
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

000079 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 217/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 134/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), 
CONFORME PREVISÕES DE PORTARIAS N°368 E 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, 
PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A 
POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE DEMANDAM PROTEÇÃO SOCIAL COM 
VISTAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA. 

PERÍODO: DE 30 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 

REGIME LEGAL: LEI 8.666/93. 

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 134, DE 30 DE 
OUTUBRO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Aos 30 dias do mês de OUTUBRO de 2020, eu, Presidente da Comissão de 
Licitação autuei este Processo contendo um ofício da SEC. DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, solicitando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
(EPI's), CONFORME PREVISÕES DE PORTARIAS N°368 E 369, DE 29 DE ABRIL 
DE 2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A 
POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE DEMANDAM PROTEÇÃO SOCIAL COM 
VISTAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA, neste Município, e uma cópia do Decreto da 
Comissão de Licitação. Eu RO GO TUYUTY LACERDA assino. 

R 	 CERDA 
Presidente da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Or. Manoel Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-21136 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Secretaria do Desenvolvimento Social 000080 

Una - Bahia, 30 de outubro de 2020. 

OFICIO No 50/2020 - SMDS 

AO 
SETOR DE LICITAÇÕES 
UNA - BAHIA 

ATT. Abertura de procedimento administrativo 

Prezado Senhor, 

Solicitamos de V. Sa., a autorização para a abertura de procedimento administrativo para 
aquisição de EPI, conforme previsões da Portaria 368, de 29 de abril de 2020 que dispõe 
acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 
Cadastro Único, disposto pelo Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal 
e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de 
emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, 
inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), e portaria n.o 369, de 29 de abril de 2020, que 
dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações 
socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no 
âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido a situação de Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo 
Coronavirus (COVID-19), destinados para os trabalhadores do SUAS das unidades de 
atendimento (CRAS, CREAS, Unidade de Acolhimento e Centro Dia (APAE) públicas e estatais, 
para atendimento de 5.922 (famílias inscritas no CADÚNICO - Maio de 2020) refenciadas aos 
serviços. Com  a propagação comunitária do COVID-19 no município de Una, e sabendo-se 
que o combate ao vírus se prolongará pelo ano de 2020, e provavelmente inicio de 2021 faz-
se necessário aquisição de EPI para os trabalhadores do SUAS, itens indispensáveis quando 
pensamos em saúde coletivas e segurança do trabalhador, no combate a propagação do 
CORONAVIRUS - COVID-19, tendo em vista que os mesmos estão tendo contato direto com 
a população, na realização de atendimento remoto, na disponibilização dos benefícios 
eventuais e acesso a alimentação e outros itens básicos de subsistência, na oferta do serviço 
de acolhimento institucional que funciona 24h, entre outras atividades. Com  dotação 
Orçamentária prevista para Gestão de Ouros Programas do FNAS (2.102-29.) 

Atenciosamente, 

í-‘1  ‘k 1k% "goOo 
çoSt5245  át0110  \15-- 

YOI°  

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bebia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 



ENN lir. O RUA ADOLFO MARON, Ns 112. SALA 203, CF NT a0 - CEP 45600 060 

ITEM 

1 

ESPECIFICAÇÃO 

LOTE 1 
QDT UN 	VALOR UN. VALOR TOTAL 

MÁSCARA TRIPLA CIRURGICA DESCARTAVEL 6000 	R$ 1,78 R$ 10.680,00 

2 AVENTAL DESCARTAVEL 625 	RS 845 R s 5.281,25 

3 TOUCA TNT 600 EM R$ 0,85 RS 510,00 

4 PROTETOR FACIAL ENG R$ 19,00 RS 418,00 

VALOR TOTAL >>>>>>» R$ 16.889,25 

dezesseis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos 

000091 

P-1,4 CS CD/N4EflC/C7 
nr -nr -~5774 

COTAÇÃO 
À 

PRERITURA MUNSOPAL DE UNA 

Estado da Bala - Munkipla de UNA 

RUÃO SOCIAL MAGCE COMERCIO ATACADIS-A t Tos 

CNP: 21 542 291/00C.15 TNriORE 073 9812•7037 / 013.9 9130.9564 EMAIL rnagreconewfahn:ma Co" 

Validade da Proposta 60 ldiasl• 

Apresentamos e submetemos a V.S.a proposta de preços relativa á licitação em epigrafe, assumlndo 

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na 

preparação, conforme segue: Para proposta dos valores ofertados foram considerados 

Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Municipio de UNA - BA, Estado da 

Bahia, de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma 

do cronograma estabelecido. Os serviços ofertados são de tola' garantia de qualidade 

obedecendo os padroes exigidos por lei, assim declaramos. 

ltabuna, 02 de Outubro de 2020. 

1-21.542.290/0001-751  
MAGEE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. 
RUA ADOLFO MARON,117 - SALA 203 

CENTRO - CEP 45.800-060 
rrAllitINA - DA 

   

MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA 

CNN: 21.542.290/0001-75 

ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS 

CPF: 051.585.255-44 RG: 12.861.579-60— SSP-BA 

e 
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CNP): 34.254.53210001-77 

Instrumentalsaolorge@gmall.com  1EL: (73) 9.9907-8434 

PEDIDO 03710/2020 
DATA: 27.10.2020 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA 

ENDEREÇO: UNA - BAHIA 

MATERIAL PARA COTAÇÃO 

cv.:ANr. 	 DESCRIÇÃO VIR UNIT. TO1 AL 

6000 MÁSCARA TRIPLA CIRURGICA DESCARTAVEL R$ 	2,30 R$ 	13.800,00 

625 AVENTAL DESCARTÁVEL R$ 	5,80 R$ 	3.625,00 

600 TOUCA TNT R$ 	0,80 R$ 	480,00 

22 PROTETOR FACIAL R$ 	13,10 R$ 	288,20 

R$'  18.193,201 T9T,L Í!.:.: 
Dezoito Mil Cento e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos 

LEONARDO SILVA PEREIRA 

GERENTE COMERCIAL 

INSTRUMENTAL SÃO JORGE 

azo 
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000083 
FARMÁCIA 

*PRÓ-SAÚDE FARMACIA PRO SAUDE 

.4/(73) 3245•2775. 

Av Pmatelarder Médio, - Fm MAMA no lAinwitte MsISJpsM. IlbasTiAitA • 

COTAÇÃO PARA A PREFEITURA DE UNA - BA 
ITEM ESPECIFICAÇÃO ODT 	UN VALOR UN VALOR TOTAL 

1 MÁSCARA TRIPLA CIRURGICA DESCARTAVEL 6000 UN R$ 	2,10 RS 12.600,00 

2 AVENTAL DESCARTAVEL 625 UN R$ 	5,60 R$ 3.500,00 

3 TOUCA TNT 600 UN R$ 	0,99 R$ 594,00 

4 PROTETOR FACIAL 22 UN R$ 	13,50 R$ 297,00 

VALOR TOTAL >>>>>>>»» R$ 16.991,00 
Validade da Proposta 60 (dias). 

UBATÁ-BA - 30 de Outubro de 2020. 

FARMACIA PRO SAUDE 

CNN: 09.227.801/0001-69 
NEIDE FERREIRA DE SOUZA 

FARMACIA MC SAUDE CNPI 09.227.801/003149 

Av. Presidente Medice -10 285. Terreo • CEP. 45.550.080 - Bairro Centro - Munklpio Utiala 



TIAGO BIRSCH\NIER 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	000084 

ESTADO DA BAHIA 

 

Una (BA), 30 de OUTUBRO de 2020 

C.I.265/2020 — Gabinete 

De: Gabinete do Prefeito 	 Tiago Birschner 

Para: Secretaria 	Municipal 	da 	Ziuender Zulmir Capto 

Fazenda 

Assunto: Verificação da existência de dotação orçamentária - 

Prezado Senhor, 

Visando atender a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPPs), CONFORME PREVISÕES DE PORTARIAS N°368 
E 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS JUNTO A POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE DEMANDAM 
PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA, solicito 
informações deste Setor quanto a existência de dotação orçamentária 
considerando o corrente exercício para a realização referida despesa. 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672,605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



DECRETO 

.0Iq 
e Ne s „ . 
e-rt 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

C. I. 270/2020 - SEC. MUN. DA FAZENDA 

00009,5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Una/BA, 03 de NOVEMBRO de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 

	 • 

Prezado Senhor, 

Conforme requisição da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), 
CONFORME PREVISÕES DE PORTARIAS N°368 E 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, 
PARA SEREM UTILIZADOS NA • MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A 
POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE DEMANDAM PROTEÇÃO SOCIAL COM 
VISTAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA, solicita informações deste Setor quanto á 
existência de dotação orçamentária para o exercício de 2020, no intuito de 
empenho da referida despesa. 

LMIR CAPATO 
ecre a orgicfpal-da-Fizenda 

DE 02 DE JANEIRO DE 2019 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13 672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45690-000.  

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



Sem mais para o momento, 

a 	da 
Diretor da divisão e contabilidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 000086 

C. I. 127/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

À 
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA 
SR. ZIUENDER ZULMIR CAPATO 

Una/BA, 03 de NOVEMBRO de 2020. 

Prezado Senhor, 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para V.S.° visando atender pedido 
para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), 
CONFORME PREVISÕES DE PORTARIAS N°368 E 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, 
PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A 
POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE DEMANDAM PROTEÇÃO SOCIAL COM 
VISTAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA, segue informação deste setor quanto à 
existência de dotação orçamentária para exercício de 2020, no intuito de empenho da 
referida despesa, Considerando as dotações abaixo: 

• 
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12 - 
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL — PROJETO/ATIVIDADE: 1112.08244162.102 - GESTÃO DE 
RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS — ELEMENTO — ELEMENTO DE DESPESA: 
33903000000— MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 29 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13,672.605/0001-70, Una - Bania. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

000087 
ESTADO DA BAHIA 

C. I. 271/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 04 de NOVEMBRO de 2020. 

AO 
GABINETE DO PREFEITO 
EXIC. SR. TIAGO BIRSCHNER• 

Senhor Prefeito, 

, 	Cd) 
: • • • 

Conforme a pesquisa junto ao Orçamento Municipal do exercício de 2020, informamos 
que existe disponibilidade de dotação orçamentária para contabilização da referida 
despesa, logo, pedimos a Vossa Excelência que autorize a Abertura do Processo de 
Dispensa de Licitação. 

Atenciosamente, 	 'Ck 

MIR CAPATO 

DECR7 341, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 
'Secir -'rio Municipal da Fazenda 

- 	• 	_I • c — 	I 
- • f— 

i.j 	 _ 	 • tu I r 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO OA BANIA 

Una (BA), 05 de NOVEMBRO de 2020. 

C. I. 073/2020 - ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS 

Do: 	Setor de Compras 	 Antônio Washington Reis de Macedo 

Para: Coordenadoria de Licitações e Caio Cézar Oliveira Santos 

Contratos 

Assunto: Solicitação 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal De Desenvolvimento 
Social para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPPs), 
CONFORME PREVISOES DE PORTARIAS N°368 E 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, 
PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A 
POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE DEMANDAM PROTEÇÃO SOCIAL COM 
VISTAS A.PREVENÇÃO DA PANDEMIA e conforme disponibilidade de dotação 
orçamentária da Divisão de Contabilidade, informamos que as cotações 
apresentadas refletem os preços praticados pelas empresas do ramo do objeto 
a ser adquirido, tendo sido fruto de criteriosa análise para verificação dos 
preços de mercado. 

Atenciosamente, • 

ANiiN
abt:0

IO WASHINGTON R DE MACEDO 
62- 

Chefe Setor de Compras 

r 	)• 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45,690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax (73) 3236-21136 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	000083 

ESTADO DA BAHIA 

Una/BA, 05 de NOVEMBRO de 2020 

C. I. 266/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

• 1 

Senhor Presidente, 
-r- 	 / 

, 
i 	• / 

Tendo em vista a necessidade AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI's), CONFORME PREVISÕES DE PORTARIAS N°368 E 369, DE 29 
DE ABRIL DE 2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS JUNTO A POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE DEMANDAM 
PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA, solicitado pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, e conforme disponibilidade 
de dotação orçamentária da Divisão de Contabilidade AUTORIZO abertura do Processo 
de Dispensa de Licitação. Após, à Procuradoria para Parecer. 

Atenciosamente, 

TIAGO BIRS HNE 
Prefeito Municipal 

- 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



Diário Oficial do 
MUNICIPIO Una 

Segunda-feira 
6 de Janeiro de 2020 
2 - Ano - NP 2841 

Decretos 

 

I 

   

MUNICÍPIO DE UNA °ougo 
Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

     

DECRETO N°457, de 02 de Janeiro de 2020. 

"Dispõe sobre nomeação da 
Comissão Permanente de licitação". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas, in casu. pelo inciso VI. do Artigo 77 do Lei Orgânica do 
Município de Una, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitação deste 
município, composto pelos Servidores RODRIGO TUYUTY LACERDA, CAIO CÉZAR 
OUVEIRA SANTOS e FERNANDA SANTOS DA SILVA, soba presidência do primeiro. 

Parágrafo único. Para suplência de qualquer Membro acima 
indicado. nomeia-se GABRIEL RUSCIOLELLI DA SILVA. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Rabio. em 02 de Janeiro de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNP,/ 13.672.605413001-70. Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Dtpunaelluna.btLoovitt -Tal, (73) 3236-202112022/2023 - Faz. (73) 3236.2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CMMOLJDUAES3SHPHZDE5DvG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 000091 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 134/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Aos 06 dias do mês de NOVEMBRO do ano 2020 (dois mil e VINTE), a Comissão de 
Licitação, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Una, nesta Cidade, para avaliar e 
decidir sobre a solicitação do Prefeito Municipal, para contratação DA EMPRESA MAGEE 
COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ: 21.542.290/0001-75 e considerando a 
imprescindibilidade de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
(EPI's), CONFORME PREVISÕES DE PORTARIAS N°368 E 369, DE 29 DE ABRIL 
DE 2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A 
POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE DEMANDAM PROTEÇÃO SOCIAL COM 
VISTAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA, para atender as necessidades da 
Administração Municipal, contendo todos os requisitos indispensáveis ao atendimento 
das utilidades, resolve a Comissão com fundamento no art. 24, II DA LEI FEDERAL 
8.666/93 e na Lei 14.065 de 30 de setembro de 2020 que adéqua os limites de 
dispensa de licitação e amplia o uso do regime diferenciados de contratações 
publicas — RDC durante o estado de calamidade publica, considerar Dispensável 
o Processo Licitatório, cujo Termo com as justificativas segue em anexo para a 

O Homologação do Executivo. Na a. ais havendo, pelo Presidente foi determinado que 
fosse encerrada a presente Ata 

p 
 os devi os fins de direito. 

e 
'SI 

Presiden a Corras ao 

ERSA-SeçevalOS DA SILVA 
A., 

ftdri,.( 
CAIO C a. R OLIVEIRA SANTOS 

Membro da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000 

Tel (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 

• G 	• UTY LA DA 

Me, 	ro da Comissão 



000092 
- ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA 
LIMITADA UNIPESSOAL MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA 
CNPJ n° 21.542.290/0001-75 

ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/12/1989, 
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n°051.585.255-44, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1286157960, órgão 
expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA CARLOS 
TEIXEIRA BARRETO, 300, SA0 CAETANO, ITABUNA, BA, CEP 45607095, BRASIL. 

Sócia da sociedade empresaria limitada unipessoal de nome empresarial MAGEE COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, registrada legalmente por contrato social 
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n°29204144544, com sede Rua 
Adolfo Maron , 117, Sala:203, Centro Itabuna, BA, CEP 45600060, devidamente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica/IvIF sob o n°21.542.290/0001-75, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem 
a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

NOME EMPRESARIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial MAGEE COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial 
MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E 
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE 
PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E 
SUÍNAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
CARNES E DERIVADOS ; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS 
ALIMENTÍCIAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, 
MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS 
ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES 
ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA 
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DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 
ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E 
COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 
IIIDRÁUI,ICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS 
RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM 
CONDUTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;. 

CNAE FISCAL 

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral 
4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico 
4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
4669-9/01 - comércio atacadista de bombas e compressores; partes c peças 
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 
partes e peças 
4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática 
46494/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens 
4721-1/03 - comércio varejista de laticínios c frios 
4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório 
4789-0/06 - comércio varejista de fogos de artificio e artigos pirotécnicos 
4789-0/05 - comércio varejista de produtos sancantes domissanitários 
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos 
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
4754-7/01 - comércio varejista de móveis 
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e vídeo 
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos 
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes 
4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
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4634-6/03 - comércio atacadista de pescados e frutos do mar 
4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados 
4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 
4633-8/02 - comércio atacadista de aves vivas e ovos 
4631-1/00 - comércio atacadista de leite e laticínios 
4623-1/09 - comércio atacadista de alimentos para animais 
4623-1/06 - comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 
4623-1/01 - comércio atacadista dc animais vivos 
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos c câmaras-de-ar 
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores 
4634-6/99 - comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 
4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral 
4637-1/04 - comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
4646-0/01 - comércio atacadista dc cosméticos c produtos de perfumaria 
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios 
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho 
4641-9/02 - comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos 
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
4637-1/07 - comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 
4637-1/05 - comércio atacadista de massas alimentícias 
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e 
comercial 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 (duzentos e cinquenta 
mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e 
integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital sodal este fica assim distribuído: 

ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS, com 250.000 (duzentos c cinquenta mil) quotas, perfazendo um 
total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) intcgralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócia ANA GEISA 
COSTA SANTANA SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa c passiva na sociedade, 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
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DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUINTA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 
propriedade. 

FORO 

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício c o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do 
contrato social permanece em ITABUNA. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°  10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 

CONSOLIDACÃO 

ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/12/1989, 
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n°051.585.255-44, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1286157960, órgão 
expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na RUA CARLOS TEIXEIRA BARRETO, 300, SAO 
CAETANO, ITABUNA, BA, CEP 45607095, BRASIL. já qualificada única sócia componente de, MAGEE 
COMERCIO ATACADISTA LTDA sociedade empresária limitada unipessoal, sediada a RUA ADOLFO 
MARON , 117, SALA:203, CENTRO, ITABUNA, BA, CEP 45.600-060., com os atos constitutivos 
arquivado na JUCEB sob n. 29204144544, por despacho de 09/12/2014, e CNPJ sob o n.o 21 542 290/0001-
75, resolvem CONSOLIDAR o Contrato Social, mediantes as cláusulas e condições seguintes: 

Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA - 
CNPJ sob o n.o 21.542.290/0001-75 

Seeund6 — O Objeto social é o COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE 
USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E 
COMERCIAL; SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A 
VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E 
LATICÍNIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E 
DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS ; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS 
ALIMENTÍCIAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, 
MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO 
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ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS 
ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES 
ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA 
DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 
ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E 
COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 
HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS 
RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM 
CONDUTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;. 

CNAE FISCAL 

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral 
4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico 
4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
4669-9/01 - comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 
partes e peças 
4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática 
4649-4/08 - comércio atacadista dc produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
4649-4/02 - comércio atacadista dc aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens 
4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios 
4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
4789-0/07 - comércio varejista dc equipamentos para escritório 
4789-0/06 - comércio varejista de fogos de artificio e artigos pirotécnicos 
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
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4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos 
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
4754-7/01 - comércio varejista de móveis 
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio c vídeo 
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos 
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes 
4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
4634-6/03 - comércio atacadista de pescados e frutos do mar 
4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados 
4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 
4633-8/02 - comércio atacadista de aves vivas e ovos 
4631-1/00 - comércio atacadista de leite e laticínios 
4623-1/09 - comércio atacadista de alimentos para animais 
4623-1/06 - comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 
4623-1/01 - comércio atacadista de animais vivos 
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores 
4634-6/99 - comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 
4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral 
4637-1/04 - comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar c de 
laboratórios 
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho 
4641-9/02 - comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos 
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
4637-1/07 - comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 
4637-1/05 - comércio atacadista de massas alimentícias 
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e 
comercial 

Terceira — O capital da sociedade é de R$. 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), totalmente 
integralizado em moeda corrente do país, dividido em 250.000 (Duzentos c cinquenta mil) quotas de R$. 
1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios: 

a) ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS, com 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) integralizado. 

Quarta — com sua sede á RUA ADOLFO MARON , 117, SALA:203, CENTRO, ITABUNA, BA, CEP 
45.600-060. 
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000098 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA UNIPESSOAL MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA 

CNPJ n°21.542.290/0001-75 

Quinta A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem 
solidariamente pela integral ização do capital social. 

Sexta — . As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento 
da sociedade, cabendo ao sócio majoritário, mediante condições e preços o direito de preferencia, sempre 
obedecendo os princípios legais vigentes. 

Setima  -. a sociedade iniciou suas atividades em 09/12/2014 e seu prazo é indeterminado 

Oitava— A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida dc exercer a administração da 
sociedade, por lei especial ou cm virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

Nona - A administração cabe a sócia ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS isoladamente, com 
poderes e atribuições de celebrar negócios do interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização de outro sócio. 

Decima Primeira —A sécia podera, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", 
observadas as disposições legais pertinentes. 

Décima Seaunda- Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, as administradora prestarão 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

Único - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercicio social, as sócias deliberarão sobre as contas e 
designarão administrador(es) quando for o caso. 

Décima terceira  - Na hipótese de retirada de uma das sócias, a sócia remanescente deverá ser avisado 
antecipadamente no prazo de 30 (trinta) dias e terá o direito de preferencia na aquisição das cotas, em 
igualdade de condições, sempre observando os preceitos legais vigentes. 

Décima Quarta-  Na hipótese de falecimento de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, cabendo a sócia 
remanescente a composição do quadro social, com os herdeiros, também observando a legislação vigente. 

Décima Quinta-  Fica eleita o Foro de Itabuna-Bahia para o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato. 

<fbirÁcc.  
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA UNIPESSOAL MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA 

CNPJ n°21.542.290/0001-75 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

ITABUNA, 5 de outubro de 2020. 

ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS - 

• • 

./0  
;:so 

LUCIL 	 10 NO 

377475 ÁC 15773743 
Cirnas' 	:70( 
77700.5b• jus4dautendeklaile 

;ESCI:IEVENT 

ri 
• 445(77 

-Y3 1 ;13 
.0 ri,* 

.7t  

° s  

Req: 81000001082029 
	

Página 8 

Certifico o Registro sob o n°96007155 em 14/10/2020 
Protocolo 203286928 de 09/10/2020 
Nome da empresa MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA NIRE 29204144544 
Este documento pode ser verificado em httpl/reginduceóba.govtr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 274797721575699 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 
por Tiana Repila M Ode Araújo - Secretária-Gerai 

JUCEB 



otoar2020  

rri BRASIL Acesso à informação Participe 	.52".*C25 0001 00 

Receita Federal 44 

-11"  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

%;701 
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 
CNPJ: 21.542.290/0001-75 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172. de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, parãn, 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-Se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ar1. 11 da Lei n°8,212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wvein.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 20:05:06 do dia 08/06/2020 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 05/12/2020. 
Código de controle da certidão: FOF5.2C92.F19F.D9E1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 
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iMAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AUMENTICIOS LTDA  
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GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 	 Emissão: 16/10/2020 13:22 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
	000101, 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20202984746 

RA7A0 SOCIAL 

MAGEE COMERCIO ATACADISTA LEDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNP; 

121.474.100 
	

21.542.290/0001-75 

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos. inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 16/10/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:Ihwav.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 

Página 1 de 1 	 RelCartidautiegarika rpt 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

000106 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA 
CNPJ: 21.542.290/0001-75 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB). e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da lei n°  
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante 
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou 
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da 
regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8,212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:09:13 do dia 04/11/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/05/2021. 
Código de controle da certidão: A0413.573E.FA03.74C7 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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JUDIC.TAR:) 

JUSTIÇA DO :RABALO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MAGGE COMERCIO ATACADISTA 
CNPJ: 21.542.290/0001-75 
Certidão n°: 27875149/2020 
Expedição: 26/10/2020, às 12:03:36 
Validade: 23/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MAGGE COMERCIO ATACADISTA, inscrito(a) no CNPJ sob o 

ri' 21.542.290/0001-75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela :ei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 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 ale 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
CertÁdão 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 
reco:himentos 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. 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTD* 

PROTOCOLO 203286928 - 09/10/2020 

ATO 002 - A IZERAÇÃO 

EVENTO 022 - A LTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

MATRIZ 

tIRE 29204 144 544 
NPJ 21.542.290/0001-75 
ERTIFICO O REGISTRO EM 14/10/2020 
ROTOCOLO ARQUIVAMENTO 981107155 DE 14/10/2020 DATA AUTEN-FJCaa I 4/10/2020 

I 	 10"  int  n1,  
4„ ...._ . To 	 ,...- 7. C",S. .gx kl --......- 	

iris ..- 

etik,xste, 

Qe012— 4-1•'.5 

TIANA REMA M G DE ARAÚJO 

Sccrctária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 14/10/2020  
Certifico o Registro sob o n°98007155 em 14/10/2020 
Protocolo 203286928 de 09/10/2020 

tele 	 Nome da empresa MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA NIRE 29204144544 

JUCEB 	Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 274797721575699 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Gerai 



• PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 	000110 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 134/2020 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a solicitação de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI's), CONFORME PREVISÕES DE PORTARIAS N°368 E 369, DE 29 
DE ABRIL DE 2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS JUNTO A POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE DEMANDAM 
PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a pessoa em epígrafe preenche as condições e requisitos 
para atender a necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não 
ser viabilizada pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo LicitatOrio, 
com fundamento no art. 24, II, da Lei n°8.666, de 1993 E Lei 14.065 de 30 de setembro 
de 2020 que adéqua os limites de dispensa de licitação e amplia o uso do 
regime diferenciados de contratações publicas — RDC durante o estado de 
calamidade publica. 

CONSIDERANDO, decreto legislativo dg senado federal No 06 DE 20 DE MARÇO DE 2020, 
reconhecendo para fins do artigo 65 de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade 
publica, nos termos da solicitação do presidente da republica; 

CONSIDERANDO, o decreto estadual no 19.549 de 18 de março de 2020; 

CONSIDERANDO, o decreto municipal no 483 de 23 de março de 2020. 

CONSIDERANDO, A portaria no 368 de 29 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO, A portaria no 369 de 29 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO, A portaria no 2.601 de 06 de novembro de 2018; 

CONSIDERANDO, o decreto legislativo no 2079 de 08 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO, que o preço cobrado pelo material está compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a pessoa em epígrafe preenche as condições e requisitos para 
atender a necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não ser viabilizada 
pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo Licitatório, com fundamento no art. 
24, II, da Lei n° 8.666, de 1993, para recomendar a contratação DA EMPRESA MAGEE 
COMERCIO-ATACADISTA LTDA, CNPJ: 21.542.290/0001-75, cujo Contrato deverá 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672605/0001-70. Una -Bahia, CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



Una/Bahja, 06 de NOVEMBRO de 2020. 
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ESTADO DA BAHIA 

Estado da Bahia 
000111  

com observância das regras subsidiarias previstas no art. 55 e demais disposições da Lei no 
8.666/93. 

Publique-se e Registre-se. 

Membro da Comissão 

CAIO CÉ 	 SANTOS 
Membro da Comissão 

f 
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Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 	000112 
Publicado ern 30/04 /2020 I Ediciln 82 1SPçáo 1 Pagina 17 

órgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro 

PORTARIA N°368, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único. 
disposto pelo Decreto n° 6.135. de 26 de junho de 2007 no 
Distrito Federal e nos municipios que estejam em estado de 
calamidade pública ou em situação de emergência 
reconhecidos pelos governos estadual. municipal. do Distrito 
Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional declarada pela Organização Mundial 
da Saúde. em 30 de janeiro de 2020. em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19). 

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87. 
parágrafo único, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei n°13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.0 

CONSIDERANDO a necessidade de que sejam estabelecidas normas excepcionais para o 
atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único em 
municipios em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos 
governos estadual, municipal do Distrito Federal ou Federal. 

CONSIDERANDO a Portaria/MS n°188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo coronavirus 
(2019- nCOV): 

CONSIDERANDO as orientações constantes na Portaria n° 337 de 24 de março de 2020. que 
'dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavirus. COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social'. 
bem como na Portaria n° 335. de 20 de março de 2020. que 'estabelece medidas emergenciais na gestão 
do Programa Bolsa Familia. criado pela Lei n°10836, de 9 de janeiro de 2004. e do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, regulamentado pelo Decreto n° 6.135. de 26 de junho de 2007, em 
decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importáncia Nacional'. resolve: 

Art. 1° Dispor acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal, regulamentado pelo Decreto n° 6.135. de 26 de junho de 2007. no Distrito Federal e nos 
municipios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos 
pelos governos federal. estadual. municipal e do Distrito Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde. em 30 de janeiro de 2020. 
em decorrência da Infecção Humana peto novo coronavirus (COVID-19). 

Art. 2° - Fica autorizada a coleta dos dados para inclusão e atualização cadastral por telefone ou 
por meio eletrônico, no âmbito do Cadastro Único, enquanto durar a situação de emergência ou o estado 
de calamidade pública. 

5 1° As rotinas operacionais sobre a inclusão e atualização de que trata o caput serão 
regulamentadas por meio de Instrução Operacional editada e devidamente publicada pela Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação nos canais oficiais deste Ministério. 

5 2° Na hipótese de entrevista para coleta dos dados por telefone ou outro meio eletrônico, a 
responsabilidade pela veracidade das informações coletadas é do Responsável Familiar - RF. que deverá 
ser alertado pelo entrevistador, no inicio da entrevista, acerca da possibilidade de responsabilizacão em 

www n gov 9-t ,en99c19/0242-,[10211- n•-•368-02-23-cle-nbe 44,-2023-254878219 
	 IQ 
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caso de omissão ou de prestação de informações falsas 

Art. 3'. Os estados. municípios e o Distrito Federal deverão compatibilizar a aplicabilidade desta 
Portaria conforme as normativas e as condições de saúde pública local. 	 000113 

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na datado sua publicação 

ONYX DORNELLES LORENZONI 

Este conteJeo não substitui o puidicado na vrsao certificada 

n cpv bden•sew6ovi-3,ciana•n-168-de•290cA34V-0e-2323•254673819 	 22 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
	000114 

Publicadoem 30/04/2020 E Edição 	 Seção-li821 	Pagina 17 
órgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro 

PORTARIA N°369. DE 29 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe acerca do atendimento do Cadastro único para 
Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único. 
disposto pelo Decreto n° 6.135. de 26 de junho de 2007. no 
Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de 
calamidade pública ou em situação de emergência 
reconhecidos pelos governos estadual. municipal. do Distrito 
Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional declarada pela Organização Mundial 
da Saúde. em 30 de janeiro de 2020. em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19) 

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e 
II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, o inciso III do ad. 12 c/c o art. 28. o art. 30-A, e o art 30-C 
da Lei n°8.742. de 7 de dezembro de 1993. tendo em vista o disposto na Lei n°13.979. de 6 de fevereiro de 

2020. e no Decreto n°10.282. de 20 de março de 2020. e 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou. em 30 de janeiro de 2020. que o 
surto do novo coronavirus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional: 

Considerando o Decreto Legislativo n° 6. de 2020. que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 
Complementar n° 101. de 4 de maio de 2000. a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos 
da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n° 93. de 18 de março de 
2020. 

Considerando a Medida Provisória n° 953. de 15 de abril de 2020. que abre crédito 
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania. no valor de R$ 2.550.000.000.00. para o fim que 
especifica. 

Considerando o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da 
Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e 
no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da 

disseminação do Covid-19. 

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria n° 188. de 3 de 
fevereiro de 2020. Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção 
humana pelo Covid-19: 

Considerando a Portaria MS n° 454. de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território 
nacional, o estado de transmissão comunitária do Covid-19; 

Considerando a Portaria MC n° 337. de 24 de março de 2020. que dispõe acerca de medidas 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus. COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. 

Considerando a Portaria n° 2.601. de 6 de novembro de 2018, disp& 	 sobre a utilização de 
recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o incremento 
temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS. 

gov ter. 	b: 	n 	de.29.ot atri.de•2020-254671,622 	 1,5 
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VI - Unidades de acolhimento. 
0001 

5 2° Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados elegiveis. 
nos termos do inciso II do caput, serão somados o quantitativo de vagas em unidades de acolhimento. 
públicas e privadas, para pessoas idosas e para pessoas com deficiência registrados no CadSLJAS de abril 
de 2020 e de pessoas atendidas em Centro-Dia (ou serviço equivalente) registrados no Censo do Sistema 
Único de Assistência Social - Censo SUAS 2019. 

Art. 4° O repasse de recursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretamente do Fundo 
Nacional de Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos estados. municípios e do 
Distrito Federal. no exercício de 2020. em duas parcelas cada uma referente a 3 (três) meses da demanda 
aferida nos termos do art. 30, observada a disponibilidade orçamentária e financeira 

51° O cálculo dos valores a serem transferidos nos termos do caput para a estruturação da rede 
quanto a aquisição de: 

I - EPI observará o valor de referência de P$ 175.00 (cento e setenta e cinco reais) mensal por 
trabalhador multiplicado pelo quantitativo de trabalhadores a serem contemplados: e 

II - alimentos observará o valor de referencia de R$ 115.00 (cento e quinze reais) mensal por 
pessoa. multiplicado pelo quantitativo de pessoas a serem contempladas. 

52° A segunda parcela referente ao inciso I do 51° estará condicionada à real necessidade de 
uso de EPI. de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde - MS, conforme ato complementar 
da SNAS. 

Art. 5° Farão jus ao recurso emergencial de que trata esta Portaria, destinado ao 
cofinanciamento federal das ações socioassistenciais os estados, municípios e Distrito Federal que 
possuam pessoas que: 

I - necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual local de acolhimento, conforme 
orientação do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento social: ou 

II - se encontrem em situação de rua, desabrigados, desalojados ou em situação de imigração. 

5 1° Para fins de aferição do critério previsto no caput. os municípios e o Distrito Federal 
elegíveis observarão o somatório da. 

I - metade da quantidade, arredondadas para cima, de pessoas em situação de rua cadastradas 
no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, com registro ativo em 
março de 2020: 

II - quantidade de vagas em serviços de acolhimento cadastrados no CadSLMS. com  registro 
ativo em março de 2020: e 

III - quantidade de imigrantes interiorizados entre abril de 2018 a dezembro de 2019. conforme 
registro do Subcomitê de Interiorização da Operação Acolhida: 

5 2° Para fins de aferição do critério previsto no caput. os estados elegíveis observarão a 
quantidade de vagas em serviço de acolhimento cadastradas no Cadastro Único, com registro ativo em 
março de 2020. 

3° Limita-se o cofinanciamento ao máximo de 5 (cinco) mil pessoas por ente elegível. 

5 4° O limite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado, respeitando-se a 
disponibilidade orçamentária e financeira. bem como a capacidade de acolhimento municipal durante a 
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência do COVID-19. 

Art. 6° Os entes com saldo em conta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 
Públicas e Emergências quando da publicação desta Portaria poderão reprogramar os valores para as 
despesas com enfrentamento à ESPIN decorrente do Covid-19. exceto os repasses realizados com 
fundamento nas Portarias MDS n° 420. de 18 de dezembro de 2017. e n° 558. de 28 de dezembro de 2017. 

Art, 7° O cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de 
emergência em decorrência do Covid-19 tem como finalidade promover orientação. apoio. atendimento e 
proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a 

4.99on gov beenhtet,day 	369- de 29.1L' 309 dr 2C20254619622 	 -VS 
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	000116 
Considerando que a Portaria n° 90. de 3 de setembro de 2013. do Ministério do 

Desenvolvimento Social - MDS. estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao cofinanciamento 
federal para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Publicas e Emergências, e a 
Portaria MDS n° 113. de 10 de dezembro de 2015. regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS e a 
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo. 

Considerando o disposto na Resolução n° 109. de 11 de novembro de 2009. do Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS. que institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 
define entre os serviços de proteção social especial de alta complexidade. o Serviço de Proteção em 
Situações de Calamidades Públicas e de Emergências: e 

Considerando as Resoluções n° 7. de 17 de maio de 2013, e n° 12. de 11 de junho de 2013. da 
Comissão Intergestores Tripartite - CIT e do CNAS. respectivamente. que dispõem sobre os parâmetros e 
critérios para a transferéncias de recursos do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção 
em Situações de Calamidades Publicas e de Emergências no âmbito do SUAS. resolve: 

Art. 1° Dispor sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de 
ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito 
dos estados. Distrito Federal e municípios devido á situação de Emergência em Saúde Publica de 
Importância Nacional - ESPIN. em decorrência de infecção humana peio novo coronavirus. Covid-19. 

Parágrafo único. A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS publicará em seu sitio 
eletrônico na internet listagem constando os entes elegíveis ao repasse financeiro emergencial de 
recursos federais, constando as metas físicas e financeiras. 

Art.2° O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a 
capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos individuos em situação de 
vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19. promovendo: 

I - estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição 

a) de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades publicas de 
atendimento do SUAS. e 

b) de alimentos. prioritariamente ricos em proteina. para pessoas idosas e com deficiências 
acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social 
Especial para Pessoas com Deficiência. Idosas e suas Famílias, 

II - cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de 
emergência em decorrência do Covid-19. 

Art. 3° Farão jus ao repasse financeiro emergencial de que trata esta Portaria, destinado à 
estruturação da rede para aquisição de: 

I - EPI, nos termos da alínea 'a' do inciso 1 do art. 2°. os estados. o Distrito Federal e os 
municípios que possuam unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS: e 

II - alimentos, nos termos da alínea *b" do inciso I do art. 2°, os estados. o Distrito Federal e os 
municípios que possuam unidades de: 

a) acolhimento para pessoa idosa ou com deficiência: ou 

b) centro-dia 

1° Para calcular as metas fisicas dos municípios. do Distrito Federal e dos estados elegíveis. 
nos termos do inciso 1 do caput. será computado o quantitativo de trabalhadores registrados no Sistema 
de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social - CadSUAS. no mês de abril de 2020, nas seguintes 
unidades publicas e estatais.  

I - Centro de Referência de Assistência Social: 

II - Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

III - Centro-Dia: 

IV - Centro-POP. 

V - Centro de Convivência, e 

cpv tylcEEWC,60.E.,701raumA-36B4e-29-de-ab.1-do-2020.254675622 
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permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demancid O  s 01.17 
que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos riscos quanto á infecção 
ou disseminação do virus. 

Art. 8° Os recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para atendimento à 
situação de ESPIN decorrente do Covid-19 deverão ser aplicados, além do que dispõe o art. 3° da Portaria 
MDS n°90. de 3 de setembro de 2013. na garantia de 

I - ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de 
vulnerabilidade e risco social, com vistas á prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus: 

II - provimento de condições adequadas de alojamento e isolamento, observadas as 
orientações do Ministério da Saúde. de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da 
Covid-19: 

III - adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais ou isolar grupo 
ou apoio a outras formas de alojamento provisórios adequadas á realidade local, que obedeçam aos 
critérios de separação de pequenos grupos para evitar aglomerações que propiciam a disseminação do 
Covid -19: 

IV - alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da 
população ou evitem a propagação do Covid-19, 

V - medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de 
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. agravada pela pandemia 
do Covid-19: 

VI - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar por meio 
de contratos celebrados pelo poder público: 

VII - apoio com alimentação e outros itens básicos a alojamentos provisórios geridos por 
organizações da sociedade civil: 

VIII - locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços 
socioassistenciais. e 

IX - provimento de itens necessários á comunicação remota entre usuários e equipes 

Art. 90  As ações referentes ao provimento de condições adequadas de organização dos 
alojamentos, que visem a assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança. 
assegurando as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social e 
higiene voltadas à proteção da população e prevenção da disseminação do Covid-19 serão objeto de 
orientação técnica a ser publicada pela Secretaria Nacional de Assistência Social. 

Art. 10 O gestor da política de assistência social deverá promover a gradativa desmobilização 
das açães socioassistenciais, implantadas ou reorganizadas no escopo desta Portaria, na medida em que 
for superada a situação de ESPIN decorrente do Covid-19 

51° Compõem as ações de desmobilização as estratégias de gestão que envolvem a redução de 
esforços concentrados em torno de uma situação excepcional e a adoção de procedimentos rotineiros. 
cujo planejamento deverá.  

I - prevenir a brusca interrupção das provisões, evitando danos e maiores prejuizos aos 
indivíduos e às familias atendidos: 

II - impedir o descontrole ou a perda de equipamentos e materiais. 

III - evitar a sobrecarga das equipes técnicas.  e 

IV - adotar outras medidas necessárias à retomada da normalidade dos serviços cotidianos. sem 
prejuízo de outras ações emergenciais. 

§2° A execução das ações socioassistenciais poderá se estender após o período da situação de 
emergência, conforme demonstrada a necessidade. possibilitando a reprogramação de recursos 
existentes a partir da elaboração de plano de ação validado pelo Ministério da Cidadania 
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Art. 11. Os recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão 

repassados no exercício de 2020 diretamente do FNAS aos fundos de assistência social dos estados. 
municípios e do Distrito Federal em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses de atendimento. 
observada a disponibilidade orçamentária e financeira 

Parágrafo único. O cálculo dos valores a serem transferidos na forma do caput observará o valor 
de referência de R$ 400.00 (quatrocentos reais) mensal por pessoa, previsto no S 2° do art. 6° da Portaria 
MDS n°90. de 2013. multiplicado pelo quantitativo de indivíduos a serem atendidos. 

Art. 12. Os recursos repassados aos estados. Distrito Federal e municípios. a titulo de 
cofinanciamento federat emergencial. ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a 
execução orçamentária e financeira do FNAS. inclusive quanto à disponibilidade orçamentária e financeira 
e prestação de contas. 

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo. requisitar informações 
referentes à aplicação do recurso extraordinário de que trata esta portaria, para fins de análise e 
acompanhamento de sua boa e regular utilização. 

Art. 13. Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 08.244. 
5031.21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do 
Coronavirus e serão destinados ao atendimento das necessidades das famílias e indivíduos que estão em 
situação de vulnerabilidade e risco. 

Art 14 Os entes elegíveis, na forma desta Portaria, farão jus ao repasse emergencial de recursos 
federais, desde que se comprometam. no prazo estabelecido 

I - as regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso. disponibilizado pelo Ministério da 
Cidadania 	em 	seu 	sitio 	institucional 	na 	internet 
https.//aplicacoes.mds gov.brisnas/termoaceitelemergencia_covid_19/index.php . e 

II - a prestar contas na forma da Portaria MDS n° 113. de 10 de dezembro de 2015. e demais 
procedimentos disciplinados em ato especifico. conjunto. da Secretaria Nacional de Assistência Social e da 
Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências. 

5 1° Os gestores deverão encaminhar o Termo de Aceite e Compromisso à ciência dos 
respectivos conselhos de assistência social. 

5 2° Especificamente quanto às ações socioassistenciais, o ente também deverá apresentar 
plano de ação em sistema informatizado especifico. 

Art 15. Os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar, acompanhar e fiscalizar 
a implementação das ações. os resultados e a prestação de contas dos recursos repassados na forma 
desta Portaria. 

Art. 16. A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social. por meio da Secretaria Nacional de 
Assistência Social, expedirá normativas e orientações complementares á matéria disciplinada 
especialmente quanto 

I - ao Termo de Aceite e Compromisso: 

II - ao Plano de Ação: ou 

III - aos procedimentos de prestação de contas 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ONYX DORNELLES LORENZONI 

f sle Go" eudo nao substitui o pubnado na versão cen:Ificaaa 
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ESTADO DA BAHIA 

Estado da Bahia 

MINUTA DE CONTRATO No )000c/ 2020 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de Una — Estado da Bahia, e 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX para os fins que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob n° 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo Municipal, 
localizado na Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro, nesta Cidade de Una , Estado da 
Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. 
TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito à na Rua Felix Caldas, n° 
215, Centro nesta cidade de Una, Estado da Bahia, CEP 45.690-000, portador da cédula de 
identidade n° 09711624 68, SSP/BA, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 014.834.565-44, doravante 
designado simplesmente CONTRATANTE celebra o presente Contrato com XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, inscrita (o) no CPF/CNPJ sob n° XX.XXX.X)OUXXXX-XX, 
estabelecida (o) na Rua XXXXXXXXX XXXXXX, N° XXX, Bairro xxxmocxx, xxx xxxxxxxx-xx, Cep.xx.xxx-
xxx, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada (o) por Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n° xxxxxxxxxxxxxxx 
expedida pela xxx-BA, e, inscrito no CPF/MF n° xxxxxxxxxxxxxxxx, em conformidade com a Lei 
8.866/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), CONFORME 
PREVISÕES DE PORTARIAS N°368 E 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, PARA SEREM UTILIZADOS 
NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS QUE 
DEMANDAM PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA, em conformidade 
com a proposta de preços apresentada no processo de dispensa da qual decorre este termo 
contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário 
Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ )00000WOCXXX (XXXXXXXXXXXXXX )00(XXXX 
XXXXXXX CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 

Prefeitura Municipal de Una 
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leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+ir onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2020* 

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12 - 
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL — PROJETO/ATIVIDADE: 1112.08244162.102 - GESTÃO DE 
RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS — ELEMENTO — ELEMENTO DE DESPESA: 
33903000000— MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 29 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de XX de XXXXXX de 2020 a XX de 
XXXXXXXXXXXXX de 2020, podendo ser renovado caso haja acordo entre as partes, 
mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

Prefeitura Municipal de Una 
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6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 O Sr. Rodrigo Caliman, designados na portaria n° 34 de 02 de Março de 2017, 
responsável pela fiscalização deste contrato, deverá: 	- 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado .instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 

execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 
execução do contrato. 
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 

eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que não acarretem prejuizos 
graves ao Municipio; 
8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

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

	

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

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que .incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 
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CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao 
PROCESSO DE DISPENSA n° 134/2020. 

10.2. 10.2. aplica-se ao presente Contrato art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e a Lei 14.065 de 30 
de setembro de 2020 que adéqua os limites de dispensa de licitação e amplia o uso do regime 
diferenciados de contratações publicas — RDC durante o estado de calamidade publica;; 

10.3. decreto legislativo do senado federal No 06 DE 20DE MAÇO DE 2020, reconhecendo 
para fins do artigo 65 de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade publica, 
nos termos da solicitação do presidente da republica; 

• 
10.4. o decreto estadual no 19.549 de 18 de março de 2020; 

10.5. A portaria no 368 de 29 de abril de 2020 
, 

10.6. A portaria no 369 de 29 de abril de 2020 

10.7. A portaria no 2.601 de 06 de novembro de 2018 

10.5. o decreto municipal no 483 de 23 de março de 2020: 

10.6. o decreto legislativo no 2079 de 08 de abril de 2020; 

10.7. a Portaria no 1.148, de 20 de abril de 2020; 

10.7. as parte contratantes elegem o foro da Cidade'cle Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 

10.8 e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento-  ;que assinam juntamente com duastestemunhas presentes ao ato 

Una (BA), xx de xxxxxxx de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 	 xxxxxx xxxxxx XXXXXXX XXXXXX 
Prefeito 	 Fornecedor 

Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 
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Processo: Dispensa de Licitação 134/2020 - Processo Administrativo n2  217/2020. 
Objeto: Dispensa de Licitação para aquisição de material de proteção individual 
(EPI's), conforme previsões autorizativas das Portarias do Ministério da Cidadania n2  
368/2020 e 369/2020, a serem utilizados na Manutenção dos Serviços junto a 
população mais vulnerável que demandam Proteção Social, com vistas a prevenção da 
Pandemia do novo coronavírus. 
Assunto: 	Solicitação de 	parecer jurídico acerca 	da 	regularidade 	do processo 
administrativo licitatório 
Origem: Procuradoria Jurídica do Município. 
Ao Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Una - Bahia. 

PARECER 

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR. 
ADEQUAÇÃO. AUSENCIA DE IMPEDIMENTO 
LEGAL OBSERVAÇÃO DE LEI ESPECIFICA. 
VIABILIDADE 

I- RELATÓRIO 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para emissão de parecer 
jurídico por este órgão, o presente expediente que visa a aquisição de material de 
Proteção Individual (EPI's), conforme previsões autorizativas das Portarias do 
Ministério da Cidadania, n2  368/2020 e 369/2020, a serem utilizados na Manutenção 
dos Serviços junto a população mais vulnerável que demandam Proteção Social, com 
vista a prevenção da Pandemia do novo coronavírus, por meio de dispensa de licitação, 
com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Regente da espécie, Medida Provisória n2  
961 de 06 de Maio de 2020 que foi convertida na Lei n2  14065 de 30 de setembro de 
2020 e Portarias Ministeriais autorizativas. 

No caderno encontram-se os elementos necessários ao bom e regular 
desenvolvimento do processo, ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social solicitando a contrafação do objeto em tela com a devida justificativa, 
apresentação dos orçamentos dos produtos a serem adquiridos, apontamento da 
existência de dotação orçamentária a comportar o dispêndio, bem como a devida 
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autorização a deflagração do presente processo com autorização do Excelentíssimo 
Prefeito. 

Ainda, nos autos constam documentos comprobatórios da regular constituição 
jurídica da empresa que apresentou o menor valor, as certidões que dão conta que a 
mesma está em situação regular perante a fazenda pública federal, estadual e 
municipal, bem como a certidão negativa de débitos trabalhistas, do FGTS. 

É o que merece relatar. 

II- FUNDAMENTAÇÃO 

De início importa dizer que o procedimento licitatório é regra para a 
Administração Pública ao adquirir bens ou contratar serviços. Nos termos da 
Constituição Federal, art. 37, XXI, a contrafação de obras, serviços, as compras e 
alienações realizadas pela Administração Pública deverão, em regra, ocorrer por meio 
de licitação pública. Assim dispõe o referido dispositivo: 

"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: 

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

Sem embargo, a legislação prevê ressalvas a essa regra. São os casos em que a 
licitação é legalmente dispensada, dispensável ou inexigível. Essas situações, todas em 
caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, e 
deverão observar, obrigatoriamente, o disposto no artigo 26. 

f 
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Ocaso em tela, por sua natureza, atrai a dicção do art 24,11, da Lei n. 8666/1993: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez; (Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

Observa-se o entendimento das regras contidas na Lei 8.666/93, atentando-se 
ao fato segundo o qual a dispensa de licitação reflete a contratação direta da 
Administração Pública em relação a um bem ou serviço demandado, porquanto a 
competição licitatória se mostra inconveniente ao interesse público. 

No caso em tela, a contratação de empresa para a prestação dos serviços objetos 
da presente dispensa média orçada em R$ 16.889,25 (dezesseis mil oitocentos e 
oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), dentro da perspectiva do art 24, II, da Lei 
n. 8.666/1993, encontra ressonância no limite ora previsto pela Lei n2  14065 de 30 de 
setembro de 2020 de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, por sua vez, cumpre o objeto 
de garantir a realização do evento sobredito. 

Em que pese tal constatação, verifico a necessidade de depuração se 
eventualmente já foram promovidos até o momento gastos referentes ao mesmo 
objeto em foco ou parcelas do mesmo serviço na Administração Pública, 
municipal,  tendo em vista a cautela de evitar-se o fracionamento ou parcelamento de 
despesas, circunstância essa amplamente vedado pelo ordenamento jurídico (art. 23, 
§52, da lei n. 8666/1993). 

Assim, na hipótese de tal vedação, recomenda-se a imediata deflagração do 
certame que possa colmatar o interesse público e tornar o planejamento 
administrativo enquanto pressuposto eficaz da racional gestão pública. 

Consoante se constata do expediente trazido a essa Procuradoria, infere-se que 
o termo de dispensa criado para a finalidade supramencionada encontra-se 
devidamente subsidiada por rubrica orçamentária específica, cuja dotação, inclusive, 
já fora identificada. 
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Por sua vez, em casos de dispensa, a fim de evitar prejuízos ao erário, e 
respeitando os princípios administrativos inerentes às Licitações Públicas, deve a 
Administração Municipal realizar cotações de preços, como as que foram juntadas ao 
processo em analise, a fim de contratar serviços com o menor preço possível e evitar o 
sobrepreço e o consequente superfaturamento, situação facilmente aferível, consoante 
os orçamentos já coligidos neste processo. 

Posto isto, não vislumbro vício de forma ou qualquer defeito no procedimento 
que contrarie a Lei n2  8.666/93, pelo que opinamos, pela regularidade na escolha da 
DISPENSA de licitação para a contratação pretendida (menor preço), porquanto dos 
cotejos das propostas demonstradas representou a que melhor atenderá ao interesse 
público, pargm, atento, como condicionante de regularidade, que a Secretaria 
Interessada deverá certificar-se da informação de que não houve despesa na atual 
competência para este mesmo objeto ou parcelas de um mesmo serviço que poderiam 
ser objeto de um certame único, haja vista as ilações supra alinhavadas, além da 
conferência da atividade econômica correlata, com fiscalização. 

III- CONCLUSÃO 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar a 
empresa MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA, uma vez que o presente 
procedimento atende o disposto nos artigos 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e na Lei n° 
14.065 de 30 de setembro de 2020, ressalvados os apontamentos acima, sobretudo no 
que diz respeito ao vedado fracionamento de despesa. 

S.M.J., é o parecer. 

Una(BA), 06 de Novembro 	20. 

i 

Itall Assunção Cavalcante 
Pro 	ador Jurídico Municipal 
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PARECER JURÍDICO 

1. RELATÓRIO 

1.1. Trata-se de ofício enviado pelo Chefe do Controle Interno, requerendo elaboração de 
parecer acerca da viabilidade de pagamento dos Processos de Liquidação n° 6398/2020 e 
6399/2020, ante a ausência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais - 
CND. 

1.2. É o que merece ser relatado. 

2. FUNDAMENTAÇÃO • 

2.1. Depreende-se do caso concreto, que a empresa contratada através do Contrato 
Administrativo n° 034/2017, BIOMAQ ATIVIDADES DE LIMPEZA E COLETA LTDA., 
não apresentou a CND Federal junto as Notas Fiscais n°163 e n°164 de 30 de novembro 
de 2020 para o regular processamento e pagamento das mesmas. 

2.2. De plano, percebe-se que há contrato válido com vigência até 31 de dezembro de 2020. 

2.3. Consoante se depreende da documentação apresentada pela Controladoria 
Municipal, durante o mês de novembro houve a regular execução dos serviços, atestados 
pelo Fiscal do Contrato, conforme estabelecido pela Cláusula 7° do Contrato. 

2.4. Ocorre, porém que, apesar da efetiva prestação dos serviços contratados, a empresa 
BIOMAQ ATIVIDADES DE LIMPEZA E COLETA LTDA. deixou de cumprir o quanto 
determinado pela Cláusula 6°, item 6.1 do Contrato n°034/2017, vejamos: 

6.1. "a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do 
CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.".  

2.5. Oportuno esclarecer que o item acima transcrito obedece ao quanto disposto no 
Artigo 55, XIII da Lei 8666/93 (Lei de Licitações). 

2.6. Considerando que a regularidade fiscal é obrigação imprescindível durante todo o 
prazo de vigência contratual e considerando ainda que, no presente caso, não houve 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais - CND, recomenda de plano esta 
procuradoria que seja notificada a empresa BIOMAQ ATIVIDADES DE LIMPEZA E 
COLETA LTDA., para apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais - CND; 

2.7. Em não havendo apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais - CND e a 
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efetiva comprovação de regularidade fiscal da empresa BIOMAQ ATIVIDADES DE 
LIMPEZA E COLETA LTDA., opina esta Procuradoria pela Rescisão Contratual nos 
termos da Cláusula 9°, item 9.1 e seguintes. 

2.8. Por fim, opina esta Procuradoria pela efetivação do pagamento dos Processos de 
Liquidação n° 6398/2020 e 6399/2020, referentes às Notas Fiscais n° 163 e n° 164 de 30 de 
novembro de 2020, para que não haja enriquecimento sem causa da Administração 
Pública, nos termos da Instrução Cameral n° 001/2013 da 2° Câmara do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia que segue em anexo. 

3. 	CONCLUSÃO 

3.1. Pelo exposto, recomenda esta Procuradoria que, não havendo a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Federais — CND e a efetiva comprovação de regularidade 
fiscal da empresa BIOMAQ ATIVIDADES DE LIMPEZA E COLETA LTDA., seja 
rescindido o Contrato n° 034/2017 ante o descumprimento do item 6.1 da Cláusula 6° do 
instrumento contratual, com o efetivo pagamento dos serviços já prestados e atestados, 
nos termos da Instrução Cameral n° 001/2013 da 2° Câmara do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia, consoante as razões acima alinhavadas. 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

Una, 09 de dezembro de 2020. 

DANUSA BRANDÃO LIMA ANDRADE 
Assessora Jurídica Administrativa 
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TCM Tribunal de Contos dos Municípios 
do Estado da Bahia 

CONSULTA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS 
PROCESSO TCM N° 02836-13 
CONSULENTE: Sr. JABES RIBEIRO - Prefeito 
ASSUNTO: SOLICITA ORIENTAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS 
COM FORNECEDORES DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM DESPROVIDOS DE CERTIDÕES 
NEGATIVAS DE DÉBITO 
RELATOR: Cons. FERNANDO VITA 

INSTRUÇÃO CAMERAL N° 001/2013-2°C 

A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições insertas nos artigos 35, IV e 41, § 2° 
da Resolução TCM n° 627/02, e considerando o constante da Consulta formulada pela 
Prefeita Municipal de Ilhéus, originadora do Processo TCM n° 02836-13, solicitando 
orientação acerca da viabilidade jurídico-normativo de pagamentos vencidos e 
vincendos a empresas prestadoras de serviço público municipal que não 
apresentaram, durante a execução do contrato, a certidão de regularidade fiscal. 

INSTRUI: Aqueles que contratam com a Administração Pública, devem manter 
durante a Execução do Contrato, as mesmas condições que ostentavam ao 
tempo da habilitação e adjudicação do objeto licitado, na forma do art. 55, XIII da 
Lei Federal n° 8.666/93, inclusive no que diz respeito à regularidade fiscal, 
trabalhista e tributária, cabendo a entidade pagante exigir a prova de regularidade 
no momento da liquidação; 

Prestado o serviço ou recebidos os produtos pela Administração esta não pode 
reter ou deixar de efetuar os pagamentos contratualmente assumidos  na 
hipótese de eventual inadimplência ou não demonstração de regularidade do 
contratado, que se encontre impedido de apresentar as cabíveis certidões 
negativas, sob pena de se caracterizar o enriquecimento sem causa; 

Dentre as sanções previstas na Lei de Licitações para o descumprimento do 
contrato pelo particular no que diz respeito à regularidade fiscal, trabalhista e 
tributária, não se encontra a retenção de pagamentos, devendo a administração, 
na hipótese, observar o regramento contido nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n° 
8.666/93; 

Cabe ao Poder Público exigir as certidões negativas dos contratados e na 
hipótese de sua não apresentação, adotar as sanções previstas no Edital, 
Contrato e na Lei de Licitações, cabendo, contudo, efetuar o pagamento das 
parcelas vencidas e liquidadas durante a execução contratual; 
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Não obstante tratar-se de caso concreto e a despeito da assinatura do Termo de 
Compromisso e Ajustamento de Conduta que instrui a Consulta, deverá o 
Consulente adotar as medidas sancionatárias cabiveis em relação aos 
contratados, sendo certo que a manutenção dos contratos e o pagamento de 
parcelas vincendas, apenas poderá ser garantido se atendidas as exigências 
contidas no art. art. 55, XIII da Lei Federal n° 8.666/93. 

Confirmado este entendimento pelo Pleno, comunique-se esta orientação às 
Inspetorias Regionais e áreas Técnicas deste Tribunal. 

SALA DAS SESSÕES DA 2a CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BANIA, em 24 de abril de 2013. 

Cons. PAOLO MARCONI — Presidente 

Cons. FERNANDO VITA — Relator 

Cons. RAIMUNDO MOREIRA — Membro 

2 



ESTADO DA BANIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 134/2020 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação de MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA, 

CNPJ: 21.542.290/0001-75, na forma das condições estipuladas no Contrato e na 

Lei 8.666/93. 

Una (BA), 06 de NOVEMBRO de 2020. 

• -. 

AG BIRSC NER 

dr..  • • 	Prefeito Municipal 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 134/2020 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
r 

Certifico para os devidos fins que o Processo de Dispensa de Licitação foi publicado no 
Mural da Prefeitura desta Cidade, no dia 06/11/2020 

Una/BA, 06 de NOVEMBRO de 2020. 

TIA O BIR HNER 
Prefeito Municipal 
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