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ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA 

GABINETE DA PREFEITA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

N° de Processo 01062020/01-PMP PREFEITURA  
MUNICIPAL DE 

PRACUUBA 

CPL  
MEMORANDO N° 008/2020-SEMSA/PMP SERVIÇO 

POR DISPENSA 
RESUMO DO ASSUNTO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS para atendimento das necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Pracuúba/AP no combate ao COVID-19 
MEMORANDO N° 008/2020-SEMSA/PMP 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2020 
VALOR: R$ 81.800,00 
FUNDAMENTO LEGAL:  ART.  24, IV DA LEI 8.666/93 C/C  ART.  4° DA LEI 13.979/20. 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA DE PRACUOBA  

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

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). 

JUNTADA DE  CHECK LIST FL.  ASSINATURA 

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

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. E 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. 

ESTUDO TÉCNICO E PRELIMINAR PARA SUBSIDIAR A  
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO (OBRAS/SERVIÇO) 

FL.  ASSINATURA 

6 TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO  FL.  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. 
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PREFEITURA DE PRACUOBA 

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

FL.  ASSINATURA 

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

9 RECURSO ORÇAMENTÁRIO  FL.  ASSINATURA 

Previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas 
rúbricas  (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. 

10 AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE  FL.  ASSINATURA 

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

11 REMESSA DOS AUTOS A COMISSAO DE ENFRENTAMENTO A CRISE  FL.  ASSINATURA 

Remessa dos autos à CEC 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 s6 possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial. 

13 COMPROVAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE  FL.  ASSINATURA 

Quando se tratar da hipótese de inexigibilidade do inciso ll do  Art.  25 da 

Lei n° 8.666/93, necessária à 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 

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

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

16 REMESSA DOS AUTOS A ASSEJUR  FL.  ASSINATURA 

Remessa à 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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dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 dias, como condição para eficácia dos atos. 

COMUNICAÇÃO. A, 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 PRÉVIA  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, § 40 

da Lei n° 8.666 de 1993. 

20 PUBLICAÇÃO 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- 08/2020 - SEMSA/PMP 

Pracuúba-AP, 1° de junho de 2020. 

A sua senhora 

Belize Conceição Costa Ramos 

Prefeita Municipal de Pracuúba 

Assunto: Solicitação de aquisição de materiais correlatos. 

Senhora Prefeita, 

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

Referência para autorização de aquisição de materiais correlatos a fim de atender a Secretaria Municipal de 

Saúde no enfrentamento ao Covid-19  (Corona Virus),  tendo em vista serem necessários para proteção dos 

agentes, diagnósticos dos casos suspeitos e acompanhamento dos casos confirmados. 

Insta salientar que a aquisição decorre também do dever dos entes federados de estabelecer políticas 

e ações públicas de prevenção e promoção a saúde, bem como ante a urgência em combater a pandemia do 

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

Neste sentido, a aquisição de materiais correlatos é imprescindível para tratar os pacientes 

acometidos com COVID-19 e proteger os agentes da saúde de serem contaminados pela infecção. 

Atenciosamente, 

-N---?. 

José Luis  Cam  pelo  

Sec  tário Municipal de Saúde 

Decreto n°012/2020 

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

Justifica-se o presente processo de licitação para aquisição de materiais correlatos com 

base no estado pandêmico vivenciado em âmbito internacional, causado pelo novo coronavirus 

(Covid-19). A nova doença que acomete o planeta inteiro tem gerado  indices  alarmantes de 

contagio e mortes, por isso medidas drásticas têm sido tomadas em todos os  (Daises  visando 

combatê-lo. 

Registre-se o dever prestacional dos entes da federação em atuar na área da saúde, em 

caráter preventivo combativo, oferecendo o tratamento para os cidadãos brasileiros e adotando 

medidas para enfrentamento das mais diversas doenças, razão pela qual o Município deve 

diligenciar a fim de garantir a saúde e vida de todos aqueles que vivem na localidade e dos 

servidores que tem atuado na linha de frente no combate à pandemia. 

Neste sentido, é importante destacar que a aquisição está sendo realizada para atender às 

atividades de saúde executada pela Secretaria de Saúde em decorrência da situação emergencial 

vivenciada pelo pais, por isso é medida necessária para auxiliar no combate à disseminação do 

COVID-19 ao munir os profissionais da saúde com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

protegendo-os da contaminação e garantindo aos moradores do município atendimento apropriado, 

seguindo as normas e recomendações de saúde da OMS (Organização Mundial de Saúde). 

A compra dos testes rápidos e oximetros é de extrema relevância para que seja feito o 

correto diagnóstico e acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados, ou seja, são 

equipamentos necessários para que a partir da confirmação e análise do caso, seja iniciado o 

tratamento indicado pelo Ministério da Saúde. 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - PracuOba/AP 
CNP7 - 34.925.222/0001-37 
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A compra dos macacões revela-se essencial para garantir a integridade dos agentes de 

saúde, pois cobrem toda a extensão de seus corpos e tem o caráter de impermeabilidade, 

resguardando-se, assim, a saúde dos integrantes da equipe que fazem os atendimentos. 

Por fim, deve ser mencionado ainda que, por se tratar de  virus  extremamente contagioso, 

faz-se necessário que nos casos de óbito seja obedecido um protocolo mais rígido a fim de que os 

corpos sejam descartados de forma salubre e adequada. Desse modo, a aquisição dos sacos de 

cadáver visa evitar a contaminação pelo  virus,  daqueles que preparam os corpos. 

Ressalte-se que, a compra destes EPIs busca garantir não só a continuidade dos serviços, 

como também uma prestação dos serviços com qualidade e segurança, já que se os agentes de 

saúde contraírem a doença, o quadro técnico do município ficará desfalcado, podendo acarretar 

prejuízos na consecução dos serviços, podendo até causar a paralisação parcial. 

Ante o exposto, considerando-se que já existem inúmeros casos confirmados no município, 

vislumbra-se a necessidade de munir os agentes de saúde que atuam no combate ao COVID-19 

com os equipamentos necessários e indispensáveis à proteção de sua saúde, bem como munir a 

Unidade Básica de Saúde com os equipamentos necessários para o diagnóstico e 

acompanhamento dos casos clínicos dos infectados, razão pela qual a presente compra é 

pertinente, urgente e indispensável. 

Pracuúba-AP, 1° de junho de 2020. 

José Luis Campelo 
Secretario Municipal de Saúde 

Decreto n° 012/2020 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Practi6ba/AP 

CNIP7 - 34.925.222/0001-37 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

APROVO nos termos do artigo 7°, § 2°, inciso 1 
da Lei n°8.666 de 21 de Junho de 1993. 

Em 	/ 	/20 

Belize Conej : o losta Ramos 
Prefeita do  Mt 	mo de Practulba 

1. DO OBJETO: 

1.1. 	Aquisição de materiais correlatos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Pracutiba/AP no combate ao COVID-19. 

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 e 
Decreto n° 9.412/2018. 

3. JUSTIFICATIVA: 

3.1. A presente CONTRATAÇÃO é necessária para o atendimento das atividades de prevenção, combate e 
contingenciamento a pandemia do COVID-19 executadas pela Secretaria de Saúde em decorrência da situação 
emergencial vivenciada pelo pais e que  tern  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. Tendo em vista os  indices  de casos suspeitos e confirmados no município, é necessário garantir aos 

servidores da saúde os equipamentos necessários para realizar diagnósticos e acompanhamento do quadro dos 

pacientes. 

3.3. Do mesmo modo, é importante garantir condições salubres e a proteção dos servidores para que eles não 

sejam contaminados pelo  virus.  Inclusive, garantir a integridade desses agentes é essencial para a continuidade 
das atividades da Secretária de Saúde Municipal e consecução dos atendimentos na Unidade Básica de Saúde, 
já que se eles ficarem doentes não poderão realizar atendimentos, o que prejudicaria a continuidade dos 

serviços. 

3.4. Ademais, considerando a alta transmissibilidade, é necessário que os corpos das pessoas que foram a óbito 
em decorrência do COVID-19 sejam devidamente armazenados para serem descartados, evitando que haja 

contaminação de quem os embala. 

3.5. Assim, a contratação embasa-se na necessidade de equipar devidamente os servidores da  Area  de saúde 

para diagnóstico e enfrentamento a doença, bem como protege-los e também garantir o atendimento apropriado 

aos moradores do município. 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Precut:Jim/AP 
CNPJ - 34.925.222/0001-37 
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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 UNID QUANT 

001 Teste Rápido COVID-19 12G/IgM  test kit  —20 testes CX 360 

002 Oximetros de dedo  LED  UNID 04 

003 
Saco de cadáver em polietileno de baixa densidade (13EBD)  corn  zíper frontal em 
toda sua extensão  corn  etiqueta de identificação. UNID 30 

004 
Macacão de segurança (COV  ID-19), confeccionado em não tecido de fibra de 
polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, punhos e 
tornozelos. Tratamento antiestático. 

UNID 35 

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. 0 fornecimento dos materiais correlatos, objeto deste processo de dispensa, deverão ser entregues, 
junto a Secretaria Municipal de Saúde, situado na Av. São Pedro, n° 495, 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 entrega 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 úteis, 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 úteis, 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 

Av.: S5o Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracalba/AP 
CNP] - 34.925.222/0001-37 
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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 será encam inhada 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  corn  as especificações 
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 A 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. 
f) 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) Manter, 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  corn  o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei IV 8.078, de 1990), ficando a contratante autorizada a descontar dos créditos 

existentes, ou dos pagamentos devidos A 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 licitar e contratar 
com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante 
e adjudicatária que: 
13.1.1 não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

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 inidôneo; 

Av.: São Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - PracuOba/AP 
CNP7 - 34.925.222/0001-37 
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13.1.8 fizer declaração falsa; 
13.1.9 cometer fraude fiscal. 

13.2. A Contratada estará ainda, sujeita A. 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. 

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 será 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 será 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 penalidades 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 Pracutiba, 

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. Será 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 uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
14.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à recisão contratual nos 

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



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

14.9. Do montante devido A. contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a multas elou 

indenizações impostas pela contratante. 

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

- UNIDADE: 07701- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -  FMS  
- Programa Trabalho: 072040 — PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
PFVPS/ECD 
- Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 
- SubElemento: 99- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
- Fonte Recurso: 1290.9819 Transferência da Unido decorrente de Emendas 

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 será dado pelo setor responsável por sua elaboração. 

17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Pracuilba-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-á 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. 

Pracuilba-AP, 1° de junho de 2020. 

(José Luis Campelo 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto n°012/2020 

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

GABINETE DA PREFEITA 

DESPACHO  / GAB 

Pracuúba-AP, 02 de junho de 2020. 

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° 008/2020 — SEMSA/PMP, referente 

a aquisição de materiais correlatos para atendimento das necessidades da secretaria de saúde do 

município de Pracuúba/AP para combate ao covid-19, 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.:  Ski  Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - PracuOba/AP 
CNP] - 34.925.222/0001-37 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA (ORÇAMENTO) 

Pracuúba-AP, 03 de junho de 2020. 

Ã empresa:  re-0 s cEe,4 gooR)6u65 	A MC-10  A LTDA  

Endereço: 	J/ Víl G Â CAU AL ) 14) ---71 - ) ,IV°5 	1:-/11-/OkA Oci_ '45 i'lLi/C/ X0 i°/4E,467 4-0/4P 

CNPJ n°: 	 ; 	(00 01- o 6  e-mail:  if  05e C- 4 — 	c / A )-1019  

CONTATO: 	  

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS 

Solicitamos a Vossa Senhoria, uma proposta/orçamento para aquisição de materiais correlatos que 
servirá para para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pracuúba/AP para 
combate ao COVID-19, conforme quadro demonstrativo abaixo: 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT 

001 Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM  test kit  —20 testes CX 360 

002 Oximetros de dedo  LED  UNID 04 

003 
Saco de cadáver em polietileno de baixa densidade (PEBD) 
com zíper frontal em toda sua extensão com etiqueta de 
identificação. 

UNID 30 

004 

Macacão de segurança (COVID-19), confeccionado em não 
tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, 
elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. Tratamento 
antiestático. 

UNID 35 

Deverão constar na proposta de preços as seguintes informações: 

1. Valor unitário e total; 
2. 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, 

e 

Jacirene 4..1 	ar de Sousa 
Comissão Perrfi'a 	te de Licitação 

Portaria n° 050/ 019-GAB/PMP 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA (ORÇAMENTO) 

l‘k  empresa:  S IL. 1,IA  

Pracuúba-AP, 03 de junho de 2020. 

siL\bo coMeigC/ 0 (Ç(41/1 0S L-7-P,1)  

Endereço:  V. 	Wii A 	ZfjAlIOR. L1,6 69-A- ) SANTA e(.1TA  

CNPJ n°:  t3 i's6 (1 1 . 	3 8 /0 0  1-9)  e-mail: G oc- \?Grti-f- MAGA9 
	

14 o-rivIA lt_. (API  

CONTATO:  4) .1 41 /) -43 lo  

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS 

Solicitamos a Vossa Senhoria, uma proposta/orçamento para aquisição de materiais correlatos que 
servirá para para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pracuúba/AP para 
combate ao COVID-19, conforme quadro demonstrativo abaixo: 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT 

001 Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM  test kit  —20 testes CX 360 

002 Oximetros de dedo  LED  UNID 04 

003 
Saco de cadáver em polietileno de baixa densidade (PEBD) 
com zíper frontal em toda sua extensão com etiqueta de 
identificação. 

UNID 30 

004 

Macacão de segurança (COVID-19), confeccionado em não 
tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, 
elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. Tratamento 
antiestático. 

UNID 35 

Deverão constar na proposta de preços as seguintes informações: 

I. Valor unitário e total; 
2. 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 A  en  r de Sousa 
Comissão Perma—n te de Licitação 

Portaria n° 050/20 9-GAB/PMP 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA (ORÇAMENTO) 

Practhlba-AP, 03 de junho de 2020. 

Ã  empresa: 	AI um 	5 fevi( oS 6 CO MC IWO LTDA  

Endereço:  Cop., 	uou To 	 6Ko ,S 60 )4 	A 1_7(.75)  444,vouo k:4-0 ,6et_6/i4/r4  

CNPJ n°:  o. 	3 3 69 o o 04 -4-mail:  eaMluAl 5E-ikl (-OM 	(1.A4 ,4)1„ ..GOA/1  

CONTATO:  +-17-1- 	 11 8 17-7- - 5 lc) 	) 9 S a 7- -3 54  5 1  

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS 

Solicitamos a Vossa Senhoria, uma proposta/orçamento para aquisição de materiais correlatos que 
servirá para para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pracudba/AP para 
combate ao COVID-19, conforme quadro demonstrativo abaixo: 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT 

001 Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM  test kit  —20 testes CX 360 

002 Oximetros de dedo  LED  UNID 04 

003 
Saco de cadáver em polietileno de baixa densidade (PEBD) 
com zíper frontal em toda sua extensão com etiqueta de 
identificação. 

UNID 30 

004 

Macacão de segurança (COVID-19), confeccionado em não 
tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, 
elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. Tratamento 
antiestático. 

UNID 35 

Deverão constar na proposta de preços as seguintes informações: 

1. Valor unitário e total; 
2. 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 Me1i de Sousa 
Comissão Permanen de Licitação 

Portaria n° 050/2019-GAB/PMP 



SILVA &SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 
CNPJ: 23.843.738/0001-16. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A Prefeitura de Pracudba. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS ECESSIDADES 

DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PRACAUÚBA — AP NO 
COMBATE AO COVID — 19. 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO DO 

PRODUTO  
UND QTD. 

PREÇO 
UNIT.  

PREÇO 
GERAL 

1 
Teste rápido covid-19 IGG/IGM 
test kit.  

Und 360 R$ 190,00 R$ 68.400,00  

2 Oximetro de dedo  led.  Und 4 R$ 470,00 R$ 1.880,00 

3 

Saco de  cadaver  em polietileno 
de baixa densidade (PEBD)  corn  
ziper frontal em toda sua 
extensão. 

Und 30 R$ 183,00 R$ 5.490,00 

4 
Macacão de segurança (covid-
19), confeccionado em não 
tecido de fibras sinteticas. 

Und 35 R$ 290,00 R$ 10.150,00 

Total Geral R$ 85.920,00 

Validade de nossa proposta é de 60 dias, A contar da apresentação. 
EMPRESA: SILVA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
Endereço Av. Mendonça  Junior,  2669-A Bairro Santa Rita,  
E-mail:  goldcafemacapa@hotmail.com,  fone (96)98113-4310. 

Macapá/AP, 03 de junho de 2020. 
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OSPERA  
IGUES E ALMEIDA LTDA 

NPJ n.°: 34.785.356/0001 08 

Rua: Veiga Cabral 1434 • G  
Balm): Noe.  Senhora de Assunclo 

Mazagão CEP 68940-000 
&• ;96) 99152-2010? 98410-6648 

prospera ap4yaboo.com  

CONSTRUÇÃO. COMERCIO E SERVIÇOS 

A Prefeitura Municipal de Pracuaa 
A Comissão Permanente de Licitação 

Proposta que faz a empresa RODRIGUES E ALMEIDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
sob o n° 34.785.356/0001-08, e Inscrição Estadual n° 03.062232-8, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
PRACUUBA - AP NO COMBATE AO COVID -19, conforme especificações, quantitativos e condições contidas 
no processo de compra. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO UNT PREÇO GERAL 

1  Teste rápido covid-19 IGG/IGM  test  
Und 360 R$ 180,00 R$ 64.800,00 

2 Oximetro de dedo  led.  Und 4 R$ 450,00 R$ 1.800,00 

3 
Saco de  cadaver  em polietileno de 
baixa densidade (PEBD) com ziper 
frontal em toda sua extensão. 

Und 30 R$ 180,00 R$ 5.400,00 

4 
Macacão de segurança (covid-19), 
confeccionado em não tecido de 
fibras sinteticas. 

Und 35 R$ 280,00 R$ 9.800,00 

Total Geral R$ 81.800,00 

Valor total por extenso: oitenta e um mil e oitocentos reais. 

Validade da Proposta de 60 (sessenta) dias 

1 - CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 

1.1 -Os preços dos materiais estão expressos em moeda corrente nacional, o "Real", com duas casas decimais 
após a virgula, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

1.2 - Nos pregos dos materiais, bem como todos os custos diretos e indiretos, encargos e demais despesas de 
qualquer natureza, relacionada com o objeto da presente licitação observada a legislação vigente. 

2 - CONDIÇÕES GERAIS DA ENTREGA DOS OBJETOS. 

2.1 - Declaramos estar cientes de todas as condições do presente, e nos comprometemos a executar os 
materiais na conformidade e prazos estabelecidos. 



1 

 PROSPERA 
RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 

CNPJ rt.°, 34.785.356/0001-08 

Rua: Veiga Cabral 1434 - G  
Balm,:  Nossa Senhora de Assunçao 

Maxag4o. CEP 68940-000  
(ID:  (96) 99152-20101 98410-6648 

prospera a .j  ahoo.com  

CONSTRUÇÃO. COMERCIO E SERVIÇOS 

3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 - Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por ordem bancária, no 5° (quinto) 
dia, a contar da data de emissão do Termo de Aceite relativo ao período de entrega dos objetos, nos termos do 
presente Edital. 

4- DADOS BANCÁRIOS 

4.1 - A proponente possui conta corrente n°62813-1, na Agência n° 2825-8, no Banco do Brasil. 

5- REPRESENTAÇÃO LEGAL 

5.1 - Informamos que a Sr. Edson Jair Rodrigues Gatinho, portador do CPF n° 319.873,112-72, 
Sócio/Administrador, é representante legal da empresa, nos termos da Cláusula 1° do Contrato Social, podendo 
firmar contrato com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA - PMP. 

Mazagão-AP, 03 de junho de 2020, 

Edson Jair Rodrigues Gatinho 
RODRILWES E ALMEIDA LIDA 

CNPJ. 34.785.35610001-08 
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Serviços e Comércio Ltda.  
CNN: N2 05.593.369/0001-79 -1NSC. EST. 15.230.494-0 ' 

premlurnservcomegrnall.com  

PROPOSTA DE PREÇO 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PRACAUOBA— AP NO COMBATE AO 
COVID — 19. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO UNT PREÇO GERAL 

1 Teste rápido covid-19 IGG/IGM 
test kit.  Und 360 R$ 200,00 R$ 72.000,00  

2 Oximetro de dedo  led.  Und 4 R$ 489,00 R$ 1.956,00 

3 

Saco de  cadaver  em polietileno 
de baixa densidade (PEBD) com 
ziper frontal em toda sua 
extensão. 

Und 30 R$ 190,00 R$ 5.700,00 

4 
Macacão de segurança (covid-
19), confeccionado em não 
tecido de fibras sinteticas. 

Und 35 R$ 295,00 R$ 10.325,00 

Total Geral R$ 89.981,00 

Valor por extenso: Oitenta e nove mil novecentos e oitenta e um real. 

Validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação. 

Nos preços estão embutidos todos os encargos e taxas e demais custos referente 
compra. 

Belém-PA, 04 de junho de 2020. 

r0-5.593.369 I 0001-7 1  
PREMIUM  SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.  
ROD.  AUGUSTO  MONTENEGRO,  Nt 05 -ALTOS 

BAIRRO: MANGUEIRAO 
CEP: 66.640-000 

vlã Augusto  Montenegro,  5 -  Box  05 Altos - Bairro MangueJro - CEP. 
Fone: (91) 3038.2143 (91) 3038.2152 - Celular: (91) 98122.7519 (91)98247.3551 



Estado do Amapá 

Prefeitura de Pracuilba 

Comissão Permanente de Licitação 

Mapa Comparativo de Preços para aquisição de materiais correlatos 

Item Material ' Und. Quant. 

SILVA & SILVA  

COMERCIO E 

SERVIÇOS LIDA 

PREMIUM  

SERVIÇOS E 

COMERCIO PROSPERA 

VALOR UND. 

ESTIMADO (R$) 

TOTAL 

ESTIMADO (R$) 

1 Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM  test kit  — 20 testes UND 360 

190,00 200,00 180,00 190,00 68.400,00  

2 

Oximetros de dedo  LED  

UND 4 

470 489,00 450,00 469,67 1878,67 

3 

Saco de  cadaver  em polietileno de baixa densidade (PEBD) com zíper 

frontal em toda sua extensão com etiqueta de identificação. 

UND 30 

183 190,00 180,00 184,33 5530,00 

4 

Macacão de segurança (COVID-19), confeccionado em não tecido de . 

UND 35 

290,00 295,00 280,00 288,33 10091,67 

#DIV/0! 85.900,33 

VALOR TOTAL 

PracuUba-AP, 12/06/2020 

Jacirene'A-I-ertçar de Sousa 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DESPACHO/CPL 

Pracuúba-AP, 10 de junho 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° 01062020/01-PMP, para dotação 
orçamentária no valor de R$ 81.800,00 (oitenta e um mil e oitocentos reais), referente a 
aquisição emergencial de materiais correlatos, 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, 

Jacirene I 	( de Sousa 

Comissão Permane te de Licitação/PMP 
Portaria n° 050/2019-GAB/PMP 

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



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DESPACHO / FINANÇAS 

Pracuúba-AP, 11 de junho de 2020. 

Da: Secretaria Municipal de Finanças 

Para: Comissão Permanente de Licitação/PMP 

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, o Processo n° 01062020/01-PMP, com 
a devida dotação orçamentária conforme abaixo descriminado, referente aquisição de 
materiais correlatos a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde no 
enfrentamento ao Covid-19  (Corona Virus)  

- UNIDADE: 07701- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -  FMS  
- Programa Trabalho: 072040 — PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA 
SAODE PFVS/ECD 
- Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
- SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
- Fonte Recurso: 1290.9919 - Transferências da União Decorrentes de Emendas 

Na oportunidade, manifestamos votos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

4,111$ Maria do Socorri,  ' - .1 a dos Anjos Soares 
Secretaria Municipal de Finanças/PMP 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 01062020/01-PMP 

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

de licitação para contratação de empresa especializada na aquisição de materiais 

correlatos a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento ao Covid-19  

(Corona Virus).  

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

problemas sérios a saúde das pessoas, o que tem provocado um indice alarmante de óbitos 

no planeta. 

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

Amapa,  bem como a ocorrência de casos e óbitos no município de Pracuúba. Desse modo, 

visando garantir a prestação adequada dos serviços e tratamento (através de diagnostico 

e acompanhamento dos casos), bem como garantir boas condições de trabalho aos 

agentes que atuam na linha de frente no combate ao COVID-19, a presente contratação é 

imprescindível. 

Cumpre registrar que o estado pandêmico foi a causa para a decretação do estado 

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

022/2020 — GAB/PMP). 

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



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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

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

serão adquiridos, chegando-se ao montante de R$ 85.900,33 (oitenta e cinco mil 

novecentos reais e trinta e três centavos). 

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

Rodrigues e Almeida LTDA ofereceu o valor de $ 81.800,00 (oitenta e um mil e oitocentos 

reais), sendo esta a de menor prego, e que ela atende os requisitos legais para contratação 

junto a Administração Pública, a 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 prego 

a ser pactuado. 

Pracuúba/AP, 12 de junho de 2020. 

Jacirene  r de Sousa  

Comissão Perrrian nte de Licitação 

Portaria n° 050/2019-GAB/PMP 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MINUTA 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -15 

Processo Administrativo n° 01062020/01-PMP 

Do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRACUOBA/AP PARA COMBATE AO COVID-19 

Do Contratado: RODRYGUES E ALMEIDA LTDA 

CNPJ. 34.785.356/0001-08 

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R$81.800,00 (oitenta e um mil e 

oitocentos reais) 

Da Justificativa: A dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE materiais correlatos é necessária para o 

atendimento das atividades de saúde executadas pela Secretaria de Saúde em decorrência da 

situágão emergencial vivenciada pelo pais em detrimento da chegada do  Corona Virus  (COVID-19), a 

qual, inclusive, originou o estado pandêmico que foi a razão para a decretação do estado de 

emergênciar,e calamidade pública no município de Pracuúba (decreto n° 021/2020 e 022/2020 — 

GAB/PM P). 

Neste sentido, é importante frisar que a aquisição está sendo realizada em razão da necessidade de 

garantir as condições de trabalho adequadas aos agentes de saúde, protegendo-os de 

contaminações, e propiciar o eficaz diagnóstico e acompanhamento dos quadros clínicos dos 

infectados. 

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

mercado foi de R$ 85.900,33 (oitenta e cinco mil novecentos reais e trinta e três centavos), sendo a 

de menor prego no valor de R$ 81.800,00 (oitenta e um mil e oitocentos reais), resolveu-se contratar 

com a empresa que apresentou a menor proposta, qual seja RODRIGUES E ALMEIDA LTDA. 

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

Pracuúba-AP, xx de xxxxxxxx de 2020. 

Jacirene Alencar de Sousa 

Comissão Permanente de Licitação 

Portaria n° 050/2019-GAB/PMP 

RATIFICAÇÃO 

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 xxxxxxx de 2020. 

BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS 

Prefeita Municipal de Pracuúba 

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

DESPACHO  / CPL 

Pracuúba-AP, 12 de junho de 2020. 

Da: Comissão Permanente de Licitagão/PMP 

Para Assessoria Jurídica - ASSEJUR  

Dr.  Antônio Tavares Vieira Netto 

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o Processo ng 01062020/01-PMP, para análise e emissão 

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

para contratação de empresa especializada na aquisição de materiais correlatos a fim de atender a 

Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento ao Covid-19  (Corona Virus).  

Jacirene Al ri-Gar  de Sousa 
, 

Comissão  Permanent  de Licitacão/PMP 

Portaria ng 050/2019-GAB/PMP 

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



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Processo n2  01062020/01-PMP 

Dispensa emergencial 015/2020 

Interessado (a): Comissão Permanente de Licitações 

Assunto: Análise jurídica — aquisição de materiais correlatos 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
LEI 8.666/1993. LEI N° 13.979/2020. MATÉRIA CORRELATA. AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS CORRELATOS. DISPENSA EM RAZÃO DO ESTADO DE 
EMERGENCIA E CALAMIDADE PÚBLICA. COVID-19.  ART.  24, IV, DA LEI N° 
8.666/93.ART. 4° DA LEI 13.979/20. 

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 AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRACUOBA/AP NO COMBATE AO COVID-19. 0 processo 

se encontra instruido com os seguintes documentos: 

1) Check List;  

2) Memorando n° 08— SECRETARIA DE SAÚDE; 

3) Justificativa para o fornecimento 

4) Termo de Referência; 

5) Portaria n° 050/2019-GAB/PMP; 

6) Decretos n° 21/2020 e 22/2020 — GAB/PMP 

7) Despacho autorizando a abertura do procedimento; 

8) Pedido de cotações e respectivas repostas; 

9) Dotação Orçamentária; 

10) Documentos de Habilitação da Empresa RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 

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

constitutivo e do RG do representante legal da empresa); 

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

Por força do disposto no artigo 38, da Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/1993, 

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

de Licitação, bem como contratos, acordos, convênios ou ajustes a serem celebrados 

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 

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

PROCURADORIA JURÍDICA 

Preliminarmente, ressalte-se que o presente exame limitar-se-á 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). 

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 legislação 

infraconstitucional, isentando o Poder Público do procedimento licitatório. Tratam-se 

das 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. Assim, considerando já terem sidos declarados os 

estados de calamidade pública e emergencial através dos decretos municipais n° 

21/2020 e 22/2020-GAB/PMP, não restam dúvidas quanto a perfeita coadunação 

entre o procedimento licitatório em epigrafe e a previsão legal.  

DOS REQUISITOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITATóRIO.  

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: 

0 procedimento em análise apresenta os elementos acima discriçrØhados, 

conforme documentos anexos e aludidos no relatório deste parecer. 

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

PROCURADORIA JURÍDICA 

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. É 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 ao 

atendimento da 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; 

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, demonstra ser 

situação emergencial. 

Prova substancial deste fato, que aliás é público e notório, é a edição de normas 

nas mais diferentes esferas governais para combate a propagação do  virus.  Nesta 

oportunidade, julgo pertinente a menção de cinco dessas legislações: o decreto 

legislativo n° 06/2020 (reconhece o estado de calamidade no Brasil); o decreto estadual 

1.413/2020 (decreta o estado de calamidade no estado do Amapá); decretos municipais 

n° 021/2020 e 022/2020 (declaram estado de emergência e calamidade pública no 

município de Pracuúba, resta evidenciada a situação emergência) e lei 13.979/2020 

(regulamenta as medidas para combate ao COVID-19). 

Desse modo, não restam dúvidas de que existe uma situação emergencial a ser 

enfrentada em que devem ser executadas diligências em caráter de urgên a
,4 fim de 

diminuir os prejuízos a sociedade, podendo ser dispensada a licitação. 
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DA OBSERVAÇÃO DA LEI 13.979/2020  

É 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. 

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

adotadas para enfrentamento da emergência, 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). 

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

de emergência,  (ii)  necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;  (iii)  

existência de risco a segurança de pessoas; e  (iv)  limitação da contratação â 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 elaboração de estudos preliminares quando se tratar de 

bens e serviços comuns 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 • 66/93, 

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

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, à 

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 inexigibilidade ou 

de retardamento, previsto neste artigo, será instruido, no que 

couber, com os seguintes elementos: 

I — caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 

II — razão da escolha do fornecedor ou executante; 

Ill —justificativa do prego; 

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 Ill, 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 n9  

01062020/01, opina-se pela legalidade da minuta do termo de dispensa,  be  • orno 

pela possibilidade jurídica de a licitação ser dispensada conforme preceitu 
7

art. 24, 

IV, da Lei 8.666/93 e  art.  40  da lei 13.979/2020. 

É o parecer, salvo melhor juizo. 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURAMUNICIPAL DE PRACUOBA  

PRO 	FRAD RIA JURÍDICA 

acuúba, 17 de junho de 2020. 

)(   
ANTONIO  TAVARES VIEIR 

Procurador Geral do_MunrCipio de P cuúba 

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

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -15 

Processo Administrativo n° 01062020/01-PMP 

Do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRACUOBA/AP PARA COMBATE AO COVID-19 

Do Contratado: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 

CNPJ. 34.785.356/0001-08 

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R$81.800,00 (oitenta e um mil e 

oitocentos reais) 

Da Justificativa: A dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE materiais correlatos 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), a 

qual, inclusive, originou o estado pandêmico que foi a razão 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 frisar que a aquisição está sendo realizada em razão da necessidade de 

garantir as condições de trabalho adequadas aos agentes de saúde, protegendo-os de 

contaminações, e propiciar o eficaz diagnóstico e acompanhamento dos quadros clínicos dos 

infectados. 

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

mercado foi de R$ 85.900,33 (oitenta e cinco mil novecentos reais e trinta e três centavos), sendo a 

de menor prego no valor de R$ 81.800,00 (oitenta e um mil e oitocentos reais), resolveu-se contratar 

com a empresa que apresentou a menor proposta, qual seja RODRIGUES E ALMEIDA LTDA. 

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

Pracuúba-AP, 19 de junho de 2020. 

	

Jacirene 	r de Sousa 

Comissão Perma 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. 

Pr 

	

Prefeita M 	al 

 de Pracuúbaacuúba-AP, 19 de junho de 2020. 

BELIZE CONCEI 	OSTA RAMOS 

Av.: Sao Pedro, 67 - Centro - CEP: 68.918-000 - Pracuúba/AP 
CNPJ - 34.925.222/0001-37 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 004 DA 

SOCIEDADE EMPRESARIAL: 
RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 

CNPJ: 34.785.356/0001-08 

Pelo presente Instrumento de Alteração Contratual: 

1. EDSON JAIR RODRIGUES GATINHO, brasileiro, solteiro, natural de 
Belém, Estado do  Park  nascido em 14/03/1970, empresária, portador do CPF n.° 
319.873.112-72 e RG n.° 2703017 (2° via) PTC/PA, residente e domiciliado na Av.  
Fab,  n° 3242, Bairro: Santa Rita, cidade de Macapá-AP, na Capital do Estado do  
Amapa.  CEP 68.901-259; 

2. JOELMA DE ALMEIDA SILVA, brasileira, solteira, natural de Breves, 
Estado do Pará, nascido em 15/12./1987, empresária, portador do CPF n.° 
017.717.492-70 e RG n.° 434941 (2° via) - PTC/AP, residente e domiciliado na Av. 
Raimundo Perais Nunes de Ataíde, N° 393, Bairro: Jardim Marco Zero, cidade de 
Macapá-AP, na Capital do Estado do  Amapa,  CEP 68.903440. 

Únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira nesta praça sob a 
denominação social de RODRIGUES E ALMEIDA LTDA, e nome Fantasia: 
"PROSPERA", sociedade limitada com sede na Rua Veiga Cabral, n° 1233-G, 
Bairro: Nossa Senhora dos Remédios, cidade de Mazagão, Estado de  Amapa,  CEP: 
68.940-000, com inscrição no CNPJ n° 34.785.356/0001-08 e com Contrato Social 
registrado na JUCAP sob o n° 1620015808-6 datado de 28/08/2019, resolvem em 
comum acordo, por meio deste instrumento particular de alteração contratual, alterar 
o seu contrato, conforme as clausulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 

A sociedade passará a ser na Rua Veiga Cabral, n° 1233 — G, Bairro Nossa Senhora 
da Assunção, cidade Mazagao, Estado do  Amapa,  CEP n° 68.940-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL 

Alterar: nos objetos sociais da empresa, a atividade de: 

iS 
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 
41.20-4-00 - Construção de edificios; 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação; 
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 
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42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração; 
43.91-6-00 - Obras de fundações; 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de agua; 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominâns cia de 
produtos alimentícios - minimercados, Mercearias e armazéns; 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não espec. anteriormente (as atividades de 
limpeza e de tratamento de piscina, as atividades de limpeza espec. como a limpeza 
de chaminés,  etc.);  
82.30-0-01 - Serviços de organi7ação de feiras, congressos, exposições e festas; 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 
95.11-8-00 -Reparação e manutenção de computadores e de equipamento Periféricos; 
14.12-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confecção 
sob medidas; 
14.22-3/00 — Fabricação de artigos do vestuário, produção em malharias e 
tricotagens, exceto meias; 
18.13-0/01 — Impressão de material para uso publicitário; 
32.99-0/01 — Fabricação de guarda-chuvas e similares; 
32.99-0/03 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto 
luminosos; 
42.11-1/02 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
42.12-0/00 — Construção de obras-de-arte especiais; 
42.21-9/02 — Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 
42.21-9/03 — Manutenção de redes de distiibuiçâo de energia elétrica; 
42.99-5/99 — Outras obras de eng. civil não espec. anteriormente (a construção de 
estruturas com tirantes, - as obras de contenção, - a construção de cortinas de proteção 
de encostas e muros de arrimo,  etc.);  
43.22-3/01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de  gas;  
43.29-1/01 — Instalação de painéis publicitários; 
43.30-4/04 — Serviços de pintura de edifícios em geral; 
47.22-9/01 — Comercio varejista de carnes — açougues; 
47.22-9/02 — Peixaria; 
47.42-3/00 — Comercio varejista de material elétrico; 
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47.44-0/03 — Comercio varejista de materiais hidráulicos; 
4744-0/05 — Comercio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente (o comercio varejista de materiais hidráulicos para construção: canos, 
tubos, conexões, torneiras, registros e similares,  etc.)  
47.44-0/99 — Comercio varejista de materiais de construção em geral (Comercio 
varejista de ferragens para construção; Comercio varejista de pré-moldados de 
madeira para construção,  etc.);  
47.51-2/01 — Comercio varejista especiali7ado de equipamentos e suprimentos de 
informática; 
47.53-9/00 — Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
de  Audio  e  video;  
47.54-7/01 — Comercio varejista de moveis; 
47.59-8/99 	Comercio varejista de outros artigos de uso domésticos não 
especificado anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, 
borrachos, plásticos, metal, madeira, vime, bambu e outros similares,  etc.);  
47.63-6/03 — Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 
47.63-6/05 — Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças 
e acessórios; 
47.89-0/07 — Comercio varejista de equipamentos para escritório; 
47.89-0/99 — Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
(o comercio varejista especializado na revenda de artigos não especificados nas 
classes anteriores, tais como: artigos religiosos e de culto, artigo erótico  (sex shop),  
artigos funerários,  etc.);  
56.20-1/01 — Fornecimento de alimentação preparados preponderantemente para 
empregas; 
71.11-1/00 — Serviço de arquitetura; 
81.214/00 — Limpeza em prédios e  ern  domicílios; 
82.19-9/01 — Fotocopias; 
82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificado anteriormente (Serviços de elaboração de cartões de 
visita, crachás; Serviços de digitação de faturas, documentos, carnês;  etc.);  

43.19-3/00 — Serviço de preparação de terreno não especificado anteriormente (a 
drenagem do solo, destinado à construção; a demarcação de locais para a construção,  

etc.);  
81.30-3/00 — Atividades Paisagisticas; 
77.11-0/00 — Locação de automóveis sem condutor; 
77.19-5/01 — Locação de embarcação sem tripulação, exceto para fins recreativos; 
77.21-7/00 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 
35.11-5/01 — Geração de energia elétrica; 
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27.10-4/01 — Fabricação de Geradores de corrente continua e alternada, peças e 
acessórios; 
27.10-4/02 — Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores 
e semelhantes; peças e acessórios. 
45.11-1/02— Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 
45.114/01 — Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitárias novos. 
46.64-8/00 — Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto médico hospitalar, partes e peças; 
46.45-1/01 — Comercio atacadista de instrumento e materiais para uso medico, 
cirúrgico, hospitalar .e de laboratórios; 
46.42-7/02 — Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho; 
47.72-5/00 — Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal; 
46.45-1/03 — Comercio atacadista de produtos odontológicos; 
46.45-1/02 — Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
33.12-1/03 — Manutenção e reparação eletro médicos e eletro terapêuticos e 
equipamentos de irradiação; 
47.71-7/01 — Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
formulas; 
46.51-6/01 — Comercio Atacadista de equipamentos de informática; 
46.47-8/01 — Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
4632-0/01 - Comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 
46.39-7/02 Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividades 
de fracionamento e acondicionamento associada; 
46_49-4/99 — Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, 
porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares,  etc.)  
93.13-1/00 — Atividades de condicionamento fisico; 
32.30-2/00 — Fabricação de artefatos para pesca e esporte; 
4530-7/01 — Comercio por atacado de peças e acessórios novas para veículos 
automotores; 
45.30-7/02 — Comercio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; 
45.30-7/03 — Comercio a varejo de peças e acessórios novas para veiculas 
automotores; 
45.30-7/05 — Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; 
47.55-5/01 — Comercio varejista de tecidos; 
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18.13-0/99 — Impresslo de material para outros usos; 
18.12-1/00 — Impressão de material de segurança; 
18.11-3/01 — Impressão de jornais; 
18.11-3/02 — Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 

Â. vista da modificação ora ajustada, adequa-se o contrato social,  coin  a seguinte 
redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
"RODRIGUES E ALMEIDA LIDA" 

CNPJ: 34.785.356/0001-08 

1. EDSON JAIR RODRIGUES GATINHO, brasileiro, solteiro, natural de  
Belem,  Estado do  Park  nascido em 14/03/1970, empresária, portador do CPF n.° 
319.873.112-72 e KG a.° 2703017 (2° via) PTC/PA, residente e domiciliado na Av.  
Fab,  n° 3242, Bairro: Santa Rita, cidade de Macapá-AP, na Capital do Estado do  
Amapa,  CEP 68.901-259; 

2. JOELMA DE ALMEIDA SILVA, brasileira, solteira, natural de Breves, 
Estado do  Path,  nascido em 15/12/1987, empresária, portador do CPF n.° 
017.717.492-70 e KG n.° 434941 (2' via) - PTC/AP, residente e domiciliado na Av. 
Raimundo  Petals  Nunes de Ataide, N° 393, Bairro: Jardim Marco Zero, cidade de 
Macapa-AP, na Capital do Estado do Amapá, CEP 68.903440. 

CLÁUSULA PRIMEIRA DA DENOMINAÇÃO COMERCIAL: A Sociedade 
giri sob o nome empresarial de "RODRIGUES E ALMEIDA LTDA". 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade  gird  sob o nome da fantasia de 
"PROSPERA". 

CLAUSULA TERCEIRA -- DA SEDE: A Sociedade tem a sua sede e domicilio na 
Rua Veiga Cabral, n° 1233-G, Bairro: Nossa Senhora da Assunção, em Mazagão, na 
Capital do Estado do Amapá, CEP 68.940-000. 

CLÁUSULA QUARTA — DO CAPITAL SOCIAL: O capital social da sociedade 
é de R$ 1.600.000,00 (um nulhan e seiscentos mil reais), divididos em 1.600.000 (um 
milhão e seiscentos Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (mil real) cada uma, neste ato 
integralizado em moeda corrente do pais da seguinte forma: 

NOME QUOTAS VALOR 
INTEGRALIZA.D0 

% 

EDSON JAIR RODRIGUES GATINHO L568.000 RS 	1.5613.000,00 98 
JOEL/VIA DE ALMEIDA SILVA 31000 RS 	32.000,00 2 
TOTALIZANDO 1600000 RS 1.600.000,00 100 
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CLAUSULA QUINTA — DO OBJETIVO SOCIAL: O objeto social 6: 

PRINCIPAL: 

71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 

SEGUNDARIAS: 

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 
41.20-4-00 - Construção de edificios; 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
42.13-8-00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de Irrigação; 
42.91-0-00 - Obras portuárias, maritimas e fluviais; 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração; 
43.91-6-00 - Obras de fundações; 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, Mercearias e armazéns; 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não espec. anteriormente (as atividades de 
limpeza e de tratamento de piscina, as atividades de limpeza espec. como a limpeza 
de chaminés,  etc.);  
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 
95.11-8-00 -Reparação e manutenção de computadores e de equipamento Periféricos; 
14.12-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confecção 

sob medidas; 
14.22-3/00 — Fabricação de artigos do vestuário, produção em malharias e 
tricotagens, exceto meias; 
18.13-0/01 — Impressão de material para uso publicitário; 
32.99-0/01 — Fabricação de guarda-chuvas e similares; 
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32.99-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto 
luminosos; 
42.11-1/02 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
42.12-0/00 — Construção de obras-de-arte especiais; 
42.21-9/02 — Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 
42.21-9/03 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 
42.99-5/99 — Outras obras de eng. civil não espec. anteriormente (a construção de 
estruturas com tirantes, - as obras de contenção, - a construção de cortinas de proteção 
de encostas e muros de arrimo,  etc.);  
43/2-3/01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de Os; 
4319-1/01 — Instalação de painéis publicitários; 
43.30-4/04 — Serviços de pintura de edificios  ern  geral; 
47.22-9/01 — Comercio varejista de carnes — açougues; 
47.22-9/02 — Peixaria; 	• 
47.42-3/00 — Comercio varejista de material elétrico; 
47.44-0/03 — Comercio varejista de materiais hidráulicos; 
47.44-0/05 Comercio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente (o comercio varejista de materiais hidráulicos para construção: canos, 
tubos, conexões, torneiras, registros e similares,  etc.)  
47.44-0/99 — Comercio varejista de materiais de construção em geral (Comercio 
varejista de ferragens para construção; Comercio varejista de pré-moldados de 
madeira para construção,  etc.);  
47.51-2101 —Comercio.varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática; 
47.53-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
de iudio e  video;  
4734-7/01 Comercio varejista de moveis; 
47394/99 — Comercio varejista de outros artigos de uso domésticos não 
especificado anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, 
borrachas, plásticos, metal, madeira, vime, bambu e outros similares,  etc.);  
47.63-6/03 — Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 
47.634/05 Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças 
e acessórios; 
47.89.0/07— Comercio varejista de equipamentos para escritório; 
47.89-W99 — Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
(o comercio varejista especializado na revenda de artigos não especificados nas 
classes anteriores, tais como: artigos religiosos e de culto, artigo erótico  (sex shop),  
artigos funerários,  etc.);  
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56.20-1/01 — Fornecimento de alimentação preparados preponderantemente para 
empresas; 
71.11-1/00 — Serviço de arquiteur, 
81.21-4/00 — Limpeza em prédios e em domicílios; 
82.19-9/01 — Fotocopias; 
82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificado anteriormente (Serviços de elaboração de cartões de 
visita, crachás; Serviços de digitação de faturas, documentos, carnês;  etc.);  
43.19-3/00 — Serviço de preparação de terreno não especificado anteriormente (a 
drenagem do solo, destinado à construção; a demarcação de locais para a construção,  
etc.);  
81.30-3/00 — Atividades Paisagisticas; 
77.11-0/00 — Locação de automóveis sem condutor; 
77.19-5/01 — Locação de embarcação sem tripulação, exceto para fins recreativos; 
77.21-7/00 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 
35.11-5/01 — Geração de energia elétrica; 
27.10-4/01 — Fabricação de Geradores de corrente continua e alternada, peças e 
acessórios; 
27.10-4/02 —Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizaflores 
e semelhantes; peças e acessórios. 
45.11-1/02 — Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 
45.11-1/01 — Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos. 
46.64-8/00 — Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto medico hospitalar, partes e peças; 
46.45-1/01 — Comercio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
46.42-7/02 Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho; 
47.72-5/00 — Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal; 
46.45-1/03 — Comercio atacadista de produtos odontológicos; 
46.45-1/02 — Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
33.12-1/03 — Manutenção e reparação eletro  medicos  e eletro terapêuticos e 
equipamentos de irradiação; 
47.71-7/01 — Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
formulas; 
46.51-6/01 — Comercio Atacadista de equipamentos de informática; 
46.47-8/01 — Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
46.32-0/01 - Comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 
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46.39-7/02 — Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividades 
de fracionamento e acondicionamento associada; 
46.494/99 — Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, 
porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares,  etc.)  
93.13-1/00 — Atividades de condicionamento fisico; 
32.30-2/00 — Fabricação de artefatos para pesca e esporte; 
45.30-7/01 — Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos 
automotores; 
45.30-7/02 — Comercio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; 
45.30-7/03 — Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores; 
45.30-7/05 — Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; 
4735-5/01 — Comercio varejista de tecidos; 
18.13-0/99 — Impressão de material para outras usos; 
18.12-1/00 — Impressão de material de segurança; 
18.11-3/01 — Impressão de jornais; 
18.11-3/02 — Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 

CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A 
Sociedade iniciou suas atividades em 28 de Agosto de dois mil e dezenove, e o seu 
prazo de duração é indeterminado. (art.997. II, CC/2002). 

CLÁUSULA SETINIA — DAS COTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão 
ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem 
fica assegurado, em igualdade de condição e preço direito de preferência para a sua 
aquisição se pastas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. (art.1.057, CC/2002). 

CLÁUSULA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS — A 
administração dos negócios da sociedade caberá. ao  Sr. EDSON JAIR 
RODRIGUES GATINHO, com os poderes e atribuições de Sócio/Administrador, 
podendo assinar isoladamente, autorizando o uso do  name  empresarial, 
representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, podendo 
inclusive constituir procuradores em nome da sociedade, vedado, no entanto, 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA NONA — DOS LUCROS e/ou PREJUIZOS: Ao término de cada 
exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, 
os lucros ou perdas apurados. 
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CLAUSULA DÉCIMA DA ABERTURA DE FILIAIS: 
A sociedade poderá abrir a qualquer tempo ou fechar filial ou outra dependencia. 
Mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse 
deste ou do sócio remanescente. o valor de seus haveres  sera  apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 
Paragrafo trnieo — O mesmo procedimento  sera  adotado em outros casos que a 
sociedade se resolva em relação a seus sócios. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA —  •DES!  MPEDIMENTO: 
O administrador declara para todos os efeitos legais, que  at°  esta incurso em 
nenhum dos crimes previsto em lei, que o impeça de exercera administração da 
Sociedade  (art.  101), § 10  CC/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA FORO: As divergacias surgidas entre os 
stkios sobre o presente contrato serão cumpridas e resolvidas com base na legisla 'ção 
em vigor. Ficando eleito o foro da Comarca de Macapá — AP, para a 
Resolução de qualquer ação fundada neste contrato, qualquer que seja o domicilio de 
um dos contratantes. 
E por estarem assim justos e contratados "assinam o presente em via (mica". 

Macapá-Ap, 26 de Maio de 2020. 

EDSON JAIR RODRIGUES GATINHO 
C.I. a° 2703017 (2° VIA) — .PTC/PA 

CPF N° 319.873.112-72 
Sócio/Administrador 

_aej,=,0Q, JILALeemajoda.ghka. 
JOELMA DE ALMEIDA SILVA 

C.L N" 434941-PTC/AP 
CPF Pr 017.717.492-70 

Sócia 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa RODRIGUES E ALMEIDA LTDA consta assinado digitalmente por: 

- ' 
" . 	ENTIFICAÇ L; DO(  

CPF 	 Nome 

31987311272 	 EDSON JAIR RODRIGUES GATINHO 

43227538253 	 IVERLI BAIA DOS SANTOS 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 09/07/2020 09:34 SOB N 20200050834. 
PROTOCOLO: 200050834 DE 08/07/2020 22:14. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002858339. NIRE: 16200158086. 
RODRIGUES E ALMEIDA LTCL 

ROSENILDA CREUSA SILVA DE SOUSA 
SECRETÁRIA-GERAL 
AMAPÁ, 0g/07/2020 

www.empresafacil.ap.gov.br  

A validade desce documento, se impresso, fica sujeito comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos:códigos de verificação. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA • SEFAZ 
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 
NUCLE0  OE  INFORMAÇÕES ECONÓMICO-FISCAIS 

FICHA DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FIAC 

IDENTIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO 
NATUREZA DA SOLICtTAÇA0 

CADASTRAMENTO 
NUMERO iNSCRIoAO ESTADUAL  

maim 
INSCRICAO  

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
NOME DA FIRMA. DENOMINACAO OU RAZÃO SOCIAL 

RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 
NOME FANTASIA 

PROSPERA  
CNPJCPPMF 	 INIREWCEPPEGISTRO NO INCRA 

34386.356/00014)e 	 i 6200158986  

DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE 

NUMERO DA LICENÇA PREF. MUNICIPAL (ALvARk 

IRO 	 I LOGRADoURo 

R 	1VEIGA CABRAL 
iNuMERo 	!SARRDSETORNILAtONJUNTOOIsTRtTO 

1 
11434 	[CENTRO 

compLaiewo 'mt.:INK:ORD 
I MAZAGAO 

1 uF 
I 
AMAPA - BRASIL 

CEP 

894Q-000 

, 
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96 	152-2010 
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lprospera ap d. yahoo.com  
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U 	 i 
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NATUREZA JURINCA 
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300.000.00  
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MATRIZ 	 1JUNTA COMERCIAL 
TIPO DE UNIDADE 

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO 

PORTE DE EMPRESA 

MICROEMPRESA 
PE..RmANENcia DE LAMM FISCAIS EM ESCRTTORIO DE CONTASE. CADE 	OPCAO ROR DOCUMENTOS ELETRONICOS 

Não 	 ,Sim l
OPoA0  POP  tryBos ELE,RONIOOS 

Não 
umiZA,oAD DE PROCESSAmEttro ELETRÔNICO DE DADOS 

Não 

uDi I.T.AreAD  OE  eoP 
Não 

OBJETO Stx.104 

;ERVIÇOS DE ENGENHARIA: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; COMERC. VAREJ DE MERC. EM GERAL. C/PRED. DE  PROD.  
ALIMENTICIOS-MINIMERCADOSt  MERCEARIAS E ARMAZÉNS: COMERCIO VAREJ. DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO 
VAREJ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

rFORMAS DE ATtorAo 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ 
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 
NUCLE0 DE INFORMAÇÕES ECON 10MCO*ISCAIS 
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IDENTIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO 	  
NATUREZA DA sOLICITACAO 
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS: COMERC. VAREJ. DE MERC. EM GERAL, CiPRED. DE  PROD.  
ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS. MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMERCIO VAREJ. DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO 
VAREJ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

FORMAS  OE  ATUAÇÃO 
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OPERAÇÃO 	I  NOW  

IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL POR EMPRESA CONTÁBIL 
lova.moef 

INCLUSÃO 	1  
TIRO 	 11 OGRADOURO 

BAIRIRITSE 'MIRA& A:C(31.1AM TOIOIS TRITO I MLNICIPIO  

NOMERO  

iLW 

COLIPIT MEN 10 

aP 

' ctme  at  tCM 

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS. MERCEARIAS E ARMAZÉNS 

CNAE.FISCAL 

4712-1/00 

ATiviDADE ECONÓW  IC  A PRNCIP At. 

sERvIgos DE ENGENHARIA 
CNAL-RISCAL 
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Arria.rADE ct.ciroóNK,A cr;,.(JARIA. 

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 
rmairstscAL 
2330-3t02 . 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4120-4/00 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/01 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4213-8/00 
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 

4222.7/01 

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E  FL  UVIAIS 4281-0100 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4292-8/01 
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4311-8/02 
INSTALAÇÃO E MANUTENCÂO ELÉTRICA 4321-5/00 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  OE  SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E 
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CAI A  
CAIXA ECONejMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	34.785.356/0001-08 

Razão SOCiai:RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 

Endereço: 	R VEIGA CABRAL 1434 LETRA G / NOS SENHORA ASSUNCA / MAZAGAO / 
AP / 68940-000 

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. 

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

Validade:06/03/2020 a 03/07/2020  

Certificação Número: 2020030605173201987048 

Informação obtida em 30/04/2020 11:29:46 

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

30/04/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

;mprimir 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 	 1/1 



PODER JUDICTARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 34.785.356/0001-08 
Certidão n°: 9665276/2020 
Expedição: 23/04/2020, As 11:41:06 
Validade: 19/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RODRIGUES E ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.785.356/0001-08, 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 A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenat6ria 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. 

::: n cl e: (a t: fF t. . i :1!..', .br 



13/04/2020  

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

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

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 
CNPJ: 34.785.356/0001-08 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei 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 2/10/2014. 
Emitida as 15:12:16 do dia 13/04/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/10/2020. t' 
Código de controle da certidão: 0616.70A4.C3FF.E280 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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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: 	 RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 

Endereço: 	 INFORME COMPLEMENTO - GERAL MAZAGA0,1434 

Bairro: 	 GERAL - MAZAGAO 

Município: 	 MAZAGAO 

CEP: 	 68940-000 

Complemento: 	 RUA VEIGA CABRAL, N° 1434-LETRA G- NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO. 

Inscr. Estadual: 	 03.062232-8 

CNPJ/CPF: 	 34.785.356/0001-08 

Situação Cadastral: 	 ATIVO 

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

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

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

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

Emitida a 15:51:13 do dia 13/04/2020. 

Código de controle da certidão: 3812.BD3B.74E0.CF87. 

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento 

Certidão de Débito emitida via  'Internet'.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÂ0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO 

RUA PRESIDENTE VARGAS. 70.0 - CENTRO • MA2AGÃO 

CNPJ 05,986,42710001.24 

C.Ntikr 	 I'XEa Atomis 	 &tux*  

000368 	 06/0912019 	 01 Ativo 
fuom sacag 	 CPF/CNPJ 

RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 	 34.785.35610001-08 
Nome I eirfasas 	 inscrtrelo Lgulivglat 

PROSPERA 	 04.0431.162 
LoigraaNuit, 	 Niimovo 	ComPierrvento 

RUA VEIGA CABRAL  
Balm  

NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 
CAI& 

MAZAGÃO 	 AP 
Ativiaad* 

Serviços de engenharia, Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as, Fabricação de artigos do vestuário, 
produzidos em malharias, Impressão de material para uso publicitário, Fabricação de artefatos de cimento para uso na 
construção, Fabricação de guarda-chuvas e similares, Fabricação de tetras, letreiros e placas de qualquer materia, Construção 
de edificios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de 
obras-da-arte especiais 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção,  dales  
verifiquei constar que o Cadastro Mobiliák) abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, ate a presente 
data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSON. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a 
qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na intemet acessando a página da Prefeitura 
Municipal, no endereço  null  

Emitida as 20:24:45 do dia 14105/2020 

Valida ate 31/12/2020 

Código de Controle da Certidão/Número 3FF8CD48AE440927 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1434 
Cep 

68940000 
LIF  



I INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 	CF/Fl / CPF 

34.785.356/0001-08 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

030622328 

RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 

RUA VEIGA CABRAL, 1233- LETRA G - NOSSA SENHORA DA 
ASSUNÇÃO, Mazagao, AP - CEP: 68940000- Fone/Fax: 

9691522020 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU RECEBIDO DE TERCEIROS 

CONTROI E DO FISCO 

11111111111111111111111111111111111 
CHAVE DE ACESSO 

1620 0634 7853 5600 0108 5500 1000 0000 0318 3000 8096 

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no  site  
da Sefaz Autorizadora 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

316200001663854. 23/06/2020 14:29 

111111 II  1111 111111111 
DANFE 

Documento Auxiliar da Nota 
Fiscal Eletrônica 

O - Entrada 

I -  Saida  

N°  000.000.003 

SÉRIE: 1 

Página 1 de 1 

RECEBEMOS DE RODRIGUES E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  

, 

- 
NF-e 

N°000.000.003 

SÉRIE: I 
. ..._ 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACUOBA 

CNPJ/CPF 

11.894.261/0001-19 

Í DATA DA EMISSÃO 

23/06/2020 

ENDEREÇO 

AVENIDA  SAO  PEDRO, 495 - 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

I CEP 

168918-000 

DATA DE ENTRADA/SAiI)•% 

23/06/2020 

MUNICIPIO 

Pracuuba  

FONE/FAX ii OF  

AP 
I INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 

13:39 

FATURA 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 0,00 
I 

0,00 0,00 81.800,00 
, 

I vAin,,,,,, 	kl 	II. VALOR DO SEGURO  DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÕRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NoTA 

0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 81.800,00 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

. RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

9 - Sem Frete 
ÍCÓDIGO ANTT I PLACA IX) VEIÍCULO I CNP .I/CPE 

r   ENDEREÇO MUNICÍPIO  

• 

IL  INSCRI(A0 ESTADU.AL 

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 	 I MARCA NUMERAÇÃO I PESO BRUTO I PESO LIQUIDO 

VI 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH 	i  CST  CFOP I.:NID Q I I) VLR.  UNIT.  VI.R. TOTAL BC ICMS  Slit  ICMS VII: 	IPI ALIQ. icms  ALIQ tpi  

00001 TESTE  RAPID()  COVID- I 9 IGG/IGM  TEST KIT  30021590 0400 5102 UND 360,0000 180,0000 64.800,00 

00002 OXIMETRO DE DEDO  LED  90273020 0400 5102 UND 4,0000 450,0000 1.800,00 

00003 SACO DE  CADAVER  EM POLIETILENO DE BAIXA 39232190 0400 5102 UND 30,0000 180,0000 5.400,00 
DENSIDADE (PEBD) COM ZIPER FRONTAL EM 
TODA 

0000.1 MACACÃO DE SEGURANÇA (COVID-19), 
CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS 

62112000 0400 5102 UND 280,0000 35,0000 9.800,00 

CÁLCULO DO ISSQN 

IVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS [BASE DE CALCULO DO ISSQN I VALOR DO ISSQN  INSCRIÇA0 MUNICIPAL 

0104521 

DADOS ADICIONAIS 

  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	 RESERVADO AO FISCO 

VALOR QUE SE EMPENHA  REF.  A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELAT 
OS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU 
N:CIPIO DE PRACUOBA-AP NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ORE 

EM DE FORNEC:MENTO N°  005/2020-PMP. EMPRESA OPTANTE AO  SINE  

LES NACIONAL, CONFORME LEI 123/06. BANCO DO BRASIL S/A, AG 

ENCIA: 2825-0, CONTA CORRENTE N°  62.813-1. 
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