefone: 98802-9163. E—mail: semastgab.pmm©outleok.com



f same "WMM
meses::RAZÃO SOCIAL: P.S. R. FEIO—ME

ENDEREÇO: RUA AMADEU GAMA Nº1592
TELEFONE: (96) 9 9134 0627
CNPJ: 07.532.544/0001-43

Á Secretaria Municipal de Assistência Social

Assunto: Requerimento de Pagamento

Venho por meio deste, solicitar pagamento da NF nº 071, empenho nº 401054, referente &

Aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoal para atender às pessoas em

situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá com intuito de evitar

o contágio e propagação peio COViD-19, Contrato nº 14/2020-SEMAS.

Macapá-Ap, 15 de Abril de 2020.

P e R FE ' '- MMGE—LN“ º?- W[_] “, ,! ,7 — (]
Paulo do Socorro Rodrigues Feio

- Diretor -
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CERTIFICO QUE o material descrito na presente

nota foi entregue a contento.

Em MEL/EL”

Assinatura:

Gleiciléia dos Santos Barbosa 7

Portaria nº 027/2020 — SEMAS/PMM
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[ Chain, dé Acesao . , ,, _ .: ,, , [Número NFé Versão __]
. 16- 2004- 07. 532 544/0001 -—43 55— 001-000. 000 071- 100 040. 040- 5 71 4.00 :

Dados da NF-e

!, Modelo Sa [e Número Data de Ei'nissàu Data/Hora de Saída ou da Entrada Valor Total da tha F[sca[ [
55 1 71 ' 15/04/2020 11'4:A57':00Í03?00 1570402020 11: 57: 00 03: 00 537500" Mé

Emite-nte

CNPJ Nome / Razão Social [nscriçâo E5t3dual UF
07,532.5447000[-43 ' ' ' ' ' ' " P 3 R FEiõ ÉPP ' _, “ ' ' ' 030237031 ' " " " MAP "

' Destinatário

; CNPJ Nome / Razãº Social Inscrição Estadual UF [
05.995,766/0001-77 MUNMPIÓDÉMÁÓAPA ' ' ' " Í ' ' "" “' ÁP ªª

.Í Destino da operação Consumidor [inat Presença dº Cºmprador [
1 - Operação Interna 0 - Normal A ' A 0- Não se aplica

Emissão

[Pracesso gersáo do Tipo de Emissão Finalidade ”[
ª 3- pelo Contribuinte comaplicativo fornecido ; º. 55.0 1 _ Normal ; 1 Norma[ [É pelo Fisco . > , _ . «º 40130297 : ' [
Natureza da Operação Tipo da ;orma de Digest Value da NF e [VENDA ' " ! ºperªçªº . : f ªªª'ÍÍªW, . quWci-nomcovu”erskchUQCDkoa-[ 1 Saída :;
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)0-5. ”MMM... v.... M.. ..... .... .... ...,»...A .. - .. wu ... .. « , “ª
Eventos da NF- -e Psot0c0i0 Data Autorização Gata inclusão AN [
' Autorização de Uso 313200001030523 15/04/2020 3513114303 00 ' " [157045020 às [ài71'2É—5'êm * "

Dados do Emite-nte

' P 5 R FEIO ÉPP "' " ' ' ' ' "Miki 30x PHN *"

07.532.544/0001-43 RUA AMADEU GAMA 1592

5 UNIVERSI'DÃDE' ' ' " ' ' ' 33903-230 ' , ,
' 1300303-Macapa ' ' P(093)09134-0327

AP _ .: . , . . .. 10 SSIP'BRAÉILM .. ..

030237031

1f10
www,nfefazendagov.br/portaIlconsultalmpressao.aspx7tipoConsuIta=compieta



15/04/2020 Porta! da Nota Fiscal Eletrônica
Muniçipio da Ocorrência do Fato Geradºr de ICMS
1600303

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Dados do Destinatáriº

Nome/RazaoSamal “ _ &
; MUNICIPEO DE MACÁF'ACNPJ Endereço
05.995766/0001-7'7 " ' ' " Av FAB, 840
Bairro / Distrito CEP
; Município Teiefone» 1500303 - Macapa ' 'UF Pais;AP ” ; 1058 BRASIL
Indicador IE Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA
' 02 - Cori-iribuinte isento de'

inscrição no cadastro de
Cdntribuintes do ICMS|M E-rnail

Dados dos Produtos e Serviços

« Num. Descrição Qtd. Unidade Vai0r(ªR$) —
Comercial

. 1 SHAMPOO 400ML " ª ' "140,0000 “UN 1.999,90
Código 00 Prdduto Código NCM Código CEST€ 1.55 .. . .? 33051000 ,( .. ,...,, . , . . ., .

' indicad0r de Escala Relevante CNPJ do Fablicante da Mercaduria UF

Código EX daTIPl CFOP
., . . . à. 5102

,; indicador de Comp0siçã0 do Valor Total da NF-e

É 1- Ó valor do item (vProd) compõe 0 vaior total da NF-e (vProd)

% Código EAN Comelciai Unidade Comercial " — Quantidade Cºmercial. A., , ., , (.. UN ... .. 140 0000
[(Códigd EAN Tributável ' V A UriiidwaderTributável “ — Quantidade Tributável

% Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

.,9 9900000000 " ª = 9 9900000000
Número do pedido de compra item do pedido de compra

3

Número da FCI

i

www.nfe.fazenda.gov.br/portaI/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=compieta

Valor do Desconto Valor Total cid Frete Valor do Seguro

Valar Aproximado dos Tributos

Código de Benefício Fiscal na

Outras Despesas Acessórias

2/10
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%%

&!CMSNcnnaiesr

Origem da Mercadoria

O — Naciona!

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

%% _ A M,. _
%%

%% imposto Sobre Produtos Industrializados

%% % Classe de Enquadramento Código de Enquadramento Código do Seio%% % 999
% CN NPJ do Produtor om. Seio CST]- É 53-Saida nào-tributada

%% % Qtd Total Unidade Padrão Valor por Unidade Valor IPI. % i . . , . . ...-1 . . ..r . , ..,. .. ,. ,.. ,_ ... mu......“ ....5 % .- M .. .? , ..v _ . ,, ..., ,__ . ... ,... ,.... ... ... _.....,. ., .%% % " É ª%% % ,. , . ; g%? % Base de Cálculo Alíquota%% % . , _ . ,.i l

PiS

%%CST —— M" __ WW _ * ]
TO - Operaçãocie Áquisição sem õviréito 3 Crédito . A 7 V “ W A M %

' ; Base de Cálculo Aiiquota (%) Vaior do PIS %Ó 00 0.0000 0 00
% COHNS% CST % .
% % 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito %
% Base de Cálculo Alíquota (%) Valor %% 0.00 0.00% “o.oo' ”

2 SABONETE ooo ' * 14o,oooo ÚN 255.60
1% totiiêoéíri couto" " CódigoNÉÃii ' Código CEST “ %
%% 156 3401119o

indicador de Escala Reievante CNPJ do Fabi icantedaw Mercadoria Codigº dº Beneficm Fªªcªmª%% , % 5 .- É%i ....................... i%% Código EX da TiPi CFOP Outras Despesas Acessórias

% Valor do Désconto Valor Totai do Frete Vaior do Seguro %sê '
%% indicador dê Lomposrçao do Valor Totái da NF- e _ “
% “i - O vaior do itern (vProd) compõe o valor total da NF- e (vProd)

%% Codigo EAN CÓIT'IEI cial Unidade Comercial Quantidade Comercial
1 UN

% Código EAN Tributávei
UN

Unidade Trinutávei

" Valor unitário tie tributáçãor

issoonooouo »— — ,
' item "dõ'õéãido aécsasarà

% 714ÚQÚOÚO ' W

'Quantidádê Tributávei

140,0000 '

Valor .Aproximado dos Tributos

wwwn.fe. fazenda. gov. brlportai/consuitaimpressao aspxºtipoComuita-completa
3l10
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É Origem da Mercaddria

[É 0- Namonai m » ”
Í

imposto Sobre Produtos Industrializados

' Classe de Enquadramento

CNPJ d0 Produtor Qtd. Selo

Qtd Tdtal Unidade Padrão

Base de Cálculo Alíquota

Código de EnquadramentoÉ 999, ..
Valor por Unidade

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Código de Situaçãº da Dperaçàº- Simples Nacional ”

102- Tributada pelo Simplés Nacional sem permissão de
créditd

Código do Selo *

CST

Es;-Saída nàó-trfb'utáda

Valor IP—l

;

É

É,.. _ ?
. 70 ' Opéfàçâo de Aquisição sem Dire-dd & Crédito

Base de Cálcuio0.00 O, 0000
COFINS

CST

Base de Cálculo

0.00

i

i

'
1

i

i

0,0000 '

ESCOVA DENTAL ADÚ LTO

Alíquota (%)

70- Operação de Aquisição sem Direito & Crédito _.

Aiíquota ( )

i )

Vaiº)" do PES

0.00

Valor

0,00 ' ' " gg
' 140,0000' ?

Código EX da TiPi CFOP" " msm:
; Valor Total do FreteVálór db Déáconto .

159 90032100
': indicador de Esca) a Relevante CNPJ do Fabricanteda Merc adºría Código de Benefíciº Fiscalna

UF

Outras Despesas Acessórias

Vaiª do Sé'gur—U'

" ÍhdiÉãdÓr deHCBmposiÇãóndd Valor Total da NF- e

Código EAN Comeroal

UN

Código EAN Tributável

uu

www.nfe.fazenda.gov.brlponallconsultaImpressao.aspx?tipoConsuIta=completa

1 0 valor do itém (vPród) cómpõe o valor total da NF-e (vProd)

Unidade Comercial

Unidade Tributáveí

QdantidadeComeiêial140.0000 &
Quantidade Tributávei

'“ 1110.0000

4/10
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'% Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

2,7500000000 2745000600ch
SEdàs
Prooesso

;? Número do pedido de compra item do pedido de compra Valor Aproximado dos. Tributos3! & XQÍÍÉÁQZZZii . , . ,. , . .. . , ., a. . .
!; Número da FCIE!. . .. .
%% ICMS Normale ST

: ºrigem da Mercadoria Código de Situação da Operação - Simpies Nacional " > > . . ª i
a i o « Nacional 102 _ Tributàdá peio'àuããgsies Naciona/sein pérmissâodé ' :;l' I ' * ' ' ' “ " ' » crédito J
º Imposto Sobre Produtos Industrializados

Código de Enquadramento Código do Selo. 9,99 . ,, .
CNPJ do Produtor " “ Qtd. Selo ,. ». CST
,. _. ,. .. .. .. , ,. , . .. 53- Saida não t ribu tada

(

I

I

l

j % Classe: de Enquadramento
' ,

I

i

l

,

I

ª.

;
i

i

i

a

I

i

i

.

i

ª.

Qtd Total Unidade Padrão Valor por Unidade Valor iFI :

j. Base de Cáiculo Alíquota
iz, %

0 PB
: 15 : É ._ _. .. _. .. , .. ,. A _ N..., _ » ..“:! . ,. .. # Éi 70 - Operação de Aquisição sem Direito 3 Crédito & i
«_ !

íª % Base de Cálculo Alíquota (%) Valor do PISÉ; , 0,00 ' * o.oooo M " 0.007 >É [
gi

& comns* CST |
m- "70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito %

Base de Cálculo Alíquota (%) Valor0,00 ' " ' * " “ o.oooo o.oo '
4 CREME DENTALQOG ""“"'ª|4o,óooo" UN "

“cad/ga do midi./ic,“ ' Eli/jig) NAC/Vl Codigo CES
* 158 , 33061000
Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricanteda Mercadoria Código de Benefício Fiscalna

g =

* >

1 Código EX da TIPI CFOP Outras Despesas AcossóriasÍ 5102 , , ,. . , , . , , .
';“ Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro lªi 5 _ %“: _, , i ' . XI.,” .É" ,, A , ,' ._. _" _ ..Z _ ” " _ _ .. " " ;
Í . . .. ,.. ...... .,. ,,,. , ,, “.. ,.. «..-<, ___, ,, , ,. .., ,u, ,. ........__.w..___. ,,. ,.“. .. ..., .. .. _ ..
l_jÍ Indicador de Compo do Valor Total da NF—e

1 - O valor do item (VP-rod) compõe o Qaio'r'ioial da NF-e (vProd) . .*;

%! Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial É

www.nfe.fazenda.gov.br/ponal/consultalmpressao.aspx?tipoConsuIta=completa 5/10
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QUN " 140,0000
Unidade Tributávei Quantidadia Tributávei

_; UN ' ' "i 1400000
nitário de comercialização Valor unitário de tributação

í2.9000000000 " 2:9000000000 " " ; éF

i

i

,

í
.

Número do pedido de compra ltg-rn do pedido de cai-nora ' . ' Valor Aproximado dos Tributos. ; ?ÍNúmerodaFCl' ' ' ' " - ' - - «« , ,, . ""'";
; iCMS Normal & ST: . _ “7 . ....... ';5 Origem da Mercadoria Codigo de Siâuação da Operação - Simples Nacional

! " 1Ó2 - Tribotadvail 01510 ªiii-bles Nácionai seri'i permissão de. - créditoi

Í.>.,,»p...n_.u...,,,... ... ,......- .._,_<V ...? ..u ...n ..

É O - Nacionai

imposto Sobre Produtos Industrializados

! ª'Ciásse'dé"É'Hã'íiá'dfãrhéhíã"”"""“ " ' ' ' “da"afgaziaenq0011500515

........ 999
"CNPJ do Produto-FW "WQEd'Çs'élo ' ' “CST”
_, . .. ..n .. _ .,..._.._..__ .. .. .._,. 53-Sãídã nãº_mbutã.dá.,.._. ,

2

"01631001 Uriid'ade'iªádrão . " *Valor porUriiciade " Valorliªl'

.*; _. i

ª; Base de Cálculo ' Alíquota"
i..w _.m
É PISr . 1 ,,,,,

CST

& i 70 - Operação de Aquisição sem Digg-ito 3 Crédito

. Base de Cáiculo Alíquota (%) Valor do PISÍ ....boº . ,, ,. _. , 010000 0,00 . 5; . .
1

COFINS

? 70 — Operação dé Aquisição sem Direito a Clê-“dito ' ' “ . » ' ;
?

ii ª _f ª Base de Cálcuio Alíquota (%) Valor “,
i; 0,00 * ' ' ' " "010000 “ ' ' ' " 0.00 ª

e j REPELENTE1ODML 140,0000 UN 2.905,00............... ,,...gi. ... ,, ,, . . ., _. ., .. ,_. ,. .. . . , , . ,. . . .
jL Código do Produto Código NCM Código—CESTL; 100 ;; 38089199 i
Indicador de Escala Relevante: CNPJ do Fabricánteda Mercadoâia ' Código de Benefício Fiscal na ,;! UF“. _ É

5 Código EX da TIPI CFOP Outras Despesas Acessories
: , " ( "5102 .....
(Valor do Desconto ' : Va'tor'ªrõfal'do Frete ' ' º Valor do Segufowm1 ,, ª
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matador de Cºmpºsição 00 Valor Total da NF" e

1 - O valor do item (vProd) c0mpõe 0 val0r total da NF- -e (vProd)

; Código EAN Comercial Umdade Come-real » . QuantidadeComermal, UN ,, .146 0000 ,
í Código EAN Tributáxíêilmm . . , UmdadeTnbutavel ' Quantidade Tnbutavel

Valor unitário de comercialização Valór unitário de tnhutaçao

20.7500000000 * " “ » _ f 20 7500000000 ' . %
Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

' Número da FCI ?
[CMS Normal e ST

blzª-005051 Mercadórlâ “ » Codlgode Situação da Operação - Símplêwsllacional
lll-Nacional " ' ' ' “5240013035 béldàiãnbiéã Nàéiãriàiáeáa àéfêhisàâó'dém' ' crédito %

Imposto Sobre Produtos Industrializados

se ãe Enquadramentów Cedrgo aê—É—nquadramento Código do SeloÉ " 999 ,, . ,
; CNPJ do íªr'odutór ' " Qtd. Selo “(“:“sz

, , ., _. , 53-Sáída nâd-tríbulada, l . é. Qtd Total Unidade Padrão Valor por Unidade Valor IPI g

' : Base de Cálculo Alídúólam " . ?' É _ , l; ;
?IS

: CST

'; 70 — Operação deMAquirsiçáor stem Direito a Cré_dil0

Base de Cálculo Alíquota (%) Valor do PIS0.00 ' ' "' ' 00000 0.00 &!
CÚFãHS& CST ?
70 — Operação de Aquisição sem Direito 3 Crédito » :

Base de Cálmlo Alíquota (% Valor0,00 0,0000 0.00
? DESODORANTE AEROSOL 150ML ”140,0000 UN 1.190,00

Codlgú do Produto Código NCM Código CEST
, 15,7 .. & ,, .. íª 33072010 _... .. 1% _ _ .. _ _ . :

* indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricantéda Mercadóiia “ " " “ Elªdigo de Benefício Fiscal na

lllódigo EX da TIPI CFOP Outras. Despesas Acesáóriás *5102 " ' ' : :
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Valor Total do Frete » ' Vnalor dp Beguro v . ;*

r de Composmao do Valor Total da NF e

g '1— O valor ão item (vProd) compõe & vàlor total dà NF-é (vPród)

Código EAN Comercial _. Unidade Comercial ” . ' QuantidadeComercial
UN ' ' ; 140.0000

Código EAN Tributável Unidade Tríbutável " Qúântídade Tríhutávc!,, , UN .. A, 1363000
Valor unitário de comeraallzaçao Valor unitário de tribufação

....“ - _ -....MWMWJ.._.T._1, % “ “º ..w. w “M“ .,.u,s esooooooooo '“ _ ssooooooooo
Numero do pedido de compra ' A " A Item do pedrdo dé compra ' º ,, Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normai e ST

; Origem da Mercadoria Códí'g'õwdºê'LSituação da Opefáção — Simpies Naciona)É....

)

" o-Nnapi'onâiw ., > “ * M 1Ó_2— Tríbutáda pelo Simples Naotonal sem permissão de .

Imposto Sobre Produtos industrializados

Classe de Enquadramento _ Código de Enqúa)d%%:Fííiérff:")va mm'tõÉííãBhBÉêíb 'E 999 ., ., .,
”CNPJ dó'iªróéutór " ' " " %" “dtáíséló " ' ' " CST ' "

É ,. . , _ < ,, . ;;“53-Saíd'a não-tribmàda ,.
Qtd Total Unidade Padrão Vaior por Unidâdé " “Val-ar IPI '

Báã'êde Cálcuío ' " ” Alíquota '"

MS

70 Operação de Aqwsrção sem Direito 3 Crédito

Base de Cálculº Aãíquota (%) Valor do PIS...... 0.00 _ . . , . 0,000!) 000
COF FNS

1

70 Operação de AQUlSlÇãO sem DlreltoaCrédito _ , ,. _ ª ª
i

)

Base de Cálculo Alíquota (%) Valoro no ' ” ' ' " o 0000 0,00
Totais

ICMS

Í Base de Cálculo ICMS Vater do ICMS Valor do ICMS Desonerado Valor Total do FCP
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E Repartição Fiscal do Emitente Matricula do Funcionário %. , . . , . ,, . ,, __ , M.! &
Í Nome doiºui'irçimriárirju

UFi

i

|

':
l

i

www.nfe.fazendagov.brlportaI/consuitaimpressao.aspx?iipoConsuita=compleia

Fone .! Fax

Número do Documento Arrecadação

SHO



15/04/2020 Portal da Nota Fiscal Eletrônica
; Valor Total do DocumentoArrecadaçâo Data de Emissão do Documento Arrecadação, ,. _. ,, , ,, ., , . ....... , .. .. , ......... .

_ -_.... __. ,. .. . _,..- .. - -..,- .-....!
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02/04/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

“Wªªº ºª'ªªºªªºªº ' COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABERTURA07532544! -MATRIZ 0001 43 CADASTRAL 11/08/2005
NOME EMPRESARIAL

P. S. R. FEIO

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE PANTASIAI
MINI - BOX PH

PORTE

EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

mercearias e armazéns47.12—1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minlmercados,

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

43.21-5-00 - Instalação e manutenção eiétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanltàrias & de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de Sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação & refrigeração
43.30-4—04 - Serviços de pintura de edificios em geral
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.51-2-01 - Comérclo varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papeiaria
56.20—1-02 - Serviços de allmentação para eventos e recepções - bufê

* 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

213—5 — Empresário (Individual)

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTOR AMADEU GAMA 1592 ““""
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF68303-230 ZERAO MACAPA AP
ENDEREÇO ELETRONICO ' TELEFONE
ATIVA_CONTABILL©HOTMAIL.COM ' (96) 9156-2253

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
**iái

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 'ATIVA ' 11/08/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**titãii **itgiizi
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/04/2020 às 20:49:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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03/04/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasi?
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: P. S. R. FEIO
CNPJ: 07.532.544IDOO1-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. e certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria—Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo. para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 dejulhc de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rib.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:21:09 do dia 23/12/2019 <hora e data de Brasilia>.
valida até 20/06/2020.
Código de controle da certidão: 4968.0FDB.AB4E.B520
Qualquer rasura ou emenda invalidarã este documento.

1/1



ESTADO DO AMAPÁ .. _PROCURADORIA-GERAL Do ESTADO "
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS
E DE DÍVIDA ATIVA Do ESTADO

Nome/Razão Social: P. S. R. FEIO-ME
Endereço: AMADEU GAMA,1592Bairro: ZERAO
Municipio: MACAPACEP: 68903-230
Complemento: .
Inscr. Estadual: 03.028708-1
CNPJ/CPF: 07.532.54AIOOD1-43
Situação Cadastral: ATEVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dividas
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários
administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa
do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente a Situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ
e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, devendo ser confirmada através do serviço Validar Certidão de Débito na página
www.sefaz.ap.gov.br.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.
Emitida a 11:50:52 do dia 03/04/2020.

Código de controle da certidão: 7245.3AE9.4085.6FFO.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Av Procópio Rola, 166 - CENTRO - MACAPÁ

CNPJ: 05.995.7I56/0001-77

CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000154517Cenlribuime CPF/CNPJP. S. R. FEIO 07.532.544I0001-43Logradouro Número ComplementoRua Rua Amadeu Gama 1592Bairro CEPZERÃO 68903230Cidade UFMACAPA Ap
CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet. que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, detes
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data.
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:52:50 do dia 031042020

valida até 03/05/2020

Código de Controle da Certidão/Número 934E5F4D9FBBT4CE

Certidão emitida gratuitamente,

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 1.1 fGBÍZGÚS
SOB Nº: 16100231962
Protocolo: 05i004357-9 '
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03/04/2020 Consuita Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXA ECONÓMiCA FEDE RAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.532544/0001—43
Razão SociaI:P s R FEIO ME
Endereço: R AMADEU GAMA 1592 / ZERAO / MACAPA / AP / 68903—230

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

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

Validade324/03f2020 & 22/04/2020

Certificação Número: 2020032401413554207605

Informação obtida em 03/04/2020 11:58:59

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

https:Ilconsuiia—crf.caixa.gov.brfconsultacrflpages/consullaEmpregadorjsf m
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JUS T ][ ÇÃ DO TRABALHC)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P. S. R. FEIO
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.532.544/0001—43

Certidão nº: 7694084/2020
Expedição: 03/04/2020, às 12:00:51
Validade: 29/09/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a — s e q u e P . S . R . F E I 0
(MATRIZ E EILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

07.532,544/0001-43, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642—A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dl'ivírzkas «ª:: £11.!Ç_4—=13:11í.53e :: : «imita-ber. . jus . br



SEMA-Sl PMM

PR! mªssasN 7- ,?ew
WWWPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Macapá — AP, 17 de abril de 2020

Ao DGF — DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCElRA

Assunto: Encaminhamento

Encaminha o Processo nº 36.01.000.022/2020 — SEMAS/PMM relativa a

Aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoal para atender

às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura

Municipal de Macapá com intuito de evitar o contágio e propagação pelo COVID-lg.

Para ciência e providencia quanto a instrução quanto do relatório de fiscalização e

posterior envio, ao Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

para procedimento para Liquidação da despesa.

Sem mais,

SUBSECRETARIO DE LANEJAMENTO E GESTÃO
DECRETO º 392/2020-PMM

Av. Coaracy Nunes, nº 873 — Central, Macapá — AP, CEP 68900-10
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm©outlook.com



& ,? SEMASW., );“ Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ nOdª/QQEZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL frag—L

%uhricaÇ/ÉF—"&
“"'-__

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 014/2020
Mês/ANOzABRIL/ZOZO

UNIDADE DETENTORA DO CONTRATO SEMASÍPMM

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoal para
atender às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá
com intuito de evitar o contágio e propagação pelo COVID-19.
VALOR: R$ 6.575,80 ( CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA
CENTAVOS).

EMPRESA CONTRATADA:
P. S. R. FEIO “ ME

1. Ocºrrências:

Foram recebidos 70 kits de higiene no dia 01/04/2020, o restante foi entregue no dia 15/04/2020, e
distribuídos as pessoas que estão abrigadas no hotei.

2. Avaliação dos Serviços e dos documentos que foram apresentados pela Empresa
Nota fiscal: 071
Vaior: R$ 6.575,80 (Cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)
Certidões de reguiaridacle fiscal e trabalhista.

3. Observações/sugestões/reclamações;
Nada consta.

Fiscais de contrato
Data: Ii / »ºna/ zº??? .,.. * ,. a'.

Gleiciléia dos Santos Barbosa

PORTARIA DO FISCAL Nº 027 ]2020 —
SEMAS] PMM

]. Ocorrências." informar as ocorrências que houve no mês, podendo ser registradas também neste toca! os descontos e as penalidades
apir'cadmr. O cálcuio das penaiídades é de competência do gesfor do contrato, observando o que consta estabelecido no contrato. A
adminisrração ao tomar ciência do relatório ím' concordar ou discordar do calcula feito. antes de enviar uma cópia do relatório a
empresa.

2. Avair'ação: informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências contidas no edital. Informar também, as
deficiências que foram verificados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE M—ACAPÁ (w,,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,f/ÉEIVIÃSXXP remessa x

Fotos do recebimento do material:



SEMAS
Processo

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
MACAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS Fªbiª

Departamento de Gestão Financeira — (DGF)

FOLHA DE DESPACHO

» AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL - DPDI

Encaminhe 0 PROCESSO 36.01.000.022/2020-SEMAS, referente a

aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoal para

atender às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela

Prefeitura Municipal de Macapá com intuito de evitar o contágio e propagação pelo

COVID—19, para que seja feita a liquidação da despesa, conforme AUTORIZO do

gestor na folha 104.

Macapá—AP, 17 de abril de 2020.

[

%zma %% . am.,» %áfzó %re/
Diretora do Departamento de Gestão Financeira

Decreto nº 401/2020 — PMM

PREFEITURA. Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá —AP, 68.900—010

"ACAPA Contato (96) 98802—9163, ' E-maiI: semastgabpmmâautloak.com
“ :'ils'IADF' ML'i II"-"il? ? DFI/FR D-F TCBI'WWW

fã“ wwwmacapaxmªiiºv-bf U.) P'ªª'ªªªU'ªªºMªºªm



( , , f -
MUNICIPIO DE MACAPA -01 ;* PWWEZ ªp OTA DE LIQUIDAÇAOAV. FAB, Nº 840 — CENTRO ªªª '”_ ' %%“ 401054 ! 105.995.766/0001 77 Rubricª“, ! , ,., ,

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA 1319 DATA: 1770412020 & REQ ' ÇÃO Nº'

LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/04/2020
' NOME P. S. R, FEIO - ME 07532544/0001—43 CÓDIGO: 2772348
ENDEREÇO RUA AMADEU GAMA MACAPAL , )/ DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOII SERVIÇO VALOR TOTAL TN
VALOR LIOUIDADO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 140 (CENTO E QUARENTA) KITS DE
HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. ABRIGADAS DE FORMA
EMERGENCNIAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. COM RECURSOS PROVENIENTES DE

TRANSFERENCIA VOLUNTARIA CONFORME CONVENIO Nº ºº1/2020—SIMS, NF-e Nº. 000.071. OBJETIVANDO
O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA OCASIONADA _
PELA CORONAVIRUS (COVID—TQ), CONTRATO Nº 014/2020-SEMASIPMM, EXERCÍCIO 2026. A CONTRATAÇAO

KÉ FUNDAMENTADA NOS TERMOS DAS LEIS Nº 13.979/2020 E 8.566/93, ASSIM COMO NO DECRETO Nº )OR SOMA 6.575,80
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA <

'"“. 02 PODER EXECUTIVO
02 36 01 Secretaria Municipal de Assistência Social
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

& 08.244.0068.2055.0000 ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO ,)
f VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATE A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR ]

6.575,80 6.575,80 , 6.575,80 0.00 J* - N
( VALOR A SER PAGO R$ . ..

seis miI quinITentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos * * * * * * " * * * * * * * * " " * * * * * " * * * * * *> <
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2020

)* , w
( A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHD. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO—SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

31.931. 9.820 %mexy—mc- Mªrku-mm& DATA (] U . ).-—-. ( CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE N

IA. 08; 9.520& DATA ' CONTADOR DATA ORDENADDRÍDÍDESPESA )(DESPESA PAGA EM REC|BO à“
BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBIIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME.

CNPJICPP& )



%% PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ " P'ºº- ªª'º1-ººº-ººº'ªºªº
&' SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº da Foiha J 0

ªºs? DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO & x. 50“)“""“ INSTITUCIONAL Rªº'ªªª L ' ' '

FOLHA DE DESPACHO

Ao GAB/SEMAS/PMM

Encaminha processo nº 36.01.000.022/2020, cujo objeto é Aquisição emergencial de 140
(cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoai para atender às pessoas em situação de rua,
abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá com intuito de evitar o

contágio e propagação peio COVID-lº, para assinatura da liquidação e demais tramites.

Atenciosamente,

Macapá —AP, 17 de abri! de 2020.

Ramiªso3 C(XX.—geªixtaksºãiIames

Assistente - DPDI

Decreto nº 415/2020 — PMM

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Central, Macapá — AP, CEP 68900-010
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PREFE'TURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
"ACAP SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIALnr- mm:.—

Processo

DECLARAÇÃO DE CUMPRlMENTO DE REQUlSITOS MÍNIMOS PARA PAGAMENTO

Declaramos, sob as penas da Lei, que este processo cumpre, plenamente, os requisitos
legais para pagamento da despesa, respeitando as disposições da Instrução Normativa
nº 001/2019—COGEM/PMM, e que os documentos juntados aos autos foram aferidos e
possuem veracidade.

Macapá—AP, 20 de abril de 2020.

Mônica Cristã a da Silva Dias
Secretária Municipal de Ass. tência Social - SEMAS/PMM

Decreto nº 391/2020 - PMM

.ª.
Gleiciléia dos Santos Barbosa.J-t Fiscal do contrato 014/2020
Portaria nº 027/2020-SEMAS

' É! Vinhas Maoiel
Diretora do Departamento de Gestão Financeira - DGF/SEMASIPMM

Decreto nº 401/2020 - PMM

Avenida Coaracy Nunes, 873 — Centro - Macapá — Amapa — 68300—010PREFEÍTUM Contato (96) 98802-9163
MACAPA E-maii: semastgab.pmm©outlook.com

“' MDA,”? MD. i iÚFt E DEVER DF TUDO-“II

&? wwwmacapaopgombr &) PreteituradeMacapu



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETARIA

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Macapá-AP, 20 de abril de 2020

AO CONTROLE INTERNO/SEMAS/PMM

Com os devidos cumprimentos, encaminho o processo nº 36.01.000.022/2020 — SEMAS

acerca da dispensa de licitação para aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de

Higiene Pessoal para atender às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial,

para o analise e parecer desse controle interno.

Atenciosamente,

MÓNICA CRISTI DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de As istência Social — SEMAS

Decreto nº 391 2020 - PMM

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro, Macapá — AP, CEP 68900-010
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm©outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTROLE INTERNO/SEMAS/PMM

Nº Proc. 36.01.000.022I2020

Nº da Folha: ._I J &

Rubrica _2mm_

PARECER N" 051/2020 —— CONTROLE INTERNO/SEMAS/PMM

AO GABINETE/SEMAS/PMM

Assunto: ANÁLISE DO PROCESSO N" 36.01.000.022/2020, QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO “EMERGENCIAL DE 140 (CENTO E QUARENTA) KITS DE HIGIENE
PESSOAL PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ABRIGADAS DE FORMA
EMERÇENCIAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, COM O INTUITO DE EVITAR O
CONTAGIO E PROPAGAÇÃO PELO COVID —— 19, CONFORME CONTRATO N" 014/2020.

FAVORECIDO P. S. R. FEIO ,
R$ 6.575,80 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA

VALOR DO ITEM CENTAVOS).
ART. 4ª - LEI 13.979/2020, LEI 8.6666/93, ART. 37/INCISO XXI — CF/88, DECRETO Nº

FUNDAMENTAÇÃO 9.507/20I8, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE
LEGAL 2017, DECRETO Nº 1375 GBA, DECRETOS Nº 1.625/2020-PMM, 1.626/202-PMM E

' 1.627/2020-PMM.
MES DE

REFERENCIA , ABRIL/2020
FISCAIS DO «
CONTRATO GLEICILEIA DOS SANTOS BARBOSA

ITENS SINTESE DAS DOCUMENTAÇOES
_ O processo acima identificado foi formalizado pela secretaria de origem, com as capas e folhas

numeradas de 02 a I II.- , DAS CONSTATAÇÓES
01 A capa do processo não possui numeração para tramitação SIC e seu andamento encontra-seem branco. ,
02 O checklist não encontra-se devidamente preenchido, sendo que no campo de folha eassinaturas dos itens a serem anexados nos autos está em branco.

Verificou—se que em diversas páginas o carimbo de paginação não foi preenchido
03 adequadamente, dessa forma não atendendo as especificações da Instrução Normativa 01/2019

— COGEM/PMM.- DAS RECOMENDAÇÓES
01 Que todos as constatações sejam sanadas.

02 Que o setor responsável verifique quanto ao devido preenchimento do andamento do processo
e sobre o número de SIC, de acordo com o que é citado na constatação O].

03 Que seja devidamente preenchido o checklist.

0 4 Que os setores responsáveis verifique o devido preenchimento das paginações, conforme
apontado na constatação 03.

De acordo com a documentação contida nos autos, a despesa apresenta conformidade com ressalva nos itens
x 01 a 03 das constatações e 04 respectivas recomendações.

Despacho nº 52/2020 — CONTROLE INTERNO/SEMAS/PMM

Macapá — AP, 20 de abril de 2020.

Destino: GABINETE/S EMAS/PMMM

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 -— Central, Macapá — AP, CEP 68900-010
E-mail: Paula.santos.cont.32©gmaiLcom



, º . . . .0PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . " “º“ ªº º“ ººº ªmººº
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL Nº da Folha: ,1 J 3CONTROLE INTERNO/SEMASIPMM "3

Rubrica (<% "gg

Encaminha-se () processo com a devida análise e revisão para prosseguimento quanto ao último estágio da despesa
na forma da lei.

RW ªmªm w % worm/mª;
Pauta Caroline Costa dos Santos

Assessora Técnica de CONTROLE INTERNO/SEMAS/PMM
Decreto nº 393/2020 — SEMAS/PMM

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Central, Macapá — AP, CEP 68900-010
E-mail: Paula.santos.cont.32©gmail.com



'( É SEMAS* ,. ? ProcessoÍ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ % [Itªjá/26742
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ' 'É! Lim——

GABINETE DA SECRETARIA fª'uhncav ,
«'ª'

Ofício nº 0235/2020 - GAB/SEMAS/PMM
Macapá v AP, 23 de abril de 2020.

Ao Senhor,
JESUS DE NAZARÉ DE ALMEIDA VIDAL
Secretário Municipal de Finanças — SEMFI/PMM
Av. FAB, Bairro Central, nº 840

Assunto: Encaminha o processo nº 36.01.000.022/2020 — SEMAS/PMM.

Senhor Secretário,

Com os melhores cumprimentos e honras de estilo, esta Secretaria Municipal de

Assistência Social — SEMAS, faz uso deste expediente para encaminhar o Processo nº

36.01.000.022/2020 — SEMAS/PMM, acerca de aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta)

kits higiene pessoal para atender as pessoas em situação de rua, com intuito de evitar o contágio e

propagação pelo COVID — 19. Oportunamente solicitamos providências quanto ao pagamento da

referida despesa.

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço, colocando—

nos a disposição para prestar qualquer informação.

Atenciosamente,

MÓNICA CRIS INA DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social — SEMAS

Decreto nº 391/2020 — PMM

Avenida Coaracy Nunes, nº 873 — Centro
Macapá — AP, CEP 68900-010
Telefone: 98802-9163, E-mail: semastgab.pmm©outlook.com

ªªª
secretado Munhlpul
de Militância social



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESPACHO ADMINISTRATIVO

A0 DPGFISEMFIIPMM

Senhor Diretor,

Encaminhe a Vossa Senhoria o Processo Nº 36.01.000.022/2020-
SEMAST, que versa pagamento em nome da empresa P.S.R. FEIO, referente
à aquisição emergencial de 140 kits de higiene pessoal, para conhecimentos
e demais procedimentos que se fizerem necessários. Sendo que o recurso
deverá sair da Conta Corrente:8176-O, Ag.: 3575-0, Convênio PMM/GEA.

Macapá-AP, ZÉ [tºª—t M.

M Q.- m '"LEYLA RE INA DAS MER s ABDON
Subsecretária de Gestão Financeira

Decreto nº 850/2020—PMM

PREFEITURA.A»

; MACAPA
' ' CD» F-iíiLHQR [É GiGi-534 E),-'; 'TÚfªílz-r

Avenida FAB, 840 — Central - Macapá — Amapá

& www.:nacapaapgowbt <?“, PrefeituradeMacapa



; Banco do Brasil PREFEITURA MUNICIPAL DE M
. Autorização para Liberação dos Créditos 2410412020

Favorecido Inscrição Instituição Agência _ Conta Valor
Pagamentos para: 2710412020 Remessa: 240 .. .
P. S. R. FEIO — ME 07.532.544/0001-43 001 45446 -— 107,422-9 6.575,80
Total Parcial: R$ 6.575,80 Quantidade: ' 1
Total Geral R$ 6.575,80 Quantidade: '!

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivqgerado pelo aplicativo
Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) e no valor total de R$ 6.575,80 em favor do(s) acima relacionado(s). »

. .— ').

Prefixo da Agência: 357541 A (ª,Conta Corrente Debitada: 000.008.176-0 - .. ' *
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE M

ORDEM BANCÁRIA Nº 0424/2020
PAGAMENTO DE FORNECEDOR — SEMAS

PAGENTO DEVOLVIDO PELO BANCO-08:421/2020

ºx
JÉSUS DE NAZAR DE ALMEIDA VIDAL MÓNICA CRISTI A AFI!" VA DIAS

Secretária Municipal de Assrstencm Sacra!t' ' Ml ici (11 e Finanças
Sªcre “nº [ pl; Decreto Nª391 /2020-PMMDecreto: 02 4/20 - PMM

Página 1 de 1

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) & 0800—729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729—0722 ! Ouvidoria: 0800-729—5678



Remessa
CIienteMUNiCIPIO DE MACAPA
Data 24/04/2020

Dados do(s)'Arquivo(s)
Arquivo PAG.71B?66.24042020.240.REM

Formato CNA8240 2133 dº mm.-54533? 13:01:54
Resultado Arquivo enviado com sucesso

Dados da transmissão

253 dº 1331542330 13:«D1:54Eª:fj'i'adº 1452 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J9573420 MARIA ELIANE COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

» «.. “&n...-mm...

“Ufa;
&&

“(W.;-«vnW-«w1 ...;

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deflclentes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote
- 036055 LÍU Eoin:

Agência do débito
Conta do débito
Descrição lot—e

Situação lote
Data débito

Data pagamento
Quantidade Iançamenios
liberados
Quantidade lançamentos
bloqueados
Valor liberado R$

Forma de pagamento

3575—0

8176-0
PAG DIVERS C/CTA
LIBERADO
24/04/2020
27/04/2020

1

0

6.575,80
Débito em conta corrente

63342414506701841
24/04/2020 14:55:03

Assinada por J9026145 JESUS DE NAZARÉ DE ALMEIDA VIDAL
JÇB46519 MONICA O 5 DIAS

Transação efetuada com sucesso.

24/04/2020 13:33:51
24/04/2020 14:55:03

Transação efetuada com sucesso por: JC846519 MONICA C 8 DIAS.



SEMASIPMM
PROCESSOS

Nº . x.?
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ R$ª-IU;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL "É—.

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Macapá — AP, 27 de abril de 2020

Ao DCC — DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIO

Assunto: Encaminhamento

Encaminha o Processo nº 36.01.000.022/2020 — SEMAS/PMM reiativa a

Aquisição emergencial de 140 (cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoal para atender

às pessoas em situação de rua, abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura

Municipal de Macapá com intuito de evitar o contágio e propagação pelo COVID—19.

Para ciência e providencia quanto a digitaiizaçáo e guarda do processo.

Sem mais,

___.— o..-

MM DoUêEAS .: ew- '-
SUBSECRETARIO DE P - TEIA =.E TO E GESTÃO

DECRETO Nº 92/202b—PMM

Av. Coaracy Nunes, nº 873 -— Central, Macapá — AP, CEP 68900-10
Telefone: 98802-9163. E-mail: semastgab.pmm©outlook.com



fªnfic) retêm &

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ "
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO * www,—fj

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS— DCC

Folha de Despacho

Certifico que após o saneamento das constatações apontadas no Parecer nº

051/2020 — CONTROLE INTERNO/SEMAS/PMM de fis. 112 a 113, este processo foi

devidamente digitalizado e arquivado.

Atenciosamente,

Macapá — AP, 27 de abril de 2020.

& ._wwv gw, QG“ hq sª,-“:mªd:; da «kfw-ªªfçêw— uii gy;
JE N CARLOS MONTEIRO DE VASCONCELOS

[figa—e amento de Contratos e Convênios — DCC/SEMAS.
Decreto nº 407/2020 — PMM

Avenida Coaracy Nunes, 873 - Centro - Macapá-AP - CEP 68900-010
Contato: (96) 98109-9687

E—mail : gab.semast©macapa.ap. govbr
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PREFEITURA MÍINICIPAL DE MACAPÁ Ry “““—Lm)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL WX

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS — DCC

TERMO DE ENCERRAMENTO

Acuso que o processo nº 36.01 .000.022/2020, Aquisição emergencial de 140

(cento e quarenta) Kits de Higiene Pessoal para atender às pessoas em situação de rua,
abrigadas de forma emergencial pela Prefeitura Municipal de Macapá com intuito de

evitar o contágio e propagação pelo COVID-19, Contrato 014/2020, seguiu sua
finalidade e esta disponível para usufruto das secretarias dos itens adquiridos, através
de dispensa de licitação.

Segue para fins de registro 0 presente Termo.

Determine a sua guarda nos arquivos do DCC por ser de praxe.

Macapá, 27 de abril de 2020

, . Quasar: % dia
" Jean JÉramos Mengão de Vasconcelos

Diretor d Depa amento Contratos e Convênios — DCC ISEMAS.
Decreto nº 407/2020-PMM

Av. Coaracy Nunes, 873, Bairro Central, CEP: 68900-010, Macapá — Amapá
Contato (96) 98802-9163

E—mail: ab.semas maca aa . ov.br


