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Itabuna, BA, 29 de junho de 2020. 

De: Diretoria Administrativa/Financeiro 

Para: Licitações e Contratos 

Assunto: Aquisição de Produtos. 

A presente Comunicação Interna tem como escopo levar a seu 
conhecimento uma necessidade constatada no âmbito da Administração Pública, 
bem como solicitar suas providencias no sentido de atender referidas 
necessidades. 

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o 
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de produtos os mais 
diversos como: Caixas Organizadoras. Tal solicitação que ora se faz para 
atendimento, tem como escopo atender ao setor destinado a pacientes 
diagnosticados com positivo para o COVID - 19 desta unidade hospitalar, 
organizando assim os materiais limpos e sujos na referida ala. 

Diante de quadro de tamanha complexidade para a vida do paciente, com o 
enfrentamento a pandemia do Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19) 
buscamos um serviço direcionado ao atendimento às necessidades vitais impostas 
aos pacientes atendidos neste hospital sobretudo aqueles internados nos leitos de 
CTI COVID - 19. 

É sabido que a atividade fim desta unidade hospitalar é a saúde e que, se 
faz para que não haja falhas, relativamente aos recursos e procedimentos, sejam 
quais forem relacionados ao melhor desempenho desta entidade. 

Destarte, solicitamos a contratação de empresas com certificação e 
devidamente credenciadas para o fornecimento dos materiais acima assinalados, 
tudo em consonância com o disposto na Lei 8.666/93. 

Rober to  Junior 

Presidente FASI 

MJÇ/ita 

Diretora Administrativo/Financeiro 
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DESPACHO 

1. Autorizo a Contratação da empresa M. A. de A. Lima Papelaria; 

2. Ao assessor jurídico para opinar sobre a possibilidade de contratação 

direta e; 

3. Após, observada a definição da dotação orçamentária e existência de 

recursos, remeta-se à Comissão de Licitação para fim de providenciar 

a autuação do processo licitatório / inexigibilidade / dispensa; 

Itabuna, 30 de Junho de 2020. 

Roberto'Gama Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 
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ORIGEM: LICITAÇÕES E CONTRATOS 

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO n.037\2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.197\2020 

PARECER 

Licitação e Contratos Administrativos. Aquisição de Caixas 
Organizadoras para o acondicionamento de Materiais 
Limpos e Sujos nas Enfermarias e CTI para enfrentamento 
ao COVID-19. Dispensa de Licitação, art. 24, caput e inciso II 
da Lei n° 8.666/93. Possibilidade Jurídica. 

SINOPSE DO PEDIDO 

Trata-se de solicitação encaminhada a esta consultoria acerca da possibilidade jurídica de 

contratação direta de fornecedor com dispensa de licitação da empresa M.A. DE A. LIMA 

PAPELARIA LTDA com FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE 

ITABUNA, fundação de direito público interno, constituída pelo advento da Lei Municipal 

1.942 de 27 de Julho de 2004, inscrita no CNPJ sob o n° 02.762.633/0001-22, para 

AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA O ACONDICIONAMENTO 

DE MATERIAIS LIMPOS E SUJOS NAS ENFERMARIAS E CTI PARA 

ENFRENTAMENTO AO COVID 19.. 

Considerando que todo paciente que procurar o hospital para ser atendido, em situações de 

urgência e emergência, deve receber atendimento médico. Considerando que me 04 de 

fevereiro de 2020, o MS declarou Emergência de Saúde Pública de importância Nacional 

(ESP1N) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio 

dataria MS n.188, e conforme Decreto n. 7.616 de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 

2020c). Considerando o número de pacientes atendidos neste nosocômio, o qual atende não 

só Itabuna, mas também a outros 120 municípios do Sul e Extremo Sul do Estado da Bahia. 

Considerando que urgência é uma situação que requer assistência rápida, no menor tempo 

possível, a fim de evitar complicações e sofrimento. Considerando que em 28 de janeiro de 
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2020, o Ministério da Saúde, por meio do COE-nCoV publicou a versão eletrônica 

preliminar do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção humana e mitigar o 

aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pelo COVID-19 e do Guia de Vigilância 

Epidemiológico; Considerando que em 04 de fevereiro de 2020, o Ministério as Saúde 

declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESP1N) em decorrência da 

infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) por meio da publicação da Portaria 

MS n.188, e conforme Decreto n.7.616 de 17 de novembro de 2011; Considerando que em 

07 de fevereiro de 2020, foi publicada a Lei n.13.979 que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto atual; Considerando que em 11 de março de 2020 a 

organização Mundial de saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus 

COVID-19 como uma pandemia; Considerando que a lei prevê que poderá ser determinada 

a realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostra clínicas, 

vacinação e outras medidas profiláticas, bem como tratamentos médicos específicos; 

Considerando que a MEDIDA PROVISÓRIA N.926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 que 

dispõe sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, em especial o artigo 4°(..) é dispensável a licitação para aquisição de bens, 

serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei. 

Vale ressaltar que A DISPENSA É TEMPORÁRIA E SE APLICA APENAS  

ENQUANTO SE PERDURAR O PERIODO DE DESABASTECIMENTO DESTE  

HOSPITAL.  

ANALISE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO 

Inicialmente, vem os autos na data de 30/06/2020 através do Setor de Licitação e Contratos, 

devidamente autuado com cotações, além da justificativa pelas Diretorias Executiva e 

Adm./Financeira, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de empresa por 

meio de licitação na modalidade dispensa, justificando a aquisição, uma vez que o material a 

ser fornecido é essencial para a implantação e funcionamento do setor administrativo q 
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será deslocado para um imóvel urbano como forma de seguridade aos colaboradores desta 

Unidade de Saúde. 

De início, convém destacar que compete à assessoria jurídica prestar consultoria sob o 

prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência 

e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera 

discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar 

questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira. 

Ademais, entende-se que as manifestações desta assessoria são de natureza opinativa e, 

portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar 

orientação contrária ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica. Ou seja, o presente 

opinativo, como simples orientação jurídica, tem natureza obrigatória, porém, não vinculante 

e visa auxiliar a Administração Pública na tomada das decisões que atendam 

primordialmente o interesse público. 

DO EXAME INICIAL 

Veio a esta unidade, o processo acompanhado dos seguintes documentos, a saber: 

a) Solicitação da contratação devidamente subscrita pela Diretoria 

Administrativa\Financeira, no oficio datado do dia 30 de junho de 2020, com a descrição do 

serviço demandado e apresentação das cotações obtidas; 

b) Proposta de preço compatível com o objeto da contratação que ora se analisa; 

c)Documentação de regularidade fiscal da empresa contratada M. A. DE A. LIMA PAPEL 

detentora da proposta mais vantajosa dentre aquelas coletadas pelo setor competente; 

d) Cotações de preços; 

e) Termo da Dispensa. 

Instruído os autos, passo à fundamentação e, ao final, opino. 
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DO MÉRITO  

Preliminarmente, vale salientar que a licitação é um procedimento obrigatório a ser adotado 

pela Administração Pública direta e indireta quando pretenda contratar bens e serviços, por 

força do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal. A Lei n. 8.666/93 que 

regulamentou o dispositivo invocado dispõe sobre as hipóteses de dispensa, inexigibilidade, 

modalidades e procedimentos licitatórios. 

No caso sub examine o art. 24 da Lei 8.666/93, dispõe sobre as hipóteses de incidência de 

Dispensa de Licitação, in verbis: 

"Art. 24— É dispensável a licitação: 

Inciso II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto da alínea "a", 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 alienações de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez." 

A análise do dispositivo deixa evidente que a Lei de Licitações facultou ao administrador 

público a possibilidade de não realizar o processo licitatório para os casos expressamente 

previstos em Lei. A faculdade conferida ao administrador pelo inciso II do art. 24, conforme 

visto, baseia-se na pequena monta da contratação, motivo pelo qual bastará que seja feito 

processo administrativo de Dispensa de Licitação, com solicitação da compra ou serviço, 

pesquisa de preços, verificação da dotação orçamentária e consulta à assessoria jurídica 

durante o procedimento para que possa ser efetuada a contratação direta. 

É de suma importância citar que o DECRETO N° 9412, DE 18 DE JUNHO DE 2018 

atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 

de junho de 93. Estabelece o artigo 1° do Decreto: 

Art. P - Os valores estabelecidos nos incisos 1 e 11 do caput do art. 23 da 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes 

termos: 

1- para obras e serviços de engenharia: 
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a) na modalidade convite - até R$ 330.000.00 (trezentos e trinta mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e 

trezentos mil reais); 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e 

trezentos mil reais); 

II - para compras e serviços não incluídos no inciso 1: 

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil 

reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000.00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais); 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais). 

Contratações por meio de dispensa de licitação também foram atualizadas. Nesse caso, os 

valores máximos são de R$ 33 mil para obras e serviços de engenharia e R$ 17,6 mil para as 

demais licitações. Os limites correspondem a 10% do previsto na modalidade convite, 

conforme estabelece a Lei de Licitações, no artigo 24. 

A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a 

Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93. Observa-se 

que a lei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação, sendo este rol 

exaustivo. Neste sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior: 

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol 
taxativo, isto é, a Administração somente poderá dispensar-se de 
realizar a competição se ocorrente uma das situações previstas 
na lei federal. Lei estadual, municipal ou distrital, bem assim 
regulamento interno da entidade vinculada não poderá criar 
hipótese de dispensabilidade". 

Nesse sentido, cabe ao ente público assegurar a todos, conforme está expressamente descrito 

no art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
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recuperação." ( ... ) Não resta outra alternativa, a não ser aquisição dos medicamentos, tem-se 

a hipótese prevista no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 

Nota-se que o dispositivo atende ao princípio da eficiência, proporcionando celeridade aos 

processos de compras e serviços, cujos valores não ultrapassarem o limite estabelecido pela 

própria norma para a realização de dispensa de licitação em razão do valor. No caso em 

tela, a despesa foi cotada em R$ 7.120, 50 (sete mil cento e vinte reais e cinquenta 

centavos). 

Destaca-se, contudo, que a contratação direta não exclui os pressupostos da licitação, sendo 

obrigatório que a administração justifique não apenas os motivos da ausência de licitação, 

mas indique os fundamentos da escolha de um determinado contratante para contratação 

direta em condições compatíveis com as praticadas no mercado. 

Para que a compatibilidade com os preços de mercado seja comprovada a orientação é no 

sentido de que sejam obtidos ao menos 3 (três) orçamentos de fornecedores distintos. Esse é 

o entendimento dos órgãos de controle interno e externo, pois não há previsão legal nesse 

sentido. Essa construção normativa tem a finalidade de demonstrar documentalmente que a 

vantajosidade está presente na contratação direta a ser realizada. 

Nesse sentido é o acórdão n° 1547/2007 do TCU: 

"ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: ( ... ) 9.1.2. 
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proceda, quando da realização de licitação, à consulta de preços correntes 

no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, 

constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto 

art. 43, inc. IV, da Lei 8.666/93, consubstanciando a pesquisa no mercado 

em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores distintos, os quais 

devem ser anexados ao procedimento licitatório;" 

Portanto, a verificação pelo administrador público, de que o valor estimado para a 

contratação, constante no processo licitatório ou de contratação direta, observa os preços 

praticados pelo mercado para a execução dos serviços ou obras, ou o fornecimento de bens, 

constitui-se em garantia da legalidade e regularidade da despesa, evitando-se a contratação 

com base em preços elevados ou superfaturados, em reprovável desperdício de recursos 

públicos. 

No caso em comento essa exigência foi cumprida. Foram anexadas três propostas. A 

pesquisa ampla e idônea com base no valor de mercado é essencial para propiciar a 

adequada estimativa de custos para contratação de forma transparente, e, ao mesmo tempo, 

possibilitar a aferição do valor do menor orçamento. Objetiva, assim, a contratação da 

melhor proposta, após a aferição do valor de mercado. 

CONCLUSÃO 

Isto posto, concluímos que há possibilidade jurídica inerente ao caso concreto, nos termos 

do art. 24, caput e inciso II, da Lei 8.666/93, desde que cumpridas as providências de praxe e 

atendidos os seguintes apontamentos: 

1) Seja verificada a regularidade da documentação do contratado quando da efetiva 

celebração do contrato. 

2) Em cumprimento ao Principio da publicidade, seja publicado na imprensa oficial do 

Município aviso contendo o resumo da dispensa, como forma de garantia de eficácia 

do ato administrativo. 

3) Seja verificada a inexistência de licitação ou anteriores contratações com objeto 

similar, o que impossibilitaria a presente dispensa por configurar fragmentação e/ou 

fuga ao procedimento licitatório, nos termos do art.8°da Lei n°8666/93. 
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4) Seja o processo em tela submetido à análise da Contabilidade e Controladoria Interna 

da FASI a quem cabe, através de seus sistemas de controle interno, examinar as fases 

de execução da despesa, dotação orçamentária, inclusive, verificando a regularidade 

das licitações, contratos, termos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, 

economicidade e razoabilidade". Devendo ainda, a Controladoria Interna se 

manifestar através de "relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, outros documentos 

necessários e pronunciamentos voltados a sanar possíveis irregularidades/vícios", 

caso necessário. 

É o parecer. S.M.J. 

Itabuna-BA, 30 de junho de 2020. 

M 

Assessora Jurídica 

OAB\BA 59.866 
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Processo Administrativo: n°0197/2020 

Processo de Dispensa de licitação: n° 037/2020 

Valor Global Estimado: R$ 7.120,50 (Sete Mil Cento e Vinte Reais e Cinquenta 

Centavos) 

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna 

Contratada: M. A. de A. Lima Papelaria Ltda 

CPL: Portaria N° 0027/2020 - 01 de Abril de 2020 - Edição N° 294 

Objeto: Aquisição de Caixas organizadoras para o acondicionamento de materiais 

limpos e sujos nas enfermarias e Cti para o enfrentamento ao Covid 19 para o 

Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. 

Vigência/Período: Imediato 

Autuação: Ao 301  dia do mês de Junho de 2020, eu Renata Bomfim Silva Oliveira, 

Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n00197/2020, este processo 

administrativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei 

Federal 8.666/93. 

Renata Bomfim Silva Oliveira 
Presidente da Comissão de Licitação 
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CONTRATOS R HospurAL DE RASE 

LUIS EDUARDO MAGALHÁES 

Processo Administrativo: n10197/2020 
Processo de Dispensa de licitação: n° 037/2020 

Itabuna: 30/06/2020 

Nome da Empresa: 	 - 	 CNPJ/ CPF:' 

M. A. de A. Lima Papelaria Lida; 	 08.405.868/0001-83 
Endereço: 

Avenida Cinquentenario n11230, Terreo - Centro - Itabuna/Ba - CEP: 45.600-06 

Objeto: 

Aquisição de Caixas organizadoras para o acondicionamento de materiais limpos e sujos nas enfermarias e Cti para o 

enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. 

T Valor Estimado: 

R$ 7.120,50 (Sete Mil Cento e Vinte Reais e Cinquenta Centavos) 

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço: 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no LISO de suas atribuições legais, resolve; 

Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o MS, por meio do COE-nCoV, publicou a versão eletrônica preliminar do 

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavirus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a 

infecção humana e mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID-19, e do Guia de Vigilância 

Epidemiológica (BRASIL 2020f; BRASIL, 2020h), Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, o MS declarou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

Coronavirus (2019-nCoV), por meio da publicação da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de 

novembro de 2011 (BRASIL, 2020c); Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus 

responsável pelo surto de 2019; Considerando a Medida Provisória N° 926, de 20 de março de 2020 "urgência 

demandada é incompatível com a realização dos procedimentos licitatórios usuais. A solução é a utilização dos 

permissivos legais para a contratação direta, em que se prescinde de licitação"; Considerando que em 11 Março de 2020 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus COVID-19 como uma 

pandemia, Considerando o Decreto Municipal N°13.607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergência no 

âmbito do município de Itabuna; Considerando que o direito ao acesso a tratamento hospitalar possui fundamento maior 

na Constituição Federal (vida, saúde, dignidade e desenvolvimento); Considerando que a Saúde encontra-se entre 
f. 

os 
bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva estatal, dessa forma, a atenção à 

Saúde constitui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar plenamente integrada ás políticas 

públicas governamentais; Considerando que a Lei n° 8.080, de 19,09.90, que institui o Sistema Único de Saúde, 

estabelece a necessidade da melhoria da qualidade de vida decorrente da utilização de bens, serviços e ambientes 

oferecidos á população na área de alimentos, através de novos ordenamentos que regulam, no âmbito da saúde, as 

relações entre agentes econômicos, a qualidade daqueles recursos e o seu consumo ou utilização; Considerando o Art.  

196 da CF. A saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem á 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação; Solicito então que seja deflagrado processo de dispensa de licitação para a aquisição 

de imediato, após cotaçã de preços pelo menor vai com fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações 

n°8.666/93. 
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2020 	 Av. Fernando Gornes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia 
Tel.: (73) 3214-1600-CNPJ 02.762.63310001-62 



FASI 
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A 
SAÚDE DE ITABUNA 

LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

sus 
HOSPITAL DE 5H55 

LUIS 
 

EDUARDO MAGALHA(S 

Soraia d Oliveira Salume 	 Renata Bom im Silva Oliveira 

Membro 
	

Membro 

Jailma leitag da Silva 

Membro 

niza Vita 

Diretora Adm. Financeira 

Processo Administrativo: n00197/2020 
Processo de Dispensa de licitação: n° 037/2020 

Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente terno de 

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo art.24 IV, da Lei 8.666/93, que fundamenta e 

autoriza a dispensa de Licitação. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 30/06/2020 

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 30/06/2020 
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 

Roberto ama Pacheco Júnior 

Presidente 

2020 	 Av. Fernando Ces O;iveira, /fl0 . CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia 
Tl 	/3) 3214-1600- CNPJ 02.762.633/0001-62 



FASI 
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á 
SAÚDE DE ITABUNA HOSPITAL DE DOSE 

LUIS EDUARDO M064LHARS 

LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

RATIFICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n00197/2020, Processo de Dispensa 

de licitação: no 037/2020, realizado com M. A. de A. Lima Papelaria Ltda; CNPJ n° 08.405.868/0001-

83, localizado Avenida Cinquentenario n11230, Terreo - Centro - Itabuna/Ba - CEP: 45.600-06, 

referente à Aquisição de Caixas organizadoras para o acondicionamento de materiais limpos e sujos 

nas enfermarias e Cti para o enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo 

Magalhães, no Valor Estimado: R$ 7 120,50 (Sete Mil Cento e Vinte Reais e Cinquenta Centavos), 

com vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna, nesta data. 

Itabuna, 30 de Junho de 2020, 

Roberto Garía Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

2020 	 Av. Fernando Gornes Oliveira, s/n°- CEP: 45.600 000-Itabuna -Bahia 
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 



sus 
a 

FASI 
o LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A 
SAUDE DE ITABUNA 

Terça-feira 
30 de Junho de 2020 
14-Ano -N°459 Itabuna 

RATIFICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo Adrninislriilivo 11°0197'2020. Processo de Dispeosa 

de licitação: n°03712020. realizado com M A. de A. Lima Papelaria Lida; CNPJ no 08.405.868/0001- 

83, localizado Avenida Cinquentenario n°1230, Terreo 	Centro - tabunalBa - CEP 45.600-06, 

referente à Aquisição de Caixas organizadoras para o acondicionamento de materiais limpos e sujos 

nas enfermarias e Cti para o enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo 

Magalhães, no Valor Estimado: R$ 7.120,50 (Sete Mil Cento e Vinte Reais e Cinquenta Centavos). 

com vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial do Municipio de Itabuna, nesta data 

Itabuna, 30 de Junho de 2020. 

Roberto Gama Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

A 	'ornando Gomes Oliveira s/n° CEP 45 600-000 - itcihr' 
Tel.: j73J 32i4-i600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 

2020 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL. 1 NXIWUW8JEENOT6NVLDPIG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



HospiTal DE BASE 
LUIS EDUARDO MAOALIIAES 

a 	FASI 
SUS 	FUNDAÇAO DE ATENÇAO A 

W 	 SAÚDEDEITABUNA 

DE: COORDENAÇÃO GERAL DE ENFERMAGEM 

PARA: DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

COORDENAÇÃO 
GERAL 

ENFERMAGEM 

CI. N.° 026/2020 

Prezada Diretora, 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desse solicitar aquisição de 

caixas organizadoras para o acondicionamento de materiais l.mpos e sujos nas 

UNIDADES COVID. 

TAMANHO QUANTIDADES 

251 107 

341 13 

281 34 

641 02 

361 12 

321 13 

Desde já agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para 

esclarecimento de dúvidas por ventura existentes. 

Atenciosamente 

Enf.a Patrícia Karla Moura Cafezeiro Guimarães 
COREN-BA 700.321 

Coordenadora Geral de Enfermagem 
28/05/2020 
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Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n°  - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia 
Tel.: (73) 3214-1639 - CNPJ 02.762.633/0001-62 



& 

19.06.2020 

SETOR 
COTACAO 

• FASI - SUS 	FUP1O.Ç.o DE ATENÇ!.O 
S.UO€ DE ITAEUP 

MAPA ANALÍTICO 0029.2.2020 AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT M. A. DE A. LIMA MONIA KARINA 
L OLIVEIRA 
GUIMARAES MÉDIA TOTAL 

1 Caixa plástica de alta resistência; Capacidade: 34 Litros. UNIDADE 13 R$92,80 R$93,20 R$96,40 R$ 94,13 R$ 1.223,73 

2 Caixa plástica de alta resistência; Capacidade: 28 Litros. UNIDADE 34 R$72,80 R$73,00 R$75,80 R$ 73,87 R$ 2.511,47 

3 Caixa plástica de alta resistência; Capacidade: 64 Litros. UNIDADE 2 R$168,70 R$169,50 R$172,50 RS 17023 R$ 340,47 

4 Caixa plástica de alta resistência; Capacidade: 25 Litros, UNIDADE 107 R$8.40 R$8,50 R$10,50 R$ 9,13 R$ 977,27 

5 Caixa plástica de afta resistência; Capacidade: 36 Litros. UNIDADE 12 R$98,30 R$99,00 R$105,00 R$ 100,77 R$ 1.209,20 

6 Caixa plástica de alta resistência; Capacidade; 32 Litros, UNIDADE 13 R$78,70 R$79,00 R$85,00 R$ 80,90 R$ 1.05170 

TOTAL DOS LOTES R$ 7.313,83 

.'nardo Benedito PÍ 
denador 



FASI 
ro..oaç000t ATfHÇ&OS 

.5AlJOC DC iTASO$** 

SETOR 

COTAÇÃO 

FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA 
Av remando  Gomos Oliveira. SINO  Nossa S das Graças Itabuna - Bahia CEP 45.601-554 

CNPJ - 02 /62.633 0001 62 	Inscrição Estadual Isento 	Municipal: 20 257 
E-mail: cotacao.fasigmaiI.com  
Contato: Leonardo 
Fone: (73) 3214-1677 

COTAÇÃO 0029.2.2020 AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS 

Á Empresa: 
Contato: 
	 Fone: 

Cidade: 
	 E-mail: 

OBSERVAÇÃO: 
a) Solicitamos colocar preços para os materiais abaixo discriminados. 
b) Obrigatório a aplicação do carimbo do CNI'J, corno também a data e assinatura na resposta da cotação 
c) Certo que podemos contar ciyn a vossa colaboração, desde já agradecemos 

DATA: 	1 

ITEM Especifimaçto de ,oateriat 

LOTE 01 

unidi 	
Qeani. Preço uns. Preço totai 

Caixa plástica de alta resistência, Capacidade 34 litros 
	

UNIDADE 

2 	Caixa plástica de alta resistência, Capacidade 28 litros 

3 	Caixa plástica de alta resistência. Capacidade 64 litros 

Caixa plástica de alta resistência. Capacidade 25 litros 

Caixa plástica do alta resistência. Capacidade 36 Litros 

Causa plástica de alta resistência. Capacidade 32 Litros. 

Conformo solicitação acima, untorrnamos o valor unitário o total dos itens em descrição. 

Prazo de Entrega 

Data: 

Assinatura e nome do responsável 

108- 40586810001 -8—31 
U. A DE A. LIMA PAPELARIA 

L
Ah'. C)NOUENTENAR)O 1230 - TÉRREO 

CENTRO 	.6O.Oo6 

ITABUMA 

4 

5 

6 

UNIDADE 

UNIDADE 

UNIDADE 

UNIDADE 

13 

34 

2 

10/ 

12 

13 

TOTAL 



FASI 
ri;noç 	re 

SETOR 

COTAÇÃO 

FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA 
As 1 erriarido Gomos Oliveira SIN  Nossa  das Graças Itabuna -Bahia CEP: 45.601-554 

CNPJ 02 /132 633 0001 62 	inscrição Estadual Isento 	Municipal 20.257 

E-mail: colacao.íasi@gmail.com  

Contato: Leonardo 
Fone: (73) 3214-1677 

COTAÇÃO 0029.2.2020 AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS 

A Empresa: 
Contato: 
	 Fone: 

Cidade: 
	 E-mail: 

OBSERVAÇÃO: 
a) Solicitamos colocar preços para os materiais abaixo discriminados. 

b) Obrigatório a aplicação do carimbo do CNPJ, como também a data e assinatura ria resposta da colação 

c) Certo que podemos cofiar com a vossa colaboração, desde lá agradecemos 

 

DATA: 	1 	1 

  

     

Data: 

MEM 1 	Especificação de material 

LOTE SI  

tinid f Quent. Preço UnS. 	1 	Preço total 

Caixa plástica de alta resistência, Capacidade 34 [tiros UNIDADE 

2 Caixa plástica de alia resistência: Capacidade 28 Litros. UNIDADE 

3 Caixa plástica de alta resistência: Capacidade 64 Litros UNIDADE 

4 Caixa plástica de alia resistência, Capacidade 25 Litros. UNIDADE 

5 Caixa plástica de alta resistência: 	acidado 36 litros UNIDADE 

6 Caixa plástica de alta resistência. Capacidade: 32 Litros. 13 

TOTAL 

10/ 

13 

34 

12 

2 

Çj3 li,  Q0 jc21j, 

33(3  

gi,Q 909)50 

99c•:t. j 1OO 

1-9,o. .o2,00 
J54,Lk 

Conforme solicitação acima, informamos o valor unitário e total dos itens em descrição. 

Prazo de Entrega 

%9713210001 -1 
Assinatura e nome do responsável 

MONKARNA PERF(RA DA CC$IA 

UAALP4R*TE BfrRRC'SO. 100 - 
CENTRO C€P 4S.€('O-2 

L ITA-Bk 



TEM Especificação de niatefial UntO Qulnt. Preço Uiilt. 

LOTE 01 

Caixa plástica de alta resistência; Capacidade 34 Litros; UNIDADE 13 

2 Caixa plástica de alia resistência. Capacidade 28 litros UNIDADE 34 

3 Caixa plástica de alta resistência, Capacidade 64 Luras. UNIDADE 2 50 

4 Caixa plástica de alia resistência. Capacidade 251 ilros uNlUAl)l: 10/ Jo1 5° 

5 Caixa plástica de alia resislÕflcia, Capacidade 36 Litros. IJNII)Al )l 12 josivo 

6 Caixa plástica do alia resistência. Capacidade 32 litros 13 

TOTAL 

+ sus FASE 
flpnflSÇ&O De arenÇSO .5 
sauDe De Í-raei.rna 

SETOR 
COTAÇÃO 

FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAúDE DE ITABUNA 
As 1 ornando Gomos Oliveira 	 n SINO Nossa 5 das Graças ltabua - Balsa CEP 45601-554 

CNI'J 02 162 6:334001 87 	Inscrição 1 sladual Isento 	Municipal 20.257 

E-mail: cotacao.fasi@grflail.COm  
Contato: Leonardo 
Fone: (73) 3214-1577 

COTAÇÃO 0029.2.2020 AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS 

Á Empresa: 
Contato: 
Cidade: 

Fone: 
E-mail: 

OBSERVAÇÃO: 
a) Solicitamos colocar preços para os materiais abaixo discriminados 
b) Obrigatório a aplicação do carimbo do CNPJ. como também a data e assinatura no resposta da cotação 

c) Corto que podemos contar coei a vossa colaboração, desde 1á agradecemos 

DATA: 	$ 	1 

Conformo solicitação acima, informamos o valor unitário e total dos itens em descrição. 

Prazo de Entrega 

Data: 

Assinatura e nome do responsável ir 	Ulio()O1 . 
LOUVØRA GLJ%&R ÃES 
Ir 

Cento 

EP45.60114  
1 	r8tfrnA-SÀ 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 05/05/2020 12:31 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(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°: 20201318953 

RAZÃO SOCIAL 

M A DE A LIMA PAPELARIA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

072.470.454 
	

08.405.868/0001-83 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física 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 Dívida 
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 05/05/2020, 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 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.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 	 RelCertidaoNcgativa.rpi 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: M A DE A LIMA PAPELARIA 
CNPJ: 08.405.86810001 -83 

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. 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 à 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 211012014. 
Emitida às 10:46:04 do dia 18/06/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/12/2020. 
Código de controle da certidão: 9668.412C.3C5F.4612 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



P;na 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABA.LH( 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: M A DE A LIMA PAPELARIA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.405.868/0001-83 

Certidão n°: 8173646/2020 
Expedição: 08/04/2020, às 12:55:39 
Validade: 04/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que M A DE A LIMA PAPELARIA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

08.405.868/0001-83, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei 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 até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



26/06/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCFIÇÃO 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DEABERTURA 

0110912006 

NOME EMPRESARIAL 

M A DE A LIMA PAPELARIA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO NOME DE FANTASIA) 

MILA PAPELARIA 
PORTE 

ME 

cóDiGo E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.494-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 
46.494-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

08.405.86810001-83 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

01109
MATRIZ 

DATA 

JE2006 

 RTURA 

NOME EMPRESARIAL 

M A DE A LIMA PAPELARIA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 
47.85-7-01 - Comércio varejista de antigüidades 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

AV CINQIJENTENARIO 
NÚMERO 
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45.600-087 
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UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

charlianesilva@hotmail.com  
TELEFONE 

(73) 3212-4074 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

01/09/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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nitido no dia 26/06/2020 às 10:40:21 (data e hora de Brasília). 	 Página: 2/2 

212 



26106/2020 	 Email - Hospital de Base - OutIook 

(/O1fl7fl 	htt j/servIcui CioudeI.cum b(/ba.iai,un-pnihii,f CorJcutHfl3o rnprao 2hp 	ffAcd*4MFEI 1 M$MJIIML&i 

1 

. 	. 

O. 
O 

.-..-., -.- 	-.. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
FAZENDA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Código Geral 
1142672 

Número da Certidão 
0004715 

Código 

    

Nome/Razão Social 
M A DE A LIMA PAPELARIA 

        

C P. F 
	

j 
C.N.P.J 	1 	lnsc. Est. 

08405868000183 	72470454 

  

           

           

           

R.G 

CENTRO 
L 

Endereço 
AVENIDA CINQUENTENARIO, 1230, N°: 1230- 

ITABUNA 	 BA 

Prefeitura Municipal dc Itabuna - 61¼. conforme preceitua o Art 273 da Lei Municipal n 2,1 73 de 

pl/1o;?olo - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA OBITO 
pertencentes ao contribuinte E. para constar, foi extraida a presente certidão Gula validade e de 90 
Novent dias contados a partir da data de sua emissão. 

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar. quaisquer débitos que 
posteriorruente venham a ser apurados. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de ltabuna ria 

Internet. no endereço http.//www itabuna.ba  gov br.,'  

Emitida em 06/05/2020 

Validade 90 dias 

Chave de Validação: 20200004715 

Av. Princesa Isabel, N° 678 
São Caetano 
CEP: 45.607.001 - Itabuna-Bahia 

ht1p5.hservico.ciouciei com 	 impresrao 
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CAIXA 
Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRI 

Inscrição: 	UH,405.868/0001 -H3 

Razão Social: M A DE A LIMA PAPELARIA 

Endereço: 	AV CINQUENTSNARIQ 1230 / CENTRO / ITAFUi4A / HA / 4600-006 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036. de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante a Fundo de Garantia do 
Tempo de Servica - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 04/03/2020 a 01/07/2020 

Certificação Número: 2020030402453806433611 

Informação obtida em 20/05/2020 13:40:49 

A utilização deste Certificado para os fins previstos cm Lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no site da Caixa: wwwcaixagov.br  

https 'conuita-cr1 aia.gov 	 is 
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