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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA DE PRACUOBA  

CHECK LIST  PARA LICITAÇÕES — DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 
LEGENDA.  FL=FOLHA — ASSINATURA= ASSINATURA LEGÍVEL 

1 ABERTURA - Capa do processo administrativo  FL.  ASSINATURA 

Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e 
enumerado  (Art.  38, caput, da lei n° 8.666/93). 

2 JUNTADA DE  CHECK LIST FL.  ASSINATURA 

Juntar  check list  devidamente preenchido e com indicação das folhas e 
justificativas cabiveis, em cumprimento do decreto n°3.010/2017 - PMM. 

3 JUSTIFICATIVA  FL.  ASSINATURA 

Solicitação/requisição do objeto e justificativa da necessidade de forma 

clara e sucinta, indicando a motivação (CF,  Art  37, caput e  Art.  38, caput 

da Lei n° 8.666/93). 

4 FUNDAMENTO LEGAL  FL.  ASSINATURA  

Art.  24. É dispensável a licitação; 

Indicar a hipótese do  Art.  24 e preenchimento dos requisitos do caso;  

Art.  25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição 

em especial: Indicar o  Art.  25, caput ou inciso especifico e preenchimento 

dos requisitos do caso. 

5 ESTUDO TÉCNICO E PRELIMINAR PARA SUBSIDIAR A  

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO (OBRAS/SERVIÇO) 

FL.  

, 

ASSINATURA 

6 TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BÁSICO  FL.  -1 ASSINATURA 

Projeto BÁSICO, aprovado com identificação do responsável pela 

elaboração; 

Justificativa; 

Finalidade pública; 

Objeto da contratação; 

Especificações (quantidade e qualidade); 

Prazo de execução (dias, meses, anos): 

Classificação orçamentária; 

Local de entrega dos bens ou execução do serviço; 

Garantias (técnicas e contratual se forem o caso); 

Forma de recebimento dos bens/aceitação dos serviços; 

Valor estimado. 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA DE PRACUOBA 

7 PROJETO EXECUTIVO (CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA) 

FL.  ASSINATURA 

8 PLANILHA DE comPosiçAo DE CUSTO (CASO DE SERVIÇOS)  FL.  ASSINATURA 

9 RECURSO ORÇAMENTÁRIO  FL.  ASSINATURA 

Previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas 
rObricas  (arts.  7°, § 2°,  III,  14 e 38, caput da Lei n° 8.666/93), consignando 
em declaração própria que não serão adquiridos bens ou o referido serviço 
de idêntico objeto no mesmo exercício financeiro. 

io AUTORIZAÇÂO DA AUTORIDADE COMPETENTE L  FL.  ASSINATURA 

Autorização da autoridade competente para abertura do processo  (Art.  38, 
caput, da Lei n° 8.666/93). 

' 11 REMESSA DOS AUTOS A COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO A CRISE  FL.  ASSINATURA 

Remessa dos autos à  CEO  para autorização (Decreto n° 0119/2017). 

12 ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE  FL.  ASSINATURA 

Atestado de exclusividade expedido para entidade competente, no caso da 
inexigibilidade de licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial. 

— 
13 COMPROVAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE  FL.  ASSINATURA 

Quando se tratar da hipótese de inexigibilidade do inciso II do  Art.  25 da 
Lei n° 8.666/93, necessária 6 comprovação de 1: Serviço técnico 
especializado; 2) Natureza singular do serviço; 3) Notória especialização 
do contratado. 

14 PARECER TÉCNICO  FL.  ASSINATURA 

Justificativa da hipótese legal do caso concreto (caso de inexigibilidade). 

15 EXAME DA ASSESSORIA JURiDICA INTERNA DO ÓRGÃO  FL.  ASSINATURA 

Analise da minuta de contrato e seus anexos pela assessoria jurídica do 
órgão demandante; 

Se houver diligências, deve ser saneado antes da remessa á ASSEJUR. 

16 REMESSA DOS AUTOS A ASSEJUR  FL.  ASSINATURA 

Remessa a ASSEJUR para cumprimento da Lei 8.666/93. 

17 ATOS POSTERIORES  FL.  ASSINATURA  

Art.  26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do  Art.  17, e no inciso Ill e 
seguinte do  Art.  24, as situações de inexigibilidade referidas no  Art.  25, 
necessariamente justificadas (...) deverão ser comunicados dentro de 3 
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PREFEITURA DE PRACUOBA 

dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 

oficial, no prazo de 5 dias, como condição para eficácia dos atos. 

COMUNICAÇÃO. Ak AUTORIDADE SUPERIOR PARA RATIFICAÇÃO 

(PRAZO 3 DIAS); 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO EXTRATO (5 DIAS); 

DESIGNAÇÃO DE FISCAL  (Art.  67, CAPUT DA LEI N° 8.666/93). 

18 NOTA DE EMPENHO PREVIA  FL.  ASSINATURA 

Juntar ao processo nota de empenho. 

19 ASSINATURA DO CONTRATO  FL.  ASSINATURA 

No caso de pequenas compras nos termos do  art.  24, inciso I e II, que não 

fiquem consignadas responsabilidades posteriores, salvo as garantias do 

objeto ou serviço prestado. poderá o termo contratual ser substituído pela 

nota de empenho ou ordem de fornecimento ou serviço. vide  Art.  62. § 4° 

da Lei n°8.666 de 1993. 

20 PUBLICAÇÂO DO EXTRATO DO CONTRATO  FL.  ASSINATURA 

21 PORTARIA DESIGNAÇÃO FISCAL  FL.  ASSINATURA 

Portaria de designação do fiscal do contrato e/ou comissão composta por 

no minimo 03 (três) membros para recebimento do objeto. 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

MEMO Ng 04/2020 - SEMSA/PMP 

Pracuúba-AP, 02 de abril de 2020. 

A sua senhora 

Belize Conceição Costa Ramos 

Prefeita Municipal de Pracuúba 

Assunto: Solicitação de locação de estrutura para hospital de triagem 

Senhora Prefeita, 

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência justificativa e o Termo de 

Referência para autorização de contratação de empresa especializada em locação de estruturas de ferro para 

a instalação de hospital de triagem nos limites do município como medida sanitária de combate a pandemia 

do covid-19, considerando o dever dos entes federados de estabelecer políticas e ações públicas de prevenção 

e promoção a saúde,  ben-1 como ante a urgência em combater a pandemia do novo coronavirús (COVID-19), 

que tem gerado um índice de mortes devastador no mundo todo. 

Neste sentido, a locação de tenda, fechamento lateral, banheiro químico e gerador 15kva é necessária 

para a instalação de hospital de triagem que ficará na entrada do município para apoiar a operação de barreira 

sanitária que fará aferição de possíveis contaminações dos transeuntes. 

Ademais, há de se ressaltar que a locação visa também proporcionar qualidade nas condições de 

trabalho para os agentes que farão a abordagem. 

Atenciosamente, 

José Luiz Camelo 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto n°012/2020 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuilba/AP 
CNPJ - 34.925.222/0001-37 
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Belize ConceicAo 	Ramos  
Prefeita  do Mull' 	de Pracuúba 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE REFERÊNCIA 

APROVO nos termos do artigo 7°, § 2", inciso 
da Lei n°8.666 de 21 de Junho de 1993. 

1. DO OBJETO: 

1.1. 	Contratação de empresa especializada em especializada em locação de estruturas de ferro para a 
instalação de hospital de triagem nos limites do município como medida sanitária de combate a 
pandemia do covid-19, atendendo, assim, as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pracuúba. 

2. FUNDAMENTO LEGAL: 
2.1. A aquisição do objeto deste processo será regida pela Lei Federal 8.666/1993 c/c lei n13.979/2020. 

3. JUSTIFICATIVA: 

3.1. A presente CONTRATAÇÃO é necessária para o atendimento das atividades de prevenção e 
contingenciamento a pandemia do COVID-19 executadas pela Secretaria de Saúde em decorrência da situação 
emergencial vivenciada pelo pais e que tem acarretado em medidas radicais para enfrentamento deste mal que 
se não for combatido pode ocasionar o colapso do setor de saúde pública, gerando índice incontroldvel de 

mortes. 

3.2. Deste modo, visando suprir as necessidades da secretaria de saúde, faz-se necessária a contratação de 
empresa especializada para locação de estruturas de ferro visando a instalação de hospital de triagem para 
apoiar a operação de barreira sanitária implementada na rodovia de acesso ao município de Pracuúba, 
proporcionando conforto e melhores condições de trabalho aos servidores (civis e militares) que abordarão os 

veículos e transeuntes destes locais. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E DE SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES: 
4.1. As especificações dos materiais e seus respectivos quantitativos estão devidamente listados no anexo 

Único deste Termo. 

ITEM DESCRIMINAÇÃO  REF  QUANT DIÁRIA 

001 
Locação, montagem e desmontagem de tenda com 
piso 6mx6m 

DIA RIA 01 
30 

002 Fechamento lateral DIÁRIA 01 30 

003 Banheiro • uimico DIÁRIA 01 30 

Av.: S.rio Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuuba/AP 

CNP3 - 34.925.222/0001-37 
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004  Gerador de 2.5 kva MARIA 01 	30  

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

5.1. As propostas deverão ser apresentadas contendo as especificações e quantitativos, de acordo com as 
diretrizes deste instrumento a fim de possibilitar a sua perfeita identificação no ato da dispensa de licitação e 
subsidiar a conferência no ato do recebimento. 

6. DO LOCAL, HORÁRIO E CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA: 

6.1. A locação de estruturas de ferro objeto deste processo de dispensa, deverão ser entregues, junto a 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, situado na Av. São Pedro, n° 67, Bairro 
Centro, CEP: 68918-000 - Pracutiba-AP, no horário de 8h00 as 13h00, de segunda a sexta-feira. 
6.2. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir a completa 
segurança durante o transporte. 
6.3. Quando for o caso, os volumes deverão estar identificados externamente com os dados constantes da 
nota fiscal e o endereço de entrega. 

7. DO PRAZO DE ENTREGA: 
7.1.0  prazo de entrma será imediato, que serão contatos a partir do recebimento pela Contratada da 
Nota de Empenho, o qual deverá ser retirado no prazo de 05 (cinco) dias fiteis, a contar da data de  
convocação da empresa.  
7.2. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a empresa deverá encaminhar 
justificativa por escrito, podendo a mesma ser aceita ou não. Caso não seja aceita, poderão ser aplicadas as 
sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 

8. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
8.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/93, mediante recibo ou atesto em Notas, os 
produtos serão recebidos da seguinte forma: 
8.1.1. Provisoriamente:  para verificação da conformidade do produto entregue e as especificações exigidas: 

8.1.2. Definitivamente:  no prazo máximo de 05 (cinco) dias 'Reis, após a verificação da qualidade e 
quantidade dos produtos e consequente aceitação pela Administração. 

9. DA NOTA FISCAL: 
9.1. Expressamente os produtos entregues, assim, como virem acompanhadas de uma cópia da respectiva 
nota de empenho, para confronto das especificações no ato da conferência e recebimento. 
9.2. A contratada deverá apresentar junto da Nota Fiscal em 02 vias, no mínimo. 
9.3. A nota fiscal só  sera  encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite definitivo dos 
produtos. 

10. DO TRANSPORTE DO PRODUTO: 
10.1. É de inteira responsabilidade da empresa contratada o transporte, sem ônus adicional de qualquer 
natureza ou espécie, para os locais designados neste Termo de Referência. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
11.1. A CONTRATANTE obriga-se: 
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as especificações 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuuba/AP 
CNP] - 34.925.222/0001-37 
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constantes do termo de referência e dos termos de sua proposta. 
b) Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitadas pela Contratada. 
c) Efetuar os pagamentos à contratada nas condições estabelecidas. 
d) Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais vícios, fixando prazo para a sua correção; 
e) Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, garantindo-se a ampla defesa do 
contraditório. 

O Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela contratada. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
12.1. A CONTRATADA obriga-se: 
a) Mantel-, durante o fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado; 
c) Substituir imediatamente qualquer produto que não atenta ao disposto no contrato, inclusive As normas de 
qualidade; 
d) Comunicar imediatamente, de forma escrita e detalhada, toda e qualquer irregularidade prática por 
funcionário que dificulte ou impossibilite o fornecimento dos produtos; 
e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a contratante autorizada a descontar dos créditos 
existentes, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 
f) A contratada deverá indicar um preposto, para acompanhar a execução do fornecimento, assim como, para 
dirimir quaisquer provenientes da entrega. 

13. DAS PENALIDADES: 
13.1. Com  fundamento na Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, ficará impedida de  
corn  a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, sem prejuízo das cominações legais 
e adjudicatária que: 
13.1.1 não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 
proposta; 
13.1.2 deixar de entregar documentação exigida; 
13.1.3 apresentar documentação falsa; 
14.1.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
13.1.5 não mantiver a proposta; 
13.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato; 
13.1.7 comportar-se de modo inidõneo; 
13.1.8 fizer declaração falsa; 
13.1.9 cometer fraude fiscal. 

licitar e contratar 
e multa a licitante 

validade de sua 

13.2. A Contratada estará ainda, sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado quando incorrer 
em umas da hipóteses da condição anterior. 
13.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto da dispensa, a Administração Municipal poderá, garantida a 
defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
a) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso na execução do contrato, tomando por 
base o valor global do respectivo item: 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período 
superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
13.3.1 0 atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a 
rescisão do contrato e a respectiva aplicação de sanções. 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracutiba/AP 

CNP] - 34.925.222/0001-37 
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13.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 
prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprindo  sell  cobrado 
judicialmente. 

13.5. Compete ao Gestor Municipal a aplicação das penalidades previstas neste termo de referência, 
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
13.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 14.2 e 14.3 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação, que  sell  dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a 
qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados. 
13.7. As sanções previstas no item 14.3 alíneas "a" e "b", poderão ser aplicadas conjuntamente com as 
demais penal idades previstas neste Termo de Referência. 

14. DO PAGAMENTO: 
14.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento A. CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, contados da data 
de entrega da Nota de Empenho, por meio de ordem bancária creditada em conta corrente. 
14.2. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura em nome da Prefeitura Municipal de Praeutiba, 
Fundo Municipal de Saúde, discriminando os percentuais e os valores dos tributos a que estiver obrigada a 
recolher em razão de norma legal. 
14.3. 0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo setor competente, 
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 
produtos efetivamente entregues. 
14.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação de regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
14.5.  Seri  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
14.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada a consulta aos órgãos de controle para verificar a 
comprovação regular situação da contratada perante o INSS, FGTS, Receita Federal, estadual ou distrital e 
municipal, bem como regularidade trabalhista. 
14.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 
escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. 0 prazo poderá ser prorrogado urna vez, por igual período, a critério da contratante. 
14.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à recisdo contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
14.9. Do montante devido à contratada. poderão ser deduzidos os valores correspondentes a multas e/ou 
indenizações impostas pela contratante. 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. 0 pagamento  sell  realizado de acordo com a disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de 
Pracutiba-AP, no exercício de 2020. 

GESTORA 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ação: 10.301.0041 :2016 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 129.792,00 
FONTE 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Av.:  So Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuuba/AP 
CNPJ - 34.925.222/0001-37 
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16. DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A fiscalização do fornecimento ficará sob a responsabilidade de servidor nomeado para esse fim. 
16.2. Cabe ao fiscal, a observância da execução do fornecimento e das irregularidades encontradas, para 
aplicação das sanções cabíveis. 
16.3. Cabe ao fiscal a atribuição de acompanhamento da entrega, conferição e emissão de atesto na Nota fiscal 
de entrega. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Qualquer esclarecimento ou informação das especificações técnicas dos produtos dispostas neste termo 
de referência  sera  dado pelo setor responsável por sua elaboração. 

17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Pracuúba-AP, para dirimir qualquer situação que não tenha sido 
resolvida no âmbito administrativo. 

17.3. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao certame. 

17.4. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Termo de Referência excluir-se-6 dia de inicio e 
incluir-se-á o do vencimento, exceto, quando for explicitamente disposto em contrário. 

17.5. As normas disciplinadoras da dispensa serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

Pracuúba-AP, 02 de abril de 2020. 

-------- 	
--,, , 

osé Luiz  Cam  pelo 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto n' 012/2020 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuuba/AP 
CNPJ - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 

SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se o presente processo de licitação para contratação de empresa especializada 

em locação de estruturas ante a necessidade de se instalar hospital de triagem para apoiar a 

operação de barreira sanitária implementada na entrada do município. Registre-se que este hospital 

visa, também, proporcionar adequadas condições de trabalho aos agentes civis e militares que ali 

têm prestado serviço. 

Cumpre destacar que a barreira é medida necessária de prevenção e combate ao  Corona 

Virus  (COVID-19), cuja finalidade é a verificação de eventual entrada de pessoas suspeitas ou já 

infectadas pelo  virus,  através de aferição de temperatura e outros protocolos pertinentes. 

A adoção desta ação se deve pelo fato de que a nova doença tem gerado  indices  alarmantes 

de contagio e mortes, por isso medidas drásticas têm sido tomadas em todos os países visando 

combate-la. Inclusive, o estado do Amapá já apresenta alto indice de infecções, várias já até 

ocasionaram óbitos. Portanto, é imprescindível que o município realize o máximo de medidas 

epidemiológicas-sanitárias eficientes, visando cumprir com seu dever constitucional de prevenção 

e promoção da saúde. 

Pracuúba-AP, 02 de abril de 2020. 

-›---..)% 
ose Luiz  Compere)  

Secretário Municipal de Saúde 
Decreto n° 012/2020 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - PraciAba/AP 
CNPJ - 34.925.222/0001-37 



Belize Conce0o 
Prefeita Municipal 

a Ramos 
P acuita-AP  

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 

GABINETE DA PREFEITA 

DESPACHO  / GAB 

Pracuúba-AP, 02 de abril de 2020. 

À Senhora 
Jacirene Alencar de Sousa 
Comissão permanente de Licitação/PMP 

Assunto: Abertura de processo administrativo — Dispensa de licitação 

Na qualidade de ordenadora de despesas, e em consonância ao disposto no  
"Caput"  artigo 38 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 
posteriores. ENCAMINHO os autos a esta Comissão permanente de licitação para abertura 
de processo administrativo. 

Considerando o estado de emergência e calamidade pública (decretos n° 21/2020 e 
22/2020) e visando atender o teor do Memorando n° 04/2020 — SEMSA/PMP, referente a 
contratação de empresa especializada em locação de estruturas de ferro para instalação 
de hospital de triagem, e com base no  Art.  24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, e  art.  4° da lei 
13.979/20, AUTORIZO essa Comissão de Licitação a realização do procedimento de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

Atenciosamente, 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - PracuOba/AP 
CNP7 - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 

GABINETE DA PREFEITA 

AO GAB/PMP  

Autue-se. 

Em 02 de abril de 2020. 

Belize Conceição Costa Ramos 
Prefeita Municipal de Pracuúba-AP 

TERMO DE AUTUAÇÃO 

Aos dois dias do mês de abril do ano de 2020, na qualidade de Chefe de 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Pracuúba, autuei o presente processo. Para 

constar, eu, José Angelo Farias da Costa, lavrei e assino o presente termo. 

Pracuúba, 02 de abril de 2020. 

José Angelo Farias da Costa 
Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Pracuúba 

Decreto n0  087/2018 — GAB/PMP 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuúba/AP 

CNP] - 34.925.222/0001-37 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACIJÚBA 
GABINETE DA PREFEITA 

PORTARIA N" 050/ 2019—GAB/PMP 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PRACUI:113A — AP, no uso de suas atribuições que 

lhes são conferidas por Lei e com fundamentos na Lei Orgdnica do Municipio de Pram:11m n° 10.520 

de 23 de dezembro de 2001,  Art.  6" e Paragrafo X. 

RESOLVE: 

I" - Instituir de acordo com o parágrafo 4° do artigo 51, da lei n° 8.666/93, a Comissão 

Permanente de Licitação —  CPL,  composta pelos servidores: 

PRESIDENTE E PREGOEIRA: 

JACIRENE ALENCAR DE SOUZA, nomeada através do Decreto Municipal n° 055/2019- 

GAB/PMP. 

1' MEMBRO: 

IVAN PENHA, servidor efetivo, ocupante do cargo de Motorista Fluvial. que exercerá a função de 

SECRETARIO da Comissão Permanente de Licitação. 

2' MEMBRO: 

DAIANE DOS SANTOS MACHADO, servidora efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar 

Administrativo.  

Art.  2' - A mencionada Comissão terá validade pelo período de 01(um) ano e deve ter a participação 

ativa, em todas as licitações, de três de seus membros que serão distribuidos: Presidente, Membro ou 

Suplente.  

Art.  3" - Esta Comissão compõe-se de 03(três) membros para o caso de, em alguma eventualidade, um 

possa automaticamente substituir o outro.  

Art.  4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.  

Art.  5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Pracuilha-AP, 27 de maio de 2019. 

BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS 
Prefeita de Pracutiba — AP 

Av.:  Sao Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracunba/AP 
CNPJ - 34.925.222/0001-37 



- 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SOLICITAÇÃO IW PROPOSTA (ORÇAM ENTO) 

Practulba-AP, 18 de abril de 2020. 

Ã empresa:   L  HAN 	L"\i\N  	i'l\K_F-1\11)1.aNTO  

Endereço:   RON \I  al  coA CMANJ\ L N 4 '13751 	iiio l c,ev (0%40 —oco,  prt.AA,Gi-v o  

CNPJ n°:  0?) • (090  AO/ oo -4 S  	e-mail:   V IC.T09. 	ITA'S 1(061 	tA N11.— ciONI  

CONTATO:   c%) 	 011-0  

Assunto: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOSPITAL DE TRIAGEM 

Solicitamos a Vossa Senhoria, uma proposta/orçamento para locação de estrutura de ferro para hospital de 
iriagem que servirá para apoiar a barreira sanitária a ser implantada na entrada do município, conforme quadro 
demonstrativo abaixo: 

ITEM DESCRIM I NAÇÃO  REF  QUANT DIÁRIA 

001 
Locação, montagem e desmontagem de tenda 
com piso 6mx6m 

DIÁRIA 01 
30 

002 Fechamento lateral DIÁRIA 01 30 

003 Banheiro químico DIÁRIA 01 30 
004 Gerador de 2.5 kva DIARIA 01 30 

Deverão constar na proposta de preços as seguintes informações: 

I. Valor unitário e total; 
Valor global da proposta em algarismos romanos e por extenso, já inclusos todos os tributos, impostos, fretes, seguros, 

encargos, sociais e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto ofertado. 
3. Val  idade da proposta não inferior a 60 (sessenta dias); 
4. Dados da empresa, com carimbo, data e assinatura do titular ou representante legal, 
5. Dados bancários. 

Atenciosamente, 

Jacirene A 	de Sousa 
Comissão Permane  -it  de Licitação 

Portaria n° 050/20 9-GAB/PMP 

004.21(..R1 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA (ORÇAMENTO) 

Pracuilba-AP, 18 de abril de 2020. 

Ã empresa: 	A9 VA- LP1) 	nt,0000(, 
Endereço:   AV.  poÇ )(Ayj1 	AP 91.2_ ) (2otI11At, /114c., 4 eilt /hP  
CNP,1 n": 	 • 338  /0001-0t_maii:  AN)L6 AITÇ 	c49,4 	40-rmA  it.  .  
CONTATO: M 	—  °CI  17  

Assunto: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOSPITAL DE TRIAGEM 

Solicitamos a Vossa Senhoria, uma proposta/orçamento para locação de estrutura de ferro para hospital de 
triagem que servirá para apoiar a barreira sanitária a ser implantada na entrada do município, conforme quadro 
demonstrativo abaixo: 

ITEM DESCRIMINAÇÁO  REF  QUANT DIÁRIA 

001 
Locação, montagem e desmontagem de tenda 
com piso 6mx6m 

30 
 DI/WA 01 

002 Fechamento lateral DIÁRIA 01 30 

003 Banheiro químico DI/WA 30  01 

004 Gerador de 2.5 kva DIARIA 01 30 

Deverão constar na proposta de preços as seguintes informações: 

I. Valor unitário e total; 
. Valor global da proposta em algarismos romanos e por extenso, já inclusos todos os tributos, impostos, fretes, seguros, 

encargos, sociais e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto ofertado. 
3. Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta dias); 
4. Dados da empresa, com carimbo, data e assinatura do titular ou representante legal, 
5. Dados bancários. 

Atenciosamente, 

Jacirene 	de Sousa 
Comissão Perman lte de Licitação 

Portaria n° 050/20 9-GAB/PMP 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA (ORÇAMENTO) 

Pracutlba-AP, 18 de abril de 2020. 

empresa:  	TA US 	C.TO 	  

Endereço:  	ft 	O LA 	A  N .J1  N -0  19cl 	0 It 	MACA  Q4//14  

CNPJ 	10 	, 9(CA lo 0431 	-.14.1 	 I oTM4lL.  a  Al 	 

CONTATO:   (  c\ tc)) 418, 1 	get   

Assunto: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOSPITAL DE TRIAGEM 

Solicitamos a Vossa Senhoria, uma proposta/orçamento para locação de estrutura de ferro para hospital de 
.riagem que servirá para apoiar a barreira sanitária a ser implantada na entrada do município, conforme quadro 
demonstrativo abaixo: 

ITEM DESCRIMINAÇAD  REF  QUANT MARIA 

001 
Locação, montagem e desmontagem de tenda 
com piso 6mx6m 

DIÁRIA 01 
30 

002 Fechamento lateral DIÁRIA 01 30 

003 Banheiro químico DIÁRIA 01 30 
004 Gerador de 2.5 kva MARIA 01 30 

Deverão constar na proposta de preços as seguintes informações: 

1. Valor unitário e total; 
Valor global da proposta em algarismos romanos e por extenso, já inclusos todos os tributos, impostos, fretes, seguros, 

encargos, sociais e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto ofertado. 
3. Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta dias); 
4. Dados da empresa, com carimbo, data e assinatura do titular ou representante legal, 
5. Dados bancários. 

Atenciosamente, 

Jacirene 	r de Sousa 
Comissão Perma nte de Licitação 

Portaria n° 050/2 19-GAB/PMP 



 

LIMA & LIMA 

MEN 
SSSS 

 

LIMA & LIMA  EMPREENDIMENTOS  - EPP 
C.N.P.J.: 08.640.164/0001-95 

End. Rua  Veiga  Cabral n° 1375,  Bairro  Centro, CEP 68.940-000, Mazagão/AP 

Tel.: (96) 98410-0770 / 99150-2033 

E-mail.: victorfreitas1909@gmail.com  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACIAJBA-AP 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ESTAMOS ENCAMINHANDO A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, PARA OS SERVIÇOS 
ESPECIFICADOS A SEGUIR: 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. ANT.  DE QU 	
AS  DIARI 

01 
LOCAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE TENDA COM 
PISO 6mX6m. 

DIÁRIA 01 30 

02 FECHAMENTO LATERAL MARIA 01 30 
03 BANHEIRO QUÍMICO DIÁRIA 01 30 
04 GERADOR DE 2,5 KVA MARIA 01 30 

VALOR TOTAI:" R$ 8.990,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 8.990,00 (OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA 
REAIS). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 30 (TRINTA) DIAS. 

CORDIALMENTE, 

MAZAG "ÃO-AP, 24/04/2020. 

Lima ima Empreendimentos — EPP 
Thiago  Victor  de Freitas Almeida 

Procurador 
CPF: 995.176.042-20 
RG: 157099-PTC/AP 



ITEM  SERVIÇOS 

1 
LOCAÇÃO, MONTAGEM 

DESMONTAGEM DE TE 

PISO 6mx6m 

2 FECHAMENTO LATERAL 

3 

4 

BANHEIRO QUÍMICO 

GERADOR DE 2.5 KVA 

VALOR TOTAL  

CNPJ VOA,  GR /0001 -0 .2 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 

Prezados, 

Decorrente de vossa solicitação, encaminhamos conforme solicitado: 

RAZÃO SOCIAL  STATUS  PRODUÇÕES EIRELI 
ENDEREÇO  AV.  PEDRO LAZARINO N° 1492 — B, BAIRRO BURITIZAL. 
CIDADE MACAPA 
ESTADO AMAPÁ 
TELEFONE 96 98111-5482 

BANCO BANCO DO BRASIL 
AG 1902-X  
CC  6245-6  
EMAIL  statusproducoesapAhotmail.com  
OBJETO HOSPITAL DE TRIAGEM 

PLANILHA DE PREÇOS  

REF  QTD DIÁRIA VLR  UNIT.  VLR TOTAL 

E 

JDA COM DIÁRIA 01 30 R$ 176,00 R$ 5.280,00 

DIÁRIA 01 30 R$ 10,00 R$ 300,00 

DIÁRIA 01 30 R$ 50,67 R$ 1.520,00 
_ 

DIÁRIA 01 30 R$30,00 R$900,00 

R$ 8.000,00 

Valor total da proposta : R$ 8.000,00 ( oito mil reais ). 

Prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias. 

Atenciosamente 

Macapá, 23 de abril de 2020. 

j/LICAA 1.01311E1.4(;.0 

Pagina 1 de 1 

Status  Produções Eireli-EPP / CNPJ: 10.452.968/0001-02 
Av. Pedro Lazarino, n° 1492, Buritizal — Macapá-AP 

statusproducoesap@hotmail.com  



4,0011%:0 
VALENTE 

PRODLJOES & EVENTOS 

A Prefeitura Municipal de Pracutiba 

PROPOSTA 

Para atende a  Blitz,  na operação COVID 19, na entrada da sede 

ITEM SERVIÇOS UNID. QTD 
VALOR DA 

DIÁRIA  
VALOR 

 
SUB  TOTAL 

1 

TENDA 6X6: LOCAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE TENDA COM PISO 

6MX6M, 01 POR DIA. DIÁRIA 30 200,00 6.000,00 

2 

FECHAMENTO: FECHAMENTO LATERAL, 

01 POR DIA DIÁRIA 

DIÁRIA 

30 

30 

50,00 

120,00 

1.500,00 

3.600,00 3 
BANHEIRO: BANHEIRO QUÍMICO 
INDIVIDUAL PORTÁTIL, 01 POR DIA 

4 
GERADOR : GERADOR DE 2.5 KVA, 01 

POR DIA. DIARIA 30 149,00 4.470,00 

VALOR TOTAL R$ 15.570,00 
Valor da proposta: R$ 15.570,00 (Quinze Mil Quinhentos e Setenta Reais) 

Nos valores acima, estão inclusos todos e quaisquer encargos inerentes ao fornecimento do 

objeto desta proposta, tais como: transporte e alimentação da equipe técnica, tributos, taxas, despesas 

diversas, encargos sociais, trabalhistas, e outros que, direta e indiretamente, incidam sobre o perfeito e 

integral cumprimento da proposta apresentada. 

Prazo da validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Macapá — AP, 22 de Abril de 2020 

CPF 532.420.192-91 
'NP1 17.374.33F/0001J 

AV.  DOS XAVANTES, 972 — BURITIZAL — MACAPA-AP — CEP 68.902-864 

FONES: (96) 98407-0963 / 999207-6802 / 98413 - 4075  

E-MAIL:  Jrivalentemacapa@hotm411.com  

ARIANA VALENTE FARI A-EPP — CNPJ 17.347.338/0001-06 



Estado do Amapá 

Prefeitura de PracuLiba 

Comissão Permanente de Licitação 

Mapa Comparativo de Preços para locação de estruturas de ferro para instalação de hospital de triagem 

Item Material N° DIÁRIAS Quant. 
STATUS  

PRODUÇÕES EIRELI 

LIMA & LIMA  

EMPREENDIM 

ENTOS  AD  VALENTE 

TOTAL 

ESTIMADO (R$)  

, 
I  

Locoed°,  montagem e desmontagem de tenda com piso 
6mx6m, Fechamento lateral, Banheiro químico, Gerador de 2.5 

kva 
30 1 

8.000,00 8.990,00 15.570,00 10.853,33 

VALOR TOTAL 

Pracuúloa-AP, 24/04/2020 

Jacirene l  car  de Sousa 

Comissão Per anente de Licitação 

Portaria n2  50/2019-GAB/PMP 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DESPACHO/CPL 

Pracuúba-AP, 24 de abril de 2020. 

Da: Comissão Permanente de Licitação/PMP 

Para: Secretaria Municipal de Finanças 

Maria do Socorro Ferreira dos Anjos Soares 

Encaminho a Vossa Senhoria, o Processo n° 02042020/01-PMP, para dotação 
orçamentária no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente a contratação de empresa 
especializada na locação de estruturas de ferro para instalação do hospital de triagem na 
entrada do município, vindo a atender a necessidade da Secretaria de Saúde Municipal no 
combate e prevenção ao COVID-19, de acordo com o solicitado no Termo de Referência. 

Na oportunidade, manifestamos votos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

JacirenXVI  \car  de Sousa 
Comissão Perma 	de Licitação/PMP 

Portaria n° 050/2019-GAB/PMP 

j  

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - PracuOba/AP 
CNP) - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DESPACHO / FINANÇAS 

Pracuúba-AP, 27 de abril de 2020. 

Da: Secretaria Municipal de Finanças 

Para: Comissão Permanente de Licitação/PMP 

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, o Processo n° 02042020/01-PMP, com 
a devida dotação orçamentária conforme abaixo descriminado, referente a contratação 
de empresa especializada na locação de estruturas de ferro para instalação do 
hospital de triagem na entrada do município, vindo a atender a necessidade da 
Secretaria de Saúde Municipal no combate e prevenção ao COVID-19. 

- GESTORA 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- Ação: 10.301.0041 : 2016- GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 129.792,00 
- FONTE 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Na oportunidade, manifestamos votos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

Maria do Socorro rr a dos Anjos Soares 
Secretaria Municipal de Finanças/PMP 

Av.: 55o Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracinka/AP 

CNP1 - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 02042020/01-PMP 

A Prefeitura Municipal de Pracuúba/AP, vem abrir o presente processo de dispensa 

de licitação para fornecimento de materiais correlatos para atender as necessidades da 

secretária de saúde no combate a pandemia do COVID-19, munindo os servidores da 

Saúde com o devido e necessário Equipamento de Proteção Individual e garantindo o 

atendimento adequado aos moradores de Pracuúba. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente Dispensa de Licitação tem como base legal o disposto no inciso IV, do  

art.  24 da lei 8.666/93, e  art.  4' da Lei 13.979/2020. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Licitação 6, por força da Constituição Federal, a forma impositiva de seleção dos 

futuros contratantes e tem por objetivos fundamentais a garantia dos princípios 

constitucionais da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e da isonomia. 

Não obstante, o próprio estatuto federal das licitações prevê os casos em que pode o 

Administrador Público afastar-se do procedimento licitatório. 

A razão desta contratação emergencial encontra respaldo no fato de que estamos 

enfrentando urna pandemia e que o COVID-19 é altamente contagioso, causando 

problemas sérios a saúde das pessoas, o que  tern  provocado um índice alarmante de óbitos 

no planeta. 

Há de se considerar também que já existe alto indice de infecções no estado do 

Amapá, sendo, portanto, iminente a chegada do  virus  no município. Desse modo, é 

imprescindível como medida preventiva e de contenção o uso de barreira sanitárias para 

impedir que pessoas possivelmente infectadas entrem no município e venham a contamina 

outros indivíduos causando o caos na saúde. 

Isto posto, a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em 

locação de estruturas é necessária para o atendimento das atividades de saúde executadas 

pela Secretaria de Saúde em decorrência da situação emergencial vivenciada pelo pais em 

Rua: Francisco Teixeira, n° 227 - Bairro: Nova Esperança - CEP: 68.918-000 - Pracuara/AP 
CNP3 - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

detrimento da chegada do  Corona Virus  (COVID-19). Cumpre destacar que o estado 

pandêmico foi a causa para a decretação do estado de emergência e calamidade pública 

no município de Pracubba (decretos n° 021/2020 e 022/2020 — GAB/PMP). 

Neste sentido, é importante salientar, pela derradeira vez, que a locação está sendo 

realizada para que, através da instalação de hospitais de triagem, seja possível realizar 

barreiras sanitárias na entrada do município, bem como propiciar boas e adequadas 

condições de trabalho aos agentes públicos que atuarão nelas. 

Assim, ante a situação de emergência vivenciada no mundo inteiro, foi realizada 

célere pesquisa de mercado para aferir a média de pregos dos materiais correlatos que 

serão adquiridos, chegando-se ao montante de R$ 10.853,33 (dez mil oitocentos e 

cinquenta e três reais e trinta e três centavos). 

Tendo em vista que dentre as cotações orçamentarias apresentadas, a empresa  

Status  Produções EIRELI ofereceu o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo esta a de 

menor preço, e que ela atende os requisitos legais para contratação junto a Administração 

Pública, à luz dos princípios previstos no caput do  art.  37 da CF/88 e das disposições legais 

da Lei 8.666/93 c/c com a lei 13.979/2020, a empresa retro mencionada é a mais adequada 

para a contratação. 

Restam, pois, evidenciados os motivos da escolha da empresa contratada e do preço 

a ser pactuado. 

Pracuúba/AP, 28 de abril de 2020. 

Jacirene  r de Sousa  

Comissão Perma ente de Licitação 

Portaria n° 050/2 19-GAB/PMP 

Rua: Francisco Teixeira, n° 227 - Bairro: Nova Esperança - CEP: 68.918-000 - Pracuiiba/AP 

CNP] - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MINUTA 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 11 

Processo Administrativo n° 02042020/01-PMP 

Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO 

PARA A INSTALAÇÃO DE HOSPITAL DE TRIAGEM NOS LIMITES DO MUNICÍPIO COMO MEDIDA 

SANITÁRIA DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, atendendo as necessidades da secretaria de 

saúde do município de Pracuúba. 

Do Contratado:  STATUS  PRODUÇÕES EIRELI 

CNPJ. 10.452.968/0001-02 

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R$8.000,00 (oito mil reais) 

Da Justificativa: A dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em locação de 

estruturas é necessária para o atendimento das atividades de saúde executadas pela Secretaria de 

Saúde em decorrência da situação emergencial vivenciada pelo pais em detrimento da chegada do  

Corona Virus  (COVID-19). Cumpre destacar que o estado pandêmico foi a causa para a decretação do 

estado de emergência e calamidade pública no município de Pracuúba (decreto n° 021/2020 e 

022/2020 — GAB/PMP). 

Neste sentido, é importante destacar que a locação está sendo realizada para que, através da 

instalação de hospitais de triagem, seja possível realizar barreiras sanitárias na entrada do município, 

bem como propiciar boas e adequadas condições de trabalho aos agentes públicos que atuarão nas 

barreiras. 

Assim, tendo em vista a situação emergencial e que a média de pregos aferida em pesquisa de 

mercado foi de R$10.853,33 (dez mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), 

sendo a de menor prego no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), resolveu-se contratar com a empresa 

que apresentou a menor proposta, qual seja  STATUS  PRODUÇÕES EIRELI. 

Do Fundamento Legal:  Art.  24, inciso II, da Lei 8.666/93 e  art.  4' da Lei 13.979/2020. 

Pracuúba-AP, XX de XXXXX de 2020. 

Jacirene Alencar de Sousa 

Comissão Permanente de Licitação 

Portaria n° 050/2019-GAB/PMP 

RATI F ICAO°  

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuúba/AP 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Em vista da justificativa e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração o 

termo do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Juriclica/PMP, aprovo a realização da despesa, 

independente de licitação. 

Pracuúba-AP, XX de XXXXX de 2020. 

BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS 

Prefeita Municipal de Pracuúba 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - PracuOba/AP 
CNIPJ - 34.925.222/0001-37 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DESPACHO!  CPL 

Pracuúba-AP, 28 de abril de 2020. 

Da: Comissão Permanente de Licitação/PMP 

Para Assessoria Jurídica - ASSEJUR  

Dr.  Antônio Tavares Vieira Netto 

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o Processo n2  02042020/01-PMP, para análise e emissão 

de parecer jurídico referente a Minuta do Termo de Dispensa de Licitação, que tem como objeto a 

contratação de empresa especializada em locação de estruturas de ferro para a instalação de hospital 

de triagem para atender as necessidades da secretaria de saúde municipal no combate a pandemia do 

COVI D-19. 

Jacire 	ar de Sousa 

Comissão Perman -nte de Licitação/PMP 

Portaria n2  050/2019-GAB/PMP 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - PracutAa/AP 
CNP3 - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Processo n2  02042020/01-PMP 

Dispensa de licitação 011/2020 

Interessado (a): Comissão Permanente de Licitações 

Assunto: Análise jurídica — contração de empresa especializada na locação de estruturas 

de ferro 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
LEI 8.666/1993. LEI N° 13.979/2020 . MATÉRIA CORRELATA. CONTRAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO. 
DISPENSA EM RAZÃO DO ESTADO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE 
PÚBLICA.  ART.  24, IV, DA LEI N°8.666/93.  ART.  40  DA LEI 13.979/2020. 

I — DO RELATÓRIO 

Vieram os autos a esta Procuradoria Jurídica mediante despacho para análise e emissão 

de parecer jurídico referente a dispensa de processo licitatório para CONTRAÇÃO DE  

EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO  visando a 

instalação de hospital de triagem nos limites do município como medida sanitária de 

combate a pandemia COVID-19, atendendo, assim, as necessidades da secretaria 

municipal de saúde pertencente ao município de Pracuúba 0 processo se encontra 

instruido com os seguintes documentos: 

1) Check List;  

2) MEMO  n° 004— SEMSA/PMP; 

3) Justificativa para o fornecimento 

4) Termo de Referência; 

5) Portaria n° 050/2019-GAB/PMP; 

6) Decreto n° 21/2020 — GAB/PMP 

7) Decreto n° 22/2020 — GAB/PMP 

8) Despacho autorizando a abertura do procedimento; 

9) Termo de autuação; 

10) Solicitações de cotação orçamentária; 

11) Resposta as solicitações; 

12) Mapa comparativo de preço 

13) Justificativa para contratação e prego 

14) Dotação Orçamentária; 

15) Documentos de Habilitação da Empresa  STATUS  PRODUÇÕES EIRELI (Certidões 

de regularidade fiscal e trabalhista, bem como cópia do seu ato constitutivo e 

do RG do representante legal da empresa); 

16) Minuta de extrato do termo de dispensa de licitação; 

Por força do disposto no artigo 38, da Lei de Licitações e Contratos n2  8.666/19 

torna-se necessária tal análise que versa sobre a obrigatoriedade de todas as 

de Licitação, bem como contratos, acordos, convênios ou ajustes a serem c ebra os.  

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuiba/AP 
CNPJ - 34.925.222/0001-37 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

pela Administração Pública, devem ser previamente examinadas e aprovadas pela 

Assessoria Jurídica do órgão interessado. 

É o breve relatório. Passo a opinar. 

II— DA FUNDAMENTAÇÃO  

Preliminarmente, ressalte-se que o presente exame limitar-se-6 aos aspectos 

jurídicos da matéria consoante a fase proposta, abstendo-se quanto aos aspectos 

técnicos e aqueles que exijam o exercício da competência e discricionariedade 

administrativa a cargo dos órgãos competentes desta Secretaria. 

DA OBRIGATORIEDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO E DA EXTRAORDINARIEDADE DE 

DISPENSA.  

Com as devidas minúcias que o caso requer, inicialmente é de salutar importância 

frisar que nossa Carta Magna aponta no sentido da obrigatoriedade de processo 

licitatório para que se escolha a proposta mais vantajosa para a Administração Pública 

sempre que se pretenda a alienação ou aquisição de bens móveis e imóveis, a 

construção de obras, a contratação de serviços específicos  (art.  37, inciso XXI, CF/88). 

0  art.  37, da CF/88 preconiza que a Administração Pública direta e indireta de 

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

obedecerá aos princípios da 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 A garantia do cumprimento das obrigações. 

Nesse sentido, como regra geral, tem-se a obrigatoriedade de a Administração 

licitar para celebrar contratos com particulares. Todavia, o aludido dispositivo 

constitucional ressalvou algumas situações a serem previstas pela legi .gão 

infraconstitucional, isentando o Poder Público do procedimento licitatóri 	54o as 

Av.: 55o Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracutba/AP 
CNP3 - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 

PROCURADORIA JURIDICA 

hipóteses de licitação dispensada, inexigível ou dispensável, disciplinadas na lei 

8.666/93. 

No caso de contratação de serviços e compras quando caracterizado o estado 

emergencial ou de calamidade pública, nos termos do  art.  24, inciso IV, da lei 8.666/93, 

torna-se dispensável a licitação.  

Isto posto, considerando o disposto no decreto legislativo n° 06/2020 

(reconhece o estado de calamidade no Brasil), no decreto estadual 1.413/2020 

(decreta o estado de calamidade no estado do Amapá), bem como nos decretos 

municipais n° 021/2020 e 022/2020, que declaram estado de emergência e calamidade  

pública no município de Pracuúba, resta evidenciada a situação emergencial.  

Assim, verifica-se a plena possibilidade de se realizar dispensas licitatórias, ante  

o contexto social pandêmico, visando combater a pandemia e proteger milhões de  

vidas.  

DOS REQUISITOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITATORIO.  

Necessário se faz explicitar de forma clara e objetiva os requisitos impostos pela 

legislação quanto ao cotejo processual e instrutório do procedimento licitatório, neste 

sentido, vem o  art.  38, caput, inciso I estabelecer o seguinte:  

Art.  38. 0 procedimento da licitação será iniciado com a 

abertura de processo administrativo, devidamente atuado, 

protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 

indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

O procedimento em análise apresenta os elementos acima discriminados, 

conforme documentos anexos e aludidos no relatório deste parecer. 

Consta nos autos, pesquisas de mercado realizadas com 03 (três) empresas 

distintas, conforme documentação anexa. 

0  art.  24, IV da L. 8666/93 assim estabelece:  

Art.  24. IÉ dispensável a licitação: 

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 ‘o 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa eipara as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concl6idas no 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - PracuOba/AP 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

Considera-se como situação emergencial, asseguradora da regular dispensa de 

licitação, aquela que precisa ser atendida com urgência, objetivando a não ocorrência 

de prejuízos, não sendo comprovada a desídia do Administrador ou falta de 

planejamento. Já por calamidade pública, entendam-se aquelas desgraças que atingem, 

de repente, grande número de cidadãos, como, por exemplo, podemos citar a seca, as 

inundações, enxurradas, desabamentos, peste, guerra, incêndio, terremoto, vendaval. 

Isto posto, tendo em vista que o  virus  COVID-19 é mal que acomete o planeta 

inteiro, acarretando em  indices  de contaminação e mortes alarmantes, demonstrando 

ser situação emergencial, verifica-se a possibilidade de dispensa de licitação, nos termos 

do  art.  24, IV, da Lei 8.666/93. 

Há de se destacar ainda que em 17 de março, através do decreto n° 021/2020, o 

município decretou estado de emergência, e que em 27 de março, por meio do decreto 

022/2020, foi declarada a calamidade pública. Além disso, o presente processo de 

licitação obedece também a hipótese de dispensa prevista no  art.  4' da Lei n° 13.979/20, 

que dispõe sobre as medidas para combater o COVID-19. 

DA OBSERVAÇÃO DA LEI 13.979/2020  

E de amplo conhecimento a situação emergencial vivenciada pelo pais em razão 

da chegada do  Corona Virus  (COVID-19), o que tem acarretado em medidas radicais para 

enfrentamento deste mal que se não for combatido pode ocasionar o colapso do setor 

de saúde pública, gerando índice incontrolável de mortes. 

Esta situação desencadeou a decretação de estado de emergência e calamidade 

pública nacional a fim de que sejam efetuadas, de forma célere e eficiente, as ações 

necessárias ao combate do  virus.  

Neste sentir, foi editada a lei 13.979/20, que dispõe sobre as medidas a serem 

adotadas para enfrentamento da emergência da saúde pública, definindo em seu  art.  4° 

que são dispensáveis as licitações para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavirus, sendo a legislação aplicável 

somente enquanto perdurar o estado emergencial (§1° do referido dispositivo). 

O  art.  4°-B expressamente indica que são presumíveis (i) a ocorrência da 	ação 

de emergência,  (ii)  necessidade de pronto atendimento da situação de emer: -nc a;  (iii)  

Av.:  So Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuilba/AP 
CNP3 - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

existência de risco a segurança de pessoas; e  (iv)  limitação da contratação à parcela 

necessária ao atendimento da situação emergência. 

Conforme aduz o  art.  4°-C, para as aquisições de bens e serviços necessários ao 

enfrentamento é dispensada a prévia cotação de pregos e o  art.  4°-E dispõe sobre a 

possibilidade de Termo de Referência simplificando que deve obedecer aos quesitos 

elencados em seu §1°. 

Por fim, tratam os  arts.  4°-H e I sobre o prazo de vigência dos contratos que deve 

ser de 6 (seis) meses que podem ser prorrogados por períodos sucessivos enquanto 

durar a situação emergencial, cabendo, ainda, a inserção de clausula contratual de que 

os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor 

inicial atualizado do contrato. 

Uma vez terem sido observados todos os preceitos legais acima indicados, bem 

como ante a conjectura atual vivenciada no pais, verifica-se a plena viabilidade da 

dispensa em análise. 

DA MINUTA DA JUSTIFICATIVA E DO CONTRATO 

0  art.  38, parágrafo único, da Lei 8.666/93 exige da assessoria jurídica a prévia 

análise da minuta contratual. No presente caso, certifica-se que o bojo do termo de 

dispensa acostada aos autos preenche os requisitos estabelecidos na legislação vigente 

e está apto a ser concluído. 

Ainda há de se observar o estabelecido no  art.  26, parágrafo único da Lei 8.666/93, 

que descreve os requisitos formais para a publicidade do ato de dispensa de licitação.  

Art.  26. As dispensas previstas nos §§ 22  e 42  do  art.  17 e no 

inciso II e seguintes do  art.  24, as situações de inexigibilidade 

referidas no  art.  25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do  art.  82  

desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, 

autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 

oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 

dos atos. 

Parágrafo único. 0 processo de dispensa, de inexigibili de ou 

de retardamento, previsto neste artigo, será instrui 	o que 

couber, com os seguintes elementos: 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracutitla/AP 
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I — caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 

II — razão da escolha do fornecedor ou executante;  

III  — justificativa do preço; 

IV — documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais 

os bens serão alocados. 

Para o presente caso, entendo serem aplicáveis os incisos I, II e  III,  do parágrafo 

único do sobredito dispositivo legal, o que se certifica o preenchimento destes quando 

da juntada dos documentos ao feito encontramos a justificativa de escolha do 

fornecedor (justificativa da dispensa de licitação) e do preço por ele praticado (que se 

enquadra no limite legal de dispensa). 

Assim, faz-se necessário a publicação do extrato do termo de dispensa no prazo 

de 5 (cinco) dias após a ratificação da ordenadora de despesa em Diário Oficial, como 

condição para eficácia dos seus atos, bem como o extrato do contrato, nos moldes do  

art.  61, parágrafo único da Lei 8.666/93.  

— DA CONCLUSÃO  

Após análise exclusiva dos documentos constantes nos autos do processo n2  

02042020/01, opina-se pela legalidade da minuta do termo de dispensa, bem como 

pela possibilidade jurídica de a licitação ser dispensada conforme preceitua o  art.  24, 

IV, da Lei 8.666/93 e  art.  4° da lei 13.979/2020. 

o parecer, salvo melhor jui 

29 de abril de 2020. 

A NIO T  VAR 5V ETTO 

Procura  or Gera  unicipio de Pr'acuilba  

Decreto ng 065/2017 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 11 

Processo Administrativo n° 02042020/01-PMP 

Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO 

PARA A INSTALAÇÃO DE HOSPITAL DE TRIAGEM NOS LIMITES DO MUNICÍPIO COMO MEDIDA 

SANITÁRIA DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, atendendo as necessidades da secretaria de 

saúde do município de Pracuúba. 

Do Contratado:  STATUS  PRODUÇÕES EIRELI 

CNPJ. 10.452.968/0001-02 

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R$8.000,00 (oito mil reais) 

Da Justificativa: A dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em locação de 

estruturas é necessária para o atendimento das atividades de saúde executadas pela Secretaria de 

Saúde em decorrência da situação emergencial vivenciada pelo pais em detrimento da chegada do  

Corona Virus  (COVID-19). Cumpre destacar que o estado pandêmico foi a causa para a decretação do 

estado de emergência e calamidade pública no município de Pracuúba (decreto n° 021/2020 e 

022/2020 — GAB/PMP). 

Neste sentido, é importante destacar que a locação esta sendo realizada para que, através da 

instalação de hospitais de triagem, seja possível realizar barreiras sanitárias na entrada do município, 

bem como propiciar boas e adequadas condições de trabalho aos agentes públicos que atuarão nas 

barreiras. 

Assim, tendo em vista a situação emergencial e que a média de preços aferida em pesquisa de 

mercado foi de R$10.853,33 (dez mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), 

sendo a de menor preço no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), resolveu-se contratar com a empresa 

que apresentou a menor proposta, qual seja  STATUS  PRODUÇÕES EIRELI. 

Do Fundamento Legal:  Art.  24, inciso II, da Lei 8.666/93 e  art.  4° da Lei 13.979/2020. 

Pracuúba-AP, 29 de abril de 2020. 

Jaciren 	4.„‘t-  de Sousa 

Comissão  Pe  a ente de Licitação 

Portaria n9  050/ 019-GAB/PMP 

RATIFICAÇÃO 

Em vista da justificativa e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração o 

termo do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Juridica/PMP, aprovo a realização da despesa, 

independente de licitação. 
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Pracuúba-AP, 29 de abril de 2020. 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

BELIZE CONCEIÇAO CS A RAMOS 

Prefeita Municip de Pr. uúba 
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qqdr;.1:44. CARTEIRA DE IDENTIDADE 
ASSINATURA 00 DI5ETOR 

LEI N9  7.116 DE 29108/83 



Pelo presente instrumento particular de alterac5o, MARIA LÚCIA LOURENÇO, brasileira, 
empresaria, sotteira, natural de Fernanciópolis, Estado de  So  Paulo, nascida em 
27.02.1972, portadora da cédula de Identidade no 22.868069-4/SSP/SP e CPF no 
070.424.478-08, residente e domiciliada nesta cidade de Macapá, Estado do Amapá, sito a 
Rua Amadeu Game, n2  1612, bairro Jardim Marco Zero,  Cep.  68903-230, titular da empresa 
de responsabilidade limitada, que gira sob a denominaç5o social de  STATUS  PRODUÇÕES 
EIRELI,  corn  sede nesta Cidade de Macapá, Estado do  Amapa,  a Av. Pedro Lazarino, no 1492 
— 8, bairro buritizal,  corn  ato constitutivo registrado na Junta comercial do Estado do  
Amapa  JUCAP sob NIRE 	16.6.0001374-3 em 20.09.2016, inscrita no CNPJ sob no. 
10.452.968/0001-02, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condiçOes que 
seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Altera-se, o valor do capital, elevando-o de R$ 100.000,00(cem mil reais), para 
R$600,000,00(seiscentos mil reais), cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda 
corrente nacional, neste ato. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Todas as demais clausulas e condic8es do seu Ato Constitutivo  Who  abrangidas pelo presente 
Instrumento de Mereço, permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para 
todos os efeitos legais e de direito. A titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato 
constitutivo e  denials  alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

A Empresa individual de Responsabilidade limitada gira sob o nome empresarial de  STATUS  

PRODUÇÕES EIRELI 

CLAUSULA SEGUNDA 

Declaro no possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI 

CLAUSULA TERCEIRA 

O capital social é de R$ 600.000,00(seiscentos mil reais), sendo totalmente integralizado, em 

moeda corrente nacional peio titular. 

1  

CERTIFICO  0  REGISTRO  ILK 11/04/2019 1043 SOB N' 20190031450.  

PROTOCOLO!  190031450 DE 01/04/2019.  CÓDIGO  DE VERIF/CACÃO: 	LJare 
1190165556E. HIRE: 35E000.13743. 
STATUS PRODUCES EIREL/ 

Zuneide Ferreira Gomes 
SECRETARIA-GERAL 

MACAPA., 11104/2019 
www.empresafacil.ap.gov.br  

S. Paved) 
Escrow* Autorizadv 

A validade deste documauto, se impresso, fica sujeito à comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de veriticagEo 

CONTRATO DE ALTERAÇÃO N2  03 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI  

STATUS  PRODUÇÕES EIRELI 

CNPJ: 10.452.968/0001-02 

NIRE: 16.6.00013743 



Parografo ("mica A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.  

CLAUS=  QUARTA 

A empresa tem sede na Av. Pedro Lazarino, nQ 1492 — 13, bairro buritiza I,  Cep.  68902-862, 
nesta cidade de Macapá, Estado do  Amapa  

CLAUSULA QUINTA 

A empresa tem como objeto social: 

Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Produção musical; Artes 
cénicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente — esporte; 
Atividades de sonorização e de iluminação; Montagem e Desmontagem de andaimes e outras 
estruturas temporárias locação; Gestão de espaço para artes cènicas, espetáculos e outras 
atividades artísticas; Estúdios cinematográficos;  Marketing  direto; Produção e promoção de 
eventos esportivos; Comercio varejista de fogos de artificio e artigos pirotécnicos; Aluguel de 
palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes(estandes para 
feiras e eventos, sanitário químicos e tendas); Serviço de transporte de passageiros — locação 
de automóveis com motorista; Locação de outros meio de transporte não especificados 
anteriormente, sem condutor(carros de passeios, camionetas e caminhões; Aluguel de outras 
maquinas e equipamentos comerciais e industriais, não especificados anteriormente, sem 
condutor (geradores, tratores, equipamentos de som e  video,  equipamentos cinematográficos, 
equipamentos de  audio  visual, equipamentos de filmagem, aparelhos e equipamentos de som, 
equipamentos de uso comercial, equipamentos para iluminação de eventos, contiineres, e  
cameras  de vigilância) locação; Aluguel de andaimes (sem montagem e desmontagem) 
locação; Aluguel de móveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal. Instrumento 
musical (para festas) locação; Produção de espetáculos de rodeios, vaquejada e similares; 
Fabricação de estruturas metálicas; Criação de estandes para feiras e exposições; Instalação de 
portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Restaurantes e 
similares; Produção de filmes para publicidade; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a 

gestão de redes; Atividades de vigilância e segurança privada. 

E exercera as seguintes atividades: 

8230-0/01-Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 

9001-9/02-Produção musical. 

9001-9/99-Artes cènicas, espetáculos e atividades complementares não especificados 
anteriormente — esporte. 

9001-9/06-Atividades de sonorização e de iluminação. 

4399-1/02-Montagem e desmontagem de andaime e outras estruturas temporária.  
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9003-5/00-Gestão de espaços para artes cãnicas, espetáculos e outras atividades artísticas. 

5911-1/01-Estddlos cinematográficos 

7319-0/03-Marketing  direto. 

93194/01-Produção e promoção de eventos esportivos. 

4789-0/06-Comercio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos. 

7739-0/03-Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes (estandes para feira e eventos, sanitários químicos e tendas). 

4923-0/02-Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista. 

7719-5/99-Locação de outros meios de transporte no especificados anteriormente, sem 
condutor carro de passeio, camionetas e caminhões. 

7739-0/99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, não 
especificados anteriormente, sem condutor - geradores, tratores, equipamento de som e  
video,  equipamentos cinematográficos, equipamentos de Sudio visual, equipamentos de 
filmagem, aparelhos e equipamentos de som, equipamento de uso comercial, equipamentos 
para iluminação de eventos, contOineres, cãmaras de vigilância) locação 

7732-2/02-Aluguel de andaimes (sem montagem e desmontagem) 

7729-2/02-Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal; 
instrumentos musicais (para festas) locação 

9001-9/05-Produção de espetáculo de rodeios, vaquejadas e similares. 

2511-0/00-Fabricação de estruturas metálicas. 

7319-0/01-Criação de estandes para feiras e exposições. 

4330-4/02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisorias e armários embutidos de qualquer 

material. 

5611-2/01-Restaurantes e similares. 

5911-1/02-Produção de filmes para publicidade. 

3702-9/00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 

8011-1/01-Atividades de vigilância e segurança privada 

CLAUSULA SEXTA 

A empresa iniciou suas atividades em 15 de Novembro de 2008, considerando seu prazo de 
duração por tempo indeterminado. 
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A administração da empresa caberá a Sra. MARIA  LUCIA  LOURENÇO, com poderes e 
atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e 
federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando 
todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial. 

CLAUSULA NONA 

O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa 
e as limitações da Legislação vigente. 

CLAUSULA DECIMA 

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a 
Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, a 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 de 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade  (art.  1.011, Lei 
10.406 de 10/01/2.002) 

M 	úcia ourenço 
CPF70.4 4.478-08 

Macapá, 29 de Março de 2019 

4 

CLAUSULA SÉTIMA 

Ao término da cada exercicio, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas 

justificadas de sua administração, procedendo à laboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros  au  perdas 
apurados 

CLAUSULA OITAVA 
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05/03/2020  

1.J.: 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÁO 

10.452.968/0001-02 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

05/11/2008 

NOME EMPRESARIAL  
STATUS  PRODUCOES EIRELI 

CbDIGO E DESCRICÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

90.01-9-99 -Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

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

LOGRADOURO 

AV  PEDRO LAZARINO 
NUMERO 

1492 
COMPLEMENTO  
LETRA B 

CEP 

68.902-862 
BAIRRO/DISTRITO 

BURITIZAL 
MUNICÍPIO 

MACAPA 
UF 

AP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(96) 8117-1122 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***.* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/11/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

--Emitido no dia 05/03/2020 as 17:25:15 (data e hora de  Brasilia).  Página: 2/2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Av Procápio Rola. 166 - CENTRO MACAPÁ  

CNN:  05.995.766/0001-77 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

-Wdigo  Cadastro  

000181523 
Coniribuinte 	 CPP/CNP3 

STATUS PRODUCOES E1REL1- EPP 	 10.452.968/0001-02  
Logradouro 

av Av Pedro Lazarino  
Rainy  

BURITIZAL 
Cidade 

MACAPA 

Numero 

1492 
CEP 

68902862 

AP 

Complemento 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via  Internet,  que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei Constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal,  at  a presente data, 
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer 
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida es 11:41:53 do dia 30/03/2020 

Valida ate 29/04/2020 

Código de Controle da CertidSo/Número AE80A44095650739 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Av Procópio Rola, 166 - CENTRO - MACAPÁ 

CNPJ: 05.995.766/0001-77 

C31Z-VFICI  

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Código de Cadastro 

000181523 
Contribuinte 	 CPF/CNPJ  

STATUS  PRODUCOES EIRELI - EPP 	 10.452.968/0001-02 
Logradouro 	 Winer° 	Complemento 

av Av Pedro Lazarino 	 1492 
Bairro 	 CEP 

BURITIZAL 	 68902862 
Cidade 

MACAPA 	 AP 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, 
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer 
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida ás 13:44:10 do dia 23/04/2020 

Válida até 23/05/2020 

Código de Controle da Certidão/Número 47BF73438E4827FB 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

   

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

10.452.968/0001-02 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

05/11/2008 

   

   

NOME  EMPRESARIAL  

STATUS PRODUCOES EIRELI  

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  

STATUS  PRODUCOES 
PORTE 

EPP 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artificio e artigos pirotécnicos 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
56.11-2-01 - Restaurantes e similares 
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos 
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade 
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 
73.19-0-03 -  Marketing  direto 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensilios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
90.01-9-02 - Produção musical 
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

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

LOGRADOURO  

AV  PEDRO LAZARINO 
NÚMERO 

1492 
COMPLEMENTO 

LETRA B 

  

CEP 

68.902-862 
BAIRRO/DISTRITO 

BURITIZAL rMUNICIPIO 

ACAPA 
UF 

AP  

  

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

(96) 8117-1122 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***.* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/11/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

05/03/2020  

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 05/03/2020 ás 17:25:15 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/2 
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CAI "A 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	10.452.968/0001-02 

Razão SocialiATus PRODUCOES EIRELI 

Endereço:  AV  PEDRO LAZARINO 1492 B I BURITIZAL MACAPA / AP / 68902-86 

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

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

Validade:23/04/2020 a 22/05/2020  

Certificação Número : 2020042300562145712653 

Informação obtida em 23/04/2020 13:10:44 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Consuita Regulandade do Empregador 23/0412020 13.1 

httosjiconsulta-crf.caixa,gov.buconsultacrtipagesjconsultaEmwegador.jsf 	 Pacw.• 



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 A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: STATUS PRODUCOES EIRELI 
CNPJ: 10.452.968/0001-02  

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 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 valida 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 alineas 'a' a 'd` do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta 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 2/10/2014. 
Emitida as 13:04:23 do dia 30/09/2019 <hora e data de  Brasilia>.  
Válida ate 28/03/2020. 
Código de controle da certidão: 255F.13F0.511D.6011 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



Menu  

Certidões e Situação Fiscal 

Aviso 

Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das 
Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Divida Ativa da União (CND) e 
Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos 
relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa 
da União (CPEND) válidas na data de 24/03/2020. 

Certidão de Regularidade Fiscal 

06/12/2018 

,Consulta,  Confirmação de Autenticidade 
e 2a via de Certidão 

20/11/2019 

receita.economia.gov  brlintertace/lista-de-servicosicertidoes-e-situacao-fiscal 	 1/1 
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19/05/2020 	 https://servicosseceita.fazenda.g  ovbr/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao  

BRASIL 

(HTTPS://GOV.BR) 

Relação das certidões emitidas por data de validade 

CNPJ: 10.452.968/0001-02 -  STATUS  PRODUCOES EIRELI 

Período: 17/03/2020 a 19/05/2020 

Código de controle 	Tipo 	Data-Hora 	Data de 	Situação 	Segunda via 

emissão 	validade 

255F.13F0.511D.6011 Positiva 30/09/2019 28/03/2020 Válida 

com 	13:04:23 	 Prorrogada 

efeitos 	 até 
(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegt 

de 	 26/06/2020 

negativa 

AFCF.270D.43BD.5D44 Positiva 19/09/2019 17/03/2020 Expirada 

com 	09:37:53 

efeitos 
(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegi 

de 

negativa 

41 4 	I+  

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem validos. 

Válida Prorrogada: 0 prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN r,  555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1. 
Pagina 

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar) 

1/1 https://servicos.receita.fazenda.govbr/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao  



ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS 
E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 

Nome/Razão Social: 	 STATUS  PRODUCOES EIRELI - EPP 
Endereço: 	 PEDRO LAZARIN0.1492 

Bairro: 	 BURITIZAL 
Municiplo: 	 MACAPA 

CEP: 	 68902-862 

Complemento: 

inser. Estadual: 	 03.033206-0 

CNPJ/CPF 	 10.452.968/0001-02 

Situação Cadastral: 	 ATIVO 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do  Amapa  cobrar quaisquer dividas 
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários 
administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ)  elm  inscrições em Divida Ativa 
do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ 
e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributaria Estadual -  SATE.  

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na  
Internet,  devendo ser confirmada através do serviço Validar Certidão de Debito na pagina 
www.sefaz.ap.gov.br. 

Esta Certidão é valida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. 

Emitidaá 09:24:22 do dia 02/03/2020. 

Código de controle da certidão: C56F,D858.9833.8F47. 

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento 

Certidão de Debito emitida via  'Internet'.  



p  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome:  STATUS  PRODUCOES EIREL1 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.452.968/0001-02 

Certidão n°: 6497420/2020 
Expedição: 13/03/2020, As 11:29:13 
Validade: 08/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se q ue  STATUS  PRODUCOES EIRELI 

(MUOTPaZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
10.452.968/0001-02, 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 A 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 & 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 As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, 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. 



72•:37.7-.DC.;  

CERTIDÃO FALÊNC:A, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO UDICIAL 

CERT:F:CO, revendo os reg'_s:ros de d:s'zibu4ao de 05/10/1991 até a presen:e da:a,  due  em desta 
de:  

STATUS  PRODUÇÕES  EIRELI - EPP 

CNPJ: 10452.968/0001-02  

Não constam processos no F e 2° grau na Justiça Estadua:. 

MACAPÁ - AP, 09:35, 16.03 2020. 

Vabr : Sera Custls  

(NOVENTA.  D:AS 

P:.:77_1rient.;N 	 -CGJ 

zit.itx.); 682:3 
	

Cácii.:10 dc documentp: 634 98158CJ 	 PagnaI de I 



v. 	 , 	• • • 	 -e-,  

Arquivamento do Ato 	i Inicio de Atividade 
Constitutivo 	 ! 15/11/2008 
05/11/2008 

Situação 
ATIVA  
Status  

SEM  STATUS  

Ato/eventos 
002 / 051 - CONSOLIDAC?0 DE 
CONTRATO/ESTATUTO  

Inicio do Mandato 
08/03/2012 

Término do Mandato 

Jual Governo do Estado do  Amapa  

Junta Comercial do Estado do  Amapa  

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis SINREM 

iiEMPRESA 

Certificamos que as informacties abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes  na data  da sua  expedição.  

Nome Empresarial:  STATUS  PRODUÇÕES EIREL.I 

, Natureza Juridica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ide Natureza Empresaria) 

  

-- 
1 Protocolo: APC2000144506 

, 	.•. 	, • -4 

NIRE (Sede) 	 CNPJ 
16600013743 	 10.452.968/0001-02 

Endereço Completo 
_Avenida Pedro Lazarino, N° 1492, LETRA B: Buritizal - Macapá/AP - CEP 68902-862 

— 	 
vojeto 
-SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. -PRODUÇÃO MUSICAL. - ARTE CÉNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE ( ESPORTE ) -ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO. -MONTAGEM E 
DEMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIA. - LOCAÇÃO -GESTÃO DE ESPAÇO PARA ARTE CÉNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS 
ATIVIDADES ARTISTICAS. -ESTODIOS CINEMATROGRÁFICOS.  -MARKETING  DIRETO. -PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. -COMÉRCIO 
VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS. -ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, 
EXCETO ANDAIMES.(ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS E TENDAS) - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE 
TRANSPORTE NA() ESPECIFICADOS ANTERIRMENTE, SEM CONDUTOR (CARROS DE PASSEIOS, CAMIONETAS E CAMINHÕES) -ALUGUEL DE OUTRAS 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR ( GERADORES, TRATORES, 
EQUIPAMENTO DE SOM E  VIDEO,  EQUIPAMENTOS CINEMATROGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS DE  AUDIO  VISUAL, EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM, 
APARELHOS E EQUIPAMENTO DE SOM, EQUIPAMENTO DE USO COMERCIAL, EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS, CONTÉINERES. 
CÂMARAS DE VIGILÂNCIA) LOCAÇÃO -ALUGUEL DE ANDAIMES. (SEM MONTEGEM E DESMONTAGEM) - LOCAÇÃO -ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSÍLIOS E 
APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS ( PARA FESTAS) ? LOCAÇÃO. -PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO DE RODEIOS. 
VAQUEJADAS E SIMILARES. - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. -CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES. -INSTALAÇAP DE 
PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. -RESTAURANTES E SIMILARES. -PRODUÇÃO DE FILMES 
PARA PiBLICIDADE. -ATIVIDADE RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. -ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA 

Prazo de Duração 
EPP (Empresa de Pequeno 	 Indeterminado 

Porte) 

Porte  Capital 
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

Titular 
Nome 
MARIA  LUCIA  LOURENCO 

r  ---- • 
Aos do Administrador 
_me 	 CPF 

MARIA  LUCIA  LOURENCO 	 070.424.478-08 

	

. 	„ 

Ultimo Arquivamento 

	

i Data 
	

Número 
11/04/2019 
	

20190031450 

CPF 
070.424.478-08  

Administrador Inicio do Mandato 	Término do Mandato 
08/03/2012 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/02/2020, as 11:15:48 (horário de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ap.gov.br, com o código QCViNFGS. 

II 
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APC2000144506 

RAIMUNDO SIMAO BATISTA 
Secretário Geral 

1 de 1 
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