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. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE Z_E.'. ADORIA URBANA
COORDENADORIA DE GESTAO BE CEMITÉRIOS

MEMO. nº 030 I2020-IZELADORIA URBANA

Macapá-AP, 05 de Junho de 2020.

Ao Gabinete
Sr. Carlos Alberto Oliveira Gonçalves
Secretário Municipal de Zeladºria Urbana

Assunto: Aquisição de EPis.

Senhor Secretário.

' cumprimentando—o cordialmente Vossa excelência nos servimos do presente
momento, a Coordenadoria de Cemitérios juntamente com ;: Emordemáoria Geral de Residuossóiidos,
vem por meio deste, soh—citar providências quanto a aquisição de EPís e correiatcz- pira atender aos
servidorese colaboradores que estão na linha de fr ªnte nos C—en'ifário's. limpeza, manutenção e
desinfecção da cidade. Haga vista o avanço do contágio, “ter-ipa; a NECESSIÚJÓ : ..:. pic ::c permos nossos
Servidores e Colaboradores para assim evitarmos ainda mais a proliferação do CrJ'ii/i'. 113 entre as
Categorias que estão no enfretamento diário à pandemia.

Assim, segue a quantidade de servidores e .r.'.*=.xboradores e a descrição dos EMS:
122 — Vermelhinhos e margaridas;
1.20 — Gari: .

30 — Ressocializzandos;

30 —— Se rvidoreª. dos Cemitérios São Francis-:o, Nossa Senta-nr? ria Conceição e São José.

DESCRIÇÃO DE EPIs E CORRELATOS:

' Macacão descartável em TNT, far.-«ante único cor branco, "extamente em
botões;
Gorro descartável;
Máscara descartável com fiitro;
Ócuios de 'ªroteção/segurança;
Crânio-: facial de segurança;
Luva segurança impermeável;
Álcool gel "?OC;

Termômetro digital;
'! Sabonete Líquido.

Atenciosamente,

,“ (Miga ªlfa,, & Si.—e—mui ' “ii-0051093509 G. L&Míªáiª—oa ma./(MWMmrmrmm rua—r. mmate- warm“

00.0...

New 5? iii/«38 muita

AWM M Miªàªâ
fªz-vª » ' “* » 1



mmm-,.....- ,. _
DTI," _|?» _; ! Nr .. -i,»_,l

, SECRET/tig II,/Itumirim ..:E EtwÚOR URB

Proc.; __O A _O '

PREFEITURA DE MACAFÃÍ GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE oo PREFEITO

Secretaria Municipal do Gabinete Civil

P O R T A R | A Nº 315/2020 — GABI/PMM

A Secretária Municipal do“ Gabinete do Prefeito, usando de suas
atribuições legais que lhe— são conferidas pelo Decreto nº 2.05012020-PMM e
considerando o disposto no Decreto Nº 536/2014-PMM, datado de 24 de março de
2014, e;

Considerando os termos da Portaria Nº 342/2020—GABI/PMM, datada de
18/05/2020, que homologou o afastamento do servidor JACKSON DIAS REIS ——
Coordenador de Supervisão e Gestão de Cemitérios, da Secretaria Municipal de
Zeladoria Urbana;

Considerando os termos do Ofício nº 380/2020—GAB/ZELADORiA, datado
de 29/05/2020, da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana.

RESOLVE:

Art. 1º HOMOLOGAR & prorrogação de afastamento do servidor
JACKSON DIAS REIS — Coordenador de Supervisão e Gestão de Cemitérios, da
Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, que continua ausente de suas atividades
funcionais, no periodo de 28/05 a 11/06/2020, por motivos de saúde.

Art. zº Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
contar do dia 28 de maio de 2020.

DÉ-SE CIÉNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Secretário, em Macapá-AP, 29 de MAIO de 2020.

.: :,.___.,__:.. “lx ,. .,
& dA SILVA SA HES

Secretária Mun/topa! do Gabinete Civil, substitui , o
Decreto Nº. 24050/2020—PMM
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PREFEITURA DE MACAPÁ - GOVERNO MUNICIPAL ' '

GABINETE DO PREFEITO
Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito

P O R T A R I A Nº 33312020 — GABIIPMM

A Secretária Municipal do Gabinete do Prefeito, usando de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 2.050/2020—PMM e
considerando o disposto no Decreto Nº 2.11012014—PMM, datado de 01 de outubro de
2014, e;

Considerando os termos da Portaria Nº 343/2020—GABl/PMM, datada de
TEMOS/2020, que homologou a designação do servidor CLÁUDIO SENA DO ESPÍRITO
SANTO - Assistente. para responder, cumulativamente, pelo Cargo de Coordenador de
Supervisão e Gestão de Cemitérios, da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana;

Considerando os termos do Ofício nº 380/2020—GAB/ZELADORIA, datado
de 29/05/2020, da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana;

Considerando ainda, a Portaria Nº 375/2020-GABl/PMM, datada de
29/05í2020, que homologa a prorrogação de afastamento do servidor JACKSON DIAS
REIS — Coordenador de Supervisão e Gestão de Cemitérios, da Secretaria Municipalde Zeladoria Urbana.

RESOLVE:

Art. 1º'HOMOLOGAR a prorrogação de designação do servidor CLÁUDIO
SENA DO ESPIRITO SANTO - Assistente, da Secretaria Municipal de Zeladoria
Urbana, que continua respondendo, cumulativamente, pelo Cargo de Coordenador de
Supervisão e Gestão de Cemitérios, código 00-03, de Secretaria Municipal de
Zeladoria Urbana, em substituição ao titular que se encontra ausente de suas
atividades funcionais, no período de 28/05 a 1110612020, por motivos de saúde.

Art. 2“ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
contar do dia 28 de maio de 2020.

DÉ—SE CIÉNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE—SE.

Gabinete do Secretário,;em Macapá—AP, 29 de MAIO de 2020.
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PREFEITURA DE MACAPÁ
Clécio Luis Vilhena Vieira

Prefeito de Macapá
vice-Prefeitº(a) de Macapá

Raimundo Sérgio Moreira de Lemos
Secreiário Municipal do Gabineia civil
Charles William de Souza Rui Seco

Çomandanie da Guarda Civil Mummpai de Macapá
SECRETÁRIOS

Jorge da Silva Pires
Secreiànu Munimpai de GDVGI'I'IÚ - SEGOV
Dejaima Espirito Santo Eorreira Teixeira

E-ecreIárin Mun de Mobilizaçãº e Panicrpaçáu Pupurar
llziane Launé de Oliveira

Secretaria Municrpai de Comunicação Social
Carlos Michel Miranda da Fonseca

Secretário Municipal de Gasiâo
Jesus de Nazaré de Almeida Videl

S&CÍE'IÉI'ID Municipal de Finanças - SEMFI
Paulo Sergio Abreu Mendes

: SCCTEIÉIIG Mun. de Planejamento Orçamento e Tec da Informação
Sandra Maria Martins Cardoso Casemiro
Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Mónica Cristina da Slãva Dias
Secretaria MUnmipaI de Assistênma SDCIEI

Richardson Régio da Silva
Secretário Mumcipal de Agricuilura
Gisela Cezlmbra Tavares Moraes

Secretária Municipal de Saúde , SEMSA
Dilrran Bella da Costa (Interlnamente)

Semetário Mummpal de Obras e Infra. Urbana - SEMOB
Carlos Alberto Oliveira Gonçalves

Secrelànu Munimpai de Zeiadoria Urbana — Interino
Luiz Otávio de Figueiredo Campos

Secretário Mun de Habiiaçào e Ordenamento Urbano
Wilton Ribamar da Silva Favacho

Secretário Esp. de iium. Pública - SEIP
Marcio Rubem) Pimentel de Sousa - comuiativnmanta

SecrEiáno Municªpai de Meio Ambienie v SEMAM
Lidiane Cardoso Peiaes

Secréiana Municipe; do Trabalho. Desenv. Emn & inovação
Taisa Mara Morais Mendonça

Procuradora Geral do Município - PROGEM
Janusz Nogueira Rodrigues

Carrega-juin Geral do Mun-cipro - CORGEM
Nair Mota Dias

Secretaria Municipai de Transparénçia e Controle
Maykom Magalhães da Silva

Diretºr—Presidente do instituio Municipal de Política de
Promoção aa Igualdade Racial — lMPROIR

Richard Madureira da Silva
DiretorfPresidenIe da Fundação Bioparque da Amazonia

DIRETORES DE EMPRESAS
Franca Aurério Brito de Souza
Duelº! Presrdenie da MacapaPrev

Jamaira da Silva Ferreira
Direisra Presidente da EMDESUR

Selma da Silva Miranda
Diretora Presidenie da CTMac

apos a publicação.

EXPEDIENTE

' O D.C.M. poderá ser encºntrado na Divisão de im rensa
Oficial _er Munici Io, [mªndamento de Adminis raçãoFinanceirada SEM D—PM

REMESSASDEMATÉWAS

A5 ,rnaiçêrias a serem pubiícadas no Diário Oficial do
MUNICIPIO, somente serão aceitas se a resentadas das
seguin as medidas; & cm de larguraáaara colunas, 1? cmde Eargura para 1 coluna no caso e balanços, tabelas equadros.

RECLAMAÇÓES

Deverão ser dirigidas por escrito ao GAB da Salcretaria
Municipal de Admzmslração- SEMAD/PMM, até Blonio) dias

WMÍLNÍ wtf

DECRETOS

D E C R E T 0 Nº 2138/2020 - PMM

DISPÓE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº. 1.656,
DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE FOI ALTERADD PELOS
DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 1.79912020-PMM E Nº.
1.997l2020-PMM.

o PREFEITO 00 MUNICÍPIO DE MACAPÁ, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 222, seu Parágrafo
Unico no inciso |. da Lei Orgânica do Município de Macapá,
e;

CONSIDERANDO 35 medidas adotadas para
enfrentamento da emergência da saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavlrus,
responsável pelo surto de 2019 a LEI nº 13.979, DE 6 de
FEVEREIRO DE 2020:

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto
Municipal nº. 1.692, de 15 de março de 2520, que Declara
Situação de Emergência no Municipio de Macapá em
decorrência da pandemia causada pelo Coronavlrus (COVID-
19);

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto
Municipal nº. 1.111. de 23 de Março de 2020, que Declara
Estado de Calamidade Pública no âmbito do Municipio de
Macapá, reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado
do Amapá. através do Decreto Legislativo nª_ 0968. de 27 de
março de 2020;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto
Municipal nª_ 1.656. de 15 de Março de 2020. que suspendeu
as atividades letivas de toda a Rede Municipal Pública e
Particular de Ensino do Municipio de Macapá:

CONSIDERANDO o que dispõem os Decretos
Municipais nº. 1.799, de 01 de Abril de 2020 e nº. 1.991. de 30
de Abril de 2020. que prorrogam (: Decreto Municipal nº.
1.655. de 16 de março de 2020;

CONSIDERANDO ainda. a necessidade de
prorrogar o prazo, por ainda perdurar a situação da
pandemia. havendo necessidade de manter a medida de
isolamento social. com vistas a prevenir e combater o
avanço do Novo Coronavlrus (OUVIU-19).

DECRETA:

Art. 1" FICA PRORROGADO por mais 30
(trinta) dias, o Decreto nº. 1.656. de 16 de março de 2020, que
foi alterado pelos Decretos Municipais nº. 1.79912020—PMM e
nª. 1.997I2020—PMM, que dispõe sobre a suspensão das
atividades Ietlvas da forma presencial de toda a Rede
Escolar Pública e Privada de Ensino no âmbito do Município
dª Macapa, conforme as orientações do Comitê Municipal de
Enfrentamento « Resposta Rápida ao Coronavirus (COVID-
19).

.. ..?--. à 1" O expediente interno das rotinas para o
.mpalhq dos servidores públicos lotados na Secretaria
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CONSIDERANDO ainda, a neceoaidodo de
perahtir ou mito: dos decretos municipais. por ainda
perdura- a situação de pandemia. havendo umidade do
manhr o nadia: de iaolnmento sociªl. oem vistas &
prevenir e oornbliaor o avanço do Novo Coronavims [COWO-193.

D E C R ET A:

Art. 1º FICA PRORROGADO por mais 30
(trinta) dias. o Doom Municipal n' 1.827, de 14 de mm
da 2020. aliando peão: Bourdon n' 1.858l2020—PMM.
1.91712029-PMM. imail-PMM e zwmm—PMM, comadultos a contar do dia «ramo.

Art. 2“ FICA PRORROGADO por mais 30
quinta) dias. o Deomo Municipoi n' 1.704, do 20 de março
de 2020. alterado paio: Decreto. n' Lama-PMM.
1.91712020-PMM, Lacrimosa-PMM e 2.0732020-PMM. comefeitos a contar do dia nammm

Art. 3“ Esto Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, com cieiio: : contar a partir do dia 03 dejunho do 2020. a

REGISTRE—SE. manaus-sra E CUMPRA-SE.

Palácio LAURINDO ooo SANTOS GANHA. em Macªpá—AP.
02 de JUNHO de 2020.

Luis WLHENA vue:
PREFEITO o MUNICÍPIO DE MAC A

GABI

Pon'rnnmwgzgzozo-maumm

A somou:—io Municipal de (Robinsºn do
Praiano. usando do um Imbulçm loglh qu! Hªre são
conferidas pelo Decreto nº 2.00m202i3—PMM & considerando
o disposto no Decreto nº amou-Pm. datado do 25 do
março de 2014. a:

. Comuni-ando oa tennoo da Portaria N“
NHZOíO—GABHPMM, dando de 1010312030. qm homoiogou
O afastamento do servidor JACKSON DIAS REls —
Coordenador do Supondo“ a Guião do Cemitérios. da
Secretaria Municipal do Madona Urbana;

Considerando Os termos do Ofício nº
ssoizozn—onorzeuoomn. datado de 29082020, da
Secroraria Muuioipal de Intimos-io urbana. “

RESOLVE:

Art. 1º HDMOLOGAR a prononnçlo do
afastamento do servidor JACKSON DIAS REIS -
Coordmador do Summary o Doação de Alª-omitindo. da
South". Municipal do Zaidan: Ultrªm. 000“ continuo
nomia da suas atividades Machinª-is, norporlodo na anos
a 111002020, por mºtivo; da saúde.

Art. 2“ Esta Portaria entra em vi|or na dura
de sua pubiicaçáo, com sigilos a contar do dia 28 00 maiode 2020.

m'a-se CÉNGIA. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Sacred: ' -. em Macapá—AP. 29 do uma do

. 2020

“aº PORTARiAnºªzyzuzo—Gnaumu

A Samariª Municipal do Gªªrª.; £:9 feito. usªndo de anos amontoªdo Ingaí- qua
agf-ridª; gnu mm nª z.:rsomzwm o comidornndo

o diametro neem?!“ ZHEIÍMWIÉ. Moda Dªi do
outubro do 281%, .;

343320 Considerando os Donos da Portaria N',maur-un, mn. wma, qulhom ou
a designação do "amor CLÁUDIO SEM %%
SANTO — Minhoto. para niwndnr. mmm
pelo Carmo do Coordenar do WMO. Gama" do
Gemitúrioa, da amina- Hunbcipai do nulidad- Uru-nl.-

Considerando ou tomou do Duelo nº
amam—WWW. m do mmm. da
Secretaria Humm d- ªmn": Urbano:

Gomidemndo dada a Portaria N' 3702020-
GABHPWM. dotada dia uma que homologa, a
orou-moto de“ alan-monto 'do amido:- JACKSON DIAS
mais - Comunicar da .Sirparwiolo & Guião de
Cemitérios, da Secretaria Municipal du Ill-dono uma“.

RESOLVE:

Ari. 1ª HOMOLOGAR : promo da
desmama do senador Momo sem DO ESPÍRITO
SANTO - Animais, da ami-ria Mudam «um
Urbana. que continua! ' ,cumúindmamomnio
Camo do Coordenador 01,809.er . “_ ]

mensura cuanto da sua ouviam fundou-ia, no
periodo do 28105 : «mmao, por mom—nada undo.

Art. zºEsta Portariaontraomvigor nam
35:90; publicação. com efeim a eonhrdodiaa de malo&.

oe—se QIÉNCIA, Racismo—as & Puauouo—sa.

Gabinete do Sanini-io. cm Encaminha 29 da "AIO da' . 2020.

fcp" .r—v .— e; .M'lhm. -"=““_"?-- ' _. 8
Secretaria - doºabinnto cmi-, subamuiçlo

- * "“'—2.95%??-( ' 3
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N». 009/2020 - nª DA LICITAÇÃO

NO SISTEMA LICITAÇÚES-E: 808134
PROCESSO ADMINISTRATWO Nº 3301.275312019—

SEMED

Arsecnmãnm Mon'íéúiííõê invenção, "no an dás"
atribulções legais que ilusão conferidas pelo Decreto
0940612018 considerando o resultado do julgamento
do Pregão Eietrõnico Mª.Gnºlzuzn-CCL/SEGOV
realizado no dia 05 de abril de 2020. às 11 h. a qual
tem por objeto a aquisição de 401 (quatrocentos e
um) aparelhos condicionadores de ar, com instalação
inclusa, visando atender as necesidades das unidades

escolares de Ensino Fundamental do Municipio dê
Macapá, e com fundàmento no disposto do Art. 439,
Inciso VI da Lei N.8.666/93 0 no inciso XXII, do Art. 49

da Lei nº 10520102, resolvo nunomaria : licitação
com a finalidade de ratificar'todos os atos praticados
no presente procedirngngoiiçigarórlo.

Macapá-AP, 02 de junho de 2020.
a' a.

.

Sandra Mariawii/i
ªh"; .

art“! sv'JCardoso Casimiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ Fªma.,- »
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA Flª.-“_.“ ,

GR URBANA ", £
DESPACHO ADMINISTRATIVO

Ao
DAFIZELADORIA URBANA.
Sra. Elane Gomes da Silva.
Diretora de Administração e Finanças.

Em atenção ao Memo. nº 030 IZOZO, solicito a este Departamento que
tome as devidas providências quanto ao assunto, pois com o elevado número de

casos da COVID 19, peço que verifique em caráter de urgência e aquisição de
equipamentos de proteção individual e correIatos para atender a demandas das
Coordenadorias.

Macapá, 08 de junho de 2020.

Atenciosamente.

LOS ALBERT OLIVEIRA GONÇALVES
SECRETA ' mg AL DE ZELADORIA URBANA

Decreto n 0/2020-GABi/PMM

Av. General Osório, 365 —— Laguinho —- Maçapá—Amapá
—. ..,,. mesaweêP ' fe 't _Emprágndedar MAÇAP .—



1.00 OBJETO

1.1.Constituiobjeto do presente Termo de Referência a aquisição de Correlatos e Equipamentos de Proteção
Individual - EPIs, por Dispensa de Licitação VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANAponiorme quantidades. especificações econdições definidas neste instrumento.

ª—————— ' " negotiation ll.iiiiíliiªl"ii."l%DgRlAªRân-ª;PREFEITURA MU ICIPAL DE MACAPÁ EEE—jª' O “ ' . '
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

reªcªoow

TERMO DE REFERENCIA

APROVO o presente Termo de Referência, com
fundamento na LEI Nº 13.979/2020 e Lei nº 8666/1993,
bem como Decreto nº 1.90212020-PMM.

Macapá-AP, _3 Q !

l.2.DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÓES DOS PRODUTOS:

ITEM
DESCRIÇÃO MEDIDA QUANT.

01
Macacão descartável, manga longa, com capuz em
geral, fecho de correr frontal, elástico no fechamento
dos braços e pernas, tamanho único, cor branca, em
polipropileno (TNT - tecido não tecido).

UNID. 1000

02

Gorro descartável (touca), confeccionado em falso
tecido, a base de fibras de polipropileno, hipoalérgico,
cor branca, perfurada, permitindo ventilação adequada,
com elástico nas extremidades, formato anatômico
redondo. Em pacotes com 100 unidades.

CX. 20

03

Máscara descartável N95, com filme Ioncet, 4 camadas
de fibras sintética, clip nasal de aluminio, tiras elásticas

“para pressão anatômicas, filtro bacteriano para
particulas de 0,3 micron. Embaladas individualmente
com reListro na ANVISA, NR CNMT.

UNID. 2000

04

Óculos de proteçãolsegurança, em policarbonato
resistentes a impactos e choques físicos de materiais
sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro,
respingos de produtos ácidos, cáusticos e entre outros.
Visor curvo para proteção lateral. Armação preta e presa
altamente resistente. Apoio nasal no próprio
poiicarbonato e com hastes tipo eSpátula com ajuste no

UNID. 300

Av. Maria Quitéria, 317, Bairro Trem. Cep.: 68.9015060 — Macap ª—AP

[ªceitam . ' r;, .
Empreendedor

WEFEIYURA

' . MAÇÃ“
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA ;
comprimento para melhor conforto do usuário. Proteção
contra raios: UVA e UVB. Acompanhar cordão de
segurança.
Protetor facial de segurança, constituído de carneiro de

05 plástico ajustável e visor transparente incolor com cerca
de 195 mm e 200 mm (B”) de altura, com visor preso a UNID" 60
coroa por meio de rebites metálicos.
Luva de segurança impermeável, nylon e elastano,
recoberta totalmente de nitrilonfoon, palma

06 antiderrapante. Proteção química e resistência a corte, PAR 2500com acabamento de aderência não escorregadía micro-
copo, que fornece aderência superior e controladas em
aplicações oleosas e molhadas.
Luva de segurança confeccionada em borracha
sintética, cano longo, com elástico. Caixa contendo 100 CX. 4007 unidades.
Álcool em gel — teor alcóolica 70% vlv, composição básica

08 com emoliente, forma farmacêutica gel frasco com 500ml
com tampa. Deverá vir expresso no rótulo lote e data de UNID' 200
validade.

Álcool etílico 70 Gl liquido inflamável -— acondicionado em

frasco de 1 litro, contendo em seu rótulo, número de registro UNID 10009 do Ministério da Saúde, dados do fabricante, nome do
responsável técnico, número do lote e validade do produto.
Termômetro digital Infravermelho, medida de temperatura
sem contato em celsius, número do visor grandes e npitidos
com laser indicando ponto de medição. Sinal sonoro
indicando que a medição está concluída. Tempo máximo

' 10 para medição: 5 segundos, memória: mostrar no mínimo a UNID. 15
última temperatura. Resolução minima : 0,1ºC, precisão : +-
0,1ºC, faixa de medição: 32,0 A 43,0 ºC, Erro máximo: 0,3ºC.
Desligamento automático. Estojo para armazenamento. Pilha
substituível de longa duração. Aprovado pelo lllllETRO.
Sabonete liquido perfumado, com PH neutro, para uso em
saboneteira, diluição: pronto para uso. Embalagem compra: Bombona

11 reservatório bombona plástica 5 (cinco) litros. Bombona com 5 Litros
capacidade para 5 litros.

20

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO

2.1.A aquisição dar—se-á por contratação direta, Dispensa de Licitação, conforme o Art. 4º da Lei Federal nº
13.797/2020, tendo como critério de seleção o menor preço por item,

2.2.Em 03 de fevereiro de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 188i2020 e Declarou Emergência em
Saúde Pública de Impedância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus. Em 06
de fevereiro de 2020, o Governo Federal publicou a Lei nº 13,9791'2020 que Dispõe sobre as medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ “ OSECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA ' à
coronavirusresponsavei pelo surto de 2019. da em 20 de março de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria
nº45412ii20 que Declara em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavirus (covid-
19).

2.3.Tambem, ainda no mês de março de 2020, tanto o Governo do Estado do Amapá. quanto a Prefeitura
Municipal de Macapá declararam Estado de Calamidade Pública em razão do agravamento da pandemia. No Municipio,
é oDECRETO Nº 1.711i2020 QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVE

CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVlD-19 (NOVO CORONAVIRUS) E SUAS REPERCUSSOES
NAS FINANÇAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE MACAPÁ. INCLUSIVE PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

2.4. A presente aquisição justifica—se pela situação deEmergência em Saúde Pública instalada no Municipio
Macapa. a qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento absurdo do número de
infectados e no aumento absurdo de óbitos. O quadro tático é assustador e reclama das autoridades públicas
todas as medidas para enfrentamento dessa doença. E diante do quadro temos a necessidade de proteger os
servidores e colaboradores que estão na linha de frente dos cemitérios. limpeza. manutenção e desinfecção da
Cidade de Macapá e seus respectivos distritos.

2.5. A decisão pela adoção de procedimento de dispensa de licitação se justinca pela autorização Iegai prevista
no artigo «iº, da Lei nº 13.979/2020, Decreto 1.902I2020-PMM, bem como, pela possibilidade de conclusão do
processo de contratação em menor tempo comparado um processo licitatório ordinário, que demanda tramites e
prazos legais.

3,,-,,REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

.“ 3.1.Ds requisitos da contratação abrangem o cadastro atualizado no SICAF e a comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista até a assinatura do contrato.

3.2.0 fornecedor deverá possuir atividade comercial compativel com objeto da contratação ou comprovar o
fornecimento de produtos com caracteristicas similares ao da contratação.

3,3.Ccmprovar que possui estoque Ou capacidade para fornecimento dos produtos nas condições avançadas.

BAI/Apresentação de proposta contendo marca, modelo/lote, validade e demais informações das caracteristicas
do produto ofertadobem como, a disponibilização de prospectos eiou amostras.

implicando em piena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas neste instrumento—.

3.5. A proposta deverá abranger todos os custos que direta ou indiretamente incidem na contratação.

3.6.0 produto ofertado devera obrigatoriamente possuir Cadastro/Registro ANVISA.

3.7. A contratação reger-sea pelas disposições previstas neste instrumento e tambem considerará o prazo de
entrega para efeitos de julgamento da melhor proposta.

4 - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

4.1.0 pagamento será feito por meio de ordem bancaria imediatamente após a aprovação do gestor, conformeMedida Provisória nº 961/2020. ,
4.2. O fornecedor devera emitir nota fiscal/fatura em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA

URBANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ,CNPJ nº 05. 995.766f0001-77, e discriminar os percentuais

e os valores dos tributos a que estiver obrigado a recolher em razão de norma legal.

4.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto“ pelo setor competente, condicionado

este ato a verificação da conformidade da Nota FiscaliFatura apresentada em relação aos produtos efetivamente
entregues.

4.4. Havendo erro na apresentação da Nota FiscaliFatura ou dos documentos pertinentes a contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo. obrigação financeira pendente,
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decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência contratual. o pagamento nee. u-v—“xiiª'ª—“W'Nª'” "ff-"'em“:

CONTRATADA providencie as medidas semeadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar—se—á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

4.5. Antes do pagamento à contratada, serão reatizadas consultas para verificar a comprovação da situação de
regularidade do fornecedor perante o lNSS, FGTS. Receita Federal, Receita Estadual ou Distrital e Municipal,
bem como regularidade trabalhista.

4.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, sera providenciada sua advertência. por escrito,
para que, no prazo de 06 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa!

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

aos órgãos responsáveis quanto a inadimplência do fornecedor, 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.

4.8. Persistindo a irregularidade. a Administração deverá adotar as medidas necessárias a rescisão contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando—se a ampla defesa.

4.9. Do montante devido a contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a muitas eiou
indenizações impostas pela contratante.

4.10.Podera, excepcionalmente, e mediante garantia de execução contratual por parte da contratada, ser
efetuado pagamento adiantado conforme previsão da Medida Provisória nº 961/2020.

4.11. O valor do pagamento poderá ser atuatizado pelo Índice Nacional de Preços, quando houver situações de
atraso e desde que a contratada não tenha concorrido.

5 - DAS OBRlGAÇÓES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor, de acordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e demais obrigações assumidas no decorrer do processo.

5.2. Prestar as informações e esctarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo fornecedor.
5.3. Designar servidores para exercer o acompanhamento e recebimento dos produtos, e atestar os documentos
que se fizerem necessários.

5.4. Efetuar os pagamentos ao fornecedor nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

5.5. Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vícios dos produtos objeto deste processo, exigindo o
cumprimento dos prazos para a sua solução.

5,6. Relacionar-se com o fornecedor por meio de pessoa por ele indicada.

6.7. Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre o direito da ampla defesa.
5.8. Efetuar as retenções tributárias, quando cabível.

5.9.Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a vigência da ata e contrato
correspondente.

õ - DAS OBRlGAÇÓES DA CONTRATADA

6.1. O fornecedor obriga—se a fornecer os produtos obedecendo rigorosamente as condições, especificações e
quantidades discriminadas neste Termo de Referência.

6.2. indicar um representante para prestar esciarecirnentos e atender às reclamações que porventura surgirem
durante a execução do contrato.

6.3. Manter durante a contratação todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
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5. 4. Responder por qualquer dano causado a Administração em decorrência da execução do contrato.

6.5. Responder pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciário, decorrente da execução do presente
Termo de Referência.

6.6. O fornecedor devera substituir, “as suas expensas, no total ou em parte, os produtos que apresentarem
defeitos/vícios, bem como, serviços que forem executados em desconformidade com as condições descritas
neste instrumento.

6.7. Ofertar somente produtos que possuam registro sanitario na ANVISA.

6.8.Fornecer todas as informações solicitadas pela Administração.

6.9. Encaminhar solicitação devidamente fundamentada, quando desatar fazer qualquer modificação nas

condições de entrega.

6.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos de idade, exceto, na
condição de aprendiz, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
6.11. Formalizar denúncia a Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por servidor que frustre

ou dificulta o cumprimento de suas obrigações.

7 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 4º-H da Lei nº 1397912020,
contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no
sitio eletrônico Oficial do Municipio.

' 6 — DA ESTlMATlVA DOS PREÇOS

8,1. A estimativa de preços foi obtida por meio de pesquisa junto ao PAINEL DE PREÇOS, do Ministério do
Planejamento (Governo Federal), conforme dispõe o artigo «tº-E, da Lei nº 13.979/2020.
8.2. Será adotado como critério de iulgamento dos preços, aMÉDlA ou aMEDIANA do valor unitário apurado
na pesquisa.

9 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIOS
9.1. Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento da
Secretaria Municipal Zeladoria Urbana, por meio da Ação:)rxxxxx; Fonte: xx; Despesa: xxxxxxxxx; Plano:
ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA A PANDEMIA DO COVlD-lg.

10 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.1.A entrega devera ser efetuada a Comissão devidamente instituída para recebimento dos itens constantes
neste Termo de Referência, na Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, situada na Avenida Maria Quitéria, nº
317— CEP 68301-060, Macapa-AP — Ao lado da SEMOB, em dias úteis, no horario de 08h00 as 12h00min e,
excepcionalmente. desde que previamente agendado com o Gabinete da Secretaria, poderá ser feito no período
da tarde, nos finais de semana eloa feriado.
10.2.0 prazo para entrega do objeto sera detinido na proposta e será contado do recebimento da Nota de
Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento dos produtos.
10.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de G2 (dois) dias, pelo(os) responsavel (is) 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.
10.4.05 produtos poderão ser rejeitados. no todo ou em parte, quando em desacordo com as especiticações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a
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contar da notificação da contratada, as suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, asseguradaampla defesa e contraditório.

10.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado a ser emitido pela fiscalização do Contrato ou Comissão designada para esse fim, quando forocaso.

10.6. Na hipótese de a verificação e que se refere o subitem anterior não ser precedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando—se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato.

tt — DA VALIDADE DOS PRODUTOS

11.1. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento), do periodo expresso
na embaiagem original, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimentos.

12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e nscalizar
a entrega dos produtos, anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano., bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providências cabíveis.

12.2.0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma
comissão de, no minimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
12.3.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 vicios
redibitorios, e, na ocorrência desta, não implica em cel—responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4, É vedado ao semidor designado para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens que
possam implicar, direta e ou indiretamente, a modificação do objeto e quantidades do ajuste, cuja decisão
compete exclusivamente ao gestor maximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº 8.666“ 993.

12.5.A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por
servidores (Fiscal do contrato e substitutos) a serem designados pelo (a) Gestor (e) da Secretaria Municipal de
Zeladoria Urbana, na condição de representantes da CONTRATANTE.
12.6. São atribuições de Fiscal do contrato, entre outras:

12.6,1. Receber a Nota FiscalfFatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos

exigidos no item 7 deste Termo de Referência e atestar a realização dos quantitativos, especificações,
marcas e demais características proposto pela GONTRTADA em sua proposta inicial, para tins de liquidaçãoe pagamento.

12.6.2. Acompanhar a entrega dos produtos, rejeitando em parte ou no todo os que não apresentarem boa
qualidade de fabricação, ou se a validade estiver inferior a 80% expresso na embalagem de fabricação, bem
como solicitar a sua retirada, sem ônus para a Administração Pública, caso este esteja fora da sua data devalidade.

12.7. Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto
deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE. não implicando a atividade de
acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabiiidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA Í.“ &12.8.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato eiou de seu Substituto

serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestoriajda Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana. em tempo hábil
para adoção das imediatas medidas semeadoras.

13 - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
13.1. Cometa infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666. de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
13.2.lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
13.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto.
13.4.Fraudar a execução do contrato.
13.5. Comportar—se de modo inidôneo.
13.6. Cometer fraude fiscai.

13.7.Não mantiver a proposta.

13.8. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções
13.9. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuizos significativos para a
Contratante.

13.10. Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o—
limite de 10% sobre o valor da contratação, apos o que ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação
das correspondentes penalidades oriundas da rescisão.
13.11. A partir do 5º dia de atraso. a Administração Municipal podera recusar o objeto contratado, ocasião na
quai será cobrada a multa relativa a recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da
cobrança.
13.12. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-a muita de 10% (dez por cento) sobre o valor da
contratação.
13.13. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 14.11
deste Termo de Referência, as hipóteses em que a licitante vencedora não apresentar situação regular conforme
exigências contidas neste Termo de Referência.
13.14. Em caso de inexecução parcial, a multa. no mesmo percentual do subitem 14.11 será aplicada deforma
proporcional a obrigação inadimplida,
13.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de MacapáfAP, pelo prazo de até cinco
anos, com fundamento no art. 7“ da Lei nº 10.520/2002.

13.16. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;
13.17. Tambem ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e N da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

l. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
ll. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
lll. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

13.18. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar—sea em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.686. de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. sem prejuizo da legislação local, se houver.
13.19. A autoridade competente, na aplicação das sanções. levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração. observado o principio ,da
proporcionalidade.
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13.20. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de infomações
de empresas punidas, sem prejuizo de comunicação aos sistemas estaduais e federais, quando for o caso.

14 » DISPOSIÇÓES GERAIS

14.1. Nos termos do art. 55, 5? da Lei nº 8666/1993, as partes elegem o foro da cidade de Macapa/AP, para
dirimir eventuais contiitos que possam surgir durante a execução do ajuste. salvo o disposto no 56“ do art. 32desta Lei.

14.2. É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da
Administração e independentemente de seu vetor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futurasª inclusive assistência técnica.

14.3. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou
supressões ao objeto contratado até o. limite de 50% (cinquenta por cento) do do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do artigo 4-I da Lei nº 13.979/2020.

14.4.0 Fornecedor deverá adotar medidas de execução do contrato em até 03 (três) dias úteis após assinatura
do mesmo, mediante expedição de Nota de Empenho.

Macapá-AP.10 de junho de 2020.

l,! É , ªssinª ª“: “JL %%%&<? %Ã'h'EÇDiAs donªs off-l sºit. A
DIRETORA DEP. ADM. F iNANCEiRO-DAF

Decreto nº 676/l2020—PMM

Av. Maria Quitéria, 317, Bairro Trem. Cep.: 68301—060 -— Macao—AP

& a. - ' Empreendedor ., "ACA"
PREFEiTUªRA



I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAEÁ; ._ _, , , , «W
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

ÉÚHIÃ mma
AoDAF/FINANÇASIZELADORIA URBANAIPMM.

PROCESSO Nº 3901.0093/2020 —ZELADORIA URBANA/PMM

Encaminha o processo de AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ENDIVIDUAL E

Macapá—AP, 15 de junho de 2020.

Atenciosamente,

LIVEIRA GONÇALVES

UNICI AL DE ZELADORIA URBANA
Decreto n Ol2020—GABl/PMM

RLOS ALBERT O
SECRET



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, _____ “ 'SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA'UEBANA" » -- - %

Ao GAB/ZELADORIA URBANA-PMM.

PROCESSO Nº 3901.0093/2020—ZELADORIA URBANA/PMM.

CONSIDERANDO a demanda presente de AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CORRELATOS PARA ENFRENTAMENTD A0
CORONAVÍRUS SARS-COV-Z, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, encaminho

os autos do processo para análise e aprovo do Termo de Referência e posterior que
seja encaminhado ao setor de finanças que proceda a pesquisa de preços paraestimativa da futura despesa.

Macapá-AP, 15 de junho de 2020.

Atenciosamente,

I

6643” Wºw, farm-a O! 9%. va, ELANE DIAS OMES DA SILVA

DIRETORA DEP. ADM. FINANCEIRO-DAF

Decreto nº 676//202'0—PMM



Paine/daº

?SªíªRHÍJ m
ECONOMIA

E D A H Ã M E N O E

R$ 11,46 R$ 13,70 R$ 0,25

HL TRC? _íàiª'L IC'AÁDÚS In,, GORRO HOSPI'I'ALARI, MATERIAI: :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENOI, MODELOÉLÃSTICO NUCAX, COR :SEM COI“, GRAMATURA :CERCA DE 20 GIMZX, TAMANHO:!)NICOI, TIPO USOEDESCARTAVELX, CARACTERISITCAS ADICIONAIS 1:HIPOALERGENICAI, ATOXICAI, INODORA'L. UNISSEX

Código _

do Descriçaº do

CATMAT "ª'“

Data da Compra

Identificaçãº Número _

da Comprª dºltem Mºdalidade

Unidade de Quantidade Valor

Fornecimento ºfertada Unitário Fornecedor Orgao "ASG

Descrição Complementar

?O HCISPIT MAR.

f“ ATERIAD NÃO TFÚW“ “iª“

LIFESBA « UNIVERSIDADE
FEDERAL DO

SUL DA BAHIA

cºm: con, GRâMATUHâªª CE

ar: rec. rca/mz, TAMANHD u

me usa» DESCARTAU CARACTERÍSITCAS ABIC

'rHPÚALERGÉNitZJ—R, Mam, . .
”mmm. UNISSEX «joan-3 HDSPITALAR.

M ”TEF-UAL" NAC TECIDC:

A ' ". ª!
A&ZEAJL"?

REDES "

ªs?“ "n'!

, A DISTRIT-CJ

iITESPINDlGENA -_ 26505

ALTL, ºf)

A DALLL PÚRTA MINISTERIC— DA

SAUDE

.*

?;. TAI. ANHG *

'R—

Relatón'o gerada dia: 19/06/2020 às 09:18

Fonte: paineldeprecos.planejamentagovhr
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Patê??? if? WW mu la.

os ECONÚMM

[ UÉEDM €.?)th Miiâºxiíííª, R$ 22,01 R$ 3,00 R$ O 98

ªnônima“? P-eqiarms a, ::

identificação da Número do . Código do Descrição da

Compra Item Mºdªhdªde CATMAT

Descrição Unidade de Quantidade Valor Data da

Compra

Item Complementar Fornecimento ºfertada Unitária Fornecedor Organ "ASG

nl“

&: L': :ELÍXDORI URBANA rf.- ,'t.)

“___—__kí

___—__..._;___. 7 .

. '.1*":«-,=m:'_=5-*ra EN

Relatório gerada dia: 19/06/2020 às 09:23
Fonte: paíneldeprecosplanejamentagoviir
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Painâda? “

: ( _ as ECONÚWA

!*»?EDUaNf-ª. MEN“?

-..'el

R$ 5,10 R$ 1,58

5:70 3-3 a'. 1'-.,

L? !”i
ÚCULOSJJE PROTEÇÃO INDIVIDUALI, MATERIAL ARMAÇÃOTOLICÃRBONATOI, MATERIAL LENTEPOLICARBONATOX, TIPO LENTEANTIEMEIAÇANTÉX. MODELO LENTES:APOIG NASAL COM 2020PROTEÇÃO LATERALL CARACTERISTICAS ADICIONAIS:!"COLORIHASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO Identificação da Número do . Código do Descrição do Descrição Unidade de Quantidade Valor - - Data da

Compra Item Mºdªl'dªde CATMAT Item Complementar Fornecimento ofertada Unitário Fornecedor Organ ”ASG Cumpra

Relatório gerada dia: 19/06/2020 às 09:25
Fonte: paineldepnecasplanejamentogombr
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_ ' ºs ECONOMM

M E D 3 ª. FJ #1

R$ 26,08 R$ 27,25 R$ 11,20

u,.

PROTETOR FACIALN, MATERIALmCRÍLICOX, COR:]NCOLOR'» COMPRIMENT01150 MMX, MATERIAL CORONPLÁSTICGL CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCDRDA AJUSTÁVEL E ARTICULADA 2020

Quanãªidade tô
Ramires 'lFYªí—l

Código . ..

dº Descrlçao

CATM AT do Item

Identificação Número

- Unidade de Quantidade Valor

da Compra do Item Mºdªlidªde

Fornecimento ºfertada Unitário

Data da

Fornecedor Orgao UASG Compra

Descrição Complementar
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" um“
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:reçºs ECONOMIA

R$ 11,68 R$ 4,65

LUVA SEGURANÇAI, MATERIAL:IUO% BORRACH

_ A NITRÍLICAL TAMANHOTI, APLICA

PROTEÇÃO PUNHOI, SEM TALCO OU AMIDOI, '

ÇÃO:EOUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EFN-II, FORMAmNATÓMICM, MODELO:BAINHA

COR:.AZULI, TIPO:DESCARTAVEL

2020

Identificação da Número do . Código da Descrição do Descriçãº Unidade de Quantidade Vafar - Data da

c““Pra Item Mºdªlldªdº CATMAT Item Complementar Fºrnecimento ºfertada Unitário Fornecedor órgao "ASG

Compra

___..—

v____.___ —__Aaá._—_.à_á_u—._,_.v_u____l___,—__—__

. í___a O_O—44;

Relatório gerado dia: 19/06/2020 às 09:43

Fonte: paineldepremsplanejamentagoubr
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os ECONOMM

MEDIA IIIEDIMMA MENOR R$ 68,37 R$ 14,50 R$ 0,0085

FILTROS ÁWJCÁ

Dascrgçáz, f-WJI 023 €.“? ÁLCOOL EríucoI, TEOR ALCOÓLICO:70% VM, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE'I, FORMA FARMAcÉuncmaEL 2020
Data da Compra

, Código . - . .. .

:::Rzrma Modalidade do Descnçao Descnçau Unidade de Quantidade Vaior Fornecedor Órgão U ASG

CATMAT daltemv Complementar Fornecimento ofertada Unitario

Abram ETÍLICO. TEm ALCIDGLICSO

da Compra
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AGENCIANÁICIOIIIÁL 1

?ROLEG - ANP . R;

DO PE FRÚLEO D
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ALCOOL ; — ,, _ .. . , ( MEDIEG CÚMANDG 510 159033- HOSPITAL MILITAR E'IILICO “OMPOSL'ÇAQ ªªª—ªªª ª' ª “ª“” HOSPITALARES EXERCHG DE AREA DE BRASILIA
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ÁLCOOL E““ 170, TEGR ALCDJLICO 70% wv,
CCIMPcIsrªo BASICA

EMILILIEL « mam
FAREI/IACÉUTICIL GEL
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ZDHJBIECIZÚW “'-

-_____
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I"?
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FRASCO

"" NI : .ªu. ':»gwp L; UID—L img-Jr. _:uf.1._J].L 5.013,05! ML
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Bela tória gerada dia: 19/06/2020 às 09:46
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PREFEITURA DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PEDIDO DE COTAÇÃO

A EMPRESA:
ENDEREÇO:
FONE:
CONTATO:

Solicitamos a Vossa Senhoria, apresentação de Proposta Comercial,
conforme especificação de objeto a ser adquirido pela Secretaria
Municipal de Zeladoria Urbana abaixo:

ITEM « VALOR VALOR
DESCRIÇAO MEDIDA QUANT. UNIT. TOTAL

Macacão descartável, manga longa, com
capuz em geral. fecho de correr frontal,

01 elástico no fechamento dos braços e UNID. 1000
pernas, tamanho único, cor branca, em
polipropileno (TNT — tecido não tecido).
Gorro descartável (touca),
confeccionado em falso tecido, a base

02 de fibras de pnmolipmpiteno,
hipoalérgíco, cor branca, perfurada,
permitindo ventilação adequada, com
elástico nas extremidades, formato
anatômico redondo. Em pacotes com
100 unidades.

Máscara descartável N95. com filme
ioncet, 4 camadas de fibras sintética,

03 clip nasal de aluminio, tiras elásticas
para pressão anatômicas, filtro UNID. 2000
bacteriano para partículas de 0,3 mícron.
Embaladas individualmente com registro
na ANVISA, NR CA/MT.

Óculos de proteção/segurança, em
policarbonato resistentes a impactos e
choques físicos de materiais sólidos e

04 liquidos como: fragmentos de madeira,
ferro, respingos de produtos ácidos,
cáusticos e entre outros. Visor curvo
para proteção lateral. Armação preta e UNID. 300
presa altamente resistente. Apoio nasal
no próprio policarbonato e com hastes
tipo espátula com ajuste no
comprimento para melhor conforto do
usuário. Proteção contra raios: UVA e
UVB. Acompanhar cordão de segurança.
Protetor facial de segurança, constituido

05 de carneiro de plástico ajustável e visor
transparente incolor com cerca de 195 1
mm e 200 mm (B") de altura, com visor
preso a coroa por meio de rebites|_ metálicos. _J

CX.. 20

UNID, 60

Av. Maria Quitéria, 3l7— Trem- 68.901—060- Macapá-AP
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PREFEITURA DE MACAPÁ ªf?"
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA “ª“.—';»Luva de segurança impermeável, nylon e

elastano, recoberta totalmente de
nitrilonfoon, palma antiderrapante.
Proteção quimica e resistência a corte,
com acabamento de aderência não
escorregadio mlcro- copo, que fornece '
aderência superior e controladas em
a- Iica ões oleosas e molhadas.

' Luva de segurança confeccionada em
borracha sintética, cano longo, com
elástico. Caixa contendo 100 unidades.
Alcool em gel — teor alcóolico 70% Viv,
composição básica com emoliente. forma
farmacêutica gel frasco com 500ml com
tampa. Deverá vir expresso no rótulo lote e
data de validade.

Alcool etílico 70 GI liquido inflamável —
acondicionado em frasco de 1 litro,
contendo em seu rótulo, número de registro '
do Ministério da Saúde, dados do
fabricante, nome do responsável técnico,
número do lote e validade do ,rocluto.
Termômetro digital infravermelho, medida
de temperatura sem contato em celsius,
número do visor grandes e npítidos com —
laser indicando ponto de medição. Sinal
sonoro indicando que a medição está
concluida. Tempo máximo para medição: 5
segundos, memória: mostrar no minimo a '
última temperatura. Resolução mínima :
0,1ºC, precisão : +- 0,1ºc, faixa de medição:

32,0 A 43,0 "O, Erro máximo: 0,3ºC,
Desligamento automático. Estojo para
armazenamento. Pilha substituivel de longa
dura ão. A rovado elo IMETRO.
Sabonete liquido perfumado, com PH
neutro. para uso em saboneteira, diluição: —
pronto para uso. Embalagem compra:
reservatório bombons plástica 5 (cinco)

— litros. Bombona com capacidade para 5litros.

PAR 2500

07

09

10

11 Bombona '
5 Litros

Solicitamos de conste na proposta as seguintes informações:
Prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega de proposta 02 dias úteis

Endereço para entrega da proposta: Avenida Maria Quitéria; nº 317, Trem ou enviar no
endereçº eletrônico: ;;;-III;,ULDIIJIII “IIU ._greoar—

Macapá, 15 de junho de 2020.
RECEBIDO EM: / /_.._.__._—-_.____

ASSINATURA:“—-————__,__—A

Av. Maria Quitéria, 317— Trem- 68.901-060- Macapá—AP
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PREFEITUR DE MACAPÁ

SECRETARM MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA Pracª; -
RETARÉAMUNSÇÇHI . RI URBANA

(IJ ..

PEDIDO DE COTAÇÃO

ÁEMPRESA: Dm jªyy—ma; Criar amº.. “ . V ]]ENDEREÇO: im 35% N'? ;D?) Wmlwik LWE—L:) QmÇO .FONE: %- — am:: «fl.? RÉ - /CONTATO: na.—ªway»! -
Sºlicitamos a Vossa Senhoria. apresentação de Proposta Comercial, ;"r
conforme eSpecificação de objeto a ser adquirido paia Secretaria Municipalde Zeladoria Urbana abaixo:

UTE“ . _ ª“ ' g . VALOR VALUE
DESCRFÇAO ; Mªmmª gºUANT— um. mm

l
5

Éa: n n)nwi O Qi (91 Wa31 ªri<;Sª.. 3?m' 3:ª;mí "o“3na .ª“ OO3
— E capuz em gerai, fecho de correr frente?, E
ª 01 5 elástico no fechamento dos braços e uma 1080

3 pernas, tamanho único. cor branca, em ,
: a pciiproplleno (TNT — tecido não tecido].
ª Gºrro descartável (touca), cbnfeccionado
' É em fai-so tecido, a base de fibras de
0.2 pnmoítprepêleno, hlpoalérgáco, cor

; branca., perfurada, permitindo ventilação
3 adequada,, com elástico nas
extremíáades, formato anatômico
mºl-Qndo. Em pacotes com 100 unidades.
Máscara descartável N95, com fiime
Senna, 4 camadas de fibras sintética. ciip

03 ; nasal ae aãumínio, tiras elásticas para
pressão anaiõmícas, filtro bacteriano uma 2800
para partículas de: 0,3 mícren, Embaladas
individualmente com registro na ANVISA,
NR CAIMT.

Óculos de pmteçãoisagurança. em
policarbonato resistentes & impactos &
chºques físicos de materiais sóiídos e
líquidos eumo:_fragmantes da madeira,
ferro, rewingos de produtos ácidos. 'ª »,
cáusticos & entre ºutrora. Vi5ar curvo para . :
proteçãº laàeraã. Armação preta & presa UNiD. ' 390
aitamenla resistente. Apoio nasal no
próprio poiicarbanato & com hastes lipo %

: espátula com ajuste no comprimento ;para melhor conforto do usuário. 5
!

cn'zo
&

,? ,

6-1

=“ Proteção contra raios: UVA & UVB»
Acompanhar cordãº de segurança.
Protetor facial de segurança. constituído
de carneiro de ptàstico ajustável & visar '
transparente incnâor com cerca de 1195 UM!) 60 %

mm e 200 mm [B"] de altura, com visor ' ' .

“ .... _]A ...”—___“... A." .. ..

gos

. “__-___— ,..-—.]“ m presº & coma por meio de rebites
metálicos..

&

& 'h

"« Mx ,.=»f..':

M. JÁ bª
_ , , Av. Maria Quitéria, 317- 'I'ram— 68.961-360— Macapá—A? ªs da Silva& Correm; com o ORIGMAL Dwrezor;ªr"—' « . , , DepAdm. Fmanceªro—DAFx," & Dªmí.L—.S__,ÁÇJÉ2 .,. fª? ;; Dec nª876i2020—SEMZUR-PMMImªg— a
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PREFEÍTURA DE MACAPÁ €"; 3% -- ' - » me;
SEÇRETARIA MUNICÍPAL DE ZELADORÍA URBANA ' " ' * ª' ' &

Luva de segurança impermeável nylon e "
eiastano. recoberta totalmente de nim-Ion
foon, paima antiéerrapanle. Proteção
quimica e resistência a corte, com
acabamento de aderência não PAR 2500

; escorregadia micro- copo, que fornece
' ,aderê—ncía superior e controladas em

aplicações oieesas & molhadas.
Luva de sagurança confeccionada em ]

& bºrracha sintética. cano longo. com elásxlco. CX. 40
i a? Caixa contendowº unitãades.
: Álcool em gel - teor alaóolico 70% vhf,
; GB ,_ cºmposição básica com emoliente. forma
ª ' farmacêutica gel frasco com 500111! com UNID. 290
; tampa. Deve—rá vir emm-550 no mmªo Me a '
[__ , (gata da yaiidada. “
5 Alcool etílico 70 G! líquido ínfiamável -* acondicionado em frasco de 1 litro, contendo : ' "ª

em seu róluto. númerº de registro de UNID ' 100Ministériº da Saúde. dados do fabricante, '
nºme do r&sponsávei técnico, número do
bate & vaiidade do produto. *
Tennómetm digita! Infravennelho, medida

, de temperatura sem contato em celslus,
número do visor grandes e npítidos com

ª; laser indicandº ponto de medição. Sinai
; 1D % sonoro Indicando que a medição está

concluída. Tempo máximo para medição: &
segunúos. mamária“: mosªtrar no “anime & [mm. 15
úírtêma tamperatma. Resoluçãº mínima :
mªc, precisão : +- DJWJ. faixa de medição: '
32.0 A 43,0 “O, Erro máximº: wc.
Desligamºm-u autºmático. “Estojo para
armazenamemo. Pilha substituiu! de lºnga
duração. Aprovado pelo METRO.
Sabonete liquida perfumada, cºm PH neutrº., ª
para uso em saboneteira. diluição: pronto _ ,
para uso. Embaiagem compra; resewatódo 831323323 ' 20bºmbom plástica 5 (cinco] litros. chbana ' ':
com capacidade Qara 5 litros.

1se

511

A“... v___..,.._ .. ,, a, !*ªFERÉÇéÇM o em

Solicitamºs de conste na pmpústa as seguintes informações;:
PfiíZÚ dª.. xaliciadc mínin & de 60 (sessenta) diaã
Plaza de entrega de pmpnsm 02 dizia: úteis

Endereço para em ega da pmpasta: A» amida Maria Quiiéria, nº 317, Trem ou enviarª- ..
endereçº eletrônico: scmu mmm mail. com

Mac
. ,, ª :* á, IS de junho de 2020.

., :] &M.Marxaquéria, alisaMf'áawm—oªw— Bafafá-á? ªºc Z'VÁVQíª-ªº ,“ « of:. & “Í
Elane Dias Game; da Silva

Dep Adm Diretorasanance :
Dec n 67642020— SEMÉGRDQÁM



Empresa fomécedora: amam msmtsumoraí
Drão :SECRETARIA MUNíClPaL DE ZELADORIA URBANA .

? nasal de Bªuminic. tiras. elàãtícas pára pressª mmm, miro bactefiano'
para paniculas de 03 mícr'pn âmbar-Sada índmdualmente adm registra nª

; ANVISA. RR CNM?

* Oculta; de proteçãufségurança, em policarbonato mistentes & impactºs &

Luva de aegurança confeccionada em “borracha
. elástico Caixa sentencia me uni-1334155 “

' * Alcool em gel teor amóolioo ?Dªªª/u vhf cumpnàção basica com emoliente. fam-la

D. MA moxa É em aba. » EP



fahram
Dlshibuidora

cqm PH- noutro. parª asd em sabongt'eia. diluição—' "BªmSavanª Muído perfumado.
o bºmmm piàºçtiéa 5 (angu): 'pronto para uso; Embalagem Compra": msamtéfí

litros Bºmbºm com capacidade para 5 litrºs
R$ _ ' 122.150,50 I_—

PM? ps mamae—.A IMEDlA-TQ _

- ck: 141135

Radamés—if( nº SBD—'»Jaráimf'mzªràfm; “ '

D'. mmm—mm. E em LTDAEPP GMBH-1.085 _ *



'um-.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASILEÍ '

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICàÉ

Nºmªªººªmªº'ª'ºªº COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO Mªmmª“. . - 1 5 05 OTªãªãztieemººt 6 CADASTRAL 0 I' !20
NOME EMPRESARIAL

D M A MACIEL E CIA LTDA

TITULO DD ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTECALIRAM DISTRIBUIDORA EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA FRINCIPAL

46.45-1-01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, Cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios nov—Os para veiculos automotores
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.44-3—01 - Cºmércio atacadista de medicamentos e drogas de uso-humano
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos Odontológicos

46.64-8—00 - Comércio atacadista de máquinas. aparelhos e equipamentos para uso Odontomédico-hospitalar; partes epeças

46.83—4—00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas. adubos. fertilizantes e corretivos do solo
46,8—4-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especiaiizado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53—9-00 - Comércio varejista especializado de eietrodomésticos e equipamentos de áudio e video47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6—02 — Comércio varejista de artigos esportivos

47.72—5—00 — Comércio varejista de cosméticos. produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitárius
47.89—0-09 - Comércio varejista de armas e munições

CÓDIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA

ZDB—2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTOROD JUSCELINO KUBTSCHECK 300 “"““

CEP BAIRRÚJDiSTRiTO MUNICIPIO UF68303—197 JARDIM MARCO ZERO MACAPA AP
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
' CALIRAMMED©HOTMAILCOM (96) 3217—2818

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL IEFRI*Mu

SITUAÇÃD CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA , 0510512007
MOTIvO DE SITUACAO CADASTRAL

SiTUAÇÁO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALHíwtkltú ***ád'iiªí
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863. de 2? de dezembro de 20T8,

Emitido nO dia 1810612020 às 17:34:04 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

1/1



PREFElTUÉãBÉ MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA '

PEDIDO DE COTAÇÃO Fºrºº"

ÁEMPRESA: “e P da. %»hu Samba, côr,-uh“ f***—“";.
ENDEREÇO: Izzo—at 354 Me ªZee—c.; -qug .
FONE: “16. aq I -ee—Isieª333— DªiTlZ fªfª/U.S-ZÇÉOCONTATO:ª . .
Solicitamos a Vossa Senhoria, apresentação de Proposta Comercial,
conforme especificação de Objeto a ser adquirido pela Secretaria Municipalde Zeladoria Urbana abaixo:
r_7.' ITEM « VALOR VALOR
“LW—e DESCRIÇAO MEDIDA QUANT. um TOTAL
, Macacão descartável, manga longa, comcapuz em geral, fecho de correr frontal, _
01 elástico no fechamento dos braços e UNID. 1000

J pernas, tamanho único, cor branca, em
, _______ __.Eoªwileno (TNT _ tecido não tecido).
; Gorro descartável (touca), confeccionado
,! I em falso tecido, a base de fibras de
i. 02 pnmolipropileno, hlpoalérgico, cor

branca, perfurada, permitindo ventilação CX. 20adequada, com elástico nas
extremidades, formato anatômico
redondo. Em pacotes com 100 unidades.
Máscara descartável N95, com filme
loneet, 4 camadas de fibras sintética. clip

03 [ nasal de alumínio, tiras elásticas para
' * pressão anatômicas. filtro bacteriano UNlD. 2000
l * para partículas de 0,3 míoron. Embaladas

individualmente com registro na ANVISA,
NR CMMT.

Óculos de proteçãolsegurança, em
policarbonato resistentes & impactos e

,_. choques físicos de materiais sólidos e
04 liquidos como: fragmentos de madeira,

ferro, respingos de produtos ácidos,
' cáusticos e entre outros. Visor curvo para
proteção lateral. Armação preta e prosa UNID. 300
altamente resistente. Apoio nasal no
próprio policarbonato e com hastes tipo
espátula com ajuste no comprimento
para melhor conforto do usuário.

, Proteção contra raios: UVA e UVB.
Acompanhar cordão de segurança.
Protetor facial de segurança, constituido

05 de carneiro de plástico ajustável e visor
transparente incolor com cerca de 195
mm e 200 mm (B“) de altura, com visor
preso a coroa por meio de rebites

“Mantega

UNID., 60

x; ' €. ' ; aí A o ' 'Av. I'Wnriut ui ' 1 nm rn -. . . __ ' cp o
Elane Descanse“ 3 Silva Kanagªwª!Dep Admpgfrngãªelro-DAF “1115168263
Dec n' 676i2020-SEMZUR-PMIII'

] .....



Mi
PREFElTulRA oE MACAPÁ W

SECRETARlA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA _»gaççza _ , ; -. "“““"
Luva de segurança impermeável. nylon e
elastano, reco—berta totalmente de nitrlion

06 icon,, palma antiderrapante. Proteção
quimica e resistência a corte, com
acabamento de aderência não PAR 2500
escorregadia micro» copo, que fornece
aderência superior e controladas em

' aplicações oleosas e molhadas.
Luva de segurança confeccionada em
borracha sintética, cano longo, com elástico. CX. 40

07 Caixa contendo 100 unidades.
Álcool em gel —— teor alcóolica 70% Viv,

08 composição básica com emoliente, forma.
farmacêutica gel frasco com 500ml com UNID. 200
tampa. Deverá vir expresso no rótulo lote e

i , data de validade.
Alcool etílico TO Gl liquido inflamável —
acondicionado em frasco de 1 litro, contendo

09 em seu rótulo, número de registro do UNID 100Ministério da Saúde. dados do fabricante. '
nome do responsável técnico, número do
lote e validade do produto
Termômetro digital infravermelho, medida
de temperatura sem contato em ceisius,
número do visor grandes e npitidos com
laser indicando ponto de medição. Sinal

10 sonoro indicando que a medição está
concluída. Tempo máximo para medição: 5
segundos, memória: mostrar no minimo a UNED. 15
última temperatura. Resolução mínima :
0,1ºC, precisão : +- 0,1ºC, faixa de medição:
32,0 A 43,0 “6, Erro máximo: 0,3ºC. ,
Desligamento automatico. Estojo para
armazenamento. Pilha substituívol de longa
duração. Aprovado pelo IMETRO.

Sabonete liquido perfumado, com PH noutro,
para uso em saboneteira, diluição: pronto

11 para uso. Embalagem compra: reservatório
bombona plástica 5 (cinco) litros. Bombona
com capacidade para 5 litros. '

Bombona
5 Litros 20

Solicitamos de conste na proposta as seguintes infomações:
Prazo de validade mínima do 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega de proposta 02 dias úteis

Endereço para entrega da proposta: Avenida Maria Quitéria, nº 317, Trem ou enviar no
endereço eletrônico: soinumnwggáigmaíl.com

Macapá, 15 dejunho do 2020,

RECEBIDO EM:.jQ/QÉ/JGW. Kªi,»?(pêj (& «É 7 , '_ 'ianeDíasGom soa Silv; Eric (, S, - . Diretora _ mASSINATURA: D A . F , .Dgp _mleVAWEI
' Doceriª 67doªozl8-ÉHECQÉZRJM»: %%": 1382631910001-00

Av. Maria Quitéria. 317— Trem— 68.901—060- Macaná-AP



MEGA MIX
E P DA SILVA SANTOS ElFlELl, .. É '“ ' “ :NPJ:10.826.319/0001-00 IE1030550440

" ' ' W RUASÃO PAULO.255-G—PACOVAL
W . . , MACAPA — AP CEpzeadoa-sm

SECRETARlAMUN ' , B . Celular:(96)9 9179-1515
' E—mall:erlcsantosrepresentacuesôhdtmallmm

EmiSSãOJBIDB/2D2'G 19:25:24

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL — NÃO É VALÍDO COMO RECEBD E COMO GARANTIA DE

MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO.

ÍÇ J Plªnt-

Nº DAVU000001321 Emissãma/Oô/ZOZD 19:25:24
Data do orçamento: 18/06/2020 15:20:42 Validade; * Status: ABERTO
Vendedor: ADRlENNY CEREJA Funcionário: ADHlE-NNY CEREJA
identificação do destinatário

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
CNPJICPF :05.99'5.76610001-77

Endereço :AVENIDA FAB Nro : 640 Bairro: CENTRAL
Complemento : PRACA DO BARAO Cldade: MACAPA UF : AP
Teleldne : Celular: E—mall: ericsantosrepresentacoesªhotmail.com
Código Referência Descrição do item Cód. Barras Qtde UNR: unit. R$ total
1319 MACACAO DE SEGURANÇA 1000 0,14 58,50“ 50.500,001405 MASCARA ClFlUFlGlCA N 95 ' 2000 ON 11,0%" 22.00000
787 010304 SABONETE ERVA DOCE SUAVE - 5 LlTROS . 20? uv 05.00 - 1.700,00
1230 OCULOS JAGUAR INCOLOR , 300 Ou logª 3.150,00
1520 TERMOMETRO DIGITAL INFRA-VERMELHO 15 MUN 4501'10 0.750,001352 ALCOOL 301.700, INPM 1 LT , mod-fun 7.90 790,00
1500 ALCOOL ECONOMICO GEL ANTISSEPTICO 70 lNP 500ML 20035 ' 0.75 1.050,00395 1005 TOUCA DESCARTAVEL 20 A;;PCT 21.00 420,00
600 PROTETOR FACIAL INCOLOR 00 — C.A. 15010 60 , UN 41,00 2.400,00
517 32510 LUVA PROGEDlMENTO LATEX M O Pd 40,1"wa 49.00 , * 1.900,00
169 100349 LUVA POLIURETANO. (1003) — TAM. 9— CA 32034 250001911 ' mn 1.119.750,00

Dbsnrvações: Condição de pagamento:
Olde. lolal das llens .............................................. . ............................................................................ 6255Irenslnnçados ............... 11
Valor total brum dos produtos ................................ , ................. R$ 11943000Valm Natal de acréscimº nositens,....._..,... . R$ 0,00Valor Ioral da desconto nas llens......._....... ................. R$ 0.00
Valdr total llquldO das produtos .......... . .................................................................................................................... R$ 119430,00
Valor Inlal do acréscimo no orçamento ............................................................................................................... . .................. R$ 0,00
Valor [mal do desconlo nº Orçamento ................................................................................................................................. Fl: 0,00
Valor amésclmo llnanceím ................................. . ............................ , ........................................................

Valor total do orçamento ............................................................................................................................................. R$ 119430110

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

ERM-SIWASAMUS Emu
CNP]: 16.826319/0001—00

CONE-" ERE com o mm?
Dºª—5.44%”

» "LG
sec-Rg 0153511150 Respáíãvel Íl“:-"leiª,“i'lf'ª“ '- ' '

. “',"—me Ozaaiasumq URBAIII %|___—_. anº“—“___;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

;.O
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NºMªªººª 'Nªºº'ºiº COMPROVANTE DE lNSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ºªTªºª'ªªªªªTºªª. . - 1 9/2 12ªªª—531910001 00 CADASTRAL 010 O
NOME EMPRESARIAL

E F DA SILVA SANTOS EIRELI

' TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTEMEGA MIX COMERCIO & DISTRIBUICAO EPP
CÓDIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECDNÓMICA PRINCIRAL

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos Sªneantes clomlssanitários

45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veiculos' automotores (Dispensada 'ª') . . . . . .. ; : ª_n—___.“—46.18-4-02 — Representantes comeTCIaIs e agentes do comercro de Instrumentos e materiais odonto-medico-hospltalares
(Dispensada ")

46.42—7-02 , Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada
&

l

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIWDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS ]

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico. Cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
& 46.47—8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria [Dispensada *)

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)47.2'3-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada ')

49.30-2—02 « Transporte rodoviário de carga. exceto produtos perigosos e mudanças. intermunicipal, Interestadual e
internacional

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29—0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente '

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIOICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTOR SAO PAULO ' 260 ***W*
CEP ' BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO ' UF68308-370 PACOVAL MACAPA AP
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
ERICSANTOSREPRESENTACOESQHOTMAIL.COM (96) 9179-1515! (96) 333343472
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL IEFH)”Iii

— SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇAO CADASTRALATIVA 10/09/2012
[BDVD DE SITUAÇÃO CADASTRAL

[ SITUAÇÃO ESPECIAL Em DA STTDAÇAO ESPECIALuI-QH*HQ **lú'lhi'k
(*) A dispensa de alvarás e licenças e direito do enªlpreendeo'or que atende aos requisuos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação propria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às alii/Idades dispensadas.

Aprovado peia Instrução Normativa RFB nº 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia Tame/2020 às 18:54:35 (data e hora de Brasília). Página: 1”

1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

ECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

EMPRESAS

Cotação realizada nos sites:

[TEM ESPECIFICAÇÃO no MATERIAL uno QUANT bªncªdªpfªººs'ººm—bf ª o. M. A. MACIEL E CIA LTDA P- E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI CNPJ:

paineideprecosplanejamentº—gºbe EPP CNPJ 08.86546610001-61 16.82631910001—00

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Macacão descartável, manga longa, com capuz em

geral, fecho de correr frontal, elástico no fechamento UNID 1000 dos braços e pernas, tamanho único, cor branca, em ' Pº'ªº'ººª'ºªº ”“TªtººªªºªªºªªºiªºI- R$36,00 R$ 36.000,00 R$ 50,00 005000000 R$58,50 R$58.500,00

.. Gorro descartável, confeccionado em falso tecido, a base de fibras de polipropileno, hípoalérgico, cor branca, perfurada, permitindo ventilação adequada, CX. 20 com elástico nas extremidades, formato anatômico redondo. Em pacotes com 100 unidades.

R$ 1 1 .46 R$ 229,20 R$ 22.00 R$ 440,00 R$ 21,00 R$ 420,00

N

Máscara descartável mas, com filme ioncet, 4 camadas de fibras sintética. clip nasal de alumínio, tiras eiásticas para pressão anatômicas, filtro bacteriano para UNID. 2000 partículas de 0,3 micron. Embaledas Individuaimente com registro na ANVISA, NR CAIMT.

R$ 22,01 R$ 44.020,00 R$ 11.00 R$ 22.000,00 R$ 11,00 R$ 22.000,00

M

Óculos de proteção/segurança, em policarbonato resistentes a impactos e Choques físicos de materiais sólidos e liquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos,, cáusticos e entre outros. Visor curvo para proteção lateral. Armação preta e presa altamente resistente. Apoio nasal no proprio policarbonato e com hastes tipo espátula com ajuste no comprimento para melhor conforto do usuário. Proteção contra raios: UVA & UVB. Acompanhar cordão 4 dª “gªmª R$ 0,32 R$ 2.400,00 R$ 14,00 R$ 4.200,00 R$ 10,50

UNID. 300

ªr:-wo m;»

R$ 3.150,00

Protetor facial-de segurança, constituído de carneiro de plástico ajustávei e visor transparente incolor com cerca de 195 mm e 200 mm (S") de altura, com visor preso a coroa por meio de rebites metálicos.

UNID. 60

o
ªº.
LD.-

Hªr
EC

&)º.ª
aoII

na

R$41,00 “240000 ;” R$ 41.00

.;df GU» ,- 00%? CL,. 3 a 3,3 Zizª “É?“ a SIIIÉJO 0a

DEC nª E? "GOES-SE ÉÃURDPMM



Luva de segurança impermeável,. nylon e elasmno, recoberta totalmente de nitrilon Toon, palma antiderrapante. Proteção química e resistência a corte, com acabamento de aderência não escorregadio micro— copo, que fornece aderência superiore controladas em aplicações oleosas e molhadas.

QD

UNID.

2500

R$11,68 R$

29.200,00

R$ 8.00

R$ 20.000,00

R$ 7.90

R$ 19.750,00

Luva de segurança confeccionada em borracha sintética, cano longo, com elástico. Caixa contendo 100 unidades.

bu.

CX.

40

R$

R$ 49,00

R$ 1.900,00

R$ 49,00

R$ 1.960,00

Álcool em gel —— teor alcóolica 10% Viv, composição básica com emoliente, forma famaoêutica gel frasco com 50001! com tampa. Deverá vir expresso no rótulo lote e data de validade.

UNID.

200

R$

R$ 9,90

R$ 1.980,00

R$ 9,75

R$ 1.950,00

Álcool etílico 70 Gl liquido inflamável — acondicionado em frasco de 1 litro, contendo em seu rótulo, número de registro do Ministério da Saúde, dados do fabricante, nome do responsável técnico, número do lote e
validade do produto.

UNID,

100

R$ 68.37 R$

6.837,00

R$ 8,00

R$ 800,00

R$ 7,90

R$ 790,00
Termômetro digital Infravermelho, medida de temperatura sem contato em celsius, número do visor grandes e npitidos com laser indicando ponto de medição. Sinal sonoro indicando que a medição está concluida. Tempo máximo para medição: 5 segundos.

10 memória: mostrar no minimo a última temperatura.

Resolução mínima : 0,1“0, precisão : +- 0,1ºc, faixa de medição: 32,0 A 43,0 ºC, Erro máximo: 0,3ºc. Desligamento automático. Estojo para armazenamento. Pilha substituível de longa duração. Aprovado pelo METRO.

UNED.

15

R$ 300,31 R$

4.504.615

R$ 400,00

R$ 7.350,00

R$ 450,00

R$ 6.750,00 "

Sabonete líquido perfumado, com PH neutro, para uso

11 em saboneteira, diluição: pronto para uso. Embalagem

compra: reservatório bombona plástica ãgcinco) litros. Bombona com capacidade para 5 litros.

UNID.

20

R$ 98,00

R$ 1.060.00

R$ 1.700,00

TOTAL

R$

124.851,65

R$ 122.150,00

R$ 119.430,00

elª. jª“ ºº “º &

' . ªr?/r Jibe-,Elano Dias Go “

Diretora

Dep. Adm. Financeiro-DAF

Dec n' 676i2020-SEMZUR—PMM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ ªª' "
SECRETARiA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

WWW»; . ., ___ & ªr,...
(' _

Ao DAF/ZELADORIA URBANA-PMM. ªº:-— ªº? * ."

PROCESSO Nº 3901.0093/2029 —ZELADORIA URBANA/PMM.

Encaminhe o processo de AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E
CORRELATOS PARA ENFRENTAMENTO A0 CORONAVÍRUS SARS- GOV-2,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ZELADORIA
URBANA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ para que proceda na elaboração de
justificativa de dispensa e Minuta de contrato.

Macapá-AP, 19 de junho de 2020.

Atenciosamente,

ARLOS ALBERT OLIVEIRA GONÇALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0112020—ZELADORIA URBANAIPMM

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

RATIFICO a presente justificativa, nos termos da
Lei nº 1379712020, Decreto nº 1.902/2020—PMM.

Macapáàis de junho de 2020.' O
ERTO DE IVEIRA GONÇALVES

' Muni pai de Zeladoria Urbana
e ato nº1,810!2020—PMM

Processo Nº 3901.009312020-ZELADORIA URBANA/PMM.

FORNECEDOR: E. F. DA SILVA SANTOS EIRELI.
CNPJ nº 01632631910001 -00
ENDEREÇO; Rua São Paulo, nº 255—(3, Pacoval, CEP: 68908—370, Macapá- AP.
CONTATO: (96) 99179-1 515 Email.: ericsantosrepresentações©hotmail.com.

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CORRELATOS PARA
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-Z. VISANDO ATENDER AS

NEOESÉÃIDADES DA SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA DO MUNICIPIO DEMACAP .

PREVISÃO LEGAL:

A aquisição do objeto contratação reger-se-á, no que for aplicável, pela Constituição
Federal de 1988. Lei 13.979/2020 e Lei nº 8566/1993 e Decreto nº 1902/2020—
PMM.

DA JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Cumpre destacar inicialmente que objeto da contratação enquadra-se na
previsão contida nas leis acima, que prevêem a dispensa de licitação para a contratação e a
aquisição de bens em razão da situação excepcional de PANDEMIA MUNDIAL. Destaca—se
ainda que há previsão de dotação orçamentária e disponibilidade financeira para reaiizar a
presente aquisição.

Ressaltamos que o critério de escolha do fornecedor tem por base a estimativa
de preços obtida junto ao PAINEL DE COMPRAS do Governo Federal, conforme diSposto
no artigo 4—E, da Lei nº 13.9?9/2020, bem como, na consulta direta a fornecedores do ramo
pertinente da contratação.



p;.

SECRETrt : '. r-r
Fªme,; Rªi? Q
Fl s. :_

;)

SECRETARlA MUNECIPAL DE ZELADORIA URBANA ªªª“ ” '“ "' ' “

O preço ofertado pelo fornecedor acima identificado se apresenta como o menor
e mais vantajoso à Administração, conforme os parâmetros de preços obtidos na consulta.
Também, a condição de entrega se mostra mais vantajosa para atender as necessidades da
Administração, especialmente, no cenário de calamidade existente. Verifica-se, ainda, que
empresa a ser que a empresa contratada possui atividade econômica compativel o objeto
da contratação, preço e condição de entrega vantajosos para a Administração e apresenta
situação de regularidade que lhe habilita para a contratar com a Administração Pública.

Assim, justifica—se a presente escolha por considerar que o fornecedor com
menor preço encontra-se devidamente apto a contratar com a Administração Municipal, nos
termos previstos nas normas de fundamento da contratação. Assim, considerando os
documentos juntados aos autos, este setorial apresenta a justificativa para ratificação e
demais considerações que por ventura se fizerem necessárias por parte do Gestor Municipal
de Zeladoria Urbana.

Macapá-AP, 19 de junho de 2020.

(“miºlos vma C'Álª- & “ºf," Elane Diaª Gomes da Silva
Diretora Dep. Adm. Financeiro-DAF

Decreto nº 676/2020—PMM
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MINUTA oo CONTRATO

CONTRATO Nº xxxizuzo-ZELAooRIA URBANAIPMM

Processo nº 3901.0093/2020—ZELADORIA URBANAJPMM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, POR MEIO DA
SECRETARIA ZELADORIA URBANA E A EMPRESA
XXXXXXXXXX, PARA OS FINS NELE DECLARADOS.

DAS PARTES:

Pelo presente instrumento e PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ por meio da SECRETARIA MUNICIPAL

DE ZELADORIA URBANA, CNPJ nº 05995766/0001-77, com sede na Av. Maria Quitéria, nº 317, CEP 68.901—
-060, Macapá-AP, neste ato representada por sua Secretario, & Sr, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

GONÇALVES, Brasileiro, Cargo Comissionado. RG nºXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXX, residente e

domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado como CONTRATANTE, e

a Empresa XXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede

na Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Macapá-AP, neste ato representada por seu sócio proprietárioiadministrador,

o Senhor XXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, casado, empresário. RG nº XXXXXXXXXXXXX, CPF nº

XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Macapá-

AP, aqui denominada CONTRATADA, Acordam e ajustam firmar o presente Contrato, conforme as condições

previstas no Processo nº 3901.008912020-ZELADORIA URBANAJPMM, referente à Dispensa de Licitação nº

ODIIZOZO-ZELADORIA URBANA/PMM, publicada no sitio eletrônico oficial do Município em XXXXXXXXX, pelas

cláusulas e seguir expressas, definidoras das condições, direitos. obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA
DE LICITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E
CORRELATOS PARA ENFRENTAIVIENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV—Z, VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA DO
MUNICÍPIO DE MACAPÁ por parte da CONTRATADA ao CONTRATANTE, de acordo com as

disposi ões dest instrum toeAnexos
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03

Máscara descartável N95, com filme Ioncet, 4
camadas de fibras sintética, clip nasal de aluminio,

tiras elásticas para pressão anatômicas, filtro
bacteriano para partículas de 0,3 mícron. Embaladas
individualmente com registro na ANVlSA, NR CAIMT.

UNID. 2000

04

Óculos de proteçãoisegurança, em policarbonato
resistentes a impactos e choques físicos de materiais

sólidoe e líquidos como: fragmentos de madeira,
ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos e entre

outros. Visor curvo para proteção lateral. Armação
preta e presa altamente resistente. Apoio nasal no

próprio policarbonato e com hastes tipo espátula com
ajuste no comprimento para melhor conforto do

usuário. Proteção contra raios: UVA e UVB.

Acompanhar cordão de segurança.

UNID. 300

05

Protetor facial de segurança, constituído de carneiro
de plástico ajustável e visor transparente incolor com
cerca de 195 mm e 200 mm (S”) de altura, com visor

preso a coroa por meio de rebites metálicos.

UNID. 60

06

Luva ele segurança impermeável, nylon e elastano,
recoberta totalmente de nitrilonfoon, palma

antiderrapante. Proteção quimica e resistência a
corte, com acabamento de aderência não

escorregadia micro- copo, que fornece aderência

superior e controladas em aplicações oleosas e
molhadas.

PAR 2500

07

Luva de segurança confeccionada em borracha
sintética, cano longo, com elástico. Caixa contendo

100 unidades.
CX. 40

08

Álcool em gel —teor alcóolica 70% Vl'V, composição

básica com emoliente, forma farmacêutica gel frasco
com 500ml com tampa. Deverá vir expresso no rótulo

lote e data de validade.

UNID. 200

09

Álcool etílico 70 GI liquido inflamável — acondicionado

em frasco de 1 litro, contendo em seu rótulo, número
de registro do Ministério da Saúde, dados do

fabricante, nome do responsável técnico, número do
lote & validade do produto.

UNID. 100

Termômetro digital Infravermelho, medida de
temperatura sem contato em celsius, número do visor

UNID. 15
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CLÁUSULA SEGUNDA —- DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Como e do conhecimento público, em 31 de dezembro de 20t9 a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi
informada de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de Wuhan,

provincia de Hubei, na China. Um novo coronavlrus (COVID—iQ) foi identificado como o virus causador pelas
autoridades chinesas, em ? de janeiro de 2020.

2.2, Em 03 de fevereiro de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 188/2020 e Declarou Emergência em

Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo Coronavirus. Em 06

de fevereiro de 2020, o Governo Federal publicou a Lei nº 1397912020 que Dispõe sobre as medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus
responsável pelo surto de 2010. Já em 20 de março de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº
454/2020 que Declara em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavirus (covid-i 9).
2.3. Também, ainda no mês de março de 2020, tanto o Governo do Estado do Amapá, quanto a Prefeitura

Municipal de Macapá declararam Estado de Calamidade Pública em razão do agravamento da pandemia. No Municipio,
é 0 DECRETO Nº 1.711l2020 QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVE

CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVlD-19 (NOVO CORONAVÍRUS) E SUAS REPERCUSSÓES

NAS FINANÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, INCLUSIVE PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

2.4. A presente aquisição justifica-se pela situação de Emergência em Saúde Pública instalada no Municipio
Macapá, a qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento absurdo do número de

infectados e de óbitos Com isso se faz necessário a aquisição de equipamentos de proteção Individual, adm de

resguardar a saúde daqueles que estão na linha de frente dos cemitérios, fiscalização, limpeza de ruas,
avenidas, feiras e logradouros.

2.5. A decisão pela adoção de procedimento de dispensa de licitação se justifica pela autorização legat prevista
no artigo 4º, da Lei nº 1337912020, Decreto 1,90212020-PMM, bem como, pela possibilidade de conciusão do

processo da contratação em menor tempo comparado um processo licitatório ordinário, que demanda tramites e
prazos legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO:
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3.1. 0 valor atribuido ao presente Contrato está estimado no valor global de R$ XXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Considerando que nos preços ajustados já se incluem todos os impostos, taxas,

encargos, transporte e outros que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir na contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DADOTACÃO ORCAMENTARIA:

4.1. Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento da
Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, por meio da Ação: XXX; Fonte: 232; Despesa: XXXXX; Plano:
ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA A PANDEMIA DO COVtD-19 — ZELADORIA URBANA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:

5.1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 4º-H da Lei nº 13.979/2020,
contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia leg-al após a publicação do seu extrato no
sitio eletrônico Oficial do Municipio.

5.2. A vigência do contrato podera ser prorrogada por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, nos termos do artigo 4º—H da Lei nº
13.979/2020;

5.3. A vigência do Contrato Emergencial não linda com o termino do estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsávei pelo surto de 2019, conforme preconiza o artigo aº da Lei
nº 13.979/2020.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DA sowçÃo APRESENTADA

6.1. Como dito acima, a nova enfermidade não tem precedentes na história e nenhum estudo científico foi capaz

de apresentar soluções, além do isolamento social, para conter a disseminação e agravamento do quadro. O

protocolo de conduta mais adequado até o momento é a detecção precoce dos casos, para que assim, possam
ser adotadas medidas medicamentosas para o tratamento.

6.2. Também em face da grande demanda por exames, os resultados dos exames de PCR para COVID-19
passaram a ser entregues em prazos superiores aos inicialmente previstos, prejudicando, assim, o controle e

tratamento dos casos suspeitos. Também, cabe informar que os testes rápidos recebidos pelo município não

foram suficientes. Dessa forma, é necessário que o atendimento de saúde seja reforçado com a disponibilidade

de mais testes rapidos, visando assim melhor resposta por parte do poder público no enfrentamento da doença.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

7,1. A entrega deverá ser efetuada a Comissão devidamente instituída para recebimento dos Itens constantes

neste Termo de Referência, no Departamento de Administração e Finanças, da Secretaria Municipal de
Zetadorta Urbana, localizada na Avenida Maria Quitéria, nº 317— CEP 68301-060, Macapá-AP — Ao lado da do

Prédio da SEMOB, em dias úteis, no horário de 08h00 as 14h00min e, excepcionalmente, desde que
previamente agendado com o Gabinete, poderá ser feito nos finais de semana e/ou feriado.

7.2. O prazo para entrega do objeto será dennido na proposta e será contado do recebimento da Nota de
Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento dos produtos.

7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(os) responsável (is) pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior veriticação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.4. Os produtos 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 5 (cinco) dias, a

contar da notincação da contratada. as suas custas, sem prejuizo da aplicação das penalidades, assegurada
ampla defesa e contraditório.
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7.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 1 0 (dez) dias. contados do recebimento provisório,

após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado a ser emitido pela fiscalização do Contrato ou Comissão designada para esse fim, quando tor o
caso.

7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo Hxado,

reputar—sea como realizada, consumando-se o recebimento dennitivo 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.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDICÓES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será feito por meio de ordem bancária imediatamente após a aprovação do gestor, conforme
Medida Provisória nº 981/2020.

8.2. O fornecedor devera emitir nota fiscal/fatura em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, CNPJ nº

05.995.766/0001—77, e discriminar os percentuais e os valores dos tributos a que estiver obrigado a recolher em
razão de norma legal.

8.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto" pelo setor competente, condicionado
este ato a verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos efetivamente
entregues.

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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 contratual, o pagamento Hoara sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-sea apos
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

8.5. Antes do pagamento à contratada, serão realizadas consultas para verificar a comprovação da situação de

regularidade do fornecedor perante o iNSS, FGTS, Receita Federal, Receita Estadual ou Distrital e Municipal,
bem como regularidade trabalhista.

8.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, sera providenciada sua advertência, por escrito,

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
8.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar

aos órgãos responsáveis quanto a inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos,

8.8. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias a rescisão contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a ampla defesa.

8.9. Do montante devido à contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a muitas eiou
indenizações impostas pela contratante.

8.10. Poderá, excepcionalmente, e mediante garantia de execução contratuat por parte da contratada, ser
efetuado pagamento adiantado conforme previsão da Medida Provisória nº 961/2020.

8.11. 0 valor do pagamento poderá ser atualizado pelo índice Nacional de Preços, quando houver situações de
atraso e desde que a contratada não tenha concorrido.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor, de acordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência, no contrato e demais obrigações assumidas no decorrer do processo.
9.2, Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo fornecedor.
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9.3. Designar servidores para exercer o acompanhamento e recebimento e instalação dos produtos, e atestar os
documentos que se fizerem necessários.

9.4. Efetuar os pagamentos ao fornecedor nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

9.5. Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vícios dos produtos objeto deste processo, exigindo o
cumprimento dos prazos para a sua solução.

9.6. Relacionar-se com o fornecedor por meio de pessoa por ele indicada.

9.7. Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre o direito da ampla defesa.
9.8. Efetuar as retenções tributárias, quando cabível.

9.9. Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a vigência da ele e contrato
correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACÓES DA CONTRATADA

10.1. O fornecedor obriga-se a fornecer os produtos obedecendo rigorosamente as condições, especificações e
quantidades discriminadas neste Termo de Referência.

10.2. Indicar um representante para prestar esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem
durante a execução do contrato.

10.3“ Manter durante a contratação todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
10.4. Responder por qualquer dano causado a Administração em decorrência da execução do contrato.

10.5. Responder pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciário. decorrente da execução do presente
Termo de Referência.

10.6. O fornecedor deverá substituir. às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que apresentarem
defeitos/vícios, bem como, serviços que forem executados em desconformidade com as condições descritas
neste instrumento.

10.7. Ofertar somente produtos que possuam registro sanitário na ANVISA.

10.8. Fornecer todas as informações solicitadas pela Administração.

10.9. Encaminhar solicitação devidamente fundamentada. quando desejar fazer qualquer modificação nas
condições de entrega.

10.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos de idade, exceto, na
condição de aprendiz, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

10.11. Formalizar denuncia a Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por servidor que frustra
ou dinculte o cumprimento de suas obrigações.

CLÁUSULA DÉClMA PRIMEIRA- oo ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

11.1. Nos termos do art. 6? da Lei nº 8.666, de 1993, serão designados servidores para acompanhar e fiscalizar
a entrega dos produtos, anotando 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 e
determinando o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos 'e autoridade competente para as providências cabíveis.

11.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma
comissão de servidores designados pela autoridade competente.
11.3. A Escalização 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
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em cia-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos. em conformidade com o art 70 da Lei n“ 8.666, de 1993.

11.4. É vedado aos servidores designados para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens que
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possam impiicar, direta e ou indiretamente. a modificação do objeto e quantidades do ajuste. cuja decisão
compete exclusivamente ao gestor máximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº 8.666“ 993.
11.5. A execução do contrato serão acompanhadas e tiscaiizadas por servidores (Fiscal do contrato e
substitutos) a serem designados pelo (a) Gestor (a) da Secretaria Municipal de Zeiadoria Urbana, na condição
de representantes da CONTRATANTE.
11.6. São atribuições da Fiscalização do contrato, entre outras:

11.6.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos
exigidos no Termo de Referência e atestar a realização dos quantitativos, especificações, marcas e demais
características proposto pela CONTRTADA em sua proposta iniciei.
11.6.2. Acompanhar a entrega dos produtos, rejeitando em parte ou no todo os que não apresentarem boa
qualidade de fabricação, ou se a vaiidade estiver interior a 80% expresso na embalagem de fabricação. bem
como solicitar a sua retirada, sem ônus para a Administração Pública. caso este esteja fora da sua data de
validade.

11.1 Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto
deste contrato. sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando & atividade de
acompanhamento e nscaiização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta. tampouco a co—responsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes.
11.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto
serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestorja)da Secretaria Municipal de Saúde. em tempo hábil para adoção
das imediatas medidas saneadoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANCÓES ADMINISTRATIVAS

12.1. Cometa infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº" 10.520. de 2002, a
Contratada que:
12.2. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
12.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto.
12.4. Fraudar a execução do contrato.
12.5. Comportar-se de modo inidôneo.
12.6. Cometer fraude fiscal.

12.7. Não mantiver a proposta.
12.8. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
12.9. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuizos significativos para &
Contratante.

12.10“ Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
limite de 10% sobre o valor da contratação, apos o que ensejará a rescisãoªoontratual, sem prejuízo da aplicação
das correspondentes penalidades oriundas da rescisão.
12.11. A partir do 5º dia de atraso, a Administração Municipal poderá recusar o objeto contratado, ocasião na
qual será cobrada a multa relativa a recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da
cobrança.
12.12. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-sea multa de iliªi'u (dez por cento) sobre o valor da
contratação.
12.13, Entende—se configurada a recusa. alem do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 14.11
deste Termo de Referência, as hipóteses em que a licitante vencedora não apresentar situação regular conforme
exigências contidas no Edital e neste Termo de Referência.
12.14. Em caso de inexecução parcial, a multa, no mesmo percentual do subitem 14.11 será aplicada deforma
proporcional à obrigação inadimplida.

12.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Municipio de Macapa/AP. pelo prazo de até cinco
anos. com fundamento no art, 7º da Lei nº 10,520i2002.

12.16. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;
12.17. Tambem ticam sujeitas às penalidades do art. 87, lil e tv de Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

l. Tenha sofrido condenação dennitiva por praticar, por meio dolosos, fraude nscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
||. Tenha praticado atos ilícitos visando & frustrar os objetivos da licitação.
Ill. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilicitos
praticados.

12.18. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar—se-á 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, sem prejuizo da legislação local, se houver.
12.19. 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 Administração, observado o principio da
proporcionalidade.
12.20, As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de Informações
de empresas punidas, sem prejuízo de comunicação aos sistemas estaduais e federais. quando foro caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- oo DANO

13.1. Quaisquer danos ou prejuízos causados por funcionários da CONTRATADA ao patrimônio do
CONTRATANTE acarretarão em responsabilidades da CONTRATADA e serão automaticamente descontados

do pagamento da parcela mensal dos serviços realizados, apos levantamento dos valores a serem deduzidos.
concedido o direito de ampla defesa da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSICÓES GERAIS

14.1. Nos termos do art. 55, â2º da Lei nº 8566/1993, as partes elegem o foro da cidade de MacapáiAP, para
dirimir eventuais confiitos que possam surgir durante a execução do ajuste, salvo o disposto no âõº do art. 32
desta Lei.

14.2. É dispensável o "termo de contrato" e facultada à substituição prevista neste artigo, a critério da
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inctusive assistência técnica.
14.3. A CONTRATADA flcará obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou

supressões ao objeto contratado até o limite de 50% (cinquenta porcento) do do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do artigo 4—1 de Lei nº 13.979/2020.

14,4. O Fornecedor deverá adotar medidas de execução do contrato em até 03 (três) dias úteis após assinatura

do mesmo, mediante expedição de Nota de Empenho.

Macapá-AP, XXXXXXXXX DE 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
URBANA XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:1. 2.CPF Nºi CPF Nº:
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PROCESSO Nº 3901.0093/2020 —ZELADORIA URBANA/PMM.

Encaminho o processo de AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E
CORRELATOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-Z,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ZELADORIA
URBANA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, para emissão de parecer acerca da
viabilidade juridica da contratação.

Macapá—AP, 19 de junho de 2020,

Atenciosamente,

Decreto n 0i2020-GABI/PMM
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Parecer nº 174/2020-ASSEJURIZELADORIAIPMM ªª“
Processo nº 3901.0093/20

Objeto: Aquisição emergencial, por dispensa de licitação, de equipamentos de
proteção individual e correlatos para enfretamento ao novo coronavírus.

| - RELATÓRIO

Cuida-se de análise jurídica e manifestação acerca da aquisição de forma
emergencial, por dispensa de licitação, de equipamentos de proteção individual e
correlatos para servidores e terceirizados que estão diretamente no enfretamento ao
novo coronavirus e em serviços essenciais.

O processo veio instruído com os seguintes documentos:
> Memorando solicitando a aquisição e explicando a necessidade;

Solicitação ao DAF;
Termo de Referência (fls. 0411 1);
Autorização expressa do Secretário;
Propostas e cotações;
Justificativa de escolha do fornecedor (fls. 43/44);
Minuta de contrato (fls. 45/52)
Despachos administrativos.

V V “V" V V
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O processo encontra— -se senado e apto para emissão de parecer juridico
É o relatório, passo a análise e manifestação.

Il _ ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, cumpre consignar que a presente análise restringe—se aos
aspectos jurídicos da matéria, abatendo—se quanto aos aspectos técnicos e/ou
aqueles que exijam o exercício da competência, conveniência e da
discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta, por não ser pertencente ao
âmbito desta Assessoria Setorial.

Ainda, salientar que o pronunciamento desta Assessoria Jurídica, acerca da
contratação faz—se necessária por força do art. 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Observe-se, também, que a presente manifestação e feita sob a ótica
estritamente jurídica. não desbordando, portanto, para a seara da conveniência e
oportunidade administrativa nem em aspectos de natureza técnica e/ou conceitual
em razão e que esse viés não encontra correspondência nas tarefas pertinentes a
essa ASSEJUR
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Na data de 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde. fundada

em ? de abril de 1948 e subordinada à Organização das Nações Unidas, declarou

pandemia mundial do virus conhecido como coronavirus, cuja doença provocada é
oficialmente conhecida como COVlD—19.

Segundo atualização do Ministério da Saúde, em 20 dejunho do ano de 2020,

os casos confirmados no Brasil, alcançou a marca de 1.067.579 (um milhão,
sessenta e sete mil e quinhentos e setenta e nove), ainda, mais de 49.000 (quarenta

e nove mil) mortos, sendo avaliado como um risco alto para toda a população.

Vale ressaltar que o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
reconheceu o estado de calamidade pública para os fins do art. 65, da Lei
Complementar nº 101, 4 de maio de 2000 e que o Decreto Estadual nº 1.413, de 19
de março de 2020, corroborando a gravidade da situação ora tratada.

A regra da Admiração Pública é a formalização de procedimento licitatório

prévio, quando necessita realizar contratações, o qual visa à seleção da proposta
mais vantajosa, a prevalência dos princípios da isonomia, da moralidade e da

impessoalidade administrativa No entanto, por via de excepcionalidade, pode haver

a contratação direta, atraves de dispensa ou inexigibilidade de licitação, institutos
peculiares.

A dispensa de licitação só pode ocorrer em situações excepcionalissimas,

devidamente comprovadas, vez que, de acordo com o preceito contido no art. 37,

inciso XXI, da Constituição Federal, a regra é a via da licitação pública. Por isso, as

hipóteses em que o procedimento seletivo pode ser dispensado devem estar
devidamente caracterizadas e insertas em uma das situações expressamente
previstas na legislação de regência.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

lm]

XXl —— 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 de proposta, nos
termos da lei. o qual somente permitirá as

exigências de qualificação técnica e economiª?
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indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

No tocante ao objeto do presente parecer, o art. 4º da Lei Federal nº
13.979/2020, adicionou hipótese excepcional e temporária de dispensa de licitação
para a aquisição de bens. serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavirus:

Art. 40 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 coronavirus de que trata esta Lei
(NR)

5 ªlº A dispensa de licitação 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.

5 2ª Todas as contratações ou aquisições
realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente diaponibiiizadas em sítio oficial
especifico na rede mundial de computadores
(internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no & 3º do art. Sº de 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.
& 3º Excepcionalmente, será possivel a
contratação de fornecedora de bens, serviços e
insumos de empresas que estejam com
inidoneidade declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder
Público suspenso, quando se tratar,
comprovadamente, de única fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido. (incluido pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)
Art. Alº—A. A aquisição de bens e a contratação de

serviços a que se refere o caput do art. 4º não se,“ "

restringe a equipamentos novos, desde que sãº”

a..,erzirzr»+*f xiitª:—
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condições de uso e funcionamento do bem
adquirido. (incluído pela Medida Provisória nº 926,
de 2020)

Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes
do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as

condições de: (Incluido pela Medida Provisória nº
926, de 2020)

l — ocorrência de situação de emergência; (Incluido

pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

ll - necessidade de pronto atendimento da situação
de emergência; (incluído pela Medida Provisória nº
926, de 2020)

Ill - existência de risco a segurança de pessoas,
obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares; e (incluído

pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
IV - limitação da contratação a parcela necessária

ao atendimento da situação de emergência.
(incluido pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de que trata esta Lei, não será exigida

a elaboração de estudos preliminares quando se

tratar de bens e serviços comuns. (incluido pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º—D. 0 Gerenciamento de Riscos da
contratação somente será exigível durante a
gestão do contrato. (incluido pela Medida
Provisória nº 926. de 2020)

Art. 4º—E. Nas contratações para aquisição de
bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência que trata esta Lei,
será admitida a apresentação de termo de
referência simplificado ou de projeto básico
simplificado. (incluido pela Medida Provisória nº
926, de 2020)

g 1º O termo de referência simplificado ou o projeto

básico simplificado a que se refere o caput conterá:

(Incluido pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
i - declaração do objeto; (Incluido pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

ll — fundamentação simplificada da contratação;,a/
(Incluido pela Medida Provisória nº 926, de 2020

i,;nitref ªint
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lll - descrição resumida da solução apresentada;

(Incluido pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV — requisitos da contratação; (Incluido pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

V - critérios de medição e pagamento; (Incluido
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Vl - estimativas dos preços obtidos por meio de, no

mínimo, um dos seguintes parâmetros: (Incluido
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

3) Portal de Compras do Governo Federal;
(Incluido pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada;

(incluido pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
e) sítios eletrônicos especializados ou de dominio

amplo; (incluido pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

d) contratações similares de outros entes públicos;

ou (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais
fornecedores; e (incluido pela Medida Provisória nº
926, de 2020)

Vil - adequação orçamentária. (incluido pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

5 2ª Excepcionalmente, mediante justificativa da

autoridade competente, será dispensada a
estimativa de preços de que trata o inciso VI do

caput (Incluido pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

& 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que

trata o inciso VI do caput não impedem a
contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas

pela variação de preços, hipótese em que deverá
haverjustificativa nos autos. (Incluido pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º—F . Na hipótese de haver restrição de
fornecedores ou prestadores de serviço, a
autoridade competente, excepcionalmente e
mediante justificativa, poderá dispensar a
apresentação de documentação relativa a
regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o
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cumprimento de um ou mais requisrtos de
habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa a
Seguridade Sociai e o cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do caput do art. ?º da Constituição.
(Incluido pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade
pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a
aquisição de bens, serviços e insumos necessários
ao enfrentamento da emergência de que trata esta
Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão
reduzidos pela metade. (incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)
% iº Quando o prazo original de que trata o caput
for número impar, este será arredondado para o
número inteiro antecedente. (Incluido pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)
5 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios
somente terão efeito devolutivo. (Incluido pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

5 Sº Fica dispensada a realização de audiência
pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, para as licitações de que trata
o caput. (incluido pela Medida Provisória nº 926, de
2020)
Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão
prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos
efeitos da situação de emergência de saúde
pública. (Incluido pela Medida Provisória nº 926, de
2020)
Art, 4º-l. Para os contratos decorrentes dos
procedimentos previstos nesta Lei, a administração
pública poderá prever que os contratados fiquem
obrigados a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto
contratado, em até cinquenta por cento do valor
inicial atualizado do contrato. (lnciuido pela Medida
Provisória nº 926, de 2020). «
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Trata—se, com efeito, de criação de nova mãdnalidade de contratação direta

contemplada em lei especifica, exclusivamente relacionada a pandemia e adstrita ao

prazo em que ocorrer a emergência em saúde pública.
Desse modo. conquanto muito se assemelham a dispensa emergencial do art.

24, IV, da Lei nº 8666/1993, as contratações emergenciais lastreadas na presente
lei não se circunscrevem ao período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fato

emergencial.

No presente caso, a existência da situação de emergência encontra respaldo

na edição da Lei Federal nº 13.979/2020 e demais normativas já citadas.
O fato emergencial, público e notório, encontra—se evidenciado e justificado na

edição da referida norma, precisamente no art. tiº-B, quando reconhece que se
presumem: (l) Ocorrência de situação de emergência; (Il) necessidade de pronto
atendimento da situação de emergência; (lll) existência de risco a segurança de

pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou
particulares e (N) limitação da contratação a parcela necessária ao atendimento da

situação de emergência.
Restando comprovado nos autos com a demonstração da necessidade dos

equipamentos de proteção individual a trabalhadores que estão na linha de frente,

pois, estão desenvolvendo seus serviços dentro dos cemitérios municipais da
Capital, na limpeza e conservação de ruas e praças e ainda, de locais públicos e de
extrema importância, como unidades básicas de saúde, onde efetuam higienização.

Diz a Lei nº 13.979l2020, que para a contratação admite—se a apresentação

de termo de referência simplificado ou projeto básico, desde que atendam aos

requisitos, o que fora devidamente preenchido, pois contém:

a) declaração do objeto;

b) fundamentação simplificada da contratação;

c) descrição resumida da solução apresentada;

d) requisitos da contratação;

e) critérios de medição e pagamento;

f) estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros: l. Portal de Compras do Governo Federal; ii. pesquisa publicada em
mídia especializada;

c) sítios eletrônicos especializados ou de dominio amplo;

d) contratações similares de outros entes públicos; o u pesquisa realizada com os

potenciais fornecedores; e

g) adequação orçamentária.
A justificativa e um elemento indispensável nos processos licitatórios em

geral, assim como nas contratações diretas. Também, está devidamente expressa
às fls. 43/44, contendo descrição clara, precisa, objetiva quanto à necessidade da

contratação; quanto aos quantitativos licitados; quanto ao preço, possibilitando, , ,

compreender a motivação do ato confere segurança ao gestor responsável pela &sªias,; se . Mw . mm
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autorização da despesa, assim como permitirá a exata compreensão pelos órgãos
de controle quanto às escolhas que precisaram ser realizadas no curso do processo
administrativo.

Sendo assim, verifica—se que há legalidade e restou comprovada a
necessidade da contratação para a aquisição dos materiais. visto que atendeu as
condições estabelecidas pela Legislação vigente,

ur .- CONCLUSÃO
Diante do exposto, opina—se pelo prosseguimento do processo, para

aquisição de EPl's (Equipamentos de proteção Individual), por estar o processo apto
para produzir sua finalidade, pois apresentou todos os requisitos e esta dentro dos
padrões exigidos na legislação vigente.

Solicito que os autos sejam encaminhados à Procuradoria Geral do
Municipio —— PROGEMIPMM, para análise, ratificação e homologação de presente
parecer.

Com as homenagens de estilo,
É o Parecer, S.M.J.
Macapá—AP, 22 de junho de 2020.

Natali -—B gos Costa Coghi
Assessora Juridica SEJUR/ZELADORlA/PMM

Decreto nº 67412020
OAB/AP 2195

& mu- maitre? láb—



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAPA =

A PROGEMIPMM

Cumprimentando—o cordialmente, servimo—nos do presente para encaminhar

o Processo de nº 3901.0093/2020-ZELADOR1A/PMM. sob o SIC nº 244425, com

análise e Parecer Jurídico. que trata da aquisição emergencial, por dispensa de

licitação, de equipamentos de proteção individuai e correlatos para enfrentamento
ao novo coronavírus, para análise, ratificação e homologação do referido Parecer

Jurídico juntado aos autos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer

esclarecimentos necessários.

Macapá-AP, 22 de junho de 2020.

BERTO LIVEIRA GONÇALVES
secar—: UNICIPAL DE EL_ADOR|A URBANA (INTERINO)

Dec “1.84 12020-GABUPMM

WMÉROÚGM
ZZÍOÓ ! 2020 cm M O

reemeá



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE MACAPÁ

UNIDADE ADMINISTRATIVA “ CARTÓRIO

Em

Procuradoria-Geral do Municíptõ de Macapá « PROGEM

22/06/2020 RECEBI () presente processo nº 3901/2020-___,H,____..-_-,—

ZELADORIA/PMM — SIC 244425.

RECEBIMENTO

EDECEENEMªªxªêàgpAr—ITOJA

CoordenadorfqªãelCartório

Decreto nº 197/2018-PMM

DISTRIBUIDO em 22/06/2020 O processo acima epígrafado,

ao Assessor

MACHADO.

Procuradoria-Gera] do Municipio de Macapá — PRDGEM

DISTRIBUIÇÃO

J uridico: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA

“a";

WMM—,um.

EDECILENE MARTINS PANTOJA

Coordenadora de Cartório

Decreto nº 19 7/2018-PMM

COM 0 amam.] .. .,3.3

(

Avenida FAB, 840 — Central — Macapá — Amapá
Site: www,.macapaapgovbr— Wªwêmm,ªªª?

de Resp Wº“
nazsuocmumm.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA'PÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO N“: 3901.0093/2020-ZELADOR1AÍ PMM « SIC 'Nº 244425

INTERESSADO: SECRETARLA DE ZELADORIA URBANA/PMM

ASSUNTO: DISPENSA DE LICÍTAÇÃO PARA PaQUISICÁO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL E CORRELATOS PARA ENFRENFAMENTG DO CORONAVLRUS SARS—COV-º.

CERTIFICA Ão

Em análise ao Parecer Jurídico Setorial nº” 174/2020 , ASSEJUR/ZELADORIA/PMM, que

opina pelo prosseguimento do processo, para aquisição ole RPPS (Equipamento de Proteção Individual),
CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordº com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo, conforme

0 an. 4“, Lei nº 13.979/20'2024.

Todavia, o prosseguimento do feito está cºndicionada taxativamente ao saneamento das

recomendações abaixo listadas:
> Recomenda—se a juntada das certidões de regularidades fiscais e trabalhista, antes

da assinatura do contrato;
> Recomenda—se cumprir os requisitos. de publicidade ºficial, na forma do art. 4", 5 2“, da

Lei 13.979/2020:
> Recomenda-se ante a assinatura do contrato? o prévio empenho da despesa na forma

do art. 60 da Lei Federal nº 4320/64.
> Indicação orçamentária para cobrir as despesas.

Por fun. ressalta—se, que a análise dos autos restringe—se aos aspectos jurídicos da matéria,

abatendo-se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que: exijam :) exercício da competência, converúência e

da discricionaríedade administraúva do Gestor da Pasta.

Com efeito, encaminho ºs autos em Subprocurader Geral do Município de Mªcapá.

Macapá/AP, 22 de junho de 2020.

ALEXSANDRO
Assessºr .J

NEIRA MACHADO
] PROGEM/ PMM

Decreto n" '. ' 1/2020 — PMM
OAB [A.“ n“ 4448

PREFEITURA

Avenida FAB, 840 — Central -— Macapá — Amapá ª“,
(É?; w-HWJW/uªcagjg Mªgma hr fEºwíwturôdeãªaàc5pn



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIIPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO N“: 3901 UOQSIZOZO-ZELADORIAIPMM « SIC Nº 244425

INTERESSADO: SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA/PMM

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL E CORRELATOS PARA ENFREN'I AMENTO DO CORUNAVIRUS SARS-COV-Q,

Mªgªl—Z

RATIFICO o Parecer Jurídico Bavaria] I"!" Uªi/2620 « ASSEJUR/ZELADORlA/PMM, que

opina pelo prosseguimento do processo, para aquisição de EPI's Equipamento de Proteção Individual),
CERTIFICO que o mesmo encenam-se de acordº com o ordenamemo jurídico vigente, sobretudo, conforme

o art. 4“, Lei nº 13.979/202024_

Todavia, () prosseguxmenm do feito está condicionada taxativamente ao saneamento das

recomendações abaixo listadas:
> Recomenda—se a juntada das certidões de regularidades 63051318 e trabalhista, antes

da assinatura do contrato;
Recomenda—se cumprir os requisitos de publicidade oficial, na forma do art. 4", % 2“, da
Lei 13 979/2020;

)
) Recomenda—se ante a assinatura do comu-ato, o prévio empenho da despesa na forma

do art. 60 da Lei Federal nº 4 320/64.
> Indicação orçamcnzária paxa cobrir as despesas

Observarse ainda, que a análise dos autºs restringe se aos aspectºs jurídicos da matéria,

abstendo-se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que exijam () exercício da competência e da
discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta.

Com efeím, encaminho os autos 51 P . . «Geral o Município de Macapá.

Macapá/AP. 22 de junho de 2020.

S bprocuradopAdj nto _ | Mun Kaio cie MacapáDer'reto º189/ '

PREFEITUM
* MACAPAa»?'_'ç

Avenida FAB, 840 —— Central — Macapá — Amapá '“ .
É;”. wwmmasapaau ganahr ÍPI eíeãturaaeMax. am a



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA'PÁ
PROCURADORIA GERAL oo MUNICIPIO

PROCESSO Nº: 3901.0093/2020-ZELADORIAIPMM — SIC Nº 244425

INTERESSADO: SECRETARIA DE ZELADGRJA URBWA/PMM

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISÍÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVXDUAL E CORRELATOS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS SARs-cov-z.

HOMOLDGA ªº

RATIFICO E HOMOLOGO o Parecer Jurídico nº 174/2020 — ASSEJUR/ZELADORIA/PMM,

que. opina pelo prosseguimento do processo, para aquisição de EPI's (Equipamento de Proteção Individual),

CERTIFICO que o mesmo encontrasse de acordo com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo, conforme
o art. 4", Lei n" 13.979/202024.

Todavia, o prosseguimento do feito ooo-1 condicionado taxativamenw ao saneamento das
recomendações abaixo listadas:

> Recomenda-se a juntada das oerúdõm de reguíaridades fiscais e trabalhista, antes
da assinatura do contrato;

> Recomenda-se cumprir os requisitos de publicidade oficial, na forma do art. 4º, Q 2“, da
Lei 13.979/2020;

> Recomendaase ante a assinatura do contrato, o prévio empenho da despesa na forma
do art. 60 da Lei Federal nº 4320/64.

> indicação orçamentária para cobrir as despesas.

Observa—se ainda, que a análise dos autos restringe-so aos aspectos jurídicos da matéria,

abatendo-se quanto aos aspectos “técnicos & aqueíes que exijam & exercício. da competência e da
discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta..

Com efeito, dem-rmino que sejam os autos restituidos ao órgão interessado para adoção das
providências necessárias.

Cumpra—se o feito.

Macapá./AP, 22 de junho de 2020.

Decreto n. 954/ 016 - PM M
OAB—AP nºi-Titã?

PREFEITHM
MACAPÁ

Çª; W “(Yi "DPC mªrª «“'hg)

Avenida FAB, 840 — Central —- Macapá — Amapá

o: fl Érªfmnsmmoomuapa



MUNICÍPÍÚ DE MACAPÁ, ,
PREFEITURA MUNICíPAL DE MACAPA

PROCURADORiA GERAL DO MUNICIPIO

DESPACHO CARTÓRIO

Á SECRE TARIA DE ZELADORM URBANA IPM

..-m Senhor Secretário,

Encaminhamos &) Processo nº 3901.0093/2020 SIC —— Nº 244425,

devidamente Ratificado & Homologado, para as devidas providências.

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

Atenciosamente.

Macapá! AP, 23 de Junho de 2020.

« "J'
; *"
&.".“ g..“ '

"*** ' .;

EDECILENE WMNS PANTOJA
Coordenadãg de Cartório

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

CONFERE con o ORtçlNêl:

DE,; 99% it”/(Z, chow

Assinatura, do Responsável
SE CRETAREA MWCTPAL DE EMINEM

Avenida Fab, 840 — Centro — Macapá — Amapá | Fone: (96) 98802-9165 | Site: www.rnacapaapgovbr

$ª€$ªâ$àêãà
Prefeito
Empreendedor
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao GAB/ZELADORIA URBANA-PMM.

PROCESSO Nº 3901.0093/2020—ZELADORIA URBANA/PMM.

A despesa deverá ser empenhada conforme o que segue abaixo:

PROGRAMA: 15.452.0015.2079
FICHA: 1418 — Material de Consumo

FONTE: 232 — Doação do Ministério Público do Trabalho ao combate aPandemia COVID — 19.

Objeto de Despesa: Aquisição de correlatos e Equipamentos de proteção de
Individual — EPIs, por dispensa de licitação, visando atender as necessidades daSecretaria Municipal de Zeiadoria Urbana.

Seque anexo o Termo de Compromisso assinado entre Prefeitura de Macapá e
Ministério Público do Trabalho que disponibilizou recursos para o enfretamento aPandemia da COVID — 19.

Macapá—AP, 24 de junho de 2020.

Atenciosamente.

,ª.x ”i, i- j' ,“
,. ELANE DIAS UMES DA SILVA

DIRETORA DEP. ADM. FINANCEIRO-DAF

Decreto nº 676//2020—PMM
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ

Avenida FAB, nº 285 —- Centrai — CEP 68.900-D73 — Telefone. (96) 3223—3077 - Macapá — Amapá

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, denominado TERMO DE COMPROMISSO, nos

autos do Procedimento Administrativo PGEA Nº. 20.02.0801.0000041/2020-94; de um

lado, como compromitente, :) MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO, representado

Delos Procuradores do Trªbalho Eduardo Sªnev Serra Filho, Alice _A_lmeida_Le_ite e

Camilla Del'lsola Dinix Schver: de outro lado,—como compromissário, o MUNÍCIPIO DE

MACAPÁ/AP, CNPJ nº 05.995.766/0001-77, pessoa juridica de direito público, com

sede na Av, Fab, 840 - Centro, Macapá/AP, neste ato representado pelo Prefeito

& Municipal, Clécio Luis Vilhena Vieira, brasileiro, portador do RG nª 28533D—PTC/AP e inscrito

no CPF nº 341.755,042—49, auxiliado pela Procuradora Geral. Taisa Mara Morais Mendonça.

CPF nº 665.503.602-00, e—maíl: gabinete.pmm©gmail.com

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, representado pelo Promotor Laércio

Nunes Mende-s. Titular da 2ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, da

Probidade e das Fundaçâes de Macapá, também intervém neste Termo, como forma

de conferir maior transparência e controle aos atos ora praticados, tudo. na forma

imposta pela Constituição Federal.

CONSIDERANDO a existência de recursos financeiros "depositados em

contas judiciais, vinculados a autos de ações civis públicas, ações de execuções e de

ações de homologação de acordos extrajudiciais, que tramitam nas Varas do Trabalho

de Macapá/AP;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de

janeiro de 2020, declarou a epidemia do Novo Co—ronavírus (CoronavirUS— 19) como

Emergência de Saúde Pública de Importância internacional (ESPN), &, em 11 de março

de 2020, a caracterização desse evento como pandemia, em razão da amplitude

mundial;

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde, em 3 de fevereiro

de 2020, por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de

novembro do 2011, do Estado de Emergência de Saúde Pública de lm ortãr'u:ia_____,_w
,CONFERE “JCM El) (“ãª'iiG1 ; Dªlªíªáçêáíª—É
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PROCURADORlA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO, DE MACAPÁ
Avenida FAB, nº 285 - Central - CEP 68300-073 —Teiefone: (961 3223—3077 — Macapá - Amapá

Nacional (ESPIN), com a mobilização do Centro de Operações de Emergências em

Saúde Pública (COEnCoV), como mecanismo nacional de gestão coordenada de
respostas à emergência na esfera nacional, sob a coordenação da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS;

CONSIDERANDO a Declaração de estado de transmissão comunitária do

coronavirus (COVlD-IQ) em todo o território nacional, por meio da Portaria 454
NIS/GM, de 20/03/2020;

CONSIDERANDO as medidas de contenção da doença anunciadas até o

momento peios órgãos governamentais de algumas unidades da Federação —- dentre

elas, o Estado do Amapá e o Municipio de Macapá/AP (Decreto Estadual nºs 1.403, de

19/03/2020 e Decretos Municipais nº 1.704 e 1.705, de 20/03/2020, que dispõem

sobre a decretação de Calamidade pública e medidas temporárias restritivas de

atividades privadas para prevenção dos riscos de disseminação do coronavirus -

3

End-1635336 scn mamilmwswwzy-
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CONSIDERANDO a situação notoriamente emergencial, que exige a ação "É:;
coordenada do Ministério Público Brasileiro como meio adequado para o incremento :'ã

da eficiência para prevenir medidas dissociadas dos referenciais técnicos expedidos %%pelas autoridades sanitárias; ig
CONSIDERANDO que o Poder Judiciário e oMinistério Público nacionais 33

têm estimulado boas práticas de priorização, durante o periodo de estado do ª
emergência de saúde pública, das destinações de sanções pecuniárias para ações %%
atinentes ao combate à propagação da infecção peio Novo Coronavirus, por exempioa ªº. (v,—...a
Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em ªfãseu art. 13; ªºdº, ªcº“

CONSIDERANDO a recomendação do Conselho Nacional do Ministério 3%
Público, no sentido de que os membros do Ministério Público, respeitada a independência %%

funcional, redirecionem recursos decorrentes da atuação finalistica para-ações de É?;"a
enfrentamento à pandemia do Coronavirus (como-193, incluindo a destinação direta , ªs;

'CONFERE com o ORIGINAL %>2 mmª/ªbª? ';?-
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MlNiSTÉRlO PÚBLICO oo TRABALHO
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ

Avenida FAB. nº 285 - Central - CEP 58300-073 «Telefone: (96) 3223—3071 — Macapá — Amapá

de recursos para os fundºs de saúde. conforme teor da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA

PRESI-CN Nº 1/2020;

CONSIDERANDO a proposta de articulação encaminhada pela

Procuradoria Regional do Trabalho ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, para

priorização de destinações de multas e indenizações oriundas de ações judiciais a
iniciativas de combate ao novo coronavirus, conforme teor do Ofício nº 15612020—

GAB-PC/PRTB, de 30/03/2020.

CONSIDERANDO a faculdade de destinações alternativas da atuação

extrajudicial prevista no art. 5, 5 19, da Resolução CNMP n' 179/2017;

Resolve-m celebrar O presente TERMO DE COMPROMISSO DE.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS, mediante os termos que se seguem:.

DO OBJETO:

Cláusula lª.. A Procuradoria do Trabalho do Município de Macapá

destinará ao Município compromissário valores depºsitados em contas iudiciais

vinculados a autos judiciais que tramitam nas Varas do Trabalho de Macapá,
referentes a recursos financeiros recebidos em razão de acordos judiciais,

condenações e ações de execuções, para apoio a ações de'cornbate ao como-19.

Parágrafo único. Os recursos serão transferidos para a conta vesgecífica

criada parª tal finalidade, de titularidade do Municm'Lde Macapá, no ªagco do Brasil,

Agência 3575-0, Conta. —Corrente 8.18% poupança ouro n9510.008.183-6 &

poupança poupex nº 960.008.183—8.

DAS osmonções:

Cláusula Zª. O compromissárlo se compromete a utilizar os recursos

indicados na Cláusula Primeira em rigorosa ordem de prioridade, isto é, em primeiro

lugar para as medidas da alínea "a" (profissionais da saúde pública e profissionais de

apoio dos serviços de saúde) e, apenas se verificada a existência de recursos

DigitaiTzaõla com Cam“Si:"annêr
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MINISTÉRIO PÚBLICO oo TRABALHO

PROCURADORIA oo TRABALHO no MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Avenida FAB, nª 285 - Central —- CEP 68300-073 -Telefone: (961 3223-307? -— Mmpi - Amapá

remanescentes após a observância de todos as medidas,
alíneas "b" e "c":

serão contempladas as

e) Profissionais da saúde pública e profissionais de apoio dos serviços de saúde.
incluindo terceirizados. temporários. autônomos ou outras formas de

prestação de serviço;

— Adoção de medidas de proteçãocoletlva'.
. -a..n-man-*JR

— Adoção de medidas de caráter administrativo e de organização do trabalho;

- Aquisição de Equipamentos de Proteção individual iEPii para os profissionais da

saúde, com base na Nota Técnica N 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVlSAi e outras

normas aplicáveis, a saber, álcool , 70% para desinfecção das mãos; gorro;

óculos de proteção ou protetor facia ; máscara cirúrgica; máscaras NSS. FFPZ ou

equivalente; avental; luvas de procedimento;

- Aquisição de material para higienização das mãos pelos trabalhadores, com
lavatório/pia com dispensador de sabonete liquido. suporte para papel toalha,

papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual, em todos os
ambientes onde circulem estes trabalhadores.

- Aquisição de material para higienização das mãos por pacientes e
acompanhantes, com lavatório/pla com dispensador de sabonete liquido.

suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem
contato manual, em todos os ambientes onde circulem estas pessoas.

- Aquisição denmaterial para fornecimento a pacientes e acompanhantes, como

máscara cirúrgica e lenços de papel;

- Adoção de providências para dlSponibilização de salas de espera, em local

amplo e ventilado, separada dos demais atendimentos do serviço de Saúde;

- Promover a limpeza das instalações de atendimento várias vezes ao dia,

incluindo sanitários, consultórios, mobiliário e salas de espera;

- Disponibilização de alimentação, roupas de trabalho, salas de repouso o ' '
__..—

CONFERE COM O OR
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MINISTÉRIO PÚBLICO oo TRABALHO
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNiCÍPIO DE MACAPÁ

Avenida FAB. nº 285 -— Central -— CEF SISOC—073 - Telefone: (96) 3223-3077 — Macapá — Amapá

de descanso, instalações com chuveiro e facilidades para higienização corporal
ao entrar e sair dos piantões;

- Adoção de providências para instalação de alertas visuais (cartazes. placas e

pôsteres) na entrada dos serviços de saúde e em locais estratégicos (como áreas

de espera, elevadores e lanchonetes);

- Capacitação dos servidores públicos municipais e confecção de material

Pªdagógico para o enfrentamento ao comuns,- incluindo todos os cuidados

para resguardo de sua saúde, boas práticas para o controle da transmissão do
vírus, a utilização correta dos equipamentos de proteção individuai, orientação

para procurar o serviço de medicina do trabalho em caso de sintomatologia

respiratória e/ou necessidade de acolhimento psicológico afim de que o'médico
do trabalho availe a sua indicação ou não de afastamento ao trabalho,
isolamento social, e/ou tratamento,;

- Orientação de pacientes, acompanhantes e demais pessoas que se
encontrarem nos setores de saúde para utilização dos equipamentos de proteção

individual e demais cuidados para evitar o contágio e disseminação do

cov:o__19.

b) Trabalhadores de outros setores da administração municipal que
permanecerem Iaborando deforma presencial, mesmo em atividades externas,
durante o periodo de emergência na saúde pública, incluindo terceirizados,

temporários, autónomos ou outras formas de prestação de serviço:

— Adoção de medidas de proteção coletiva;

- Adoção de medidas de caráter administrativo e de organização do trabalho;

ão individuai (CPI) para os profissionais da

saúde, com base na Nota Técnica nº 04/2020 GViMS/GGTES/ANViSA e outras
álcool a 70% para desinfecção das mãos; gorro;

ica; máscaras NBS, FFPZ ou

- Aquisição de Equipamentos de Proteç

normas aplicáveis, a saber,

óculos de proteção ou protetor facial; máscara cirúrg

equivalente; avental; luvas de procedimento;
consºlar—a?. “oiii o ORiGiNÁ

Date: gªrça , se a.5 . «. (jimi O
R$ aiwa do ResponsávelSECRETh. nªar-"_leiiªiii, DE Zilmª UR'BAi

Digitaiizada com CamScanner



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPlO DE MACAPÁ

Avenida FAB, nª 285 - Central - CEP 68500-073 - Telefone: (9613113407? - Macapá —Amapá

— Aquisição de material para higienização das mãos pelos trabalhadores, com

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha,

papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual, em todos os
ambientes onde circulem estes trabalhadores.

cl Aperfeiçoamento da rede de atendimento do. SUS para combate ao contáaiº

e disseminação do novo coronavirus (como-19):

- Aquisição de equipamentos para leitos de UTI, como ventilador pulmonar
(respirador), monitor multi-parâmetro e cama.

Parágrafo primeiro. Os valores a serem transferidos em favor do
Compromissário, que alcançam o caráter de recurso público, serão utilizados única e

exclusivamente para os lins indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do item anterior.

Parágrafo segundo. Caso se verifique, ao final do periodo de emergência

na saúde, a existência de recursos não utilizados, o compromissário poderá requerer,

de forma justificada, a aplicação dos valores para aperfeiçoamento da rede
permanente de atendimento do SUS, que fica condicionada à aprovação do MPT e do

juizo trabalhista. Caso não solicitada ou não autorizada a utilização do saldo
remanescente, os valores deverão ser devolvidos para a conta judicial no prazo de 30

dias.

Parágrafo terceiro. É vedada a utilização dos recursos transferidos em

outras iniciativas não contempladas neste Termo ou a transferência de valores para

pessoas físicas ou jurídicas não contratadas, especificamente, para execução das

medidas prºpostas.

Parágrafo quarto. Nas medidas em que houver aquisição de bens e

produtos que integrarão o patrimônio do compromissário, sua utilização deverá ser

exclusiva para os fins específicos do órgão público, não podendo ser remanejados a

outras repartições públicas ou entidades, sob pena de responsabllizaçãolegal da

pessoa que lhe der causa, bem como recolhidos para outra destinação, a critério doco ,_ ,_MPT. NF "ZR ªºMLJoRiaiNf
Data “«E , ªí:-D

Digitalizado com CamScanner
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MINISTÉRIO Púauco oo TRABALHO ' "'; M “
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNlCÍPlO DE MACAPÁ

Avenida FAB, nª 285 —- Centrai — CEP 68300-073 - Telefone: (95) 3123—3077 - Macapá - ãmapà

Cláusula aº. O Compromissário deverá comprovar, no prazo de 15 dias, a

comunicação aos secretários municipais das pastas em que permanecerem pessoas

trabaihando, mesmo em atividades externas, a fim de que se responsabilizam pelo

fornecimento do áicool a 70% e EPIs e adoção “das demais medidas de proteção dos

trabalhadores vinculados à sua secretaria, bem como fiscalizam a substituição dos EPIs

e renovação dos materiais para limpeza e desinfecção, quando necessário.

Cláusula 4ª. 0 compromissârio deverá comprovar. no prazo de 15 dias, a

comunicação ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, com encaminhamento

do presente Termo, a fim de que acompanhe o fornecimento dos materiais e adoção

das demais medidas de proteção, bem como fiscalizam a substituição dos EPIs e

renovação dos materiais para limpeza e desinfecção, quando necessário.

Cláusula Sª. 0 compromissário se compromete a não utilizar os recursos

para custeio nem remuneração de profissionais, servidores ou não, e irmão se utiiizar

dos recursos nem do atos decorrentes com finalidade político—eleitoral ou propaganda

pessoal.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ciáusula Gº. 0 compromissário deverá apresentar, com periodicidade

mensal, relatório com informações sobre a utilização dos recursos, contendo,

obrigatoriamente, (al planilha descritiva dos produtos, materiais e serviços
adquiridos/contratados; (b) notas fiscais respectivas; (c) relatório fotográfico; (d)

comprovantes de fornecimento, assinadose datados por todos os trabalhadores
mencionados na Cláusula 29, alíneas ”a" e "b”, de álcool a 70% e dos EPIs devidos; e (e)

comprovante da disponibilização de local com lavatório e materialista higienização das

mãos nas dependências de todas as repartições municipais onde permanecerem

pessoas trabalhando.

Cláusula 7ª. Após o finai ga situação de emergência na saúde pública, o

compromiss-ário deverá apresentar, no prazo de 30 dias, relatório final com a

prestação de contas da utilização integral dos recursos destinados.

, ,._.. .,
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Digitalizada com CamScanner
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MINISTÉRIO PÚBLICO oo TRABALHO , %
PROCURADORIA ao TRABALHO no MUNICÍPIO DE MACAPÁ

Avenida FAB. nª 285 - Central — CEP 68300—073 -Telefone: (951 3223-3077 - Macapá - Amapá

DAS SAN—ÇÓES

Cláusula B!. A utilização irregular dos valores transferidos, & não adoção

das medidas previstas neste Termo, observada a ordem de prioridade para aplicação

dos recursos, ou a ausência de prestação de contas na forma ajustada acarretarão a

obrigação de devolver os recursos utilizados irregularmente, desviados ou sem

prestação de contas. A devolução dos valores ocorrerá sem prejuízo da apuração de

ato de improbidade administrativa de seus representantes legais ou outro agente
público ou particular que o der causa.

Cláusula 9ª. Além das consequências previstas na cláusula anterior, o

descumprimento injustificado de quaisquer obrigações constantes do presente Termo

implicará na suspensão de novas destinações em favor do compromissário, em
procedimentos e ações titularizadas pelos Procuradores do Trabalho signatários, pelo

prazo de 05 anos.

ZHd-dGHRiªicaatawNilmerevcm
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DISPOSIÇÓES GERAIS
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Cláusula 10ª. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, qualquer

trabalhador da Administração municipal ou cidadão poderá solicitar ao
compromissado a adoção das medidas previstas neste Termo que não tenham sido

implementadas, total ou parcialmente, observada a ordem de prioridade na aplicação

dos recursos. No caso de não atendimento da solicitação, qualquer interessado poderá

comunicar o Ministério Público do Trabalho, que fixará prazo para que o
compromissário comprove o cumprimento da obrigação ou demonstre eventual

inviabilidade, sob pena de aplicação do disposto nas Cláusulas 7ª e 8ª.

iqnaeárica em 1519412020. a: :lhllmlni'lu et ra' ":..ch .mp

Cláusula nº. Todas as comunicações do compromissado com o MPT

deverão ocorrer mediante Peticionamento Eletrônico nos autos do PGEA nº
20.02,0801.0000041/2020—94, acessivel em
https://protocoloadm inistrativo.mpt.mp.br.
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freeCláusula 12.5. Qualquer divulgação realizada pelo compromissado sobre a
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PROCURADORIA oo TRABALHO no MUNICÍPIO DE MACA “ª“ ª" “ªº ” ºªª“ºªª'fª“"'ª”“ '
Avenida FAB, nª 285— Central— CEP 68. 900—073— Telefone: (9613223- 3077— Macapá— Amapá

utilização dos recursos recebidos, seja para o público interno ou externo, deverá
mencionar que os valores foram destinados pelo Ministério Público do Trabalho e

Justiça do Trabalho em Macapá/AP.

Cláusula 132. A celebração do presente Termo de Compromisso não

confere direito subjetivo ao compromissárío para recebimento dos valores nele
indicados, uma vez que a destinação está condicionada a deferimento por parte do

juízo trabalhista.

Cláusula Nº.“ 0 presente termo abrange as destinações já realizadas ao

compromissário, tendo por objeto o combate ao COViD-l'º.

Cláusula 159. Os impasses decorrentes deste Termo, não resolvidos
consensualmente, serão dirimidas pela Justiça do Trabalho de Macapá.

Cláusula lõª. Por indicação do Ministério Público do Estado, constituem

anexos do presente Termo os documentos 'CONTRATAÇÓES PÚBLICAS PARA O

COMBA TE AO CGV/019 —— MPF', bem como 'CONTRATAÇÃO DIRETA COVlD—IQ', cujos

termos devem ser observados pelo Município de Macapá.

E por estarem as partes de acºrdo, firmam o presente Termo, em 02

(duas) vias originais.

Macapá, 14 de abril de 2020.

(assinado eletronicamente)

EDUARDO SIDNEY SERRA FILHO

Procurador do Trabalho

(assinado eletronicamente)

ALICE ALMEIDA LEITE '
CONFERE seu o entorno
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(assinado eletronicamente)

CAMILLA DEL'ISOLA DINIZ SCHVER

Procuradora do Trabaiho

(assinado eletronicamente)

LAÉRCIO NUNES MENDES
_ ..... ""“"-?"

Promotor Titular da Z-ª- Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, da Probidade e

das Fundações 'de Macapá

(assinado eletronicamente)

cuãcm LUIS VILHENA VIEIRA

Prefeito do Município de Macapá

(assinado eletronicamente)

TAISA MARA MORAIS MENDONÇA

Procuradora-Geral do Município de Macapá
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INSTRUMENTO-PARTIGULA-Iªàõâº ALTERAE Ão
E consoumlçjo DA EMngâA INDIVIDUAL DE RESFDNâABILlDADE__________.__.____________.
LIMITADA - EIRE 1 UE GIRA SOB A RAZÃO sºc—IAL: " E F DA ILVA
SANTQS EIRELI”,

ERIC. PLINIO DA SILVA SANTOS, brasiteiro, soiteiro empresária natural de
Macapá/AP. nascido em 02f04i19'82, inscrito no CPF: 696.I25.?9'2u53 & RG
3091.691PTCIAP, domiciliado na»-São Paulo. nº2'60, Bairro Pa—coval, CEP: 66.908-

370, na qualidade de empresário da empresa E P BASILVA SANTOS EIRELI,
com sede na Rua. São PaUIoL nº ass., Letra 9 Bairro Fama., CEP: 68908—370.
Macapá. Estado-do Amapá, cujo ato constitutivo se encºntra! regísfrade na Junta
ComerciaI do Amapá zsob Mire 156.00021-835 em 10109í2012, devidamente
inscrita no CNPJ: 1*6.82B.3-1-9I0001-'00., resoíve alterar o ato constitutivo:

CLAUSULA PRIMEIRA -— DA SEDE: A empresa passará a ter sua sede sito
Rua. São Paulo. nº 260. Bairro Pacoval, CEP:.GBiEIOã—BTO, Macapá,. Estado do
Amapá.

CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL: o capital socIaI será
R$200.DDD.DO (Duzentos mil Reais) em moeda corrente deste País, sendo R$
1,00 real o valor de cada quota, iá IntegraIIzadº, passará & eonstituír o capitai da
EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA — NOME FANTASIA: A empresa “passará adota o
nome de fantasia de: MEG—IGI MIX GDMERGIQ-Sç DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA QUARTA— RATIFI'CAÇÃO
Permanecem inaIteradas «as demais cláusulas da,-ato esnstitutivo não conflitante
Com o que estabeIece este Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA — CONSOLIDAÇÃO

Em decorrência da presente alteração. do ato constitutiva da empresa passa a
ter a redação consolidada & seguir:

ALTERAÇÃO E CÇN'SQLIDAÇ'ÃO DQ ATO CONSTITUTND DA EMPRESA E
P DA ªl,-VA SANTOS EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob a razão sºcial E F DA SILVA SANTOS ElRELIe adºtar-a
o nome fantasiada: MEGA MIX CQMERCIO & DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA — SEDE: Rua. “São Paulº* nº 26%. Bairro Pacoval, CEP:
68308-370. Macapá, Estado do Amapá.

CERTIFICO D REGISTRE EM 10/02/2020 13:39 SOB Nº 20200018850.
PROTOCOLO: 200018550 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFI O:12000531556. NIRE: 15600021835. ' _Í& 9 na suam sax-ros manu “CONFERE COM O ORIGIF

, Rosenilda Creçsa Silva de Sousa Dam; ;) q ,! Caic,“ JC“
U — smcng'rARIA—Gím ,, "“ _“ "'—"**" “'ª'—ª'.... — mean, 10/02 2020 ' _ ,“um '- kii—5 %; [.:—C;m . empraaafacil . ap.gov.br

A , Çrxaíurz '

Iam

A validade deste documento , se impresso, fica sujeito à comprovação de suª autenticidade nos :"éàpeétiims port'a'is'.
Informando seus mapastivos códigos de verificação



CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO 'SGG—IAL: o .objetiw sedia! da empresa
passará ser: mamas-0105 Comercio varejista de produtºs Sªneantes
domissanitárioe; 4930-2102 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças,, 'intermuniCipaI. interestaduai e internacional; 8-129aDIDO;
atividade de limpeza não especificada anteriormente-; 166133100 Comercio
atacadista de maquinas. aparelhos e equipamentos "para 050 agropecuário..
partes e peças:, 4691 510,0 1Cã'or-rierrzici atacadista de mercadorias :em geral com
predominância de produtos alimentícios; 8111-7l00-8erviçoe combinados para
apoio ,a edificiº. exceto condomínios prediais; 46-18-4302 Representante
comerciais e agente do cºmérciºs de. instrumentos e mater-iai Odonto-médica—
hospitalares; 4647-8101 Comercio atacadista de artigos de escritório e de
papeiaria; 45304106 representante de comerciais e agente do comercio de 3
peças e aeeesóries nome e' usadas para Veícmos automotores;; 464237102 a ª
Comerciº, atacadista de roupas e acessórios para, uSe proassmaai e de
segurança do 'trabtho; 4645-1I01 Comercio atacadista de instrumentos e
materiais para uso médico, Cirúrgico, hºspitalar e de Iaboratªórieª; avzaawoo
Comercio varejista de bebidas; 8121—4100 Limpeza em prédios e em domiciíies

CLÁUSULA QUARTA -— CAPITAL SOCIAL: O_zaapitai sºciale de: R$200,000,00

(Duzentos mil Reais) “em moeda corrente deste-Pais, sendoR$ '1.0.0.reai0'valor
de Cada quere, já “integraiizade, passará aconstituir o'capital da EIRELI.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO E TERMING DO EXERCÍCIO
SOCIAL: A empresa inicieu, Suas atividades em ªiº/0912012, eª seu-tempo. de
duração será indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI: A», administração da
empresa caberá ao titular er ERIC PLINIODASILVASANTOL—i, -a,_quem caberá

(' dentrº-e outras atribuições, a representação.-ativaa DaSSiva..jUdit:iale extrajudicial,
É“ desta EIRELI, sendo a responsabiiidade do titular limitada ao capital

&; integralizado.
(% CLÁUSULA SÉTIMA —- .PRO-LABORE: A titular poder a, qualquer tempo, fixar' uma retirada mensal, paio exercício da gerencia a titulo de “pró—tabem”,

respeitada as Iim'itaç'ões legais vigentes.

CLÁUSULA OITAVA -— DA RESPONSABILIDADE: A responsabilidade do

ti'tuiar'é Iimitada ao capital integralizado da empresa. que, seráregid—aª palavregirrre
jurídico. da empresa Limit-ada & Supletivamente aeiaiei da soeiedade Aitôdihia.

CLÁUSULA NONA -— EXERCÍCIO SOCIAL _
O término de cada exercício social será encerrada em 31 devdezembro doam
civil.. com a apresentação do balanço patrimºnial eªresuitado ecºnômiao—do ane
riscar

cauxaxco o mesmo na 10/02/2020 13:39 soa Nº 20200010850,
PROTOCOID: 200015050 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE veneração:
12000531566. uma: 16600021635.& P na arma amos manu GONFERE COM ff! GREE-:”

Rosenilda Creusa Silva da Sousa =” ª , v ". .rf CL,)
lw SECRETÁRIA-GEM Unº-* F:.) QÚQUJW .ma.—.ª— uacmt. 10/02/2020 ». ,“ ., ,. t .,

www.ampreeaíacil.ap.gov.br . Miª (;àjxiki) x_J

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade dba respectivos portais.Thinv—m-nrln unn— vananr-Ó-iunq nÁAínr—a do uav—i'F'ir-nr-in



GLÁU'âULA DEGlMA - DO DESEMPEDiME-NTO: & titular declara a ,sem as
penas da iei, que não está impedido, por lei especial!. e nem cºndenadoou-que
se encontra sob os efeitos de condenação,, que o proíba de exercer a
administração desta EKRELI, bem como não está impedido.

CLÁUSULA DECtMA “PRIMEIRA — DA DECLARAÇÃO: Dectara. 0 titular da
EIRELE, para os deVi'dos fins e efeitos de direito, quero mesmo nãezpariidpa de
nenhuma outra empresa, pe&soa jurídica des.,sa. madaiidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -— FORD: Fica eleito o foro da Cidade de
Macapá. estado do Amapá, pararesolver quaisquer litígios oriundos do presente
Ato Constitutivo de EIRELL
O instrumento do Ato Constitutivo-de ElR—ELL será assinado em 01 via.

_ ._. ft" ;.4 ' %%
ERIC PLINIO DA SILVA 'SANTDS

RG: 309169 —- PTCÍAP
CPF? 596125792953

CERTIFICO o REGISTRO EM 10/02/2020 13539 sua Nº 20200018850.
mamona: 200010550 DE 06/02/2020. CODIGO DE VERIFICAÇÃO“.
12000631566 . NIRE : 16600021835 .E ? rm SILVA amos EIRELI CONFERÉ COM O ORÉÉILÍ ,le

. , Rosanilda Creusa Silva de Sousa ' ,., ' 'E :: ' , '''''IMP SECRETÁRI?-GE;RAL Daf ªªjª“. «, mma 10 02 2020 : . , ,:“ .“" www,emp:esáfncil.ap.gov.br _ ' ',” ' ] L—uvg

a validade deste documanto, se impresso, ficª sujeito à comprovação da sua autenticidade nos respectivºs portais.TnFAm-nrln ann-ln vaunnr+iwnu nAannq Hà "nv-ªfinar!»-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ " ]] _ 5%

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ª
Av Prºcópio Rola, 166 - CENTRO - MACAPÁ

CNPJ: 05.995.765/0001-TT

CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Códigº de Cadaslrc

1 431 31 61 3Conlrihuinle CPF/CNPJ
E P DA SILVA SANTOS EIRELI—ME 1652631 910001410Logradouro Número ComplementoRua Rua São Paulo 255 GBairro CEPPACOVAL 68908370Cidade UFMACAPÁ AP
CERTIFICO, para os devidos fins. a pedido via internet. que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra—se quite com o Erário Municipal, até a presente data,
relativamente ae Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempo. créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:13:51 do dia 25/08/2020

Válida até 25/07/2020

Código de Controle da Certidão/Númerº 9F63274EAE9E50CB

Certidão emitida «gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Mingau, aº? ;_ªPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ - .,
ÉWÍÍ" SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ÍUÍ Av Procópio Rola, 166 - CENTRO
azar“? CNPJ: 05.995,766/0001-77

?fglíãf ' '
fr.

Comprovante de Autantieidadef — » 4 , . _
Código de Controle da CertidãofNúmero: Emitida às: Vállda até:
9F63274EAE9ESOCB 15:13:51 do dia 25!06!2020 2507/2020

Obervações:

A euienticidade e validade da presente certidão poderá ser conirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal. no endereço
http:!!www.macapa.ap.gov.br/



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E P DA SILVA SANTOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.826.3l9/0001—00

Certidão nº: 3693233/2020
Expedição: 07/02/2020, às 11:48:20
Validade: 04/08/2020 — l80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que E E DA SILVA SANTOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

16.826.319/0001-00, 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 a 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.



Página ': de fl

PODER JUDICZÁBíÚ
JUSTIÇA no TRAEALHO

RELAÇÃO nos PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAI: DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇAO

Nome: E P DA SELVA SANTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.826,319/0001-00
Expedição do Relatório: 26/06/2020, às 10:44:50

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
— BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua
inclusão), não obstam & expedição da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.
Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização,
expedir—se—á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão
Positiva com efeito de negativa,



ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SECRETARiA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS
E DE DÍVtDA ATIVA Do ESTADO

Nome/Razão Social: E F DA SILVA SANTOS EIRELI
Endereço: SAO PAULO,260Bairro: PACOVAL
Municipio: MACAPACEP: 68908-370
Complemento:
inscr. Estadual: 03.055044-0
CNPJ/CPF: 16.826319l0001-00
Situação Cadastral: ATIVO

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 à 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 pagina
www.sefaz.ap.gov.br.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

”_ Emitida a 09:13:58 do dia 16/06/2020.
* Jódigo de controle da certidão: F49E.C871 ..BDOA.41 DF.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento

Certidão de Débito emitida Via 'Internet'.



07/02/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIvos Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A
DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E F DA SILVA SANTOS EIRELI
CNPJ: 16.826.319I0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peia Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos púbiioos 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 aiineas 'a' a “d' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212. de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:/frfb.gov.br> ou <http:/lwww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751. de 2110/2014.
Emitida as 11:22:35 do dia 07/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/081'2020

Código de controle da certidão: 3712182641 97.6925
Quaiquer rasura ou emenda invaiidará este documento.

1/1
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cA IXA
CAIXA EGÚNOMi—CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 16.826319/0001—00
Razão Socia|:E P DA SILVA SANTOS EIRELI
Endereço: R SAO PAULO 260/ PACOVAL/ MACAPA / API 68908-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validada05/07/2020 a 03/08/2020

Certificação Número: 2020070503154296051319

Informação obtida em 20/07/2020 10:46:19

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:fíconsuita—crfcaixa.govbrlconsuItacrfipages/consultaEmpregador.ij ªlii



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE ARRECADA ÃO
NUCLEO DE INFORMAÇOES ECON MICO-FISCAIS

Hªi“

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

IÚMERO DE INSCRIÇÃO

13.055044-0
=IRMA ou RAZÃO SOCIAL

E F DA SILVA SANTOS EIRELI
IOME FANTASIA

WEC-KA MIX COMERCIO & DISTRIBUICAO
:NPJICPF

16.826,319í0001-00

INSC. JUNTA COMERCIAL

1660002183—5

LOGRADOURO

R SAO PAULO

NÚMERO

260

COMPLEMENTO BAIRROPACOVAL

MUNICIPIO

MACAPA

CEP

68908-370

SITUACAO SITUAÇÃO CADASTRAL SINTEGRAHABILITADO
& ,

r ATIVIDADEECONÓMICA '

IÉMS

4789-0/05

DENOMINAÇÃO

“COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
PRINCIPAL

4789-0/05

DENOMINAÇÃO

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
SECONDARIA DENOMINAÇÃO

4530-7106

461 84/02

4642-7102

4645—1/01

464 7—8/ 01

4661-3100

41' "“' 5/00

zana-TIDO

4930-202

81 'I 1-7l00

8121-4100

8129-0100

VEICULOS AUTOMOTORES

HOSPITALARES

LABORATÓRIOS

PEÇAS

COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-

COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO. HOSPITALAR E DE

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E

COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS. INTERMUNICIPAL,

SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

MATRIZ

TIPO DE ESTABELECIMENTO

REGIME DE RECOLHIMENTO

SIMPLES NACIONAL

INICIO DE ATIVIDADE

07/10I2016

RESPONSAVEL LEGAL

ERIC PLINIO DA SILVA SANTOS

CPF

696.125.792—53

VALIDADE

04/09/2020

ENTROLE202003040816588172

DATA DE EMISSÃO

04/03/2020 08:16:58

AFIXAR EM LOCAL VISIVEL



IBDGUMENTQLINTEGRADO - REQUERIMENTO] GHECKLIST ! COMPROVANTE DEENTREGA

Secretária da Micro e Pequenª Empresa .+ -
S.eurctarla da Racionalização & Simptmrmçãu " EMPRESA
Departamento de Registro anuras'anal e lnmgraçãu

- Protocolº Junta MRE Cód. Naturale Jurídica —— Protegem Empresa Fáçiã _"
200638850 | 16600021 835 230-5 AFPZBQ1321385 _
UIWEHÉWIMWIÉIW ., _ WWWWWWW

1 . REâUERlMÉNTO— " '
ILM“ SR. PRES.—QUENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO-DO AMÁPÁ.

NOME: E F DA SILVA SANTOS ElRELI requer a V.Sa. o requerlm'emo “das seguintes procedimentos listados
abaixo:

_. . .. íªaaàâà. ,, “ ª'
002 ALTE , AC DMLTERACAO DE DADOS' EMPRESARIAL)
002 1 051 1 ALTERAÇÃOICONSDLIDAÇÃO DE' CONTRATQ/ESTATUTG

REDESVIMPÓDIGÉEV ,. WW ' ; i“ 545. “ª
2'11 Alteração de endereço no mesmo mumcíplo
24? Alteraçãº de capital,—social “eloa Quadro $acié£ário693 Cansoíidaçãe * [) ...

Representante Legal da Empresa ! Agen'm Auxiíiardc Cºnzércioz..As.sina_lm-az

Nome: ERIC PLINIO DA SlLVA SANTOS | Tekafone óecantalo: (98) 91791515 | Ema

Lºcal: Macapá — AP [ Data: Qtª./OZEGZD

ih eriosantzí's'rapreserwtamesªhoàmaii;coí-n

*— —
2- PARA USO-DA JUNZTAiGDín-ERÇIAL __"..Éãeckust L '— _—

' [] Abenural—Nteraçãn-I Extinção !voutros
D Cópia autenticada dºs Dºcumentos dºs sócios & adminislradcres com mimªda «351% cães ( OFF 93.6)
[1 Comprovante de pagamento de' san-viços
1] Dºcumento de Consuíta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
D DBE « Documento Básico de Entrada
EI Oulros & especificar.

3- PARA uso DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicadas fºram (acªbªdos & mníeúcas. masnão .é galgamiaçdk? uva.—p gedídpserà dªefido,-càbjamo an'vúgal' ou
relator fazer a análise inlrfnsecado pedida; opinando pam-deferimento ou elaborandoexigãncià. de.-acordaoom-alegislàçâa vigente.

Reçebido em: Local: Carimbo e. Assmªt a:, -, WW M&M?

A validade

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 13339 SOB Nº 20200013850.
PROTOCOLO: 200018850 DE. 06/02/2020. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000631566. NIRE: 16600021835»
E F DA SILVA SANTOS EIRELI

, Rosenilda Creusa silva de Sousa
U SECRETÁRIA—GERALmmm-w ' “CAPA, 19/02/2020

m . empreaafacil . ap . gov. br

deste dºcumento, sa impresso. fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.Infºrmandº seus respectivos. médiuns de varificacãn
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MUNICIPIO DE MACAPÁ -01

AV. FAB, Nº 840 - CENTRO

05.995.76610001-77& )
NOTA DE EMPENHO OR -0rdinario 62521 6 l 2020
NOTA DE EMPENHO Nº 625216 FlCHA; 1413 DATA: 2510612020 REQUISIÇÃO N':

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:
NOME: E P DA SILVA SANTOS EIRELI 16.826,31910001-00 CÓDIGO: 2774298
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO,255-G MACAPA

BANCO: 001 AGENCIA: 1902.x CONTA: essa:;& j
' 0 Recursos nao Destinados &: Contrapartida 32 Receita de Doação ª

2 Recurso de Outras Fontes - Exercício Corrente 110 102 GERAL
( CÓDiGO CLASSiFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA "W

02 PODER EXECUTIVO
02 39 01 Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana
33.90.3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
15452001520790000 SERVIÇOS URBANOS.

)
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL “

[ 120.000,00 0,00 119.430,00 570,00VALOR A SER PAGO R$ JK' DESCRIÇÃO Do MATERIAL EIOU SERVIÇO “
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de Equipamentos de proteção individual (Macacão, Gorro, máscara. óculos
de proteção. protelar facial de segurança, luva de ségurança impermeável, luva de segurança)e correlatos (Álcool gel. álcool etílico.
termômetro digital infravemelho e sabonete liquido neutro), destinados a Secretaria de Zeladoria UrbanalPMM, para atender aos
servidores e colaboradores que estão no enfretamento a pandemia COVID 19, nos Cemitérios, limpeza e manutenção de mas. feiras e
logradouros, conforme Processo Administrativo nª 3901.009312020, Decreto nº 1.41312020 - PMM/301.38 da Lei 8566093, Decreto nª& )ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL

SOMA
BentºedezenºvE mil quatrºcentºsetrintªreªis***i'fci***itk#R***ik-lei***ki******tú*iiii*****i:

119.430,00 .

“&

EMPENHO AUTORIZADO Em 25/1361???
n ». ,.

ªkªªkª-*:“ off-uv deg L Lª” ,; Ha'—4 ,,"1-9.

ADESPESÃ'REFEÉEWÉÉWÉ “ÉãªÉPEaIDAMENTE PRDCESSAOAENOONTRAND - ORDEMPARAP AMENTO.Diretora WmmmDE;) MIM Fmancetro-ÚAF Sen Lie-Z.. “au
Dec n= EFST'ZOZG-SEMZUR-PMM ª , nº Lam./2020 . PMM,



PREFEITURA MUIHCIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

TERMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº WHEN—ZELADORIA URBANAIPMM

Processo nº 3901.0093i'2020-ZELADORIA URBANAIPMM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, POR MEIO DA

SECRETARIA ZELADORIA URBANA E A EMPRESA E. F.

DA SILVA SANTOS EIRELI, PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.

DAS PARTES:

Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ por meio da SECRETARIA MUNICIPAL

DE ZELADORIA URBANA, CNPJ nº 05.995.766i0001—77, com sede na Av. Maria Quitéria, nº 317, CEP 58.901-

—060, Macapá-AP, neste ato representado por seu Secretário, (: Sr. CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
GONÇALVES — Decreto nº 13200020, Cargo Comissionedo, RG nª 2775512-AP e CPF nº 619.888,042-72,
residente e domiciiiado na Avenida Pedro Wilson Penafort de Lima, nª 270, Bairro: São Lázaro, doravante
denominado como CONTRATANTE, e a Empresa E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI, pessoa juridica de direito

privado, com CNPJ nº 1652631910001-00, com sede na Rua São Paulo, nº 255 - (5, Bairro: Pacovai, Macapá—
AP, neste ato representada por seu sócio proprietànoladministrador, o Senhor ERIC PLÍNIO DA SILVA
SANTOS Brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 309169 SSP-AF, CPF nº 696.125.792-53, residente e
domiciliado na Rua São Paulo, nª 260, Macapá—AP, aqui denominada CONTRATADA, Acordam e ajustam firmar

o presente Contrato. conforme as condições previstas no Processo nº 39013093I2020-ZELADORIA
URBANAIPMM, referente à Dispensa de Licitação nº GUIDON-ZELADORIA URBANAIPMM, será publicada

no sitio eletrônico oneiai do Municipio. petas cláusulas a seguir expressas, definidoras das condições, direitos.

obrigações e responsabiiidades das partes.

CLÁUSULA FR_IMEIRA s no OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente instrumento e AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA
DE LICITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E
CORRELATOS PARA ENFRENTANIENTO AO CORONAVÍRUS SARS—COV—Z, VISANDO

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA DO
MUNICIPIO DE MACAPÁ, por parte da CONTRATADA ao CONTRATANTE, de acordo com as

disposições deste instrumento e Anexos.nem DESCRIÇÃO MEDIDA QUANT.
Mªcacão descartável, manga longa, com capuz em

, geral,, fecho de correr frontal, elástico no fechamento, . . UNID. 1006
dos braços e pernas, tamanho unico, cor branca, em

tit polipropileno [TNT - tenido não tecido).

Gorro descartávei (touca), confeccionado em falso
tecido, : base de fibras de pnmaIIpr-apilano, CX. 20

hipoaiàrgico, cor branca, pedurada, permitindo

02 ventilação adequada, com elástico nas amenidades,
formato melamina redondo. Em pacotes com 100
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unidades,

03

Máscara descartável NSS, com filme lanca, 4

camadas de libras sintética, clip nasal de aluminio,

tiras elásticas para pressão anatómicas, filtro
bacteriana para partículas de 0,3 miam. Embaiadas
individualmente com registro na ANVISA, NR CNMT.

UNID. 2000

Oculos de pruteçãoisegurança, em policarbonato
raia-.temas & impactos e choques lisioos de materiais

sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira,
ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos e entre

outros. Visor eum para proteção lateral. Armação

preta e presa altamente resisferrte. Apoio nasal no

próprio polimrbonato e com hastes tipo espátula com
ªngle nº EQHWÉMQMQ para melhor çonlorio do

usuário. Proteção contra raios: UVA e UVB.

Acompanhar cordão de segurança.

UNID. 300

05

Protetor facial de segurança. constituído de carneiro

de plástico ajustável e visor transparente incolor com
cerca de 195 mm e 200 mm (a”) de altura com visor

preso a coroa por meio de rebites metálloos.

UNID. 80

Luva de segurança impermeável, nylon & elastano,.
recoberta totalmente de nitrilonfoon, palma

antiderrapante. Proteção quimica e resistência a
corte, com acabamento de aderência não

escorregadio mic—ro- copo, que fornece aderência

superior e amªreladas em aplieações olam e
molhadas.

PAR 2500

Luva de segurança confeccionada em borracha
sintética, ano longo, com elástico Caixa minando

100 unidades.

CX. 40

Álcool em gel —teor alcóolioo 70% vlw, composição
básica com emoliente, forma farmacêutica gel frasco

com 5001111 com tampa. Deverá vir expresso no rótulo
lote e data de validade.

UNID. 200

Álcool etílico 70 Gl liquido inflamável — acondicionado

de registro do Ministério da Saúde, dança rio
fabricante, nome do responsável técnico, número do

inter e validade do produto.

— em frasco de 1 litro, contendo em seu rótulo. número ,
UNID, 100

' 2
“'"—.- f
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"Econometria digital infravermelho, medida de

temperatura sem cometo em celsius, número do visor
grandes e npitidoe com laser indicando ponto de

medição, Sinai sonoro indicando que a medição está
concluída. Tempo máximo para medição: 5 segundos,
meritória: mostrar no minimo a última temperatura. UNID. 15

Resolução mínima: 0,1ºC, precisão: +- 0,1%), laixa de

medição: 32,0 A 43,0 ºC, Erro máximo: 0,303.

10 Desligamento autmnàtico. Estojo para
amazonanento. Pilha substitqu de longa duração.

Aprovado pelo IMETRO.

Sabonete liquido perfumado, com FH neutro, parª uso
em saboneteira, diluição: pronto para uso. Bombona 5

." Embalagem mom reservatorio bombou: pláeiiea 5 Litros
(cinco) litros. Bombom com capacidade para 5 litros.

20

CLÁUSULA SEQ UNDA - DD FUNDAMENTQ LEGAL:

2.1, Como a do conhecimento público. em 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi

informada de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de Wuhan.

provinda de Hubei, na China. Um novo coronavirus (COVID—ig) foi identificado como o virus causador pelas
autoridades chinesas, em ? de terreiro de 2020.

2,2. Em 03 de fevereiro de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 188i2020 e Declarou Emergencia em

Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo Ccronavirus. Em 06

de fevereiro de 2020, o Governo Federal publicou a Lei nº 1307912020 que Dispõe sobre as medidas para o

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirua

responsavel pelo surto de 2019. Já em 20 de março de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº“
45412020 que Declara em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavirus (could-19).

2,3. Tambem, ainda no mes» de março de 2020, tanto o Governo do Estado do Amapá, quanto a Prefeitura
Municipal de Macapá declararam Estado de Calamidade Pública em razão do agravamento da pandemia. No Município,

e 0 DECRETO Nº 1.711i2020 QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVE

CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID—tB (NOVO CORONAVÍRUS) E SUAS REPERCUSSÓES

NAS FINANÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, lNCLUSlVE PARA OS FlNS DO ART. 65 DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000 E DA OUTRAS PROViDENCIAS.

2.4. A presente aquisição justifica-se pela situação de Emergência em Saúde Pública instalada no Municipio

Macapá, e qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento absurdo do número de
infectados e de óbitos Com isso se faz necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual, afim de

resguardar & saúde daqueles que estão na linha de frente dos cemitérios, tiscalização. limpeza de ruas,
avenidas, feiras e logradouros.

2.5. A decisão pela adoção de procedimento de dispensa de licitação se justifica pela autorização legal prevista

no artigo tiº, da Lei nº 1307912020, Decreto 1,9032020-PMM, bem como. pela possibilidade de conclusão do

processo de contratação em menor tempo comparado um processo licitatório ordinário, que demanda tramites e

prazos legais.

, , Qua:-dºXY ª two
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QLAU SULA TERCEIRA _ “DO VALOR DO CONTRATO:

3.1. O valor atribuido ao presente Contato está estimado no valor global de R$ 119.430,00 (Cento e dezenove

mil quatrocentos e trinta reais). Considerando que nos preços ajustados já se incluem todos os impostos,
taxas, encargos, transporte e outros que, direta ou indiretamente, incidem ou venham a incidir na contratação.

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento da
Secretaria Municipal de Zeladon'a Urbana, por meio da Ação: SERVIÇOS URBANOS; Fonte: 232; Despesa:
3.330,30 - Material de Consumo COVID - 19, FICHA: 1418; Plano: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA
RAPIDA A PANDEMIA DO COVlD-19 - ZELADORIA URBANA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:

5.1. A vigência do contrato será de 08 (seis) meses, nos termos do artigo 4º-H da Lei nº 13.979f2020,
contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no
sitio eletronico Oficial do Municipio.

5.2. A vigência do contrato podera ser prorrogada por periodos sucessivos, enquanto perdurar & necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde púbtica, nos temos do artigo 4º—H da Lei n'

1337912020;

5.3. A vigência do Conti—rato Emergencial não finda com o término do estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019, contorme preconiza o artigo 8“ da Lei

nª 13.979I2020.

QLAUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA

6.1. Diante do cenário pandémico em que vivemos, a secretado adotou diversas medidas para a diminuição de

contágio entre servidores e colaboradores que estão na linha de frente no combate contra a pandemia,
demonstrando com o uso de EPIs uma capacidade de diminuição na transmissão de virus, mantendo uma maior

proteção a todos que desempenham sua atividade para melhor servir aos nossos munícipes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1. A entrega deverá ser efetuada a Comissão devidamente instituída para recebimento dos itens constantes
neste Termo de Referência, no Departamento de Administração e Finanças, da Secretaria Municipal de
Zeladoria Urbana, localizada na Avenida Maria Quitéria. nº 317— CEP 68301-060, Macapa—AP - Ao lado da do

Prédio da SEMOB, em dias úteis, no horário de 08h00 as 14h00min e. excepcionalmente, desde que

previamente agendado com o Gabinete. podera ser feito nos finais de semana e/ou feriado.
7.2. O prazo para entrega do objeto será definido na proposta e será contado do recebimento da Nota de

Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento dos produtos.
7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(os) responsável (is) pelo

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior venticação de sua contonnidade com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.4. Os produtos poderão ser reieitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a

contar da notificação da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicação das penalidades. assegurada

ampla defesa e contraditório.

7.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias; contados do recebimento provisório,

apos a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo

XX.
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circunstanciado a ser emitido pela dedetização do Contrato ou Comissão designada para esse fim, quando for o

caso.

7.6. Na hipótese de a verificação e que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,

reputar—se—ã como realizada, consumando—se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
1.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos preiuizos

resultantes da incorreta execução do sensato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIQÓES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será feito por meio de ordem bancária imediatamente após a aprovação do gestor, conforme
Medida Provisória nº 961/2020.

8.2. O fornecedor devera emitir nota fiscal/fatura em nome da PREFEITURA MUNlClPAL DE MACAPÁ, CNPJ nº

05,995366i0001-77, e discriminar os percentuais a os valores dos tributos a que estiver obrigado a recolher em

razão de norma legal.

8.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto” pelo setor competente. condicionado

este ato e verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos efetivamente

entregues.
8.4. Havendo erro na apresentação da Nota FiscallFatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação tinanceira pendente,
decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência contratual, o pagamento ticara sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas salteadores. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se—á apos

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
8.5. Antes do pagamento à contratada, serão realizadas consultas para verificar a comprovação da situação de

regularidade do fornecedor perante o lNSS, FGTS, Receita Federal, Receita Estadual ou Distrital e Municipal,
bem como regularidade trabalhista.

8.6. Constatando—se a situação de irregularidade da contratada, sera providenciada sua advertência, por escrito,

para que, no prazo de 05 (cinco) dias. regularize sua situação ou, no mesmo prazo. apresente sua defesa.
8.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar

aos órgãos responsáveis quanto a inadimplência do fornecedor, bem como quanto a existencia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus

créditos.

8.8. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias a rescisão connatuai

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a ampla defesa.
8.9. Do montante devido a contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a multas eiou

indenizações impostas pela contratante.
8.10. Poderá, excepcionalmente, e mediante garantia de execução contratual por parte da contratada, ser

efetuado pagamento adiantado cantenna previsão da Medida Provisória nª 96112620,

8.11. O valor do pagamento poderá ser atualizado pelo l_ndice Nacional de Preços, quando houver situações de

atraso e desde que a contratada não tenha concorrido.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAQÓES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor, de acordo com as especificações
constantes neste Teatro de Referencia, no contrato e demais obrigações assumidas no decorrer do processo.

9.2. Prestar as infomações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo fornecedor.

9.3. Designar servidores para exercer o acompanhamento e recebimento e instalação dos produtos, e atestar os
documentos que se fizerem necessários.

É Quaid
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9.4. Efetuar os pagamentos ao tornecedor nas condições estabelecidas neste Tenue de Referência.

9.5. Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vlcios dos produtos obieto deste processo, exigindo o

cumprimento dos prazos para a sua solução.
9.6. Relacionar—se com o fornecedor por meio de pessoa por ele indicada.

9.7. Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre o direito da ampla defesa.

9.8. Efetuar as retenções tributárias, quando cablvel.

9.9. Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a vigência da ele e contrato

correspondente.

çLÁUSULA DÉCIMA . DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

10.1. O fornecedor obriga—se a fornecer os produtos obedecendo rigorosamente as condições, especilicações e

quantidades discriminadas neste Termo de Referência.
10.2. Indicar um representante para prestar esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem

durante a execução do contrato

10.3. Manter durante a contratação todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

10.4. Responder por qualquer dano causado a Administração em decorrência da execução do contrato.

10.5. Responder pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciário. decorrente da execução do presente
Termo de Referência.

10.6. O fornecedor deverà substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os produtos que apresentarem
defeitos/vícios, bem como, serviços que forem executados em desconformidade com as condições descritas

neste instrumento
10,7. Ofertar somente produtos que possuam registro sanitario na ANVISA.

10.8. Fornecer todas as internações solicitadas pela Administração.

10.9. Encaminhar solicitação devidamente fundamentada, quando desejar fazer qualquer modificação nas

condições de entrega.
10.10. Não permltlr a utilização de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos de idade, exceto, na

condição de aprendiz, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notumo,

perigoso ou insalubre.
10.11. Fonnalizar denuncia a Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por servidor que frustra

ou diliculte o cumprimento de suas obrigações.

MA PRIMEIRA — D ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA ÃO

11.1. Nos termos do art. 6? da Lei nº' 8.666, de 1993, serão designados servidores para acompanhar e fiscalizar

a entrega dos produtos,, anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano. Mm como o nome dos tuncionarios eventualmente envolvidos e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
11.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 00.000,00 (oitenta mil reais) sera contado a uma
comissão de servidores designados pela autoridade competente.
11.3. 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. &. na ocorrência desta,, não implica em co—responsabilidade da Administração ou de seus agentes e

prepostos, em conformidade com o art 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. É vedado aos servidores designados para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens que

possam implicar, direta e ou indiretamente, a moditicação do objeto e quantidades de ajuste, cuja decisão
compete exclusivamente ao gestor máximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº 8.666l1093.
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11.5. A execução do conecto serão acornpanhadas e fiscalizadas por servidores (Fiscal do contrato e
substitutos) a serem designados pelo (a) Gestor (a) da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, na condição
de representantes da CONTRATANTE.
11.6. São atribuições da Fiscalização do contrato, entre outras:

11.6.1. Receber a Nota FiscallFatora apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos

exigidos no Termo de Referência e atestar a realização dos quantitativos, especificações, marcas e demais
características proposto pela CONTR'TADA em sua proposta inicial,
11.6.2. Acompanhar a entrega dos produtos. rejeitando em parte ou no todo os que não apresentarem boa
qualidade de fabricação, ou se a validade estiver inferior a 80% expresso na embalagem de fabricação, bem
como solicitar a sua retirada. sem ônus para a Administração Pública, caso este estela fora da sua data de
vaiidade.

11.7. Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto
deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de
acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co—responsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes.
11.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato elou de seu Substituto
serão encaminhadas por escrito ao (a) Gestorlawa Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para adoção
das imediatas medidas semeadoras.

QLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

12.1. Çornele infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666. de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
12.2. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

12.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto.
12.4. Fraudar & execução do contr—rato.

12,5. Comportar-se de modo inidôneo.
12.6. Cometer fraude tiscal.
12.7. Não mantiver a proposta.
12.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.9. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuizos significativos para a
Contratante.
12.10. Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustincado sobre o valor total do contrato, até o
limite de 10% sobre o valor da contratação. apos o que ensejará a rescisão contratual, sem preiulzo da aplicação
das correspondentes penalidades oriundas da rescisão.
12.11. A partir do 5“ dia de atraso, a Administração Municipal podera recusar o objeto contratado, ocasião na
qual será cobrada a multa relativa a recusa e não mais a multa diária por acaso, ante a inacumulabilidade da
cobrança.
12.12. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-sea multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
contratação.
12.13. Entende-se configurada a recusa, alem do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 14.11
deste Termo de Referência. as hipóteses em que a licitante vencedora não apresentar situação regular conforme

exigências contidas no Edital e neste Termo de Refeência.
12.14. Em caso de inexecução parcial. a multa, no mesmo percentual do subitem 14.11 será aplicada de forma

proporcional a obrigação inadimplida.
12.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Municipio de Macapa/AP, pelo prazo de até cinco
anos, com fundamento no art. 7“ da Lei nº 10,520l2002.
121 B. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou ate que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos preiulzos
causados;

(,.
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12.17. Tambem ficam sujeitas às penalidades do art 87, iii e [V de Lei nº 8.665, de 1993, a Contrªatada que:
I.. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dotosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
il. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
iii. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

12.18. A aplicação de qualquer das penaiidades previstas reatizar—se—a em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampia defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993. e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999, sem prejuizo da legislação local, se houver.
12.19. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observado o prinoi pio da
proporcionaiidade.
12.20. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de informações
de empresas punidas, sem prejuízo de comunicação aos sistemas estaduais e federais, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - no osso

13.1. Quaisquer danos ou prejuízos causados por funcionários da CONTRATADA ao patrimônio do
CONTRATANTE acarretarão em responsabilidades da CONTRATADA e serão automaticamente descontados

do pagamento da parcela mensai dos serviços realizados, apos levantamento dos valores a serem deduzidos,
concedido o direito de ampia defesa da CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . opis msmsçoes GERAIS

14.1. Nos termos do art 55, 52“ da Lei nº 856611993, as partes elegem o foro da cidade de MaoapáfAP, para
dirimir eventuais contidos que possam surgir durante a execução do ajuste. salvo o disposto no 56“ do art. 32
desta Lei.

14.2. É dispensável o “termo de contrato“ e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos. dos quais não resoitem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
14.3. A CONTRATADA Hoara obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou

supressões ao objeto constatado ate o limite de 50% (cinquenta por cento) do vetor inicia! atualizado do contrato,

nos termos do artigo 44 da Lei nº 133790020.
14.4. O Fornecedor deverá adotar medidas de execução do contrato em até 03 (três) dias. úteis após assinatura

do mesmo, mediante expedição de Nota de Ernpenho.

Macapá-AP, 26 iunho de 2020.

, f";_ «1 , [.*/"4. ( f.;, , “, 1 "
(A&M/LAD % ªmam-i (Em %% 5a &.“esgotos ALBER LIVEIRA GONÇALVES E C et VA s

SEÉRET . “IO MUN E ZELADORIA URBANA CNPJ: 1632631 910001430
1. ZOIZGZD-PMM E.P. SANTOS DA SILVA EIRELI

CO RATANT E CONTRATADA

TEST UNHAº , A. Ericiªliniodamsmos
tªlª“: 51, Á / 4%) sommsmosm
CPF Nº: 29762. Wª fº 2—0” CNP]: tamara/uma2. , ”nisi the MM
CPFNº: QDiQº—i-iiãeº'ãô
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É
PREFEITURA DE MACAPÁ
Clécio Luis Vilhena Vieira

Prefeito de Macapá
Vice-Prefeito(a) de Macapá

Raimundo Sérgio Moreira da Lamar:
Secretário Municipal do Gabinete civil

Charles William de Souza Rui Seco
Comandante da Guarda Civil Municipal de Macapá

SECRETÁRLOS
Jorge da Silva Pires

Secretário Municipal de Governo - SEGOV
Deialma Espirito Sªnto Ferreira Teixeira

Secretária Mun. de Mobilização O Panicipaçàa Popuiar
ilzinne Lauria da Oliveira

Secretária Municipal de Comunicação Social
Carlos Michel Miranda da Fonseca

Secretário Municipal de Gestão
Jesus de Nazaré de Almeida Vidal

Secretário Municipal de Finanças — SEMFI
Paulo Sergio Abreu Mendes

Secretário Mun. de Planejamento, Orçamento e Tec. da informação
Sandra Maria Martins Cardosº Casemiro
Secretária Municipal de Educação - SEMED

Mónica Cristina da Silva Dias
Secrel-ria Municipal da Assialénuia Sºcial

Richardson Régia uia Silva
Secretário Municipal da Agricultura
Gisela Cezimbrn Tav'ans Moraes

Secretária Municipal de Saúde - SEMSA
Diitran Bella da Costa (intarlnnmenta)

Secretária Municipal de Obras e infra, Urbana — SEMOB
Carlos Alberto OliveiraGOnçalves

Secretário Municipal da Zeladoria Urbana - interino
Luiz Otávio de Figueiredo Campaav

Secretário Mun. de Habitação e Ordenamento Urbano
Wilton Ribamar da Silva Favacho

Secretária Esp. cie iium. Pública - SEIP
Marcio Roberta Pimentel de Sousa « cumulativamente

Secretária Municipal de Maio'lAmbiente - SEMAM
Lidiane Cardoso“ Fela-s

Sacrétaria Municipal do Trabalho. Desenv. Econ. e inovação.
Taísa Mara Morais Mendonça

Pmmradara Geral do Município — PRDGEM
Janusa Nogueira Rodrigues

Carregadora Geral do Municipio - CORGEM
Nair Mota Dias

Secretaria Municipal de Transparênçia & Controle
Mayhem Magalhães da Silva

[limiar-Presidenta do instituto Municipal da Politica de
Promoção da igualdade Racial — iMPROiR

Rich-rd Madurat'ra da Silva
Diretor,-Presidente na Fundação Biuparqus da Amazônia

DIRETORES DE EMPRESAS
Franco Aurério Brito de Souza
Diretor Presidente da Macapaiªrev

.inmalrn da Silva Ferreira
Diretora Presidente da EMDESUR
' Sêima da Silva Miranda

Diretora Presidente da CTMac

ins:

EXPEDiENTE

O DEOM. poderá ser encontrado na Divisão de_lm rensa
Oficial do Mumªigio. Dªndamanio de Adminis raçãoFInanOeIrada SE D—PM .

REMESSAS DE,MTÉRIAS
As matérias a serem publicadas nO Diário OHciai do
Mumçi |O, somente serão aceitas se a resentadas das
segum as medidas: & cm da largura ara colunas. 17 em
de largura para 1 coluna no caso- e balanços, tabelas &qua ros.

RECLAMAÇÓES

Deverão ser diri idas or escrito ao GAB da Secretaria
' ”pai de Éiâinistrapçào— SEMAD/PMM. até «oito) dias& pu IcaçãO.

( SEO. M. GESTÃO )
PORTARIA Nº. 043 12020 — GESTÃOÍPMM

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO. nO uso
da sua competência que lhe fai delegada pelo Art. 228 e seus
incisos da Lei Orgânica do Município de Macapá. cumulada com
O inciso Xi, de Art. 5“ do Decreto nº. 1.26412006-PMM. que
dispõe sobre O Regimento Interno do Municipio de Macapá, e;
ainda, os termos da Lei Complementar nª. 136/2020-PMM. e.

CONSIDERANDO os principios constitucionais da
legalidade. impessoalidade, moralidade. publicidade, e
eficiência, estabelecido artigo 37, caput. da ConstituiçãoFederal; "

CONSiDERANDO as normas que orientam a
transparência nas ações do Poder Público e sendo o relatório
um dos instrumentos utilizados para Ontemar e pubiicizar Os
trabalhos realiza—Idris na gestão pública.

RESOLVE:

Art. 1º. instituir COMISSÃO ESPECIAL
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO. ELABORAÇÃO E
FORMALIZAÇÃO DO RELATÓRlO FINAL DE GESTÃO da
Secretaria Municipal de Gestão.

5 1". A Comissão terá O prazo conforme o Plano de
Trabaiho estabeiçOidO nO anexo I, parte integrante desta
portaria.

& 2“. Modelo formal de Relatório a ser preenchido.
facultado alteração nos títulos dos quadros ou modíncação,
referente ao anexo ii da presente padaria.

Art. 2". A Comissão será composta pelos seguintes
Servidores. nomeados na Secretaria Municipal de Sesap/PMM:

i — CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONÉÉCA,
Secretário Municipal de Gestão;

Il - SEBASTIÃO CRISTOVAM FORTES
MAGALHÃES, Subsecretário Municipal de Gestão de
PessoaslGESTÃO;

Ill - ANNY KELLY SANTOS DE PAIVA, cumuiando
Subsecretária Municipal de Prºgramação e Logística e Chefe de
GabineieIGESTÃO;

IV - ANDREZA NAZARETH ABREU RAMOS,
Coºrdenadora de Recursos Humanos -— CRH/GESTÃO;

v ,- MARCO AURÉLIO FREITAS BATTANÇU,
Coordenador de LogisticaiGESTÃD;

Vl - RAISON GOELHQ Lp ' do
ºªPªªªmªºtºdªªeãnnsãsiàmm «nª?

. gªdº/Pl '
º Wiª— ..
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WWW, UVMSEM ,.SIMPLES. LAVAGEM GERJ“, Ni- 2“ ' Emª P _,Mieritmjm m__?pêriíiiide (31 de
WNFECÇÃQEz-CQDIFICÁÇÃOEDÉ ÇHAVESEM VEÍCULQS, junho, de 2620. revoªªã?”ââ ””'"õià'tãi'í'sirç'õas em
.ggggrgª'iszrsxsàsom; m;:aiorfsapsrtrmcsmig AEROTA ªºªªfªªfiº-

_ ªÃãªââEàiMªªãàEâ _ iºgª ªnªmªriª?) DF;—SE. CIÉNGiA, REGISTRE—3a PUBUQUE-SE.
— ' mnhàoºéâwââriéiámcostuma s narrar-snow. .

, mm;—DESERVIÇQ DEGUÍNCHÓZÉHWIEMWESARR ' r (Sakamoto oa Procuradora Gera! do MUi'itEJÍiIJiG ora
nº ªí.-IGG __ rm Ei? mg; «transitaram—59 '- _ Macapáªá cie Maioria- 2026
íiiówª'ri' var ' R$ .1 ?o ,ou :".Fàndamanto “Local:" Lei.. »

_ amavam ºusaram ' _, . ',r-Drr'temínri-r:aàmmª«
fe- whiidhfimm —,ª- 31.452. . 3655513534- “ºttªwª: rªlªdºg.. . _ _ », , . __ _ , TAESA MARA no

_MWJWÉÁGÃWWRÉMS* ' » PRocumooaA GERAL-. no _uwcipro DEAÃÉKWCÁPÁ' ": Maiª Decreto nº 09
, _Glsamá i ,. _ ., ' . ' )semnârtumwmiwwoasmut - __ ' ( SEMZUR
_ __ nistªawsri Dt: LicrrAÇÃO Nº utrzazu-ZELADORIA( PROGEM ) URBANA/PMM

.
JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDORmaritima Nº como _ mmawmm

_ PROCURADORA GERAL DO MUNâGÍPiD DE. ' RATIIª'ICOupresentejustificariva,trºfgãªâãzºàªªª'; & . » _, |3.,797!2020, Decreto nº . - _ .
EMAGAPÁ. usando das atribuições iegais que the. são Macapá—AP, 18 de junho di: 2320.A. '- conferidas pelo Deçrato nº moema—PMM, nos-termos do art.

228. inciso iªi/.e art. 232,._ambos da Lei Orgânica tão Município.
É pelo Regimento interno da Procuradoria Geral doMuoiclpio.

.- rLOSALBERTo l' . ' .» -. __
. cratàrio Mu i'oiperl de ZeiadoríuUrbam

, An. 1“ - CGNCEDER— FÉRiAS de 30 (trinta) dias ao Processo Nº3901.0093f2020-ZELADORIA URBANAIPMM.
? aerviaor Rogério Samos Vilhena manicure. nª 116364664, _
" Categoria Funcional do .Assorrsor Jurioico, lotado na FORNÉCEDOR- 5- P: DA SlLVA SANTOS EIRELI.

' Ge ido Munic! io? PROGEM çorrespondent'e CNPJ " iGBZôJIWODGl-GO
º'ººª'ªªºªª' . *ª. ª ' ' * . _ ENDEREÇO: Rua sao Paulo. nº ZSS—G, Pacovai, CEP: 68908-370.t ao periodo aquisitivo oa 201912020. a' contar- de 01 de mnha — Macapá- AP.

5 do gozo & ao se junho cazuza. cor—mao; (95) 931794515
_ Email.: criemnrosrgpresentações©hotma".com.ML ? — EstaPodaria entre ,em tarªm-.a partir de 01, de

É jonno de 2020. ráu'ogadas- .as. diapasições em .OBJETO:_AQ.UISIÇÃD EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE
| cºnvém LICITACAO, DE EQUIPAMENTOS _ DE PROTEÇÃO_ __ __ INDIVIDUAL E CORRELATOS PARA ENFRENTAMENTO

$$$—QE CIENCIQ, REGÍSTRE*SEV.PUBUQUE"SE« AO CORONA VIRUS SARS-COV—Z, VISANDO ATENDER AS, .
NECESSEDADES DA SECRETARIA DE ZELADORIA

_ _ _ URBANA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ.Gabinete daPmcoradora Gerai ao Mommzodo

Macapá. mas maiºria 2029. PR EVISÃO LEGAL:
' * A aquisição do objeto contratação reger—se—á, no qm: for ªpiioriVei.% paia Constituição Federal de WSS, Lei 1397912020 e Lei nº_ & arise/tºga e Decreto nº 1.902/2020—PMM.

Misa" MARA rato _. 'E'Nbgwçâ DA. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDORPRQQURMDGRA GERAL oo Muwiciiªto ore—Minima -
Emater-ooº (Jâãnifzmâ—Fªhfdãâ ' Cumpre destacar inicialmente que .olgjeto da

_. contratação enquadra—se na previsão contida nas leis anime. que
- _ .. ram-«' _ ' ' - - revêem & dis ensa de licita ão ora a contratação e a a'uisi ao do

& WÍARÇI “ “3.5 ' ' ' _ WWEWFHÚ gens em rnzãtopda situação cícepªiottal de PANDEMIA DSIUNÍDIAL.
Í A PRDCURÁDORA GERAL Dº MUWCÍWD DE Destaca-se ainda que há previsão de dotação orçamentária e
? MACAPÁ usando das ati'ibuiçõés .legais que lhe são disponibilidade financeira para reaiizar apresente aquisiçao.
, conferidas peioDacreto, nª-JGSSMÓGZ—PMM. nos termos do art. Reosaiitimos que o critério do escolha do. fornecedor.
3 228, inciso N-e art; 232. ambos da Leal Orgânica do Municipio. lem Pºr bªse ª estimativa de preços obtido junto ao “PêINEL DE

, i pelo Rogimantutnternoda Procuradoriª Goratdo Município, COM FRASdo Governo Federal, conforme disposrono artigo 4-5, da
Lei nº 13.979f20_20,.bem como. na consulta direta & fuma-65601555 do_ ramo pertinente da contratação.

, Ft "ES“ VOL V E: 0 preço ofertado pelo fornecedor acima idontilicado
_ - -- » ' : se aprçsonta como o menor o mais vantajoso'à *Admijisuaçâo,| _ conforme os parâmetros de preços obtidos na consulta, hmm, a
_ Art. Ato _ cºgita-3551. FÉRIAS de 30 (trinta) dias ao : condição de entrega somostra mais vantajosa para Mªndú as
iservidor GILMAR FERREIRA- AMANMAS. :mátríouia _ "ªfªºªifªcfzªs da Administração. especialmente. no .Çªn'ªiiº dª; , . _ . ' 't É ca ami & : existente. Verifica-se ainda tic em resaªàfm= º . erariordaCom orador. io ado na _ _ _. - » «- ªi _ íª , (1.139 ª
% ªrollfgãogalªfagtªoaâãicipio « PROGEÍd correspondenter ' ãmpmãa congelada possui ªthId-ª-ªÉ—ecº—"ºmmª compadrio] 'º" º um__ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ , _ , ".ª cºntrªtª O, _ ____. .. ,.__;— , '_ ---_.
ao ericmaquiaitlvode2049120251.«count-ardem dejunhe- Ad ' " _ mºçº _ º.!» "Rºdª “fragªs—É???? j'ªi: ª.. :P . . . . .» mintsrraçào & apresenta 5 ação do reg "1ch ui _ _ _lr 'f Cªlmº—ª'? ªº dª turmª dª ªººº- Pªrª & Pºrfiraiar com a Admí ' s '[rªggªiºúbf _, O

'—



Macapá., Mamona

Assim, justifica-se a presente escolha por cqpsiderar
que o fornecedor com menor preço encontra-se devidamente apto a
contratar cºm a Administração Municipal, nos termos previstas nas
normas de l'undamenao da contratação, Assim. considerando os

, documentos Juntando; aos amos, este smorinl apresenta ajustificaliva
para rmilicaçau : demaís considerações que por ventura se fizerem
nuncssànus por parte do (Bamor Municipal de Zeladoria Urbana.

Macapá-AP. [8 de junho de 2020.f-í ,& m & c QLÚQL
a Dias G les da Silva

Diretora Dep. Adm. Financeiro-DAF
Decreto nº 676/2020—PMM

EXTRATO DO CONTRATO Nº “WINE—ZELADORIA
URBANAIPMM

(Procm nº 390l1)09312020—ZELM)0RM URBAN NPMM)M
leo plea-mc kumnm :: PREFEHUEA MUNICIPAL DE
MACAPÁ pur meio da SECRET-ARIA MUNICIPAL DE
ZELADORIA URBANA, CNPJ nª 05. 5195.76610001 -77, com Mªm
Av. Maria Quilêriu. nª 317. CEP 68301—060, Macapá-AP. neste alo
repmscnluda por seu Secretário. (: Sr. CARLOS ALBERTO
OLWEIRA .» GONÇALVES — Decreto nº 1320/2020; Cargo
Con'lissionado, RG n' 2775512—AP eu CPF n" 619.888.M2—72.
msidºme e domiciliado na Avenida Pedro Wilson Mun 'de Lima.
nª 170. Bgirm: Sãº Hmm. doravªnte dmm'mda cºmp
CONTRATANTE. e n Emmesa E. [. DA SILVA, SANTOS
EIRELI, pessoa jurídica de direito "privado, com CNPJ _nº
16131631 91090100. com sede na Rua São Paulo. nª 255 — (3. Bairro:
Pacovpl. Macapá-AP, mata em mpmsenlada por seu sócio
proprietáúuladmimsuudor. o &nhor, ERIC vamo DA SILVA
SANTOS Brasileiro, solteiro, empmsãn'ó. RG n' 309169 ªSSP-AP,
CPF nº 696.125,792-53, midmlc e domiciliado na Rua São Paulmhº
160. MacapàvAP. aqui 65110th CONTRATADA, Acordam, :
ajustam fuma; o presente Contrato. ocm-bmw na condição:; previstas
no PNCEISG nº 3901.009312020-ZELADOR1A URBANNP-MM,
referente à Dispensa de Licitaçãº nº mumu-zumom
URBANNPW. será publicada no sítio eletrônico oficial do
Municipio. pelas clàumlas :: seguir expressas, defmidoms dns
condiçúwr direitos, obrigações e respomnbilidndes das patas.DO A“ . O“ ' L:
A contrataçãº dos sºndas ºbjetº deal)“: Tsuru: regehse—j, na que fºr
aplicável, pela Constituição Federal de 1988, Lei 1337912020 : bein“
8.666U993 chamem nª 1.902/2020-PMM '

DQ OBJETO:
“. Constitui objeto da pimenta ínslrumcnlu u AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL, POR .DÍSPE'NSA DE LICITAÇÃO, DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL I:
COMEMTOS PARA ENFRENTAMENTD A0
CGRQNAVIRUS SARS—CDV—Z. VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ZELADORIA
URBANA Do MUNICÍPIO DE MACAPÁ. *OV () CO» 0: '
3.1. O valor. aln'buído ao presenle Conumo eslá estimado no valor
global de R$ “9.430,00 (Cento e dezenove mil qualmecnla: :
vlrintannla]. Considemndo que nos preços ajusmdns já se incluem
todºs os imposlns, mas. encargos, transporte e nulms qua. direta ou
Mummy, incidam ou vmham & incidir nª malhªçªº' _ o R - AME Ann:
4.1. Os memos necessários à cobertura da despesa estâo deviduucnw
comignªdosmo orçamento da Secretm'ª Municipal de Zeladoria
Urbana, por “meio'da Ação: SERVIÇOS URBANOS; Fonte: 232;
Despesa: 13.90.30 - Material de. Cºnsumo 'COVID - 19. FICHA:
1413: Plana: ENFRENTAMENTQ E' REEFOSM RAPIDA A
PANDEMIA DO COVID-IQ— ZELADORIA URBANA.

A Víéªºªiª dº Cºmm será de 06 (ãeisimeses. contados da data de
sua ªêªíªªºWLPºdªªªb ser prºrrogada age :: limite previsto-na Lei'n“l3.979. ' " ' -

Mangá-AP, 26 de junhº de 1020.

9
os ALBERT, OLIVEIRA“ GOÉÇALVES

na amam URBANA

DIÁRIO Do MUNICÍPIO

%% Wªv os
CNPJ: 16-.825.3mmu—uo

3.9. SANTOS DA SILVA EIRELI
CONTRATADA

um WASANTDSHRB

“Hummm/coupon ,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

“<“

ORDEM DE ENTREGA

Fornecedor: E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI CNPJ nº: 16.826.319/0001—00
Endereço: RUA SÃO PAULO, N“ 255 — G, BAIRRO: PACOVA

NOTA DE EMPENHO N“ 625216/2020.

Solicitamos & empresa E. P. SILVA SANTPS EIRELI, a entrega de materiais de consumo
tipo EPIs e Correlatos no prazo de 10 (dez) dias, para Secretaria Municipal de Zeladoria
Urbana, localizada na Avenida Maria Quitéria, nº 317, Trem, conforme quantitativo e
especiflcações no Termo de referência. Segue abaixo relação de materiais:

LITEM— ; . '

. Dl

hi-poalêrgico, co'r' 'bna'hça'i
ventilação adequada; com-02 ., — - ; _ .
ªgormajcio ana3;_ôm|_co;r

”Unidades.-g ,
&á—scafrades—Caftávelá_: > ..

» ,adeªfib'r'asªsíntêticà;Clip:—nese
, para presfSã'oa'nat—ômka'â

03

04

naªçomprímentqÍpeneme or,
Proteçãq ee'r'ntrªráips VAfe“
desagurançag. . *.
Protetor faei'ai deº-fseªgúgan

_— de plásjgíço »ajusjga'iiel' e visºr
05 cerca' ,âe:;1'95mrh 62,09“-

_ —« _ nte n _
06 “_-aMidªni?Qante....2£dteçãéªqlq is

Av. Maria Quiteria, 317— Trem- 68

Fone: (96) 98802—118?

E-mail: semurpmm©gmaíi.com

Macapá-AP
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DOCUMENTO AUXILIAR |)». V 'NOTA FISCAL ELETRÓNICA ' »
RUA SAO PAULO. 25543 — PACOVAL - l') ENTRADA mmm—! na arma,)
CEFâBDOB—I'm — MACAPÁ - AP ' , 1620 0716 8263 [900 0100 5500 1090 0015 l.?! 7 0794) 6505© 1'Ek(96)99l79-I5I5 “SAÍDA __ , ] N

Mªis aicmmmsmmesg., homilsmn Nº 000001513 f1_1 ” CW“ ªmªvª“ 333313337? ªª “' SÉRIE 001 nu um sim dn S'eiil? AumrizndmuNATUREZA DE OPERACAO mºravam ms AUTORIZAÇÃO DP. Uso
VENDA USUARIO FINAL " 316206001876126 10/07/2020“ 08:56:26msmo MTAM'AL INSCRIÇÃO ESTADUAL. DO Sum-r. mn cum fm030550440 16.826,31 91000 ! -OÚnmmuámo ; “,“me

' uma IMO saem. cm [ mr DATA m EMIHSÃÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 05.995.766.f0001—77 10/07/2020Humm mmnmms'rmo cur mm sm um ; ENTRADA
AVENIDA FAB, 840 PRACA DO BARAO CENTRAL 68960-453 IURD/2020MWM wenn ! mx w mscwcm usªr.—«num. HORA “A SAIDA[_MACAPA AP 08:51:30CÃLCUID no IMPOSTO

F &.ng nx càmpm no tem vAmR no mus BME um: mas SUBT uma no :cMs sum-r, vAmn ”mx. nas Tumums “um TOTM, ms thums 7' .. 0,00 omo 0,00 0,00 24.06 | __90 : l9.430,00
“um no ras-ra wunn Do momo 633me DUI'RAS uma ACESS VALOR Em IPI WMM'WÇM, Damm ' ' "0,00" 0,00 0,00 0,00 0,00 A”: ,, , ' 'mmmgzmnwótmm mnsvomms
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Certifico que os serviços constante da

foram completamente executados.
presente Nota Fiscal nº 1513,

Conforme Portaria nº 015/2020 — GAB/ZELADORIA URBANA/PMM

Em: 10/07/2020.

[.a—_E_%
Wªlíªªg 'ªl Cªdª,/ªªIVEIRA

Fiscal do Contrato nº 007/2020

Porta ria nº 015/2020 — GAB/ZELADORIA URBANA/PMM

ALBERT OLIVEIRA GONÇALVES
Secretário ' ' el de Zeladoría Urbana-PMM

2.590/2020—PMM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

mgª?“ ªiªt- , *' ":1 'Um IML "'
CS» »'

«.=.U A

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO

A Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, através do fiscal do Contrato a Sra. SUMARA
BIANE DE OLIVEIRA, Portaria nº OlS/ZDZG-GAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE
ZELADORIA URBANA—PMM. declara que recebeu os materiais de consumo tipo Correlatos

& Equipamento de proteção individual, conforme especificação & quantitativo abaixo:

ITEM DescmçÃo MEDIDA

'61

* Macacão descartável manga Iong ' *com" capuz, ,em
geral,-- fechº de cºrrer frºnt-al
_ braçesepernas taman * ,
poleproplleno (TNT ntecído hãó tecido).

Elupwwr.,

loagé

02

Gorro descartável (touca) , )confeçcionadoem falso
tecido, & base de fibras de pnmoIipropíIeno,
hipaalérgIco, cor branca, perfurada, permitindo
ventilação adequada, cºm eiástico nas extremidades,

03

=CX;

de f“ bras sintética-, clip masa , e» .
para pressão anaIõmlc-as, filtro bacteriano para“, *

com registro na ANVISA, NR CA/MT

UN IDS.

04

, Ócui'os de proteção/segurança, "em pºlicarbonato
resistentes a, Impactqs & choquw

hà
físicos. de materiais

' Vlsor curvo para protêçã afteral Armaçãó *breta, é
presa aitamente resist-ente Apoia nas-al noipróprIa
policarbonato e com h'astesitipp' éspáítuI-affçómajuste,»
no LQmprimento para methor confartú duusulárion.
Proteção contra raios: UVAE UVB. Acompanhar córdão
de segurança

umª.“

05 '* " (8?) dg—zaltúrªa, e

preso a coroa por meio de re tésmetálicos

06

LUVa de segurança ímpiº,,
recoberta Ítºtalmente de , ' _ ,
antiderrapante. Proteçao—qufmica e resustenma & corte,
com acabamento de aderência não escorregadia micro- '
copo, que fºrnece adErência soperior e controladas em
,apIicações oleosas & molhadas

.RAR "215160

07

Luva de segurançà confeccmnada em borracha
' sintética, cano longo, com elás *
109 unidades

08

Álcºol em gel— —teór alcóoitco 7016. v composição
básica com emoliente, forma farmacêutica gel frasco
com 500m1 com tampa. Deverávír expresso no rótulo

UNID. 200-

“lotze «,a-.data- de validade-. »
k_- _ ,

UA SIWA SANTOS EIRELI

“I“: 16326319/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

Álcool etílico 7.0 GI i'íquid'o “infl'amâveí — acondicionadº
em frasco de 1 litro, eontendo em seu rótulo, número

de registro do Ministério da Saude, dados dpi,, __ .
Sas

concIuIda. “Tempo máximo para medição: 5 Segundos,
memória: mostrar no mínimo a uítima tampe ' tª " UNID.

10

DeSIIgamento autºmático isº] *
armazenamento Pilha subsÍtIt '

Zn
Bombana cºmpara

Macapá—AP. 10 de Julho de 2020.

wMªWÉM uza (mªngal “3016?
Fiscal do Contrato nº00712020

Portaria nº 15/2020-GAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA-
PMM

%wvçbª % Jg Sbt—:»-ELANE DIA GOMES DA SILVA
DIRETORA DEP. ADM. FINANCEIRO—DAF

Decreto nº 676/l2020—PMM

E. F. DA SILVA SANTOS mm.!

CNP] 16.826319/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

P O R T A R I A Nº 15/2020 —- GAB! SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA-PM

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA, usando de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo item XI,, do Art. Sº do Decreto nº 166, de 28 de fevereiro de
2005 e pelo Decreto nº 131/20] 3.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 94, inciso XII, da Lei Complementar nº
136/2020-FMM, que dispõe sobre a Organização da Prefeitura Municipal de Macapá e de seus Orgãos daAdministração Direta e indireta.

CONSIDERANDO o Art. 67, da Lei nº 8.666/93 — a Execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-10 e subsidia—io de infomações a essa atribuição.

RESOLVE:

Art. iº - DESIGNAR a servidora SUMARA BIANE SOUZA DE OLIVEIRA,
matricula: [ 1036955-1, ASSISTENTE, lotado nesta Secretaria Municipal de Zeladoria UrbanafPMM, para
gerenciar as ações de controle e fiscalização do objeto do Contrato nº 007/2020/ZELADDRIA, processo
licitatório nº 3901.0093/2020— GABI SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA-
PMM, referente a dispensa de licitação nº 01/2020— ZELADORIA URBANAIPMM.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 26 de junho de 2020.

DÉ—SE CIÉNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Manutenção Urbanística, 26 dejunho 2020.

ALBERT OLIVEIRA GONÇAEVES
Secretário Munim de Ze adoria Urbana- Cumulativamente

ªlt 810/2020-PMM

Av. Maria Quitéria, 317, Bairro Trem. Cep.: 68.901—060 —— Macapá—AP
Fone: (96) 988024 187

Email: semurpmm©gmai1com
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PREFEITURA DE MACAPÁ.
Clécio Luis Vilhena Vieira

Prefeito de Macapa
Vaca—Prefeiiola) um Macapá

Raimundo Sérgio Moreira da Lamas
Sacroinno Municipal do*GnameIe f:,wii

charles Wllllam de Souza Rui Saco
Cemanaarne da Guarda CMI Municrpai de Macapá

SECRETÁRIOS
Jºrge da Silva Pires

Secrelano Munucrpai rm Governo - SEGOV
Delalmu Esplrlin Santo Ferrslra Teixeira

Saç'elàrro Mun de Mociilzaçào r: Paninipaçâo Popular
Ilzlanu Launâ de Oilvnlre

SEEÍBÍBTIÉ Municip—ai de Comunicação Sacral
Carlº! Michal Mundo da Fonuca

Secretário Municipal de Gestãº
Jesus da Nazaré» da Almnian Vidal

Secretaria Municipal de Finanças » SEMFI
Paulo Sergio Abreu Mend"

I SurroIáno Mun. de Planeiamanm Orçamento e Tec da Informação
Sandra Maria Mnnins Cammo Cls-miro
Secrmarm Municipal os Educaçãº » SEMED

Monica Cristinª da Silvª Dias
Secrelália Mun-limpei de Assisiàncua Socml

Richardson Régio da Sllvl
Secrmerio Mummpal da Agriculiura
Gisela Caximbra Tavares Maraca

Sacre-Idris Municipal da Saúde - SEMSA
Dllrrnn Ballo dn Cost: (Interlnnmnnle)

Secrciàno Municipni da Obra: e InIIa Urbana - SEMOB
Carlos Álbum Oliveira Gunçalvu

SECf'Eíªl'lCr Municipai dc Zeladoria Urbana - mlerino
Luiz Otavio de Figueiredo Campos

Escuna—'In Mun de Habitação e Ordennmemu Urbano
Wilton Ribamar da Sllva Funcho

Secreiano Esp de [rum Publica - SEIP
Marcio Roberto Pimuniul da Souza - cumulativament-

Sacrerarrc MUf'llClpªÍ de Meio Ambiente » SEMAM
Lidiane Cardosº Palau

Secrelaua Mumcapa; (m *rabaih'o, Desenv. Econ. e Inovação.
Talsa Mara Morais Mendonçl

Pracuradcra SeraI no Município - PROGEM
Janus: Nogueira Rodrigues

Carregednra Geral da Inunacipio - CGRGEM
Naif Mou Dias

Seeireiaría Mum-:Ipai na Transparênçia & Cmniruie
Maykcm Magalhau dl Silva

Diretur Prasiqnme ric: Insliiuio Municapai de Politica de
promoção da iguatcade Racial — INIPFIOFR

Richard Madureira da Silva
Iiireicr-Presldanle na Fundaçao Sioparqua da Amazônia

DIRETORES DE EMPRESAS
Frªnca Aurérlo Brito de Souza
Diretur Presidenle da MacapaPrev

Jnmllrs da Silva Ferrlirn
ÚlfS'IDfB Presrdenla da EMDESUR

Smma da Silva Miranda
Diretora Presidente da CTMsc

EXPEDIENTE

O D O M, poderá ser encontració nabivlsáo de. imprensa
Oficml do MLJHÍCÍDlÚ» Dªanamenm de AdministraçãoFinanceira da SEMAD-PM

REMESSAS DE MATÉRIAS

As malignas a serem publicadas no Diário OfiClªI do
Munic! Io, somenie serão aceitas se & resemadas das
aaguxn es medidas.. & cm de largura em cºlunas, 17 cm
de largura para 1 coluna na casa e balanços. tabelas equadros. '

RECLAMAÇÓES

Deverão ser dirigidas por escrito ao GAB da Secretaria
Municipal de dmínlâlração— SEMADIPMM. até aioito) diasapos & pu Iicaçao.

DECRETOS

D E C R E T 0 Nº ªmªm—PMM

O PREFEITO DO MUNIClPlO DE MACAPÁ,
no uso da suas atribuições legais que lhe não conferidas
pela Lei Orgânica do Municipio de Mmpl.

DECRETA:

Artª 1ª REVDGAR eu um: do Decreto Nº
3.60112019—PMM. datado de 06 de novembro do 2019. que
aplicou no urvirlor ALDECI' DA SILVA DIAS, do nada» de
servidores Malva. da Primeira: Municipal de Macapá,
canguru funcionnl da Phai-nor. mnh-lcula n' 88000224. &
penalidade de DEMISSÃO, umbelecirla no Inciso ill dó art.
132, por infringência ao art. 137. inciso XII 9: Lei
Complementar Nº, 014l2'900-PMM. em razão do ACÚMULO
ILEGAL DE CARGOS PUBLICOS. daciarando vacinai- do
cargo público. contou-na dispõe o Inciso ll do um. 33 dª
supracitadn laqisinçlo

Art. 2“ Ente Diante entra em vigor na data
de sua publicação. a contar do dia DE de novembro de2019.

REGISTRE—SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA—BE.

Palácio LAURINDO DOS SANTOS BANHA.Bn1 Macapá-AP,
17 de FEVEREIRO di 2020.

N .a. .,

CLÉCIO UiS VILHENA VIEIRA
PREFEITO O MUNICÍPIO DE MACA Á

nacneromwzom-mu
o PREFEITO no uumcípro DE MACAPÁ. no

uso do aun: ntrlbuiçõn lignin que lhe são corriam“ pelo
Art. 222. hélio II, da Lei Urubici do Municipio de Macapá,e:

Contidcrlndo (: que &.th : Lei
Complementar n' "wªza-PMM, qua dllpbe nobre a
Organização da Prefeiturª Municlpnl dc Mae-pd : do ms
Órgãºs e Enlidlda dn Admhliirlcio Dimm . Mitch;

Consldumndo (: disputa no Anno I. do An
1". do Decreto nº. mama:—mu, que dlink lobm :
&me Adminhtndva & Hierarquia de Scenario
Municipalde SªúdlfPMM;

Conildermda nítida. o; mmm do Ofício nº.
126732020-GABISEH8AIPMM.

DECRETA:

Ar!. 1“ Namur ÃNGELA MELISSA
CARVALHO DE NOVAES-'“" um". Inbrlnmnlm o

'.ÚNFÉT'“ , ,“ _/ ,, A) a? gal-º

Ai.— ,- .).



—-AP. 2-5 de Junho de 2020.

ousam CEªIMB TAVA ES MORAES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE — SEMSA/PMM

DECRETO N' unam » PMM
CONTRATANTE

W « â€- W »; ,m-G ' KIEL - _EIREDO DI MICELI
ARTE CONSTRUCOES E. ENGENHARIA LTDA

CNPJ sob o n' 04.56231310001-68
CONTRATADA

EXTEA 1 0 ªº 3' TEEMQ ªDIIIVQ ªº SÇQETESA ] Q &“
013/20 lª'ªngªª

Pelo presente TERMO ADITIVO. os portes identificadas no
pórtico do contrato original, decisum, “citam «& ajustam &
alteração de cláusulas do contrato leiloa. mantendo-se os tie-ais
aqui não reforidnstcom fundamento legal no Art. 65 Inciso I. oline:
“b" da Lei 11“ 8566/93. Parecer Jurídico Setorial n' 185/2020-
ASSEJURISEMSAIPMM, homologado pela PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO — PROGEM/PMM no dia 22 de Junho
de 2020, conforme Processo n' 019640020 »SEMSA/PMM.

ªmigª - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo : ªtenção das
cláusulas TERÇEIRA : QUARTA (DO VALOR :“ DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTJLRIA) rapectívnmente do contrato original.
mantendo-Be as demais aqui não referidas, conforme disposiçõesabaixo:

CLÁ 'SULA SE A . DO VALOR
Fica nditivado o valor de R$ 105.788,27 [Cento e cinco mil
setecentos e oitenta e oito mais e vinte e sete centavos), perfazendo
um percentual de 11,6393894 %. considerando o mim' do 2' Termo
Aditivo de serviçºs de R$ 92.216,34 (Noventa e dois mil duzentos |:
dezesseis reais e trinta e quao-o centavos), perhzendo um
percentual de [0,1461333 % ao valor original do contrato, que
somam um total de 21,7855227 % do valor contr-Musi originil.
O valor contratos! passará a vigorar com Valor Global de R$
1.106.886,22 (Um milhão conto : seis mil oitocentos e oitenta e seis
reais e Vinic e dois centavos).

CL“ 5 Jl. . - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa resultante deste Termo Aditivo correrá ! conta tiu
orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde — SEMSA/PMM,
ficando o mesmo condicionado a liberação do referido recurso
oriundo docuntrnto. conforme abniio:

AÇÃO: lntrooot'rutur: do SetorSoúdc; FICHA: 664; ELEMENTO
DE DESPESA: 44.90.51; PROGRAMA DE TRABALHO:
10.301 owna—nono; FONTE: DI; VALOR: R$ “5.788,27
NOTA DE EMPENHO Nº 6250020020.

_ aoapá —AP, 25 de Junho tie-2020.

GISELA CE mn TAVA MORAES
SECRETÁRIA MUNICIPAL nr: SAÚDE _ SEMSA/PMM

DECRETO N“ 1021/2020 - PMM
CONTRATANTE

jimi j?.- M E); M“ABRIEL IGUEIREDO m MICELI
ARTE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ sob o nº 04.562.213/I)001-68
CONTRATADA

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SSIÃOZO-SEMSNPMM
Processo nº 02297/2020-5EMSA/PMM

Bispa-isa de Licitação nª O.!O-SEMSA/PMM

o mumcím o: MACAPÁ, por intermédio da SECRETARIA
mummnt DE Mãos- SEMSA/PMM (omite GERENCIADOR,
representado pois sua Secretária Municipai, a Sra. GISELA CEUMBM

TAVARES MORAES; SECRETARIA MUNICIPAL DE Ali—WLM
«Wo MMM), representada psto seu Secretário, e Sr.
RICHARDS“ REBIO DA SILVA : SECRETARIA MUMCIPAI. DE
reunem unam gamão mortem, representadª por seu
Secretário, o Sr. CANIN ABERTO OLIVEIRA BOURNE,
Ruan/EM mumu o preço do fornecedor: QUALY' SERVICE
lTDA. CNPJ n! HQSZJGUWM-IB. com sede no Av. Poor: Julio
Maru hmm, n' 2683, km D, Apto 101, hino Sint. Riu, CEP r-f'
caserna. contato (se) mrs-am, qmmnºmnil.mm, ;í.__
representada por seu represnntant: procurador, o Sr. HEBER ft”?
JULIA!) DO CARMO GAMA, conforme disposições abalxo: ;“ ª .

FUNDAMENTO EGM. ;É Q
Artigo 49, da Del nº 3.979/2020, Lei nº 8.666/1993, Decreto nºígr:
1892/2013 e Decreto nº 1.902f2020-PMM, em face da Dispensa d “““
Licitação nº (nO/SEMSA/PMM.

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO oo'
SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLOGICO, PA

nrronço ms AÇOES DE SAÚDE PÚBLICA os ENFRENTAMENTO AO
AVANÇO no novo conomvfnus [cos/1019) NO MUNICÍPIO DEMAwA.

VALOR

Valor menso! R$ 535.589,82 [quinhentos e trinta e cinco mil reais
quinhentos e oitenta e nove reais e oltenta e dois centavos), vaio:
Mai de R$ 3.235.313,82 (três milhões duzentos e treze mil
qulnheotos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos].

vzoEncu

A ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contarda data da publicação.

Mat: à-AP, 26 de junho de 2020..
SECREI'ARIAMU GMLM ' “, SAIPMM

MCI-|A) ""ir! .
&.&

( SEMZUR ]
SECRETARIA MUN ICIPÁ'LPÚÉ ZÉLAÚÚÉIA URBANA

P O R 'I' A R I A Nº 1512020— GWSECRETARIA
M UNICIPALDEZELADDRIA URBANA-FMM

Í A sacaram «rumam ou amam». URBANA,
usando de mas—onibuições legais que 'ihe no conformes pelo ítem XI,

, do Art. 3“ do Decreto nº Itªú. de 28 do Ibi/miro de 2005 e peloDecretonº ISI/ZDB.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 94, inciso XI], da Lei
' Complementar n'ª iBGfZÚZO—PMM que dispõe sobro a ºrganização do
ª Prefeitura Municipal do Macapá e de seus-(') rgãos da AdministraçãoDireta e Indireta.

CONSIDERANDO o Art. 67, da Lei nº— 8,6661533, — & Emçªo dº
contrato deverá ser acompanhado e fiscalizada por um Want:
da Administração espacialmto designado, permitida a contrªtação
de romeiros para assisti—lo : subsidia—Io de informes a essaatribuição,

— RESOLVE:

Art. lº - DESIGNAR a servidora SUMARA BIANE SOUZA DE

OLIVEIRA, matrícula: 110369554, ASSISTENTE, lºtªdº nesta
Secretaria Municipal do &Sadorin UªrbanafPW. para gerariam as
ações do cont-wie e Iisnatiuçlo do objeto do “Contrato nº
omaozofznunonu, promo hotmail—39.93“; ozo-

TA IA ', “Brªbo "giª“ “NA-GABISECRE E uma nmPMM. refere-nto a dis Mªrina-ioURBÁNAIPMM. * '

is.:
! ui!... I!



,. .. ..- -- ...-...-.. ... . _”. .-,
Art. 2º - Esm Portaria entrará em vigor a contar do dia 26 de junho de nazirngg—PHH, “um dº. “DECRETO n'ª M... .,

2020 33313039 ª' FM!:- dltado' da na de, aum dã É «.DME crâncm, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. EGabmctc do Secretário Municipal de Manutenção Urbanística. 26 de
junho 2020.

Q ,( Lu AJ:—[Q
C 8 ALBERTO VEÍRA GONÇALVES

ecretário Mu ' ' a] de Ze! oria Urbana— Cumulalívamente

Dec ““L“" . lD/ZDZO—FMM

SEMOB( ,)
P O RTA RI A Nº 106/2020 - SEMOB

o, simulam MUNICIPAL DE nam E
INFRAESTRUTURA URBANA, mudo F,,sle mªis
atribulçªu Inu-ls que 'lhnvnia conferiª-ç” paio
art.:—22, Inciso :: da Lu.! Orgânlngdo Muúieíplo de
Macapá e o mamute na Lol Complqmuntnr nª
GEMINI—FMM, através do BEGRETO nª
131912020 '- .PMM, datado da 02 “dq-: [atilde
zana. E “acham: o que conta nulªs RUÇÃO
NORMATIVA. N“ 001/1019 — COGEHIPMM.

RESOLVE:

Art. lº - NOMEAR: _VAMIÃLTON MARTINS
RODRIGUES Mutrlcuia nª 201050514; pertencem!
ao Quadro de Pmimanto eernmgçnlq—dn mmor-
do Depu—rtnmantn do Engqhhaplaf'íflàrlhrçâdigo
cc—oz, que [nham & magra hªm! Wit—d;
Secretªria "unid"! de Ohm: I lnfrfnpàtrutura
Urbana - SEHDBIFMM' comº Flscglda Promar
nª MDLDBDQIZOIB —— sauna/pun,—Goátmto nº
02912910 e Pregão lºu-much; nº” 00111019 —-
CPL/CCL/SEGOVIPHM, que tem como óbjetu- o
fornecimento da 2.325,19 metrºs. cúbicºs de—
padra band—, tipo Mahle cqm "finitª! [Miami
vis-ndo mudar as nm!dàdú;âà Saci-atari:
Municipal de. ºbras & IM:-Imitª &! [Una,yum'
nome da Empresa R. L. msm—Emo" ªnexação,EIRELI. '

Art. 2º - em lªn, ,Hl,.mmum_v[óor.»a
contar do tih, 25 do, juuhàrdqâuíúg Rabbi-“da': as
disposições em contrirlo.

nae-sz mªnca, “exame—93% Puauque-sa.

Gªblnete 'do "Santuário da obra: &
Infraeatrutura Urbana, 25 de junho ele-2010.“

' , ºil-FWiPªÍÍÍ-IÉL ªªª-IA :
“Castim HUNIQPAÉDE'GBMS :
INFMESYRUWRA “Rune — mun»;

Discrete nªi-381912920“ —- PNH

Puhllcadº um manita, Municipal, de
Obras “e tnh-amu:- Urbána; aoã 15 Salsa do
mªs de junho de 2020.

P O R TA 11 l A Nº 107/2010 “SEMOB

:: szcmânm ,nunrczm DE onus E“|?”qu URBANA, mudo de mas
atribuiçõm legal: que lhe são conferidas 431630
max:, In:!» II da Le! ursinha do Municípiº do
Macapá e :! dimento I'll Lei Complementar nª

,.

manª “nn—mma; mm] ; .mrºmººi _
non—mu uªºomnãidfá— mªxima;

RESOLVE:
mama =

,..

*: :.::Art. )1ª - nenem: comsslo msg;
armamento: fumam-nao de 233540 mamy:-camm aeM-ze B'Múmpo mama m: É 7
Include, nªl—to do, contr-tui. nª 'mnu Lá
Prncmo nª 3401.0309 ,- emas/mn “. manh

MRE/Ã %Pmnçl-l . nª Dªbul“?
CPLIÓÇLIQÉGQVIPHE)",,_'.QQM*-gg=:5mpmn n. Ef ;:
NWMEMO H af.— mm, Manhãs“.iwªn—á! mmªteus dn' , . , , Wúunúlelpde our- e mmm-numas: emma/mu.
“Mil-Tºª Nºnºªi, 3993359933 ." "WNW!!! “"
guapa-4, pgrtahçhãiààózqulªp lavigóvlmonto
em Cºmissãº “9!me jbtªbálrtàíuinâb &:
Enannhn'fhivràtlà, Gªia ”CCDI. ff-
GABRIEL FMNÇW, DE ºgum .wm
Matrícull nª 1104031454, Pingªr-iªe lb'QtiMl-o
da Provimento em “bilião di rula-radar de

.,,

Exncuçlu Direta, cantam —- 03.

RIVº A.,—Fªma _.noáí sm s. «am;-Mu. nº.
somado—al “FERRUGEM Io" Qúqªrçzgdeprovímunto
em amigaº! «,uma: da, mas:-Jumento de
Drmauàm; *Código “Cc-02.

Art. “2ª - Esta Pºrtaria lhmmívlãõr :
contudo—dh 2,514431th de 2020, mumu“ »dlsmiçõuem dam-ária.

ISE-SE, nenem, asas-rapaz ! vumquz-sz.

Gablnete do Queratina Municipal de Obras
& minah-atura Urban!» 25115 junho de 2020.

gªmª" %%%&?th.“- “ ,, ' -_—, ' =|!
Doente Dªí-83.9] 2010 ii)-"Fl

Pghlijaço' nº;-tp sacam—rh Mu?! .| daºbras e; 33"ng Urb-fiu, ati- ! dºm do
mài da junho da: 2010.

TERMÓ mz HOMOLOGAÇÃO E mmmcncâo

[SOMOIÁKW É ADJUDÍCÓ (! Julgim-lln
ymkrldo pala Comi-lã um da
um - CPUCÇUSEGDWPMM do
I'm a' JªlamMÍº—SEMGWPMM
n.- mdlltilisle TOMADA DE PREÇO N'
nome:» WUWVIPMM. lindo
aun-m WWI".

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MACAPÁ.
”uma no mumu MUNICIPAiL DE cams £.
INFWRTRU'TURA URBANA-SEMOB. nu uso do um
ain'bui 51:33h. e com Rmdamema no inciio VI. do an. 43, da Lci
n" 86%:le : posterior» ultmçªm :: confºrme o que com 6a
Prom?» nº 3451.04960019—SEMOWPMM;
RESOLVE:

I - ADJUDICAR o olsjolovdcnªwligjlnçãu um flyer (hg— Empera
abaixe; damn, as quais gpribmimnm n;:[goposunçívggquaçmgoms
para a Administração, tudo ao ami: «Expostº no piªmegwmm

fªn" A
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GGI ÉÉ'ÉI- _ NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AV. FAB, Nº 840 - CENTRO j' ” _ “ZK I0599576010001-77 _ . r 525216 ' ";- * I 1NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHN 1418 14/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: WCT/2020
NOME: E F DA SILVA SANTOS EIRELI 16.826319/0001—00 CÓDIGO: 2774298
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO,255-G MACAPA& )/ DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO VALOR TOTAL “T
Valor que se liquida para cobrir despesas com aquisição de Equipamentos de proteção individual (Macacão. Gorro,
mascara. ócqus de proteção. protetor faciaI de segurança. luva de segurança impermeável. luva de se—gurança)e
correlatos (Álcool gel. álcool etíiico. termômetro digital infravermelho e sabonete quuIdO neutro). destinados a
Secretaria de Zeladorãa Urbana/PMM. para atender aos servidores e colaboradores que estão no enfretamento &
pandemia COVID 19. nos Cemitérios. limpeza e manutenção de ruas. feiras e logradouros. conforme Processo
Administrativo nª 3001.0093!2020. Decreto nº 1413/2020 - PMM.Ar-t.38 da Lei 8.666/93. Decreto nº 1337912020 Art.

Kirª e Parecer nº 'I7412020-ASSEJUR/ZELADORINPMM. /Í OR SOMA 119.430,00( CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA N
02 PODER EXECUTIVO

, , 02 39 01 Secretaria Munlcipal de Zeladoria Urbana
33.90.3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

& 15.452001520790000 SERVIÇOS URBANOS. )
' VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR ]

11043000 11043000 119.430,00 0,00 J> ,VALOR A SER PAGO R$ “
cento e dezenove mil, quairocemos trinta reaisanª—unh—

[..-"'ª.
W?

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2020

**ill-illiúltwlillQ'Qlúmiúqtt'lltnll'uiú'

Ian U (3, ,,“e (as “ªmªs a II ' '1,4“ %? ES) Gº060 Adm. Fmancel DAF
Dec n* 676/2020-SEMZUR-PMM

JN.

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTMNDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,[_ DATA _, CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:—- MIM .
> DATA CONTADOR DATA ' ' . " - = O -I )DESPESA PAGA EM RECIBO XX ?

BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBMEMOSI o VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHQ.

NOME& «3:49chsz ]
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

DESPACHO ADMINISTRATIVO

A COGEMIPMM

Encaminha o processo de nº. 3901.0093l2020, SIC 244425, referente à
aquisição EMERGENCIAL, por dispensa de licitação de equipamentos de proteção
individual e correlatos para enfrentamento ao CORONAVIRUS SARS—COV—Z, visando
atender as necessidades da Secretaria de Zeiadoria Urbana. para análise e parecer.

Macapá, 20 de julho de 2020.

Atenciosamente,

ÇÃ, ; “eM—Io

S ALBER 0 OLIVEIRA GONÇALVES
Secretárl unicip Ide Zeladoria Urbana-PMM

Decret º .590/2020—PMM

Av. Maria Quitéria, 317, Bairro Trem. Cep.: 68301-060 -— Macapá-AP
Fone: (96) 98802—118?

E-mail: semurpmm©gmaiLcom
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA

PARECER COGEM NºIANO: 0149r2020 l PROCESSO NºrANOIUG l 3901.00932020 [ SIC Nº. | 244425 '
REQUERENTE (UG): SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA -PMM
FAVORECIDO: E F DA SILVA SANTOS EIRELI
ASSUNTO: ANALISE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL (EPIs) E CORRELATOS PARA O ENFRENTAMENTO A0 CORONAVIRUS SARS-COV—Z.
CONFORME PARECER JURIDICO Nº.174/2020—ASSEJURIZELADORIA/PMM, TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº01/2020, CONTRATO N. “ 007/2020—ZELADORIA URBANAIIPMM. COM VIGENCIA DE 06
(SEIS) MESES COM INICIO NA DATA DE 26I'07/2020, NOTAS DE EMPENHO N.º 625216l2020, NOTAS DE
LIQUIDACAO N.º 62521611, NOTA FISCAL N.º 000001513.

VALOR (R$): I 119.430,00 [ CENTO E DEZENOVE MIL. OUATROCENTOS E TRINTA REAIS.
FUNDAMENTAÇAO LEGAL DA DESPESA: ART. 4? DA LEI 13.979/2020, LEI Nº. 8666/93, DECRETO N.º10.282/2020,

DECRETO 1902/2020.
PERIODO DE REFERENCIA: NÃO SE APLICA
FISCAL DO CONTRATO: I SUMARA BIANE SOUZA DE OLIVEIRA (PORTARIA Nº 015/2020— SEMAS/PMM).

ENCAMINHAMENTO: AO GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOICOGEM.
um

_—O ro sso foi formalizado «ele secretaria de cri-em, com cana e folhas numeradas de 02 a 118.

,,“ “ Em face da anallse realizada na documentação comprobatona que compoe os autos, verIticou-se.
01 Ausência de check— List de dispensa de licitação. devidamente preenchido e assinado;

02 Ausência de informações quanto à solução apresentada no Termo de referência, conforme III do ªtº do art. «aº-E da Lei
federal n. 13.979/2020;

03 Ausência de informações quanto a dotação orçamentária no Projeto básico (0.12);

04 Ausência de documento da empresa E P DA SILVA SANTOS EIRELI. quanto a comprovação a que se refere os itens
3.1, 3.3. 3.4, 3.6 (Requisitos de contratação) do Termo de Referência (0.10);

05 Ausência de data no pedido de cotação da empresa E.P.DA SILVA SANTOS EIRELI (0.41);

06 Divergência quanto a Descrição do Objeto no Termo de Referência (fl. 08), com o constante na Cláusula Primeira do
Contrato nº 00712020 (ti. 97). devendo ambos estarem em harmonia;

07 Ausencia do carimbo do servidor público responsável pata autorização da ordem de entregªm, 108)
Considerando a Portaria n." 1512020—GABISECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA -PMM (fl. 113). onde

08 consta somente um Servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato. que seja revisto a mesma, devendo atentar-se
quanto ao artigo 6.º do Decreto 1902/2020—PMM;

09 O documento à II. 110 trata-se de um Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eietrônica — vide recomendação;

10 Ausência do carimbo "Confere com Original“ a devida identiicaçãolassinatura do agente público querececionou/conferiu as có-ias das documenta ões . ue com oõem o orocesso fls. 6TJ

Diante do exposto. recomendamos que o processo seja encamIn a o a
URBANA PMM, para conhecimento do parecer e providências conforme abaixo:
01 Que sejam sanadas as constatações aos itens 01 à 10 acima pontuados:

Quanto ao Item 09: que seja anexada aos autos a Nota Fiscal Eletrônica. considerando que o DANFE e apenas um
layout com resumo das infomações presentes na NF-e. Que a unidade gestora faça a consulta no site de NF-e para

02 verificação da situação da mesma. e caso esteja autorizada. que seja impressa e devidamente anexada aos autos para
comprovação da autenticidade da mesma. A verincação acima descrita é realizada no site da Secretaria de Fazenda
mediante chave de acesso contida no DANFE; , '

Ressaltamos que esta Secre aria unIpra p
avaliação da legalidade dos atos e dos processos administrativos. Abstendo-se dos aspectos que exijam exercício de
competência e discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta.

Data da análise: Macapa-AP. 28 de Junho de 2020. Revisado emÉBIOÃZQ IAnalisado por: “ “tº 5Diretor: do Deixarªm— «um? »”.
Sec. Mun. Ce Transp e Motorª?“

Dcc. nª 125719020 - FM!!
(Urinária a »a «B. Koángucs

Diretora do Dep. Nom:: de WWI! Inferno
Sac. Hum de Transp. : Conuomcna,

Dec. nº1.350f2'320 - PNH

DESPACHO Nº. 01 5612020IGABI SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR NCIA E CONTROLADOR!
DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA PMM [PMM

Em face da análise no que compete a esta Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria po ,
Parecer nº 0149l'2020. encaminhamos os presentes autos para conhecimento quanto ao saneamento dos itens 01 a 10 das
constatações. bem como das recomendações. e, após sanados que os autos retorne a esta Unidade para reanalIse.

iof-V Macapá (AP), 28 de Julho de 2020.Efizaãetú Im'kp 34:01:84an
Subsecretaria de Auditoria

Sec. Mun. ou Transa . mmm
nu nª « asa-emm
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PREFEITURA Hummm DE MACAPA [ar“

AO DAF] ZELADORIA URBANAIPMM ' “ª
Sra. Elane Dias Gomes da Silva

Diretora Administrativo e Financeira — DAFIZELADORIA

Servimo-nos ' do . presente nata encaminhar o Processo nº
3901009312020-Secretana Municipal de Zetadoria Urbana sob Sic nº

244425 referente a aquisição emergem :ial, por dispensa de licitação de
eqúipamentos de proteção individual 'e correlatos para enfrentamento ao

coronavírus sars—cov—Z, visando atender as neceeeidades da Secretaria

Municipal de Zeíadoria Urbana, pava pmvidênoae necessárias deste
Departamento.

.táacapá/AP,,« ºde—- Jutho de 2020.

IRACILDA TA RES E NOGUEHRA
Cheia de Gabinete dr. & J, oria Urbana-PMM

Decreto nº. GfÍÉªJCIZO-PMM

; gªg:
giª—ã atº” ª

av"?
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., , ,,; uniamPREFEITURA DE MACAPÁ - GOVERNO Hummm

QQÉJ/ 33,324;GABINETE uno—passem: ._.... i). ;*. .»
- fleUçLáª =Anexo:LGDDecretonº3.010/2017—PNM ,.“ .. .

CHECK LISP -— DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
LEGENDA: FL.=FOLHA — ASSINATURA: ASSINATURA LEGÍVEL

.. ra de processº administrativo devidamente autuado, protocºladº : - ,,»
numerado (Art. 38, caput, da Lei nº 8666/93). O] [fi/ºi

Quatar check list devi
damente preenchido e com a indicaáo das folhas =-'ustificativas cabíveis,

em cumprimento ao Decrem nº 3.010;'2017 - PMM.

"licitação/requisição do objeto e justificativa da necessidade de fºrma clara :
ucínta, indicando a motivação (CF, AMF. caput e Art. 38, caput da Lei n.'

,,M “
“& “fi/ª”“.

iª ªº?
= ndicar a hipótese do Art. 24 & preenchimento dos requisitos do caso;

ri. 25. É inexigivei & Imitação quando houver inviabiiidade de competição, ensii' : indicar o Art. 25, caput ou o inciso especifico e preenchimento dorequisitos do caso.
;

;PROJEI'D BÁSICO, aprovado, cºm Identificação do responsável

!

É laburaçân;

; ERC-WHEN“) DETALHADD EM PLÃNILHAS (se fºr 0 caso);:& fustificativd; _. ' 'ª finalidade púbiica; ª" '
Filinto da contratação;

Éspecmcações (quantidade e qualidade);

Prazo de execução (dias, mesa, anos); ª,fiscalização (sewidor ou comissão);

fassiiicação orçamentária;
; i ocal de entrega dos bens ou execuçãº do serviço;

aranhas (técnicas e contratual se forem 0 caso);

L;?alor estimado. ' «
Forma de recebimento dos bens/aceitação dos serviços; '. , _ ._. “__

co " com o Gwen—ini



PREFEITURA DE MACAPÁ - GOVERNO“ MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

Anexo IX, do Decretonº 3.010/2017-PMM
CHECK LIST - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

LEGENDA-: FL.==FOLHA — ASSINATURA:: ASSINATURA LEGÍVEL

'. .“A :"

' evisão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (ar$.
º, & zº, III, 14 e 38, caput, da Lai nº 8556/93), consignando em declara; "
rópria que não serão adquiridos bens ou o referido SEFVlÇG “de idêntico objetº n— . esmo exercício Financeiro. ,

utorízação da auto—ridad
capuz“ da Lei nº 8566393

Cuando se tratar da hipótese de Inexigibilidade do inciso II, do Art. 25 da Lei n'
666/93, necessária à mmprovação de: 1) serviço técnico espacializado; 2
: atureza singular do serviço; 3) matéria especialização do contratadº.

áHse da minuta de contrato
emandante;

CONFERE com o”

fu

M...... ..
DRJGÍ Uriª :

Damªiª—*_ªjª—ª

»?

u

i

r

.

i



PREFEITURA DE MACAPÁ * GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

Anexo IX, do Deum nº 3.010] lªlªlª-"M
CHECK LIST - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

tEGENDA: FL.=FOLHA " ASSINATURA-'- ASSINATURA LEGÍVEL

rt. 26. As dispensas previstas nos && zº & 40 do Art. 17, e. no inciso III e seguiu
o Art. 24, as situaçôes de inexigibilidade referidas no Art. 25, necessariamen ;

"estimadas (...) deverão ser comunicadas, dentrº de 3 dias, à autoridade súperIOr
ra ratificação & publicação na imprensa oficiai, na prazo de 5 dias, comoaudição para a eficácia dos atos.

!

ii ,,
Í , MUNICAÇÃO A AUTORIDADE superman PARA Mun—cação (PRAZOi IAS);
i
!

i

i

——--—, "'"—

UBLICAÇÃO NA menas.“ OFICIAL no mam-o (5 DIAS);

1- zsmmçâo DE FISCAL (Art. 67, CAPUT DA LEI N.º 8.566193).

untar ao prºcesso nota de empenho.

: o caso cie pequenas cºmpras nos termos do art. 24, inciso I e II, Que não neue
nsignadas responsabilidades posteriºres, salvo as garantias de ebjeto eu serv *

restando, poderá o temo cºntratual ser substituído pela nota de amanhã eu
rdem de fºrnecimento ou serviçº vfdeArt. 62, 5 40 da Lei nº. 8.666 de 1993.

. filial do contrato e/ou (:
& ecebimento do objeto.

,.? “——*mbg...-J
ÇONFERE em o f.;-iwan
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

TERMO DE REFERENCIA

APROVO o presente Termo de Referência, com
fundamento na LEI Nº 13.979/2020 e Lei nº 8066/1993,
bem como Decreto nº 1.902/2020-PMM.

Macapá—AP, ,Éxl AAM“? l2020

LOS A H EIRA GONÇALVES
SãõmtmbMpnTci a“ de Zeladoria urbana

De nº 1.810/2020-PMM
1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência e AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL E CORRELATOS PARA ENFRENTAMENTO A0 CORONAVÍRUS
SARS-COV—Z, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE ZELADORIA URBANA 00 MUNICÍPIO DE MACAPÁ, conforme quantidades.especificações e condições definidas neste instrumento.

QUANT. '

UNID. , 1000

I.2.DESCRIÇÃO E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS:

ITEM ' pescar Ao
Macacão descartável, manga longa, com capuz em
geral, fecho de correr frontal, elástico no fechamento

01 dos braços e pernas, tamanho único, cor branca, em
oli ro ileno TNT—tecido não tecido.

Gorro descartável (touca), confeccionado em falso
tecido, a base de fibras de polipropileno, hípoalérgico,

02 cor branca, perfurada, permitindo ventilação adequada, CX. 20
com elástico nas extremidades, formato anatômico
redondo. Em pacotes com 100 unidades.
Máscara descartável N95, com filme Ioncet, 4 camadas
de fibras sintética, clip nasal de aluminio, tiras elásticas

03 para pressão anatômicas, filtro bacteriano para UNID. 2000
partículas de 0,3 mícron. Embaladas individualmente
com registro na ANVISA, NR CAIMT.

Oculos de proteção/segurança, em policarbonato
resistentes a impactos e choques físicos de materiais
sólidos e liquidos como: fragmentos de madeira, ferro,

04 respingos de produtos ácidos, cáusticos e entre outros, UNID. 300
Visor curvo para proteção lateral. Armação preta e presa
altamente resistente. Apoio nasal no próprio

L policarbonato e com hastes tipo espátula com ajuste no
Av. Maria Quitéria, 317, Bairro Trem. Cep.: 68301-060 — Macap '—AP

.?“ A Prefeita
_. .. Empreendedor

MEDIDA

—_.._—____

.= , , vs.-x páram-tf. !
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

comprimento para melhor conforto do usuário. Proteção ªicontra raios: UVA e UVB. Acompanhar cordão dese uran a.

Protetor facial de segurança, constituído de carneiro de

05 plástico ajustável e visor transparente incolor com cerca UNID 60de 195 mm e 200 mm (B”) de altura, com visor preso a '
coroa por meio de rebites metálicos. L
Luva de segurança impermeável, nylon e elastano,
recoberta totalmente de nitrilonfoon, paima

06 antiderrapante. Proteção química e resistência a corte,
com acabamento de aderência não escorregadia micro- PAR 2500
copo, que fornece aderência superior e controladas em

_ªpiicações oleosas e molhadas. ,
Luva de segurança confeccionada em borracha
sintética,cano longo, com elástico. Caixa contendo 100 CX. 4007 unidades.

Álcool em gel — teor alcóolica 70% vlv, composição básica

08 com emoliente, forma farmacêutica gel frasco com 500ml UNID 200com tampa. Deverá vir expresso no rótulo lote e data de 'validade.

Álcool etílico 70 GI líquido inflamável — acondicionado em

frasco de 1 litro, contendo em seu rótulo, número de registro UNID 10009 do Ministério da Saúde, dados do fabricante, nome do '
responsável técnico, número do lote e validade do produto.
Termômetro digital infravermelho, medida de temperatura
sem contato em celsius, número do visor grandes e npitidos
com laser indicando ponto de medição. Sinal sonoro
indicando que a medição está concluída. Tempo máximo

10 para medição: 5 segundos, memória: mostrar no minimo a UNID. 15
última temperatura. Resolução mínima : 0,1ºC, precisão : +-
0,1ºC, faixa de medição: 32,0 A 43,0 ºC, Erro máximo: 0,3ºC.
Desligamento automático. Estojo para armazenamento. Pilha
substituivel de longa duração. Aprovado pelo IMETRO.
Sabonete liquido perfumado, com PH neutro, para uso em
saboneteira, diluição: pronto para uso. Embalagem compra: Bombona

11 reservatório bombona plástica 5 (cinco) litros. Bombona com 5 Litros
capacidade para 5 litros.

._.—___

20

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA AQUlSiÇÃO E SOLUÇÃO APRESENTADA

2.1.A aquisição dar—se—á por contratação direta, Dispensa de Licitação, conforme o Art. 4º da Lei Federal nº
13.797/2020, tendo como critério de seleção o menor preço por item.

2.2.Em 03 de fevereiro de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 188/2020 e Declarou Emergência em
Saúde Pública de impedância Nacional (ESPlN) em decorrência da infecção humana pelo Coronavirus. Em 06

de fevereiro de 2020, o Governo Federal publicou a Lei nº 13..979/2020 que Dispõe sobre as medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
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coronavirusresponsavel pelo surto de 2019. da em 20 de março de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria
nº454/2020 que Declara em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus (cavid—19).

CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVlD-19 (NOVO CDRONAVIRUS) E SUAS REPERCUSSÓES
NAS FINANÇAS PUBLICAS NO MUNiClPIO DE MACAPÁ, INCLUSIVE PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

2.4. A presente aquisição justifica-se pela situação deEmergência em Saúde Pública instalada no Municipio
Macapá, e qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento absurdo do numero de
infectados e no aumento absurdo de óbitos. O quadro tático é assustador e reclama das autoridades públicas
todas as medidas para enfrentamento dessa doença. E diante do quadro temos a necessidade de proteger os
Servidores e colaboradores que estao na linha de frente dos cemitérios, limpeza, manutenção e desinfecção deCidade de Macapá e seus respectivos distritos.

2.5. A decisão pela adoção de procedimento de dispensa de licitação se justifica pela autorização legal prevista
no artigo 4º, da Lei nº 1397912020, Decreto 1,902l2020—PMM, bem como, pela possibilidade de conclusão do
processo de contratação em menor tempo comparado um processo licitatório ordinário, que demanda tramites eprazos legais. ' "
2.6. A Solução apresentada está em conformidade com o Art. 4" da Lei Federal nº 13.979, de 2020;
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e. insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de impedância internacional decorrente do coronavirus de quetrata esta Lei.

5 tº A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo e temporária e aplica-se apenas enquanto
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1.0s requisitos da contratação abrangem o cadastro atualizado no SICAF e a comprovação de regularidadefiscal e trabalhista até a assinatura do contrato.

3.2.0 fornecedor deverá possuir atividade comercial compativel com objeto da contratação ou comprovar o
fornecimento de produtos com caracteristicas similares ao da contratação.

3.3.Comprovar que possui estoque ou capacidade para fornecimento dos produtos nas condições avançadas.
3.4.Apresentação de proposta contendo marca, modelo/lote, validade e demais informações das caracteristicas
do produto ofertadobem como, a disponibilização de prospectos e/ou amostras.

implicando em plena aceitação. por parte do fornecedor, das condições estabelecidas neste instrumento.

3.5. A proposta deverá abranger todos os custos que direta ou indiretamente incidem na contratação.
3.6.0 produto ofertado deverá obrigatoriamente possuir Cadastro/Registro ANVISA.

3.7'. A contratação reger-se—ã pelas disposições previstas neste instrumento e também considerará o prazo de
entrega para efeitos de julgamento da melhor proposta.

4 - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

4.1.0 pagamento será feito por meio de ordem bancária imediatamente após a aprovação do gestor. conformeMedida Provisória nº 961/2020.

4.2. O fornecedor deverá emitir nota liscal/iatura em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA

URBANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ,CNPJ nº 05. 995.766f0001-77, e discriminar os percentuais
e os valores dos tributos a que estiver obrigado a recolher em razão de norma legal.
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4.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto"

este ato a verincação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos efetivamenteentregues.

4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente,

decorrente da penalidade imposta, ou Inadimplência contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-sea após
a comprovação da regularização da situação. não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

4.5. Antes do pagamento a contratada, serão realizadas consultas para verificar a comprovação da situação de

regularidade do fornecedor perante o INSS, FGTS, Receita Federal, Receita Estadual ou Distrital e Municipal,bem como regularidade trabalhista,.

4.6. Constatando-se a situação de irregularidade de contratada, ser-á providenciada sua advertência, por escrito,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresenta sua defesa.

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

aos órgãos responsáveis quanto à inadimplêncra do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seuscréditos.

4.8. Persistindo a irregularidade, & Administração deverá adotar as medidas necessárias a rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a ampla defesa.

4.9. Do montante devido a contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a muitas e/ouindenizações impostas pela contratante.

4.10.Poderá, excepcionalmente, e mediante garantia de execução contratual por parte da contratada, ser
efetuado pagamento adiantado conforme previsão da Medida Provisória nº 961/2020.

4.11. O valor do pagamento poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços, quando houver situações deatraso e desde que a contratada não tenha concorrido.

5 - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor, de acordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e demais obrigações assumidas no decorrer do processo.

5.2. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo fornecedor.

5.3. Designar servidores para exercer o acompanhamento e recebimento dos produtos, e atestar os documentosque se tizerem necessários,

5.4. Efetuar os pagamentos ao fornecedor nas condições estabelecidas neste Termo de Referência..

5.5. Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vícios dos produtos objeto deste processo, exigindo o
cumprimento dos prazos para a sua solução.

5.6. Relacionar—se com o fornecedor por meio de pessoa por ele indicada.

6.7. Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre o direito da ampla defesa.
5.8. Efetuar as retenções tributárias, quando cabível.

5.9.Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a vigência da ata e contratocorrespondente.

6 - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
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6.1. O fornecedor obriga-se a fornecer os produtos obedecendo rigorosamente as condições, especificações e
quantidades discriminadas neste Termo de Referência.

6.2. Indicar um representante para prestar esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgiremdurante a execução do contrato.

6.3. Manter durante a contratação todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
6.4. Responder por qualquer dano causado a Administração em decorrência da execução do contrato.

6.5. Responder pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciário, decorrente da execução do presenteTermo de Referência,

6.6. O fornecedor devera substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que apresentarem
defeitos/vícios, bem como, serviços que foram executados em desconformidade com as condições descritasneste instrumento.

6.7. Ofertar somente produtos que possuam registro sanitario na ANVISA.

6.8.Forneoer todas as Informações solicitadas pela Administração.

6.9. Encaminhar solicitação devidamente fundamentada, quando desejar fazer qualquer modificação nascondições de entrega.

6.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos de idade, exceto, na
condição de aprendiz, nem permitir a utilização do trabaiho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,perigoso ou Insalubre.

6.11. Formaiizar denuncia a Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por servidor que frustra
ou dificulta o cumprimento de suas obrigações.

? - DA VIGENCIA no CONTRATO

7.1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 4º—H da Lei nº 13.979/2020,
contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no
sítio eletrônico Oficial do Municipio.

8 — DA ESTIMATIVA DOS PREÇOS

8.1. A estimativa de preços foi obtida por meio de pesquisa junto ao PAINEL DE PREÇOS, do Ministério do
Planejamento (Governo Federal), conforme dispõe o artigo «liº-E, da Lei nº 13.9?9/2020.

8.2. Será adotado como critério de julgamento dos preços, a MEDIA ou a MEDIANA do valor unitário apuradona pesquisa.

9 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIOS

9.1. Os recursos necessários a cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento da
Secretaria Municipat Zeladoria Urbana, por meio da Ação: SERVIÇOS URBANOS; Fonte: 232; Despesa:
3.3.90.30.- Material de Proteção e Segurança; Plano: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA ÁPANDEMIA DO COVID-19.

10 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1.A entrega devera ser efetuada a Comissão devidamente instituída para recebimento dos itens constantes
neste Termo de Referência, na Secretaria Municipal de Zetadoria Urbana, situada na Avenida Maria Quitéria, nº
317— CEP 68901-060, Macapa—AP - Ao lado da SEMOB, em dias úteis, no horario de 08h00 as 12h00min e,
excepcionalmente, desde que previamente agendado com o Gabinete da Secretaria, podera ser feito no períododa tarde, nos finais de semana eiou feriado.
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10.2.0 prazo para entrega do objeto será definido na proposta e será contado do recebimento da Nota de
Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento dos produtos.

10.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(os) responsavel (is) 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;

10.4.0s produtos poderão ser rejeitados. no todo ou em parte. quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da notificação da contratada, 'as suas custas. sem prejuizo de aplicação das penalidades, asseguradaampla defesa e contraditório.

10.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório. apos a verificação da quatidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado & ser emitido pela fiscaiização do Contrato ou Comissão designada para esse dm, quando for ocaso.

10.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo nxado,
reputar—se—ã como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelosprejuizos resultantes da incorreta execução do contrato.

11 — DA VALIDADE DOS PRODUTOS

11.1. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento), do periodo expresso
na embalagem original, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimentos.

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventuaimente envolvidos e
determinando o que for necessario à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.2.0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma
comissão de, no mínimo. 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

12.3.A fiscaiização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros. por qualquer irreguiaridade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitorios, e, na ocorrência desta. não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. É vedado ao servidor designado para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens, que
possam implicar, direta e ou indiretamente, & modincação do objeto e quantidades do ajuste, cuja decisão
compete exclusivamente ao gestor máximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº 8566/1993.

12.5.A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e tiscelizadas por
servidores (Fiscal do contrato e substitutos) a serem designados pelo (ar) Gestor (e) da Secretaria Municipal de
Zeladoria Urbana, na condição de representantes da CONTRATANTE.
12.6. São atribuições do Fiscal do contrato. entre outras:

12.6.1. Receber e Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos

exigidos no item 7 deste Termo de Referência e atestar a realização dos quantitativos, especificações,
marcas e demais caracteristicas proposto pela CONTRTADA em sua proposta inicial, para fins de liquidaçãoe pagamento.

12.6.2. Acompanhar a entrega dos produtos, rejeitando em parte ou no todo os que não apresentarem boa
quatidade de fabricação, ou se a validade estiver inferior a 80% expresso na embaiagem de fabricação, bem
como solicitar a sua retirada, sem ônus para a Administração Pública, caso este esteja fora da sua data devalidade.
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da CONTRATANTE ou de seus agentes.

12.8.As decisões e providências que ultrapassarem a competência de Fiscal do contrato etou de seu Substituto
serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestoria)da Secretaria Municipal de Zeiadoria Urbana, em tempo hábilpara adoção das imediatas medidas saneadoras.

13 — DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, aContratada que:

13.2.lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.13.3. Enseiar o retardamento da execução do objeto.
13.4.Fraudar a execução do contrato.
13.5. Comportar—se de modo inidôneo.
13.6. Cometer fraude fiscal .

13.7.Não mantiver a proposta.

13.8. A Contratada que cometer qualquer das Infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.9. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuizos significativos para aContratante.

13.10. Muita moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato. até o

limite de 10% sobre o valor da contratação, apos o que ensejará a rescisão contratual, sem prejuizo da aplicaçãodas correspondentes penalidades oriundas da rescisão.

13.11. A partir do 5º dia de atraso, a Administração Municipal poderá recusar o objeto contratado, ocasião na
quai será cobrada a muita reiativa a recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabiiidade dacobrança.

13.12. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar—se—a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dacontratação.

13.13. Entende—se configurada a recusa, alem do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 1411
deste Termo de Referencia, as hipóteses em que a licitante vencedora não apresentar situação regular conformeexigências contidas neste Termo de Referência.

13.14. Em caso de inexecução parcial, a multa, no mesmo percentuai do subitem 14.11 será aplicada deformaproporcional à obrigação inadimptida.

13.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Macapa/AP, pelo prazo de até cinco
anos, com fundamento no art. ?º da Lei nº 10.520i2002.

13.16. Declarações de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penaiidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizoscausados;

13.17. Tambem ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e tv de Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
t. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude decai no recolhimento dequaisquer tributos.

ll, Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

Iil. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitospraticados.
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infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observado o principio daproporcionaiidade.

13.20. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de informações
de empresas punidas, sem prejuízo de comunicação aos sistemas estaduais e federais, quando foro caso.

14 - DISPOSiÇÓES GERAIS

14.1. Nos termos do art. 55, 52º da Lei nº 8666/1993, as partes elegem o foro da cidade de Macapá/AP, para
dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execução do ajuste, salvo o disposto no ãôº do art. 32desta Lei. '
14.2. É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, dos quais não resuitem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

14.3. A CONTRATADA fIcarà obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou

supressões ao objeto contratado até o limite de 50% (cinquenta por cento) do do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do artigo 4-l da Lei nº 13.979/2020.

14.4.0 Fornecedor deverá adotar medidas de execução do contrato em até 03 (três) dias úteis após assinatura
do mesmo, mediante expedição de Nota de Empenho.

Macapá-AP,10 de junho de 2020.

&LÉL tag/Ce, É??? da; &” “ª"HÉLA E DIAS e MES DA SILVA
DIRETORA DEP. ADM. FINANCEIRO-DAF

Decreto nº 676/f2020-PMM

lij'i »

“_|_ v'là'n:.Çi-[NIIÁVÍ"H

PREFEITURA

' -. ..-.- ecái . .“, gnu-A “»“
eu =:.- «I. 35: -. &': ª"

;.x',

,. >=”...l



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que asituação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados “do Fornecedor '
CNPJ: 16.826.3 19/ 000 1-00
Razão Social: E P DA SILVA SANTOS EIRELI
Nome Fantasia: MEGA MIX COMERCIO & DISTRIBUICAO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I — Credenciamento

II — Habilitação Juridica

III » Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 05/08/2020FGTS Validade: 15/07/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 04/09/2020

TV — Regularidade Fiscal Estadual/ Distrital e Municipal

* Receita Estadual/ Distrital Validade: 15/08/2020
Receita Municipal Validade: 09/07/2020

V — Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico—Financeira

Validade: 30/04/2021

Esta declaração & uma simples consulta e não tem efeito legalEmitido em: 28/06/2020 11:21 1 de ]
CPF: 696.125.792—53 Nome: ERIC PLÍNIO DA SILVA SANTOSAss:



Materials ! Produtos Unidade QuantCesto de lixo em piástioo UND 25Vassoura tipo piaçava Fardo 20Vassourão tipo piaçave Fardo 10Vassoura de metal regulável UND 15Vassoura tipo ancinho UND 15Bahia Plástico com aiça 10L UND 30& Detergente Caixa 10Desinfetante ' Caixa 10Alcool Caixa 8Pedra Sanitária Caixa 10Pano de Chão Pardo 20Sabão em Pó Caixa 20Sabão em barra PCT 20Sabão Líquido Caixa , 20Sabonete Líquido Salao 5Cara Líquida Caixa ' 15Cera incolor Caixa “1 5Sapõleo Caixa 10Papai Higiênico Farelo 30Papel Toalha Pardo 30Saco de Lixo 2001. Fardo 25Seco de Lixo de 100L Pardo 25Saco de Lixo de SOL Fardo 25Saco de Lixo de SOL "Pardo 25“ Multi Uso Caixa 15Odorizador de Ambientes Caixa 10' ªgua Sanitária Caixa 15Removedor de Cera Baião 10F ianela "Pardo 20Guardanapo Fredo 10
Atestamos (ou dedaramos), ainda, que tais produtos estão sendo (ou

foram) fomeoidos satisfatoriamente, não constando. em nossos registros, até a
presente data, fatos que desa-bonem s a conduta e responsabilidade com asobrigações assumidas.

do Í“ Gªrcia da No.“

capá-Ap 01 de Dezembro de 2019.

ªªª
Rua Mateus Valente do Couto 299 A— Bairro; Nova Esperança - CEP. 68301-316 Página 1

.. ...—u. ,.....:_. ...-:...]. mu...—..:! ..,..— , toc-1 51'1o,1a=araa1c7.:an1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA,

Declaramos, para fins de prova junto e Órgãos Púbiicos elou Privados.
que a Empresa E P DA SILVA SANTOS EIRELI,

16.826.319/0001—00. estabeiecida a Rua São Pauio 255—G Bairro Pacova!

CEP 68.908—370 Macapa-AP. forneceu e fornece para nossa empresa o(s)
seguinte(s) Materiais ! Produtos:

inscrita no CNPJ sob o nº

Materiais ] Produtos QuantAncinho _ ___ 20Carrinho de Mão ' _ 25% _,_o____u___ _ “_o o 15Tarçado 20
WWW—“w—"W—MÍ Bºm—%— 15__ Picareta _______:——— —_ &“qu , 10mªmilo _ WM 12Foice “— T5Tesoura para pode l': 10
Bota de Segurança __ _ _ _ __ _ __ aih—M— 50
M. _ _ *“ %Íw—“_________o25& ._u f_, “__ÍÍE—w—W ªºÓculºªªíãriteàfoi.-”,jjç_Í Í _“ ___ 25
_C_or_*ie de PVç______ _ _ _ _ _ _ _ : 60Mesa?— 50Protetor Auricular A 50Cinto de Segurança ' 25Roçadeira _____ 5
Enceradeira_ _____________ . __ _ 4Moto Serra ______ WV ' "__ 8
_Serra Anicuiada para Poda de Árvores _ 6 __

foram) fornecidos satisfatoriamente. não constando. em nossos registros, até a

presente data. fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as
obrigações assumidas.

- , «aos "umas . ESCREVENTE

' 'º &&àâªggricomum

1 do Couto 299 A— Bairro: Nova [.pera

Atesiamos (ou declaramos). ainda, que tais produtos estão sendo (ou

Macapá—AM 8 de Dezembro de 2019.

%%%&
CPF: 5 | 2.760.462—CDSócio um



:, . E I: DA SILVA SANTOS EIREuc—NPI: 12. ªª 15.020,319/000100 Ins. 551. 030550444)
' End. Rua 550 0010, 25543 - Pacoval Macapá-Ap CEP, 68908-MTE mw 370Tel 90 091794515_ E , ' E—ma'II: ericsantosre rºsentaçoes thaiÍLDmruInrrcm , Repr—xvnluàova %

ÍrÚf, , , “_º—%Cã'yt'tílfkª N'

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA ª—ªmvàçkº—MZA H.;“)
Proposta que faz a empresa E. P. da Silva Santos EIREL! conforme descrição:V LOTE/- MARCA! ' VALOR VALOR

ITM DESCRICAO ' UND QTD MODELO Emªs/aç UNIT. TOTAL
MACACÃO DE SEGURANÇA STEELFLEX/ EAS 202002

1 VALíDADE: 5 ANOS A PARTIR UND 1000 ST'F-VPMC [05,20% R$ 50.50 R$ 58.500,00DE SUA FABRICAÇÃO 706000WW%_M_E
MASCARA CIRUROIOA N 95

2 VALIDADE: 3 ANOS A PARTR UND 2000 Pªsª?” “95 033323 R$11.00 R$ 22.000,00DE SUA EABRICAQ O

SABONETE ERVA DOCE SUAVE

« 5 LITROS : PREM!SSE/ 107944/
3 VAUDA: 3 ANOS A PARTIR DE GL ªº DEOLINE 04/2020 R$ ªª'ºº R$1.700,00SUA FABRIOAQÃO

OCULOS JAGUAR INCOLOR

4 VALIDADE: TE 5 ANOS A UND 300 ªªi]?! (gªgª/' R$10.50 R$ 3.150,00PARTrR DE SUA FABRICAÇÃO.

TERMOMETRO DiGITAL

INFRAVERMELHO. HAWKMED ! HK— 20200510 /
5 VAUDADE: 2 ANOS ANOS A “Nº 15 T1 05/2020 R$ “ººº R$ 0.750,00PARTIR DE SUA FABRICAÇÃO.

ALCOOL LIOUIDóíõªíIÁ 'INPM 1—“'
LT

VALIDADE: 180 DIAS A PARTIR——-—-—-—-—.___;__,____
DE SUA FABRIC CAO.
ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO

70% INP SOOML EOONOM/OO/ 021 /
VALIDADE: 100 DIAS A PARTIR UND ººº GEL 05/2020 R$ 9'75 % ª'ºªº'ºº%
DE SUA FABR CA AO. ATV—"'Bváª"_“—"Tm? ....... [ ___-«_
TOUCA DESCARTAVEL.. VABENE/ V8564/

B ÉÉLIDADE. 3 ANOS A PARTIR PDT 20 SANFONADA 07/2019 R$21.00 R$ 420.00SUA FABRICAQÓO

PROTETOR FACIAL INCOLOR

08 — C. 15019 ULTRA MASTER 1152020!
9 vª“ LIDADE: 5 ANOS A PARTIR ““º ªº IFACE SHIELD 05/2020 “ª"-ºº R$ º'ªªº'ººDE SUA FABRICAÇÃO.

LUVA DE PFÓQOCEDIMENTOLATEX M COM P LL8766801 /
VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR CX ªº MED'X' COM pº 05/2020 R$ ªº'ºº R$1'ºªº'ºº: DE SUA FABRICAQAO.

ª LUVA POLIURETANO (1003) -

TAM. 9 — OA 32034 SUPER SAFETY! 11/2019/

“ VALIDADE: 5, ANOS A PARTIR PAR ºªºº RU J 11/2019 R$ “ªº “1975090D 1
1078351309

' UND 100 SOL / LIQUIDO 6 , 05,2020 R$ 7.90 R$ 790,00

10

E SUA FABRICAÇÃO.

VALOR TOTAL 119 530 00

E. F. DA STLVA SANTO Em

CNPJ: 16326319/0001-00



E P DA SlLVA SANTOS EÍRELÍCNPJ:

18.826319/000100 ins, Est. 0335504344)
2 End, Rua São pum, ZSS—G — Paçcwal Macapá-Ap CEP. 68908-Me d uma 9599179-1515

* q , , E—maií: ericsantosre resentacoes “otmaiiromCommun . lpruunlusous %

«uu-y um..-m.“
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Nóventa) ms

ºmo DE ENTREGA:Em até 5 (Cinco) mms. -- ºiºªi—r”PRAZO DE GARANTIA ao PRODUTO: 12 (Doze) MESES. g ª , _ ._ª .PAGAMENTO: EM ATÉ 30 (Trinta) DIAS. (Luh UD.
DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil

AG: 1902-x

CC: 8388—7

E. P da Silva Santos ElRELI

Declaro que na proposta acima já estão inciusos todos os custos para a perfeita execução do contratotais como, frete e encargos e outros.

Macapá-AP, 18 de Junho de 2020.

amªmi?
Eric Plínio da Silva Santos
mmmmmmu
em: amazona-oo



QC;
FFEELFLEX FICHA TÉCNICA

PRODUTO
DESCARTÁVEL

CERTIFICADO DE

APROVAÇÃO:

CA 39.707

MACACÃO DE SEGURANÇATlPOG ; . , -STF-VPMC 766000 :t
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Macacão de segurança confeccionado em tecido laminado microporoso;
capuz, fecho frontal em ziper de duas vias, laços nos polegares, elástico na
metade da cintura, pulsos e tornozelos, emendas costuradas, tecido comtratamento antiestático.

PROPÓSITO E APLICAÇÃO:

Proteger o corpo do usuário contra riscos de poeiras, sujeiras particuladas
em geral, e conforme CA para tipo 6, alguns riscos de origem química.

INDICAÇÃO DE USO:

Proteção do corpo contra sujeiras, poeiras secas e úmidas maiores de 0,5
mícron, trabalhos com alumina, carvoaria, cimenteira, fibra de vidro, é
Utilizado nas cabines de pintura, montadoras, laboratório, estaleiro,
mineradora, indústria de ração mineral, silos, indústria alimentícia, energiaeólica, limpeza em geral.

*O macacão de segurança é uma vestimenta com proteção limitada contra
líquidos químicos, para a ISO 166022007.

Restrições/Limitações:
AGROTÓXICOS. EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA

VIDA Um:

Produto descartável

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO:

Referência: '
STF-VlÉ'Í/lÉãG—OOÉ_

Tªroteção: Tipo 6
Material: Tecido laminado microporoso
Gramatura: 50 gr/m2 (ASTM D 5034)Cor: _ Branco
Peso Total: 210 gr aproximado.
Certificado de aprovação- CA
Tamanhos:

39.707

P/M/G/XGI/XXG
*_*—WM“

Normas técnicas:
ISO 166022007 + 19.112012

STEELFLEXCOMBR

EPI Descartável

bsbsatetymm
|l|uu<uv..l .—



Respiradºr
Semi Facial

Filtrante
ewe sua V'l _

31! M .mdr-brasul “(E



Produto: Sabonete Cosmético Deoline Erva Doce Suave

Data da última revisão: 0911 0/2017

Nome do Produto: Sabonete Cosmético Deoline Erva Doce Suave
Validade do Produto: 2 anos a partir da data de fabricação
Processo ANVISA: 25351 .544574/201 5-41
Grau: 1 - Produto notificado na ANViSA

Fabricante: PROLINE - indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 02.946.060/0001—27

Endereço: R. Bom Jesus do iguape, 6051 — Boqueirão.
Cidade: Curitiba - PR
Telefone: (41) 3377—1873
www.gremissecombr
Data da Última revisão: cano/2017

O Sabonete Deoline Erva Doce Suave apresenta uma formulação cuidadosamente
balanceada que proporciona maciez e sedosidade à peie do corpo todo.

- Emoiientes que amaciam e suavizem & pele.
. Não agride a pele, pois possui pH fisiológico.
- Destinado a uso em banho de corpo inteiro e lavabo.

Camgo de aglicação

Tem apiíoação em restaurantes. hotéis, hospitais, iavabos e etc. Pode ser utilizado em
qualquer ambiente, pois limpa e deixa um aroma agradável.

Mªgª—lª!

aplica-Io nas mãos e esfregar os cabelos molhados, repetir a operação de necessário. Em
banhos de imersão colocar Active na banheira antes de abrir a torneira.

pH 100% : 5,5 —- 6,5

Aparência: Liquido verde perolado.

Odor: Perfumado (anis, cânfora e menta).



Produto: Sabonete Cosmético Deoline Erva Doce Suave

Data eur-isac“ AQQMQBOHMWU

5355.0331 ,“ cc ”3 bf. ªªi—Fofª?“
Densidade: 0,90— 1.10 g/cmª “'
Viscosidade: 1500 — 2000 CP (Viscosimetro F UNGILAB VlSCO BASlC SPINDLE 3/20 RPM.)à temperatura de 25ºC

Solubilidade na água: 100%

Diluição: Pronto para usar. Sem diluir.
Volátil: Fragrância Voiátíl

“Segredo Industrial”.

- Refil de 800 ml.

- Frasco refil 1 litro.

- Bombonas de 5 litros,

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por no mínimo de 15 minutos. Lavarcom Agua Boricada. Consultar um médico.

Contato com a pele: Não oferece riscos.

Ingestão: Não provocar vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico.Inalação: Não oferece riscos.

e nas caixas.

Validade: Impressa nos rótulos ou nas embalagens dos refis, frascos e nas caixas.

Daniel Luiz Wyler - CRQ lX— 09301127



1

hr.



BOLETIM
TÉCNICO

ócuws DE SEGURANÇA

JAGUAR
Reforço na borda superior de armação;

' Su orte nasal confeccionado no mesmo
material da lente. arredondado.' ' 'vel;

— _w— .; -—.umt'€1£d-ú——'$Ú-w-lim.

Lentes com curvatura lat ,
que aumentam o nivel de proteção.,

C.A. 10.346
Óculos de segurança constituídos de arco de material
plástico (náilon) com meia—proteção nas bordas, um pino
central e duas fendas nas extremidades da armação
utilizadas para o encaixe de visor confeccionado em
policarbonato com um furo central para encaixe do pino do
arco. apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo
material do visor com uma fenda em cada extremidade para
o encaixe no arco, hastes tipo espátula confeccionadas do
mesmo material do arco e constituídas de duas peças:
semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao

por meio de parafuso metálico e outra semi-haste
a que se encaixa na semi-haste anterior e permite

regu agem de tamanho.
m

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de
qualidade e da norma ANSI/BEA 2811—2015;

Indicado para proteção dos olhos do usuário contra
impactos de partículas volantes e contra raios ultravioleta
(U6) no caso das lentes incolor, incolor AF, amarela e verde
claro; contra raios ultravioleta (U6) e luz intensa (LB) no caso'
das lentes cinza e cinza AF; contra raios ultravioleta (U6) e
raios infravermelho (R4) no caso da lente verde medio;
contra raios ultravioleta (UG), luz intensa (L5) e raios

requer protecao adiciona? tal como. protetor facial, escudo.
' Não utilize este mode
em 'erai:
' Lc. “tes sem urna m

operaçoes similares que exponham os olhos a
infravermelho, Lentes verdes tonalidade 3 filtram 99,
ate 915% dos raios infravermelhos. -
simoies. Lentes verdes tonalidade
97“.

intensa e nas areas de solda
acetiienn). Para

?“ Proteção contra raios UVA e UVB, “”'“!"
l
1I,-

»

l
.. . .

sf Lentes com tratamento antirrisco.

'. Haste tipo esp.-”nula;

ªi C. t...—»; .tl-:. t

antiembaçante (lentes incolor e cinza);

AJLJSU? de comprimento;

r Tratamento AF AÚÍPF sq /P

3% Aiiii-lniraverr'i'ieiho (lentes tonalidades 3 e 5).

Amarela Cinza
01.01.12 Incolor VerdeOLDHJ 0113113 01.01.14

Cinza AF1 Incolor AF01.0 2.2 ] O Tonalidade 50 . 1.2.3
010132

Tonaii arlei
01.01.31

Este produto e pr

efeitos adversos a saúde. Verifique a
EPl's.

octuzrdo com matérias primas de alta qualidade, as quais não causam
compatibilidade de uso simultâneo cor-n outros

Instruções de uso:

' Selecione o EP! adequado para cada. atividade;

« Faça o ªjuste correto do dados na região dos olhos;
' Substitua imediatamente () oca

iios quando apresentar danos ou qimpróprio para o uso,
parado itnnar

Conservação e limpeza:

' A guarda e o armazenamento do óculos de segurança deve ser re
arejado, protegido do sol e de intempéries:
' Recomenda—Se sempre manter o Óculos de
' Não se recomenda higienização e J
ou qualquer outro produto quimico;

- Para a realização da limpeza e higienização do óculos de
agua limpa e sabão neutro;

' Se a SUiE'll'ã for pesada, repita ci tido de limpeza;

' Apos a lavagem. seque o Óculos com pano ou pepei macio;
' () descarte devera ser realizado em local adequado.

almada em local sem,

segurança em sua embaiagem em ""-ti,
impera das lentes com material abrasivo, solvente—a

segurança, utilize Siªfi'l'ilfllª?

Limitações de uso:

- Em operações com produtos quimicos, partículas em suspensão e risco de aito impacto
óculos ampla visao, etc.;

lo de óculos para proteção contra respingos liquidos e/ou vapores

arcaçáo específica, não deverão ser usadas para soldar fundir ou

niveis prejudrctais de radiação
9% dos raios UVA e UVB, Filtrarn

ideais para atividades com solda oxiracetileno
5 filtram 99,9% dos raios UVA e UVB. Filtram ate

o dos raios infravermelhos, - Utilizados em operações com erro cação a Iurtzinosidarie

OKlÍBCE'tiÍE'FlO e Oxicorte (vazão máxima de ate Atul/Ii oe

trabalhos com soldas eletricas [TIG ! MIG / MAG / Plasma) (Otisuile u-ninfravermelho (RS) no caso da lente verdeescura.
pruiissionai de segiuanca do trabalho para recomendação do eourparnento adequa-fic.

Validade e durabilidade:

- A validade do produto e de 4 erros anos a data de fabricação, em condições ideais ce
ai'rnarenaqern, lentes com tratamento AF possuem validade de 2 anos após a data de
[aplicação, em condições ideais de armazenagem;

' A durabiiidade do produto em uso pode ser conSJderada indeterminada. pors depende
das condições de utilizaçao nas atividades e a forma correta na limpeza do procitito



TERMÓMETRO DE TESTA PODE SER UTILIZADO PARA uso DOMÉSTICO E
TAMBÉM EM LOJAS E ESCRITÓRIOS!

Caracteristicas:

. Marca: Anu

' Modelo: YRK—OOZA

' Modo de medição de temperatura na testa

o Modo de medição de temperatura em superfícies
- Display em LCD

Especificações:

' Alcance de temperatura: Modo de medição normal: 32.0 “' 43.09C

' Alcance de temperatura: Modo de medição em superfícies: 0.0 '“ 60.0ºC
' Precisão de medição: Modo de medição normal: tºlª—“C

' Precisão de medição: Modo de medição em superfícies: 10.3ºC
' Melhor distância de medição: 2'“15cm

' Desligamento automático: 17 segundos
' Tamanho: 136x87x40mm

' Peso: 88g (sem bateria)



' ª: . ªl' 1 ..: .. hªbilitª-wl
,. .iiiie.r..ou yea”

ÁLCOOL LÍQUIDO SOL 70 lNPM

Descrição do produto: álcool etílico hidratado na forma líquida 70 INMP.Embalagem: 1|itro ! 5 litros.
Fragrância: tradicional.

Finalidade: desinfetante de uso geral, pode ser utilizado em ambiente doméstico e
profissional. Possui efeito germicida, bactericida & antisséptico. Ideal para limpezae desinfecção de superfícies, objetos e ambientes.

Recomendações de armazenamento: manter o produto longe de crianças e
animais. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e seguro.
Cuidados: manter afastado do fogo, não aplicar sobre superfícies incompatíveis àação de álcool. .



Álcool em Gel 70%

Detaíhes do Produto

Álcool em Gel 70% Uso Gera! 500 g
O Alcool em Gel 70%, é um higienizador e hidratante que limpa e

protege contra organismos causadores de doenças. ?

Caracteristicas
— Hígíeniza e hidrata as mãos;

— Antisséptico;
— TOºINPM;

— Aice Vera;
— Bacterícida.





DESCRiÇÃO:

A—V_.—%_—l—A—H—MW—h—L_MW_MMM

Protetor facial (área hospitalar) composto de um suporte de material plástico
rígido amarelo. que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a
parte lateral da cabeça. e um escudo de material plástico (PTG) incolor, com
cerca de 400mm de largura e 240mm de altura, preso ao suporte por meio decinco pinos plásticos.

As extremidades do suporte são fixadas em uma tira por meio de dois parafusosplasticos.

A i.. a é fabricada com plástico branco (natural). O tamanho da tira e regulável pormeio de ajuste simples.

Carneira padrão "NINJA" facilitando a colocação rápida sem atrapalhar a
utilização dos equipamentos hospitalares de medição.

Visor com 40cm de altura proporcionando maior proteção aos jatos causados porespirros a tosse.

088: a carneiro não possui almofada ou TNT afim de evitar contaminação.

ESPECIFICAÇÓES:

Marca: ULTRAMASTER
Largura: 400 mm
Comprimento Total: 280mm
Comorimento do acrílico: 240mm
Cl ,. a do Acrilico: 0,75 mm



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FABRICADA COM CORANTE FOTOSSENSIBILIZADOR COM AÇÃO
ANTIMICROBIANA;

. LEVEMENI'E TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS;

. POSSUI EFICIÉNCIA EACTERICIDA;

. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO;

. AMEIDESTRA;

. NÃO ESTERIL;

. SEM PÓ.

. MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO)

. COR: AZUL VIOLETA

. TAMANHOS: PP / P/M/G / GG

. VALIDADE: 3 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES

- DIMENsõEs EMBALAGEM: 12,5CM(C) x 24,5CM(L) ): 4,1CM(A)

' PESO EMBALAGEM: PP(32(JG), P(BSOG), MGSOG), G(390G)



JÁ.“

Luva de segurança, mmtada com fios de polialmda, sem costura, revestida n.“.
paâma, face panar e pontas dos dedos cºm poliuretano, punho com aiasmlm,
formato anatômaco.

Compauçin Pullan-lida : poliuretano
Es'úésiuraum , V. ,, ,. ,,; ,, , . ,» .. . EN 374
Acabamento Palmar/pontas dºs dedos em PU

Reuasuênzemo Suporte Téntii 31.3 1 )(

9 10
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'F háve de Acessº NL'u'nemáNF-ew . , ———l
; 16- -2007-16.826.319/0001-00-55-001—000.001.513-179.709.650—5 1513 4 00 [_[

DadÚS da N?º-L'

.* [Mode/c Série Número Data, de 51055510 Data/Hora de Saída ou da Entrada Valor Tota! da Nota Fiscal [E . , |
[ 55 . 1 1513 — 10/07/2020 08:51:30-03:00 10/07/2020 08;51:30—03:00 119. 430 00 [
Emitente

[ CNPJ Nurnu .f Razr-.o Buçiat inscrição Esmdual UF [
[? 16.826319/0001-00 E P DA SILVA SANTOS E/RELI 030550440 [AP

“ Destinatáv ia

CNPJ Hen / Ray,-10 Sucwal Inscréçáo Estadual UF [
' 05..995.766/0001—77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA _. AP =[
Des/mo da nperaçào é;!rSI'r/“llriãuf u. a. Presença rir) Comprador [

ª 1 * Operação Interna 1 - Ccnsumídor final 2— Operaçãº pela internet [
Emissão

[ªmªssº—n ; M

[ 0 - com aplicativº do Contribuinte

[ Natureza d'a Operação

VENDA USUARIO FINAL

Situação Atual: Ai/TORJZADA

Ver-5.30 do Prºcessa) Tim: rir-.= [rn/isac; Finalidade— [

SGMaster20 1 - Normal 1 - Norma! [
11330 Li.—ªt Czpesaçào Purina de ?agazr-erww Drges/ Vain/e da NF e [

1 _ Saída 2552M+vazgNN+E2Er+deGBcoM— [
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Manutenção, Calibração e
Comercialização de Equipamentos

de Medição, Inspeção e Ensaios
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: 05388120ilibada: do ãoiloltante

, _ __ . _ acata escamaCliente: Kacil — indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Rua Senador Soares Meireles 123 - Casa Amarela - Recife-PE
Solicitante: Kacil - Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Rua Senador Soares Meireles 123 - Casa Amarela - Recife-PE

2. Dados do instrumento calibrado __ « * ' 3 , “ » ' - ' , . _ _.Instrumento: Termômetro Digital Modelo: HAWKMED/HK T1
Identificação: TER—14 Faixa delndlca—ção: 0.000 3 100,000 ”C
Número de Série: Não Consta Resolução: 0.001 “CFabricante: HAWKMED

Ordem de Serviço: 01260120Local Calibração: Laboralóric da Contratada

&. Dados do Ambiente

Temperatura: 20x0ºC zl: 1.0"C

Umidade Relativa: 55,0%uri 5,0%ur. 4. Padtªeshtllfzados, _
Código Descrição Certificado Rastreabilidade Validade
TEHI 22 Tannohígrômelrc RBC 8279113 Masterlabcr 2811212020
MP 02 Multimetro Digital A1 569/2013 Pharma 03/01/20205. Prpeedlmenlo

A calibração iol realizada conforme procedimento PRO 37 — Média de 3 leituras.
6. Resultados

Objeto (ºo) (vo-vn) (ºC) (U) - Incerteza (k) - Fator de
Expandida (”C) (Veff) - Graus deAbrangência

Liberdade Efetivos

Referência (”O)

0.081

?.,Obsenraçõas — * , , ,, . , .. “ f ' , ,( ' '_ ' * — »
Ã—Éceneza apêndice de meaçãc ( U ) relatada é declarada como a incerteza padrão da medição mui
qual para uma distribuição (t) com (Veff) graus de liberdade efetivos corresponoe a uma probabilidade d

95,45%. A incerteza de medição foi detenninada de acordo com a publicação EA-4102. Os valores de ao e (Veff)
ºorlanto. o lnslrurnentc em questão motrou-se adeguado ao uso após calibração. demonstrando resulta
ladrões de referência.

Certificado conferido e assinado eletronicamente.

Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao lote 20200510 fabricação 05/2020.

Abdias Barbosa - "Gerente Técnico"

TECLABOR LTDA - Rua Ana Maria Vieira. nº 11 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapeswa - CEP: 54325—622
Tel 1 Fax: [81 ) 21 37-61001(81)2137—6125 - E-mail: teclabcrªteclaborpombr - Site: www.teclabor.com.brCNPJ: 09,56057410001—99 - l.E.: 0.110.860—33pace-0097130
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

DESPACHO ADMINISTRATIVO

A COGEMIPMM

Reencaminho o processo de nº. 3901.009312020, SIC nº 244425 de empresa E. P. A SILVA

SANTOS EIRELI, referente à aquisição de Materiais de Consumo Tipo Equipamentos de Proteção

Individual e Correlatos, adquiridos atraves de Dispensa de Licitação, no valor R$ 119.430,00 (Cento e

dezenove mil quatrocentos e trinta reais).

Item 1 — Anexado Check list — Dispensa e Inexigibilidade na folha nº 121 a 123;

Item 2 - Senado no subitem 2.6 do Item 2, na folha nº 126;

Item 3 - Senado no item 9 na folha nº 128;

Item 4 — Informamos que os itens 3.1, 3.3 e 3.4 estão senado quanto a comprovação que se refere aos

itens nas folhas nº 132 a 149.e quanto ao item 3.6 está senado na folha 165;

Item 5 — Senado;

item 6 -— Senado no Termo de Referência conforme o Termo de Contrato;

Item 7 — Senado;

Item 8 - Informo que houve um equívoco ao formular a Portaria do Fiscal, mas que a mesma não deixou de

atender a Lei 13.979 / 2020 de que se trata de Dispensa de Licitação onde seu valor está abaixo de uma Carta

Convite em que há obrigatoriedade para compor comissão de no minimo de 03 (três) fiscais do contrato. Mas

ressaltamos que para os próximos processos iremos seguir conforme o Art. 6 do Decreto nº 1.902/2020-PMM.

Item 9 - Senado nas folhas nº 150 a 164;

Item 10 — Senado.

Diante do Exposto solicito a Vossa Senhoria que o processo de aquisição apresente conformidade de

acordo com e documentação apresentada nos autos do processo.

Atenciosamente,

Macapá, 13 de Agosto de 2020.

ALBERT EIRA GONÇALVES
etário Municipal de Zeladoria Urbana-PMM

eoreto nº .590/2020—PMM

Av. Maria Quitéria, 317, Bairro Trem. Cep.: 68301—060 — Macapá—AP

Fone: (961 98802-118?

E-mail: semurpmm©gmaihcom
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA &“ijSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA

PARECER COGEM NºIANO: 0184/2020 PROCESSO NºIANOIUG 3901.0093/2020 EEI“ ElzaREQUERENTE (UG):
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA —PMM

FAVORECIDO: E F DA SILVA SANTOS EIRELI

ASSUNTO: ANÁLISE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO

LIQUIDA AO N.º 625216”, NOTA FISCAL Nº 000001513.

VALOR (R$): 119.430,00 CENTO E DEZENOVE MIL. QUATROCENTOS E TRINTA REAIS.

FUNDAMENTAÇAO LEGAL DA DESPESA: ART. 4.“ DA LEI 13.979l2020. LEI Nº. 8666/93, DECRETO N.ª10.282/2020.DECRETO 1.902l2020.
PERODO DE REFERENCIA: NÃO SE APLICA

FISCAL DO CONTRATO: ' SUMARA BIANE SOUZA DE OLIVEIRA (PORTARIA Nº 015/2020- SEMAS/PMM .

ENCAMINHAMENTO: AO GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COGEM,

01 Item 01: senado parcialmente conforme 0.121/123. Considerando «que o check— List de dispensa de licitação não estádevidamente preenchido e assinado; vide recomendação.
» 02 Item 02: sanado conforme 0.126;

I 03 Item 03: senado parcialmente (0.128), considerando a ausência de informações quanto ao programa de trabalho. vidarecomendação

__04_ Item 04: sanado parcialmente (05.132/149 e 165). vide recomendação;05 Item 05: sanada conforme 0.41;
06 Item 06: senado;

& Item 07: sanado 0.108;
08 Item 08: justincado; vide recomendação;
09 Item 09: senado conforme 0.150/164;

10 Item 10: sanada arcialmente, conforme fIs.67,71,92,95; vide recomendação;e

Diante do exposto. recomendamos que o processo seja encaminhado à SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIAURBANA -PMM. para conhecimento do parecer e providências conforme abaixo:

01 Em relação ao item 01: Que a unidade gestora,. faça o devido preenchimento (assinatura e número das folhas) nochecke List de ªlgema de licitação (fls. 121/123).

L Em relação ao item 03: Que e unidade gestora. faça informações quanto o programa de trabalho;

02 Em relação ao item 04: Que seja observada a obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos da contrataçãorelacionados ao Termo de referência.

03 Em relação ao item 08: Para os futuros processo que a unidade gestora quando da formalização das Portarias, atentar—se ao artigo 6.º do Decreto 1902/2020—PMM;

Em relação ao item 10: Permanece a ausência do carimbo "Confere com Original" a devida identificação/assinatura do
agente público que recepcionoulconferiu as cópias das documentações que compõem o processo (fls.67.71.92,95).

04 Que seja encaminhado uma cópia do processo na íntegra, em mídia (cd). no prazo de 24 horas. para compor o arquivode consulta desta Secretaria Municipal da Transparência e Controladoria.

Este é o parecer conclusivo com ressalva aos itens 01, 03, 04. 08 e 10, sendo as medidas cabíveis atos
05 discricionárias de responsabilidade do Gestor da Pasta e de todo e qualquer agente que tenha atuado no

que esta Secretana Municipal de Transparêia , o a orla, tem como uma de suas funões.
avaliação da legalidade dos atos e dos processos administrativos. Abstendo-se dos aspectos que exijam exercicio de ,competência e discricionaríedade administrativa do Gestor da Pasta.
Data da análise: Macapá-AP, 21 de agosto da 2020. Revisado em: 21/08/2020.Analisado por: --ª"“ “ - _ ' .%Itiizna a: . Rodrigues Effzabetã nliyóakçn Santa:

Dima do Deo Normas deCuan- ruiu-m Subsecretaria de Auditoria
Sec Ilan. ris Trim. . Corrupcao» ”Sªi: “ªº I:" "“ªº

DESPACHO. º; BI SECRETARlA MUNICIPAL DE TRANSPA
DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA —PMM R OLADORINPMM

Em face da Reanalise no que compete a esta Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria por meio do
Parecer nº.018412020, reconduzimos os presentes autos a essa SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA -PMM
para conhecimento e providencias quanto aos itens 01. 03, 04, 08 e 10 das recomendações. e posterior prosseguimento do .feito na forma da lei, ª“;. , ,“ Meca, e' AP,21dea 0510 de??) ." &'Efz'zaõeiá [%%an p ( ) g e já, , .Subsecmtadatleàudmla. . É eu “ :Sec. Mun de Transa. a Corr.: avi—dm ,,Dec, nª 13531an em ªin al:/”5ª



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNiCIPAL DE ZELADORIA URBANA

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO:

3.1. O vaior atribuído ao presente Contrato está estimado no valor giobaide R$1'19.430,00 (Cento e dezenove

mil quatrocentos e trinta reais). Considerando que nos preços ajustados já se incluem todos os impostos,

taxas, encargos, transporte e outros que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir na contratação,

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTA ÃO OR AMENTÁRIA:

4.1. Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento da
Secretaria Municipal de Zeiadoria Urbana, por meio da Ação: SERVIÇOS URBANOS; Programa:

" 15.45200152079, Fonte: 232; Despesa: 3.330,30 — Material de Consumo COVID — 19, FICHA: 1418; Plano:
ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA A PANDEMIA DO COVlD-19 - ZELADORIA URBANA.

CLÁUSULA QUINTA - DA vrcÉncu. oo conrnAro:

5,1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, nos termos do artigo tiº-H da Lei nº 130790020,
contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no
sitio eletrônico Oficial do Municipio.

5.2. A vigência do contrato poderá ser prorrogada por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde púbiica, nos termos do artigo «iº-H da Lei nº1397912020;

5.3. A vigência do Contrato Emergencial não finda com o término do estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019, conforme preconiza o artigo 8º da Leinº 13.979i2020.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA

6.1. Como dito acima, a nova enfermidade não tem precedentes na história e nenhum estudo cientifico foi capaz

de apresentar soluçoes, além do isolamento social, para conter a disseminação e agravamento do quadro. O

protocolo de conduta mais adequado até o momento é a detecção precoce dos casos, para que assim. possam
ser adotadas medidas medicamentosas para o tratamento.

6.2. Também em face da grande demanda por exames, os resultados dos exames de PCR para COViD-19
passaram a ser entregues em prazos superiores aos inicialmente previstos, prejudicando, assim, o controle e

tratamento dos casos suspeitos. Tambem, cabe informar que os testes rápidos recebidos pelo munícipio não
foram suficientes. Dessa forma, é necessário que o atendimento de saúde seja reforçado com a disponibilidade

de mais testes rápidos, visando assim melhor resposta por parte do poder público no enfrentamento da doença.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E cmgam os ACEITAÇÃO oo oesero

7.1. A entrega devera ser efetuada a Comissão devidamente instituída para recebimento dos itens constantes

neste Termo de Referência, no Departamento de Administração e Finanças, da Secretaria Municipal de
Zeladoria Urbana, localizada na Avenida Maria Quitéria, nº 317— CEP 68.901-060, Macapá—AP — Ao tado da do

Prédio da SEMOB, em dias úteis, no horário de 08h00 as 14h00min e, excepcionalmente, desde que
previamente agendado com o Gabinete. podera ser feito nos nnais de semana e/ou feriado.

7.2. O prazo para entrega do objeto será definido na proposta e será contacto do recebimento da Nota de
Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento dos produtos.

7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(os) responsável (is) pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato. para efeito de posterior veriiicação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte. quando em desacordo com as especificações


