
. & PREFEITURA MUNIClPAL DE POTIM 

DISPENSA 
DISPENSA Nº 030/2020 ' 

ART 24 INCISO IV 

PROC. ADM. MUN. Nº 229/2020 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
MONTAGEM DO KIT MERENDA ESCOLAR. 

Praça Míguei Corrêa dos Ouros, Nº 101 — Centro — Potim/SP — CEP 12525-000 
Teâefone: (12) 3112-9200 — E-mail: Iicítacao©potim.sp.gov.bf 

CNPJ: 65.042.855/0001—20 — I. E.: isenta 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

TERMO DE ABERTURA 

Em cumprimento à solicitação de compra da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO que versa 

sobre: AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM KIT 

MERENDA, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao Processo Administrativo Nº 229/2020, do 

que, para constar, lavrei o presente termo. 

Potim, 02 de junho de 2020. 

Brulfo Camilo França de Abreu 
Setor de Compras e Licitações 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, N º  101 — Centro — Potim/SP — CEP 12525-000 
Telefone: (12) 3112—9200 — E—maii: licitacaoê)potim.sp.gov.bf 

CNPJ: 65.042.8SS/0001—20 —— i .  E.:  isenta 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM a.» N) 
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101 - Centro - Potim - SP — CEP 12525-000 SOCS Nº G O W /  

Tele/fax: (12) 3112.9200 - E-mail: prefeiturapotim©uol.com.br 
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - |. E.: Isenta 

(X) COMPRAS - ( )SERVIÇOS - ( )OBRAS 

SETOR: Educação 

SOLICITANTE: Renata Pedroso Teberga 

DOTAÇÃO: 
CENTRO CUSTO: 
FONTE DE RECURSO: 

OBJETIVO: SUPRIR ABASTECIMENTO PARA O KIT MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. 

ASTIFICATIVA: ÍTENS A SEREM ADQUIRIDOS PARA MONTAGEM DE KIT MERENDA, PARA os ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE PANDEMIA DO covm19 (PEDIDO SOLICITADO EMERGENCIALMENTE, PARA 
COMPLEMENTAÇÃO DOS KITS, JÁ QUE NÃO HÁ SALDO SUFICIENTE Dos PRODUTOS LICITADOS, REFERENTE AOS PREGõES 
PRESENCIAIS DE NºS 022/2019 E 035/2019. 

ITENS SOLICITADOS: 

P > (. v , ,v L : .  :;1137"? "" ' ,  ;» '.“. “:; .TL-_ , , ,. ; : í'v ” . “  x Í; al í -_ .n l l .  , | > É . . í .  

: “— ª": %%Mªªúªª ipa -— _ . .. j $$$ ,» _ 
01 SACHÉ DE MOLHO DE TOMATE — 340 GR. SACHE 2.700 
02 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 — PACOTES DE 01 QUILO PACOTE 440 
03 MACARRÃO TIPO PARAFUSO — PACOTE 500 GR PACOTE 2.900 
04 OVOS — TAMANHO MÉDIO DÚZIA 2.900 
05 BISCOITO MAISENA — PACOTE 200 GR PACOTE 2.900 
06 LEITE EM PÓ INTEGRAL — PACOTE 400 GR PACOTE 3.000 
07 ACHOCOLATADO EM PÓ — 400 GR PACOTE 2.500 

Sra. Prefeita, solicito autorização em 02 de junho de 2.020. 

Carimbo e Assinatura: ”$$$ ! . ª E . 
. 4,11daLei 8.666/93). - 

Empresª cºntrªtªdª: 
I((ârlâzâse cotações e confêtenma. 

*” “f 60%? 
A . “  

Nº e modalidade da licitação: 

a oline Pe E,.QAbfanges % 
' de Admunsn faça.-.; 



REººBº—SE TCBASE COMERCIAL LTDA CESTA BASICA 

ENDEREÇO: R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166. CEP: 12517-630 - GUARATINGUETA/SP 

Tel.: (12)3123-1800 CNPJ: 08.633.096I0001-37 IE: 332.161.119.118 

A MUNICIPIO DE POTIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
Telefone: (12) 3112.9200 - Att.: 

Proposta Nro.: 004104 Validade: 7 Dias 

Guaratinguetá 04/06/2020 

Peso da Cesta: 6.798,00 KG 

[ Composição da Casta 
[ Quant. Un. Descrição Valor Un. 

259939” UN ACHOÇQLAIADO PALATE SACHE4009 ( R59),,,,,,, “__ _”, R$ 2,4; m _ 
2.900,00 UN BISC RENATAMAIZEM_ZQOER.ÍLR_EÇQHQ6),Í***** mm, _ _.._ R$ 1.61 «mm.. 

440,00 UN FEIJAO—CARIOCA lkg 'I'UCUMAj(RIjÇ9738)***Í* _ R$ 7,50 
3.000,00 UN LEITE EM PQBOMANO INTEGRALJIUÚST— SAQEÁQQQLIQOBB) R$ 8,28 

f “  2.900,00 UN MAC DONA BENTA PARAFUSO QQVQí 5009 *(REC03267)***** R$ 2,14 
3.700,00 UN MOLHO DE TOMATE PREDILECT A 3409 SACHE *(REC0275)***** R$ 0,98 

, 2.900,00 UN . OVOS GRANDE BCO DZ GRANJA MANTIQUEIRA (R3239) R$ 5,51 

L Condições: CIF pp.: 

r“.-  

DEPARTAMENTO DE VENDAS 

Celso Aquino E-mail: oelsoaquino©recohase.com.br Tel. (12) 3123-1800 R 1820 Cel. 99744-8531 
Camila Aquino E-mail: amila.aquino©reoobase.com.br Tel. (12) 3123-1800 R 1809 Cel. 997714853 

reuse COMERCIAL LTDA - DIVISÃO CESI'A BÁSICA 

Valor Total] 

“*__._R$_.51(L5QLQQ. 
jiªfl-âêâºl 
R$ 3.300,00 

_" ,, & lºl-ªiª. 
R$.6-.Zºê,ºº_. 
R$ 3.626,90 

R$ 15.979,09N 
R$ 64.670,00 

) 



ATACADISTA ZARAGOZA IMP EXP L 
, CW] ' Ill-“ .. ª ' 

v . ;  

Boa dia! 

Segue abaixo o valor solicitado! 

Válido até o dia ( 15/06/2020) 

Pagamento a vista, retira na loja 

Em DESCRIÇÃO 

SAÓHÉ DE MOLHO DE TOMATE - 340 GR 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTES DE 01 QUILO 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - PACOTE 500 GR 
ovos - TAMANHO MÉDIO( 

BISCOITO MAIZENA - PACOTE 200 GR 
LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE 400 GR(vou ter 
aproximadamente 2500 unidades 

ACHOCOLATADO EM PÓ - 400 GR 

Valor total R$ 69.854,20 

“Pedido Mínimo R$ 200,00 

um. aum 
SACHÉ 2700 

PACOTE 440 

PACOTE 2900 

DÚZIA 2900 
PACOTE 2900 

PACOTE 3000 

PACOTE 2500 

10 TAL GERAL: 

vmª“; ' 

& 

vma Em umª; 
R$ 0,87 R$ 2.349,00 

R$ 7,33 R$ 3.225,20 

R$ 2,11 R$ 6.119,00 

R$ 5,95 R$ 17.255,00 

R$ 1,54 R$ 4.466,00 

R$ 8,43 R$ 25.290,00 

R$ 4,46 R$ 11.150,00 

R$ 69.854,20 



09/06/2020 Email — Licítaczo Potim — Outlook 

Re: cotação 

VENDAS GUARA 1 <vendas.gua1©spani.com.br> 
Ter, 09," " "ºiii": 11:54 

Para: Licitacao Potim <Iicitacao.potim©hounail.com> 

& 1 auf..- “5 (: 52 gr.—;» 
tãmbradoodt; 

Segue em anexo os valores solicitados! 

Grata 

De: Licitacao Potim <Iicitacao.potim©hotmaíl.com> 
Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2020 11:02 
Para: VENDAS GUARA 1 
Assunto: RE: cotação 

Bom dia. Encaminheí o arquivo sem a quantidade dos produtos. Você poderia reencaminhar para gente a cotação? Fiz a correção. 

f-x Setor de Licitações 
Prefeitura Municipal de Potim 
mpotim.gp_.gov.br 
CNPJ: 65.042.855/0001-2o 
Fone: (12) 3112.9200 

De: VENDAS GUARA 1 <vendas.gua1©spaní.com.br> 
Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2020 10:52 
Para: licitacao.potimêhotmailxom <licítacao.potim©hotmail.com> 
Assunto: cotação 

Bom dia! 

Segue em anexo os valores solicitados! 

Valor mínimo de faturamento R$ 200,00 

Preços válidos até o dia 15/06 

Pagamento a vista, retira na loja 

Grata 

As informações contidas neste e-mail, incluindo arquivos anexos são confidenciais e dirigidas exclusivamente ao destinatário, podendo estar 
legalmente protegidas. Se esYa mensagem não for destinada a você, por favor, apague-a e informe imediatamente ao remetente. As opiniões 
pessoais do remetente não são, necessariamente, coincidente com o posicionamento da empresa, não sendo o Grupo Zaragoza, responsável peio 
cºnteúdo da mensagem. 

As informações contidas neste e-mailí incluindo arquivos anexos são coaendais e dirigidas exclusivamente ao destinatário, podendo 
estar legalmente protegidas. Se esta mensagem não for destinada a você, por favor, apague—a e informe imediatamente ao remetente. 
As opiniões pessoais do remetente não são, necessariamente, coincidente com o posicionamento da empresa, não sendo o Grupo 
Zaragoza, responsável pelo conteúdo da mensagem. 

https:/loutlook. live.ooml mail/Olinbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC1 mNTJjLTEzYWMtM DACLTAnAQAGbKP%2FBoGJ1 CjOmWhAPQM24%3D 1/1 



ª,, ªº?“ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
, ; n  Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101 - Centro - Potim/SP - CEP 12.525—000 

“. Tele/fax: (12)3112. 9200 - E- mail: Iicitacao©potim.sp.gov.br 
CNPJ: 65. 042. 855/0001— 20 - I. E.: Isenta 

RAZÃO SOCIAL: (WWW W & W W  GW 
CNPJ: 05 “ºnça OOOÍ— 'ó 
ENDEREÇO: Dr MW & U ºOpTíÁ Nº) MTM-011015? 
TELEFONE: ZMZ 42162, * 
E—MAIL: âHLÉA/cm m s  (4% WWW/% do”) 

Sr. Fornecedor, favor orçar o material conforme descrição abaixo, solicitamos a devolução no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas. 

ITEM DESCRIÇÃO (INID. QUANT. $$$ VALon'r—os 
: SACHÉ DE MOLHO DE TOMATE - 340 GR SACHÉ 2700 % R$ 0,00 
: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTES DE 01 QUILO PACOTE 440 0) [60] R$ 0,00 
z MACARRÃO TIPO PARAFUSO — PACOTE 500 GR PACOTE 2900 ?> (49 R$ 0,00 
1 ovos - TAMANHO MÉDIO ºu 7)0 DÚZIA 2900 05, W)) R$ 0,00 

x 1 Bxscorro MAIZENA - PACOTE 200 GR PACOTE 2900 2 3% R$ 0,00 
| 

1 LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE 400 GR WMV,/gl PACOTE 3000 0) É?) R$ 0,00 
: ACHOCOLATADO EM PÓ - 400 GR [WWW PACOTE 2500 R$ 0,00 

TOTAL GERAL: 2 2 ?  7 J 37“, 6 O 

Validade do Orçamento: 60 dias 

Declaro que nos preços cotados já estão inclusos os encargos financeiros, além do lucro, todas as despesas diretas 
ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto acima descrito. 

Local e data: (VO—n M , (D' de QKUNÁO de 2020. 

EPP Supennercªq Sªg Pªg??? Eireli- 
Rua Antonio( de )Oliveira Portes,1 183 

Centro- Potim- SP— CEP 12. 525 4100 

L W  CNPJ 05 997.588l0001u13 IE 757.054.203. 110 

Assinatura do responsª vel pela empresa Carimbo da empresa 



1 7/06/2020 
u u — m — m m  lavªdª? u u w u ;  

Governo do Estado de São Paulo 
Site do Contribuinte 
cumulus Pagamentos !. e-CRDA ! ?recatórlo ! Legieraçãn 

Consultar Débito 

É.-.,"Ííí ,.". nu,—.,. .. .. Í. : _,Í—Í jª"— L ”"ª““ ' 

informe o tipo de pesquisa: * * CNPJ vã 

CNPJ: * [086330960001377 : É __ 

Nenhum resultado cºm os critérios de consulra 

Ouvidoria 

Site do Contribuinte 

! Requerimentos 

Transparência 

“'se 

«' 

. ”? º saº “63. 
J_ . 

% Dúvidas 

Í 

Ch Jua &? 0.413? Sªõ 1.7[3É'Í ")Q SO:—355 18'3 

SAO %ULO SIC GOVERNO DO ESTADO 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov. br/sclpages/consultas/consultarDebito.jsf;jSessionid=A9F24E1 FBB45EFF707F275EFGDEA97D2.395016-sc-03 1/1 



D.R.MARTINEZ - ME 
CNPJ: 10.943315/0001-26 

|.E.:688.288.748.110 

Tel: 12 3413.1029 
E—mail:drmartinez-me©hotmail.com 

Av. Antonio Nascimepto de Castro. 569 
Vila São José - CEP: 12070-360 - TaubatélSP 

Dªi.- 
- COTAn 

A Firma D.R. MARTINEZ-ME CNPJ nº 10.943.315/0001-26 sediada (endereço completo) Av. Antonio Nascimento de Castro, 
569, Wa São Jose - TAUBATE-SP CEP: 12070-360 — TEL 12 3413-1029, se propõe a vender os artigos abaixo discriminados, 
atendendo todas as condições estipuladas. 

SÁéHÉ DE MOLHÓ DE TOMA'i'E — 340 GR ' SACHÉ 2700 R$ 1,88 R$ s.o%é,óo 
1 FEIJÃO CARIOCA n?o 1 - PACOTES DE 01 QUILO PACOTE 440 R$ 6,40 R$ 2.816,00 

1 MACARRÃO TIPO PARAFUSO - PACOTE 500 GR PACOTE 2900 mm R$ 9.222,00 
1 ovos - TAMANHO MÉDIO ' DÚZIA 2900 marzo R$ 19.720,00 
1 BISCOITO MAIZENA - PACOTE 200 GR PACOTE 2900 R$2,35 R$ 6.815,00 
1 LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE 400 GR ' ” ? PACOTE sooo . 

1 ACHOCOLATADO EM PÓ - 400 GR PACOTE. .2500 R$2,80 R$ 7.000,00 

Validade da Cotação valida por 07 dias, 
Para efetivação de pagamentos: BANCO DO BRASIL, Agência nº 6518-8 e conta con'ente nº 2930-0. 

Taubaté, 17 dejunho de 2020 

|?a94331510001-2ê 
D. B MARTINEZ-IE ' 

lv mmm um sa ' ” 7  

1 . mmm sp % 
, mmm! ur mma 

D.R. MARTINEZ-ME 
CN PJ: 10.943.315/0001—26 
DIEGO RENE MARTINEZ 

cpf: 325.147.028-01 



,?“ 

17/06l2020 Email — Licitacao Potim — Outlook 

RE: Cotação 

D.R.MARTINEZ-ME . <drmartinez-me©hotmail.com> 
Q'ºª, 17/336'3ªh 11:59 

Para: Lícitacao Potim <Iicitacao.potim©hotmaíl.com> 

& 1 am;. ' : (523 KB.: 

POTiMpdf; 

Olá, bom dia!! 

Segue cotação em anexo. 

Att, 
Naiara 

D.R.MARTINEZ—ME 
Comercial: (12) 3413-1029 
Cet: (12) 9-9191—4655 (Pepe) / (12) 9-9122—6944 (Diego) 

De: Lícitacao Potim <licitacao.potim©hotmaiLcom> 
k Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2020 11:05 

Para: drmartínez-mtotmaíl.com <drmartínez—me©hotmail.com> 
Assunto: Cotação RETIFICADA 

Bom dia, 

Solicito, por gentileza, a cotação dos itens, conforme o anexo. Peço que nos envie o documento com papel timbrado e carimbo da 
empresa. 

Atte, 

Maurino. 

Setor de Licitações 
Prefeitura Municipal de Potim 
www.potim.sp_.gov.br 
CNPJ: 65.042.855/0001-2o 
Fone: (12) 3112.9200 

https:l/outiook.live.com/maiI/O/inbox/id/AQQkADAwATZíZmYAZC1mNTJjLTEzYWMtMDACLTAnAQAISaYeOtVZVBtR%2BodUPHTJQ%3D 1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 229/2020 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM KIT 

MERENDA. 

Conforme Processo Administrativo Nº 229/2020, para contratação dos serviços, faço nesta 

data o registro da Dispensa de Licitação Nº 030/2020, nos termos do inciso VI, do artigo 24, da Lei 

”“*8666/93, do que, para constar, lavrei o presente Termo. 

Potim, 02 de junho de 2020. 

?),/W %% 
Bruxfo Camilo França de Abreu 
Setor de Compras e Licitações 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101 —— Centro — Potim/SP — CEP 12525—000 
Teiefone: (12) 3112-9200 — E-maiE: licitacaoêpotimspgovhf 

CNPJ: 65.042.855/0001—20 — !. E.: isenta 



PREFEITURA MUNíClPAL DE POTIM 

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020 

SETOR INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM KIT MERENDA. 

Tendo em vista o despacho da Sra. Secretária de Administração, Raphaela Caroline Pedroso 
Abrantes e consulta da documentação da empresa TCBASE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 

,A08.633.096/0001-37, faço nesta data a juntada dos documentos a seguir especificados: 

DECRETO Nº 1472/2020 DE 16/03/2020; 
DECRETO Nº 1475/2020 DE 18/03/2020; 
DECRETO Nº 1488/2020 DE 14/04/2020; 
DECRETO Nº 1489/2020 DE 15/04/2020; 
DECRETO Nº 1515/2020 DE 08/05/2020; 
PORTARIA Nº 230/2020 DE 08/05/2020; 
DECRETO Nº 1522/2020 DE 28/05/2020; 

DECRETO Nº 1524/2020 DE 01/06/2020; 

. CNPJ; 
10. CERT. POSIT. EFEIT. NEGAT. DE DEBT. TRIB. FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA UNIÃO; 

1] .  CERT. NEGAT. DE DEBT. TRIB. ESTADUAIS; 
12. CRF do FGTS; 

13. CNDT. 

C
P

º
S

P
N

P
'

P
P

-
“

N
.

”
 

Potim, 04 de junho de 2020. 

/,.f . 

Brunõ Camilo Fr'ânça de Abreu 
Setor de Compras e Licitações 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101 — Centro — Potim/SP — CEP 12525—000 
Teiefone: (12) 3112-9200— E-mail: Iicítacaoêlpotim.sp.gov.br 

CNPJ: 65.042,855/0001—20 —- i.  E.: Isenta 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
"TERRA DO ART ESANATO' 

DECRETO Nº 1472/2020 DE 16 DE MARQO DE 2020. 

EMENTA: “Dispõe sobre a adoção, no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta, de 
medidas temporárias e emergenciais de saúde 

pública no enfrentamento e prevenção de contágio 
pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como 
sobre recomendações junto ao Setor Privado do 

Município de Potim". 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA. Prefeita Municipal de Potim, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do artigo 72, III e VIII da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 (Novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de 

São Paulo referente a medidas de combate ao COVlD-19 (Novo Coronavírus); 

DECRETA: 

Art. 1º — Os Secretários Municipais adotarão as próvidências necessárias em 
seus respectivos âmbitos visando à suspensão: 

I — de eventos públicos, incluída a programação cultural. social e atividades 

esportivas. como oficinas e cursos da Secretaria de Assistência Social, escolas municipais de esporte, 

atividades voltadas a Melhor Idade, aos Grupos do CAPS, bem como qualquer atividade que possa gerar 
aglomeração de pessoas; 

II — de reuniões e treinamentos internos; 

Ill — de aulas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, sendo que o 

Município adotará as medidas estipuladas pelo Governo Estadual, estabelecendo-se, no período de 17 a 

jawO 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 — Centro - Potim - SP — CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail: secretaria©potim.sp.qov.br 

CNPJ:65.042.855IOOO1—20 — I.E.: Isento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
"TERRA DO ART ESANATO” N 

º»! . 
20 de março de 2020, a adoção gradual'dessa medida com orientações para as famílias, sem a imputação 
de feitas aos alunos da rede pública municipal, com suspensão total a partir do dia 23 de março de 2020; 

IV — do gozo de férias dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, por 

tempo indeterminado; 

V - servidores, acima de 60 (sessenta) anos, e que se enquadram no grupo de 
risco estabelecido pelo Ministério da Saúde, com exceção dos profissionais necessários lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde e os vigias, terão suas atividades presenciais suspensas, podendo ser suas 
atividades realizadas remotamente com o uso das tecnologias disponíveis (home oce). 

A Parágrafo Único -— A Secretaria Municipal de Assistência Social só 
disponibilizará o atendimento de plantão ao público. 

Art. zº - Os servidores acima de 60 (sessenta) anos serão colocados em férias 
ou licença—prêmio a partir do dia 23 de março de 2020 por prazo indeterminado. 

Art. 3" - O cumprimento do disposto no artigo 1" não prejudica nem supre: 

I— as medidas determinadas no âmbito do Ministério da Saúde e da Secretaria 
Estadual e Municipal de Saúde para enfrentamento da pandemias de que trata este Decreto; 

ll —- o deferimentq de licença por motivo de saúde e de licença compulsória, nos 
termos da legislação aplicável. 

Art. 4º — Competirá a cada Secretário Municipal, de acordo com a especialidade 
da respectiva pasta. estabelecer critérios para atendimento ao público, com a ciência e concordância do 
Comitê Gestor de Crise, com a devida publicidade ao ato. 

5 1ª - Os Agentes Operacionais e Agentes Administrativos lotados na Secretaria 
Municipal de Educação, poderão ser cedidos, caso necessário. para realizar suas funções junto à 
Secretaria Municipal de Saúde ou outras Secretarias que assim necessitem, a partir do dia 23 de março 
de 2020. ' 

à 2ª - Mentem-se o regular prosseguimento dos processos administrativos de 
licitação e processos admissionais, nos termos da legislação vigente. 

Art. 5“ - No âmbito de outros poderes, órgãos ou entidades autônomas, bem 

como no setor privado do Município, fica recomendada a suspensão de: X,?DÍWO 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim — SP - CEP 12525—000 
Tel: (12) 3112.9200 — e-mail: secretariaªpotimaov.br 

CNPJ:65.042.855/0001-20 - IE.: Isento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
“TERRA DO ARTESANATO" FLS 

º.! ' . 

l— aulas nas escolas e quaisquer outros estabelecimentos de ensino, 

gradualmente, no que couber; 

ll - eventos com público; 

lll — aos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviçºs e 

repartições públicas para que ampliem a higienização com álcool nas superfícies de materiais e 
equipamentºs; 

N — para os bares, lanchonetes, restaurantes e similares que evitem 

aglomeração, e para que tenha a distância de 01 (um) metro entre as mesas. 

Art. 6º - Ficam adiados todos os eventos ohciais e comemorativos no Município 

de Potim. 

Art. 7º - Ficam mantidos os eventos relativos às atribuições de aulas da Rede 
Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Art. Bº - As medidas preventivas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento. 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com suas 

medidas adotadas por tempo indetenninado, conforme orientação dos órgãos de saúde “da União, Estado 
e Município. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE—SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 

4 % ) i n  
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

311.8 , rçode2020 

hae Ca " Q m  
Secretária de Administração 
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DECRETO Nº 1475/2020 DE 18 DE MARQO DE 2020. 

EMENTA: “Decreta situação de emergência no 
âmbito da saúde pública do Município de Potim em 
razão da pandemia do novo COVID-19 e adota 

novas providências e recomendações”. 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos do artigo 72, III e VIII da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado. garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 

forma do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o agravamento dos ases suspeitos de COVID-19 na Região, 

zelando pela saúde da população, adota-se novas medidas por precaução e prevenção; 

CONSIDERANDO os crimes contra a saúde pública previstos no Código Penal: 

“Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes 
patogênicos: 

Pena - reclusão, de dez a quinze anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 
1990) 

5 1ª - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. 
& 2ª - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se 

resulta morte, de dois a quatro anos. 

Art. 268 — Infringir determinação do poder público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de doença contagiosa: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é 
funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou 
enfermeiro”; 

DECRETA: 
M 
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Art. 1º - Fica declarada situação de emergência no âmbito da saúde pública no 
município de Potim pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, permitindo-se, consequentemente, a 
dispensa de licitação nos termos do artigo, 24, IV da Lei 8.666/93 somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial, bem como a contratação excepcional de pessoal para atender à 

situação posta nos termos do artigo 37, IX da Constituição Federal. 

Art. 2º - As novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do Novo Coronavirus, no âmbito do Município de Potim. ficam 

definidas nos termos deste Decreto. 

Art. 3“ - Fiwm suspensos, a partir do dia 23 de março de 2020, no âmbito do 
Município por prazo indeterminado, os atendimentos presenciais do: Centro de Cidadania e Serviços —- 
CCS, Procon, Cozinha Piloto, Departamento de Esportes, Biblioteca Municipal, Secretaria Municipal de 

Educação, CAPS, Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, com exceção do plantão, e no 
Paço Municipal. 

à 1ª — Os serviços prestados pelos Setores do Paço Municipal poderão ser 
solicitados através de e—mail, pelo sistema e—sic na plataforma do site: ww.múm,sg.gov.br e/ou telefone 

conforme descritos no Anexo I do presente Decreto. 

5 2º - O Banco do Povo terá o atendimento ao público mediante o agendamento 
por telefone conforme descritos no Anexo I do presente Decreto. 

5 3ª - O PROCON, não terá atendimento presencial e somente realizará seus 
procedimentos e demais atribuições ao cidadão através do e—mail: rocon otim.s . ov.br. 

5 4ª - Os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde e pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, serão readequados conforme ato específico do Secretário da 

pasta. 

5 Sº » O SAEP — Serviço de Água e Esgoto de Potim, deverá realizar o 
atendimento ao público de— maneira restrita. com no máximo 03 (três) pessoas. 

5 6ª - Os servidores de todos os setores descritos no caput do artigo 3º, quando 

necessário e devidamente autorizado pelo Secretário, desempenharam suas atividades laborais em casa. 
no modo “home ofíice" / teletrabalho. ficando autorizado a retirada de equipamentos tecnológicos e 

documentos, mediante a procedimento junto ao Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de 
Administração. 

M 
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& 7ª - Os servidores do Departamento de Vigilância em Saúde e da Vigilância 

Sanitária, ambos da Secretaria Municipal de Saúde. ficarão incumbidos da fiscalização de todas as 

determinações elencadas neste Decreto e terão atendimento restrito ao público, sendo somente agendado 

por telefone conforme descritos no Anexo I do presente Decreto. 

& Bº — Os atendimentos da Unidade do DETRAN—SP, serão realizados por 
telefone constante no Anexo I do presente Decreto e/ou online no portal detran.sp.gov.br. 

& 9ª — Os agendamentos para viagens dos veículos da frota municipal serão 

realizados através do aplicativo WhattsApp e do telefone conforme descritos no Anexo I do presente 
Decreto. 

5 10 — Ficam restritas as visitas a “Casa Lar", devendo estas serem 
regulamentadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 4º - As escolas municipais estarão fechadas, e as aulas e demais atividades 

pedagógicas serão ministradas a distância, através dos meios tecnológicos e plataformas disponíveis, com 

os Professores de toda rede trabalhando em casa no modo "home office” / teletrabalho. 

Art. 5º - Determina—se o fechamento ao público por 30 (trinta) dias de academias, 

clubes, salões de festas, eventos, lan houses, salões de beleza. barbearias, lojas e comércio em geral. e, 

cursos em geral, assim como, a realização de cultos religiosos, festas de qualquer natureza, campos de 

futebol e quadras esportivas. 

Parágrafo Único - Que nos bares e restaurantes, mantenham uma distância de 
01 (um) metro entre as mesas, bem como essas tenham a capacidade máxima de 02 (duas) pessoas, não 
podendo configurar aglomeração, considerada esta a junção de pessoas acima de 03 (três). 

Art. 6º - Lotéricas, comércio de alimentação, padaria, restaurantes, farmácias e 

poderão manter em seu interior no máximo 10 (dez) pessoas, respeitando-se a distância mínima de 01 
(um) metro entre elas. 

Art. 7º - Nos ambientes de velórios fica estabelecido o número máximo de 10 
(dez) pessoas, e para que, no caso de óbito em decorrência do novo coronavírus, seja obrigatória uma 
mortuária lacrada. sem prejuízo de outras cautelas sanitárias necessárias. 

Art. 8º - Recomenda-se, ainda, que os idosos. assim defínidos em Lei, 

permaneçam em suas casas, evitando qualquer tipo de saúde e que os mesmos não recebam visitas em 

especial de crianças. 

%% 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e—mail: secretaria©potim.sp.qov.br 

CNPJ:65.042.855/0001—20 - I.E.: Isento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
'TERRA DO ARTESANATO” ““ª Nº 

. : 

Parágrafo Único — Caso apresentem sintomas como: tosse, febre, coriza, 

espirro e falta de ar permanecer em suas residências e entrar em contato com a Secretaria Municipal de 
Saúde conforme especificado no Anexo I do presente Decreto. 

Art. 9º - Ficam suspensos os serviços de MOTOTAXI. devido ao uso 
compartilhado de capacetes, no perímetro do município. 

5 1ª - Fica limitada a circulação dos ônibus de transporte coletivo municipal e 
intermunicipal a somente passageiros sentados, ou seja, a proibição do veículo circular com passageiros 

em pé. 

A_ 5 2ª - Fica limitado o transporte de Vans e Similares. ao número de passageiros 
transportados pela metade da lotação máxima pennitida, de modo que os passageiros sentem 

intercaladamente. 

à 3ª — Os táxis do município deverão circular com no máximo 02 (dois) 

passageiros e serem higienizados no interior do veículo no mínimo, 02 (duas) vezes por dia. 

Art. 10 - Considerar-se—á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem 
justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados 
ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal nº 12.529, de 30 de 

novembro de 2011, e do inciso II. do art. 2º do Decreto Federal nº 52.025, de 20 de maio de 1963, 

sujeitando—se às penalidades previstas em ambos os normativos. 

Art. 11 - Todos Secretários Municipais no âmbito de sua competência, e 
verificada a possibilidade em cada setor. poderão adotar para os servidores vinculados ao seu órgão o 
regime de teletrabalho, de modo a evitar aglomeração de pessoas nos locais de trabalho, cabendo à chefia 

imediata o controle, adequação e regime de frequência- 

Art. 12 - Os estagiários e os menores aprendizes permanecerão praticando suas 

atividades em “home office” sob orientação do Supervisor. 

Art. 13 - As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar—se ao cumprimento das 
medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos termos 
previstos em Lei. 

At. 14 - Fica retificado os Incisos III e IV do artigo 1º do Decreto Municipal nº 

1472/2020. de 16 de março de 2020, passando a conter a seguinte redação: 
«(bim 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro — Potim — SP - CEP 12525—000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail: secmtaria©potim.sp.qov.br 

CNPJ:65.042.855/0001—20 - l.E.: Isento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
"TERRA DO ART ESANATO" 

"Art. 1º - 
III — de aulas presenciais no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. sendo 

que o Município adotará as medidas estipuladas pelo Governo Estadual, estabelecendo-se, no período de 

17 a 20 de março de 2020, a adoção gradual dessa medida com orientações para as famílias, sem a 

imputação de faltas aos alunos da rede pública municipal, com a suspensão total das aulas presenciais a 
partir do dia 23 de março de 2020, passando as aulas e demais atividades pedagógicas a serem 
ministradas a distância, através dos meios tecnológicos e plataformas disponíveis, com os Professores de 

“toda rede trabalhando em usa no modo “home ofôce”! teletrabalho. 

IV — Do gozo de férias dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, que 

somente serão interrompidos ou suspensos por notório interesse público e por convocação do Secretário 
da Pasta." 

Art. 15 - Ficam mantidas todas as medidas temporárias e emergenciais 

adotadas no âmbito da Administração Públiw Direta e Indireta, no enfrentamento e prevenção pelo 

contágio do COVID-19, bem como as demais recomendações, descritas no Decreto nº 1472/2020, de 16 

de março de 2020. 

Art. 16 — Pessoas que estiveram no exterior nos últimos 40 (quarenta) dias, ou 
tiveram contato com eles. deverão obrigatoriamente comunicar a Secretaria Municipal de Saúde pelo 
telefone que consta no Anexo I do presente Decreto. 

Art. 17 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento, mesmo antes do prazo estipulado. 

Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. com suas 
medidas adotadas por tempo indeterminado. conforme orientação dos órgãos de saúde da União. Estado 
e Município. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA—SE. 

V W  W 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 

Prefeita. Municipal 

Nótula: Texto de lei publicado na Secretaria deAdministração ein consonância com a Lei Orgânica do Municipio de P ' 
art. 87, em 18 de março de 2020. 

Secretária de Administração Co ardenad de Expediente 
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ANEXO I 

- Portal ] e-seic no site: www.potimsº .gov.br contatªgotimsggombr 

- Paço Municipal 

PABX 12 3112-9200 

e-mails: 

abinete otim.s . ov.br 

ouvidoria©potim.sp.qov.br 

secretariªpotimqov.br 

imprensa©potim.sp.qov.br 

iuridico©gotim.sg.gov.br ' 

adm otim.s . ov.br 

tributosªgotimsggovbr 

rh otim.s . ov.br 

licitacao otim.s . ov.br 

lane'amento. otim mail.com 

secretariafazendaªgotim.sg.gov.br 

Banco do Povo -— atendimento somente quando agendado pelo telefone: 31 12-9200 

- Secretaria Municipal de Saúde 

PABX 12 3112-9222 

e-mail: 

saudeªgotimsggovbr 

- Transporte — Agendamento por: 

Whatsapp: 99730-5514 

J&J/un) 
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- Detran — 3112-4861 

- CRAS — Atendimento — Plantão Social 

Celular I whatsapp: 99633-204?» 

Telefone: 3112-1603 — recebemos ligações a cobrar 

- Secretaria de Assistência Social 

ºrientação dos pagamentos — Bolsa Família e Cadastro Único 
A 

Celular ! whatsapp: 99684-3063 

Telefone: 31 12-3358 

TERÇAS—FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS — ENTREGA NORMAL DO LEITE 

ATENÇÃO : CASOS SUSPEITO; DE CONTÃCÃ) PELO COVlQ-19 LIGAR PARA: 

Celular I whatsapp: 99680-0334 

rx 
Celular I whatsapp: 99683-9382 

Celular ! whatsapp: 99683-361 8 

Celular ] whatsapp: 99776-8446 

Celular ! whatsapp: 99683-0145 

Jamo 
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DECRETO Nº 1488/2020 DE 14 DE ABRIL DE 2020. 

EMENTA: “Revoga na integra os Decretos: nº 
1476/2020 de 23 de março de 2020, e nº 1481/2020 

de 30 de março de 2020, da' nova redação aos 
Artigos 5” e 6º do Decreto Municipal nº 1475/2020, 
de 18 de março de 2020 e cria o Comitê Gestor para 
a crise de combate em relação a pandemia por 

COVlD 19 e atualiza e adota novas medidas de 

prevenção e saúde pública, e dá outras 

A providências". 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 72, III e VIII da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

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

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO os dispostos nos Decretos, expedidos pelo 

Governador do Estado de São Paulo, onde sempre estão sendo atualizados e adotam todas as 

medidas de precaução necessárias a prevenção quanto a pandemia por COVID 19; 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública declarada 
pelo Decreto Municipal nº 1475, de 18 de março de 2020; 

CONSIDERANDO os crimes contra a saúde pública previstos no Código 

Penal: 

“Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos: 

Pena - reclusão, de dez a quinze anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 1990) 

5 1ª - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. 

9 2ª - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta morte, de 

dois a quatro anos; e _ M 
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Art. 268 — lnfringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 

propagação de doença contagiosa: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcióna'rio da saúde 

pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeira”; e 

CONSIDERANDO o agravamento dos casos suspeitos de COVlD—19 na 

Região, zelando pela saúde da população, adota—se novas medidas por precaução e prevenção; 

DECRETA: 

Art. 1º - O artigo 5º do Decreto Municipal nº 1475/2020. de 18 de março 

de 2020, passa a conter a seguinte redação: 

“Art. 5º. Determina—se o fechamento ao público por 30 (trinta) dias, 

podendo ser prorrogáveis de: academias, clubes, salões de festas, eventos, lan houses, bares, 

lojas e comércio em geral, cursos em geral, assim como, a realização de missas e cultos 

religiosos. festas de qualquer natureza. campos de futebol e quadras esportivas. 

& 1º - Que nas padarias, lanchonetes e restaurantes, o atendimento será 

exclusivamente por entrega seja feita por "delivery" ou de forma presencial, ficando suspenso o 
consumo dos alimentos e produtos no interior do estabelecimento. 

5 2ª - Ficam excluídos do artigo 5º os seguintes estabelecimentos: 
comércio de alimentação, fan'nácias, pet shop e casas de ração, oficinas mecânicas e de reparos 
de bicicletas, distribuidoras de água e gás, postos de combustíveis, clínicas odontológicas, 

estacionamentos, salões de beleza e barbearia, lava rápido de automóveis, oficinas de conserto 

e manutenção de aparelhos e equipamentos em geral, clínicas médicas e clínicas veterinárias, 

cartórios, lotéricas, agências bancárias, lojas de tecidos, lojas de materiais de construção e lojas 
de ferragens. 

à 3ª - Os salões de beleza e barbearia, para o seu funcionamento devem 

adotar os seguintes requisitos: 

dam 
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l — O atendimento deverá ser de forma individual e com agendamento 
prévio, sendo vedada a espera de clientes no interior do estabelecimento ou fila na área extema; 

II -— As cadeiras e demais equipamentos deverão ser higienizados. após 

cada atendimento; 

III - Os profissionais deverão utilizar luvas e máscaras no atendimento. 

IV - Deverão ser intensificadas as medidas de higienização de pontos de 
contato dos clientes, assim como a disponibilização de álcool em gel 70% nas entradas e saídas; 

& 4º - Os estacionamentos e lava rápidos, para o seu funcionamento 

devem adotar os seguintes requisitos: 

I— Deverão ser intensificadas as medidas de higienização de pontos de 
contato dos clientes. assim como a disponibilização de álcool em gel 70% nas entradas e saídas; 

II — Os colaboradores que atuam nesses estabelecimentos deverão 

utilizar máscaras e luvas de proteção. 

Art. 2º - O artigo 6" do Decreto Municipal nº 1475/2020, de 18 de março 

de 2020, passa a conter a seguinte redação; 

“Art. 6º - Os seguintes estabelecimentos: comércio de alimentação, 

farmácias, pet shop e casas de ração, oficinas mecânicas e de reparos de bicicletas, 

distribuidoras de água e gás, postos de combustíveis, clínicas odontológicas, oficinas de 

conserto e manutenção de aparelhos e equipamentos em geral, clínicas médicas e clínicas 

veterinárias, cartórios, lotéricas, agências bancárias, lojas de tecidos, lojas de materiais de 

construção e lojas de ferragens, poderão manter em seu interior no máximo 06 (seis) pessoas, 

respeitando-se a distância mínima de 01 (um) metro entre elas, e os seguintes requisitos: 

I— Deverão ser intensiflcadas as medidas de higienização de pontos de 
contato dos clientes, assim como a disponibilização de álcool em gel 70% nas entradas e saídas; 

Maw 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e—mail: secretaria otim.s . ov.br 

CNPJ:65.042.855/0001-20 — LE,: Isento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
”TERRA DO ART ESANATO" 

Il — Os colaboradores que atuam nesses estabelecimentos deverão 
utilizar máscaras de proteção. 

Art. 3º - Fica determinada a obrigatoriedade de uso de máscara de 
proteção, além das demais medidas sanitárias já estabelecidas: 

| - Das dependências de todos os supermercados, mercadinhos de 
bairro, armazéns, açougues, lanchonetes, panificadoras e padarias, aqui compreendidas todas 

as áreas de comércio, inclusive seus estacionamentos privativos; 

ll —- Nas dependências de farmácias e drogarias; 

lll — Nas dependências dos depósitos e lojas de materiais para 
construção, bem como casas de tintas, ferragens e demais comércios similares que atendem a 
construção civil; 

IV — Nas dependências das casas de ração, pet shops, e de serviços 

veterinários; 

V - Nas dependências das oficinas mecânicas e de reparos de bicicletas. 
e nas oficinas de conserto e manutenção de aparelhos e equipamentos em geral; 

Vl -— Nas dependências dos depósitos / revendedores de bebidas, água 

e gás; 

VII — Nas dependências das agências bancárias, cartórios e casas 
lotéricas—; 

VIII — Nas dependências das clínicas médicas, veterinárias, 

odontológicas e laboratórios; 

IX — Nas dependências dos salões de beleza e barbearias; 

X -— Nas dependências dos estacionamentos e lava rápidos; 

dêm 
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Xl - Nas dependências das indústrias e nos demais estabelecimentos de 

cunho comercial em geral; 

XII — Nos velórios; 

XIII — Pelos operadores e usuários de taxi e transportes de aplicativos, 

mantida a proibição de compartilhamento; 

XIV — Pelos funcionários de postos de combustíveis e derivados; 

XV - Pelos feirantes, funcionários e donos de banca das feiras livres e 

fica recomendado o uso da máscara aos clientes das mesmas; 

XVI — Nas repartições públicas. 

ª 1º - Os estabelecimentos acima elencados não poderão permitir a 

entrada e circulação, em suas dependências, de pessoas que não estejam fazendo uso de 

máscara, podendo ofertar máscara aos seus clientes que não estejam fazendo uso das mesmas, 

caso contrário não poderá permitir a entrada no recinto. ' 

& 2º - Tais medidas entraram em vigor na data da publicação deste 

Decreto, sendo objeto de fuscalização a partir de então, entretanto até a data de 17 de abril, não 

haverá imposição de penalidades, mas tão somente advertência, sendo este prazo concedido 
para a devida adequação de todos. 

Art. 4º - O descumprimento dos dispostos neste Decreto, acarretará na 
imposição das seguintes penalidades: 

! - Advertência; 

II — Multa, limitada a 3 (três) autuações na seguinte ordem progressiva: 

a) Micro empresa: R$ 200,00 (duzentos reais), R$ 400,00 
(quatrocentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais); 

Ljôw) 
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b) Pequenas e médias empresas: R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 
1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

e) Grandes empresas: R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

III — Lacração do estabelecimento pela Vigilância Sanitária, devendo 
permanecer fechado enquanto perdurar a situação de quarentena. 

Art. 5º - Fica criado o Comitê de Gestão de Crise (CGC), com data que 

poderá retroagir a partir de 23 de março de 2020, que está composto com os representantes das 

seguintes Secretarias: de Saúde, de Fazenda, de Administração, de Justiça e Cidadania e da 

Chefia de Gabinete do Prefeito. 

Art. 6º - Ficam ratificados todos os outros artigos do Decreto Municipal nº 

1472/2020, de 16 de março de 2020, e do Decreto Municipal nº 1475/2020, de 18 de março de 
2020 e revogados os Decretos: nº 1476/2020 de 23 de março de 2020, e nº 1481/2020 de 30 de 
março de 2020. 

Art. 7º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

quaiquer momento, mesmo antes do prazo estipulado. 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com suas 

medidas adotadas por tempo indeterminado, conforme orientação dos órgãos de saúde da 

União, Estado e Município." 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE—SE E CUMPRA-SE. 

É & & , M  
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

Nótula: Texto de lei publicado na Secretaria de Administração em consonância com a Lei Orgânica do Mu ici io 
art. 87, em 14 de abril de 2020. 

W i  oAbrantes 
Secretária de Administração 
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DECRETO Nº 1489/2020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. 

EMENTA: “Regulamenta a distribuição de kit 
de merenda escolar, enquanto perdurar a 

suspensão das aulas nas Escolas Públicas 
Municipais, em razão da pandemia causada 

pelo COVID—19”. ' 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA., Prefeita Municipal de Potim, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos do artigo 72, III e VIII da Lei Orgânica Municipal. e 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 1472/2020; 1475/2020; 

1484/2020 e 1488/2020, que declararam, respectivamente, situação de emergência e estado de 

calamidade pública no âmbito do Municipio de Potim, em virtude da pandemia causada pelo novo 
coronavíru's (COVID—19); 

CONSIDERANDO que, dentre as medidas de prevenção de contágio, também 

foi determinada a suspensão temporária das aulas nas escolas públicas municipais; 

CONSIDERANDO que a alimentação é um direito social. estabelecido no art. 
6” da Constituição Federal, devendo o Poder Público adotar as políticas e ações que se façam 
necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, 

conforme disposto na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar — SISAN; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.987. de 07 de abril de 2020, alterou 

a' Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, nela inserindo o art. 21-A, para autorizar, em 
caráter excepcional,, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 

emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 

recursos dq Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos 

estudantes das escolas públicas de educação básica; 

D E C R E T A : 

Art. 1º - Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas 

municipais, em razão de situação de emergência ou calamidade pública decorrente da COVID— 
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19, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos 

com recursos flnanceiros federais e municipais, aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas 

matriculados, por meio de distribuição ou entrega de kit de merenda escolar. 

Art. 2º. A fim de que não haja desperdício de alimentos, considerando que a 

universalidade do atendimento é uma das diretrizes da alimentação escolar, a oferta dos “kits de 

alimentos” deverá ser feita a todos os alunos matriculados nas escolas públicas municipais, não 
obstante a efetiva distribuição poderá ser realizada apenas para as famílias que manifestarem 
interesse por meio de cadastramento diretamente junto às unidades escolares, via telefone ou 

por meio eletrônico, de acordo com a escola. 

Art. 3º - Caberá à Secretaria Municipal de Educação, através de seus setores 
competentes, com o auxílio de nutricionista, definir quais aos alimentos e quantitativos que 

deverão compor o kit de merenda escolar, bem como a forma de entrega ou distribuição dos 
mesmos. 

Art. 4º - Na distribuição do kit de merenda escolar deverão ser adotadas as 

medidas necessárias para que se evite aglomeração de pessoas, observados os protocolos de 

higiene e prevenção de contágio. 

Art. 5º - Fica autorizado o restabelecimento parcial dos serviços de transporte 
e limpeza da Secretaria Municipal de Educação, em razão da necessidade de distribuição em 

locais específicos e montagem dos kits. 

Art. 6ª. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE—SE, AFIXE-SE E CUMPRA—SE. 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

um: Tato de lei publicado na Samaria de AMMO em consonância com a Lei Orgânica do Municipio de Potim, alg 
abril de 2020. i 

%%%&; 
Secretária de Administração 
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DECRETO Nº 1515/2020 DE 08 DE MAIO DE 2020. 

EMENTA: “Dispõe sobre a prormgação até o dia 31 

de maio de 2020 das medidas temporárias e 
emergenciais de saúde pública no enfrentamento e 

prevenção de contágio pelo COVID-19”. 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA. Prefeita Municipalde Potim, no uso de 

suas atribuições legais. nos termos do artigo 72, III e VIII da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de 

,A, São Paulo referente as medidas de combate ao COVID—19 (Novo Coronavírus); 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam prorrogados até o dia 31 de maio de 2020 os Decretos Municipais 

nº 1472/2020; nº 1475/2020; nº 1484/2020. nº 1488/2020 e nº 1508/2020, que Díspõem sobre as medidas 
temporárias e emergenciais de saúde pública no enfrentamento e prevenção de contágio pelo COVlD—19 

Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com suas 

medidas adotadas por tempo indeterminado, conforme orientação dos órgãos de saúde da União, Estado 
e Município. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 

f“ % %  wºw 
—- ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

Nótula: Texto de lei publicado na Secretaria de Administração em consonância com a Lei Orgânica do Município 
art. 8 m 08 ' de 2020. 

V ;  % ap 3 me edroso A 
Secretária de Administração 

Heloisa “elena Leite 
C ordenado a de Expediente 
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PORTARIA Nº 230/2020 DE 08 DE MAIO DE 2020. 

EMENTA: “Nomeia os membros para comporem o 

Comitê Gestor de Crise (CGC) em cónformidade 
com o Decreto Municipal nº 1476/2020, de 23 de 
março de 2020”. 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim, no 

uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E :  

Art. 1º - Ficam nomeados os membros para comporem o Comitê Gestor 

de Crise (CGC) em conformidade com o Decreto Municipal nº 1476/2020, de 23 de março de 
2020, a saber: 

- Coordenação: 

Valdecir Henrique Damião Camargo 

Representante do Gabinete do Prefeito 

- Membros: 
Leandro Augusto Marcondes Pinto 

Representante da Secretaria Municipal de Saúde 

Renata de Oliveira Coelho 
Representante da Secretaria Municipalde Fazenda 

Marcelo Augusto Pazzíni Rossafa 
Representante da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania 

Raphaela Caroline Pedroso Abrantes 
, Representante da Secretaria Municipal de Administração 

)Éºªªº 
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Art. 2º — Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 

ªtº;-wªi vw 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

Nõtula: Texto de lei publicado na Secretaria de Administração em consonância com a Lei Orgânica do Município . = * ' 
art. 87, em 08 de maio de 2020. 

%% o ntes 
Secretária de Administração 
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DECRETO Nº 1522I2020 DE 28 DE MAIO DE 2020. 

EMENTA: “Dispõe sobre a prorrogação até o dia 15 
de junho de 2020 das medidas temporárias e 

emergenciais de saúde pública no enfrentamento e 

prevenção de contágio pelo COVlD-19”. 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos do artigo 72, III e VIII da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de 
São Paulo referente as medidas de combate ao COVID-19 (Novo Coronavírus); 

DECRETA: 

Art. 1º — Ficam Qrorrogados até o dia 15 de '|unho de 2020 os Decretos Municipais 

nº 147212020; nº 1475/2020; nº 1484/2020, nº 1488/2020 e nº 1508/2020. que Dispõem sobre as medidas 

temporárias e emergenciais de saúde pública no enfrentamento e prevenção de contágio pelo COVlD-19. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com suas 

“medidas adotadas por tempo indeterminado, conforme orientação dos órgãos de saúde da União, Estado 
e Município. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 

J?. H.,:DU: “& “Q 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

Nómla: Texto de lei publicado na Secretaria de Administração em consonância com a Lei Orgânica :! 
art. 87 m 2 'o de 020. 

unlcípi deP m, 
! 

brantes ' e e Heloisa He ena Leite 
Secretária de Administração C enadora'fle Expedienue 
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DECRETO Nº 152512020 me, 01 D_E JUNHO DE 2020. 

EMENTA: “FLEXIBILIZA ABERTURA DE 
ATIVIDADES CONSIDERADAS NÃO 
ESSENCIAIS NO MUNICIPIO DE POTIM NO 
ESTADO DE sÃo PAULO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÉNCIAS”. 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim, no 

uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 72, III e VIII da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 1475/2020 e nº 1484/2020 
que, respectivamente, decreta emergência em saúde pública e a quarentena no Município de 

Potim; 

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais que decreta e estendem a 

quarentena no Estado de São Paulo e dão providências con'elatas; 

CONSIDERANDO o Plano do Estado de São Paulo para retomada das 

atividades econômicas publicado em 27/05/2020; 

CONSIDERANDO os levantamentos técnicos feitos pelo Comitê Gestor 

de Crise (CGC); 

CONSIDERANDO que não se vislumbra, até a presente data, colapso no 

sistema de saúde do Município, com abrangência do setor público e privado. especialmente, pelo 

fato de contarmos com 12 (doze) leitos para internação na Clínica do COVID-19 e estarmos 

ocupando apenas 01 (um), o que representa menos de 10% (dez por cento), e 19 (dezenove) 

leitos de UTI reservados para o COVlD—19 e estarmos ocupando apenas 1 (um), o que 

representa pouco mais de 05% (cinco por cento), conforme dados obtidos no boletim do COVID— 

19 de 29/05/2020 da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Potim; 

CONSIDERANDO a necessidade de retorno gradativo da atividade 

econômica, observando os critérios de prevenção ao COVID—19, 

J&Mã) 
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DECRETA: 

Art. 1º. Considerando a classificação laranja da região que abrange o 

Município de Potim, no plano de retomada econômica do Estado de São Paulo, fase 2 (dois), 
ficam autorizados a funcionar, desde que cumpridos os critérios determinados neste Decreto, os 

estabelecimentos de atividades imobiliárias. concessionárias, escritórios, comércio e indústrias. 

& 1º. São critérios obrigatórios para o funcionamento do estabelecimento: 

l -  Controle de acesso, a fim de se evitar qualquer tipo de 
aglomeração; 

|| - Limitação do número de pessoas no interior do estabelecimento, 

em 35% (trinta e cinco por cento) da capacidade estabelecida no AVCB para as empresas que 

0 possuem ou 01 (um) pessoa a cada 2m2 (dois metros quadrados) para aqueles que não estão 

obrigados a obterem o AVCB; 

III — Manutenção em local visível da capacidade de pessoas permitida 
no estabelecimento, segundo os critérios do inciso II. do presente; 

IV - Obrigatoriedade do uso de máscaras pelos funcionários e clientes 
no interior do estabelecimento, que constitui condição de ingresso e frequência eventual ou 
permanente; 

V - Obrigatoriedade de constante higienização do estabelecimento, 

bem como, do fornecimento de álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente 

na entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento; 

Vl — Horário de funcionamento normal de segunda à sexta-feira ou 

sábado; 

à 2ª. Durante a primeira fase do programa de retomada da atividade 

econômica, a Em de se evitar aglomerações de qualquer natureza, os estabelecimentos deverão 

funcionar de segunda à sexta-feira nos seguintes horários: 

L M  
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I -  Imobiliárias, concessionárias e lojas de veículos, das 8:00 às 

ll - Comércio de pequeno porte, das 9:00 às 18:00h; 

Ill - Lojas de departamento, eletrodomésticos de médio para grande 

porte, ou seja, acima de 300m2 (trezentos metros quadrados) de área de atendimento ao cliente, 
das 10:00 às 19:00h. 

ª 3º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator, 

conforme o caso, às penas previstas nos incisos I, III e IX do artigo 112 da Lei nº 10.083, de 23 
de setembro de 1998 - Código Sanitário do Estado e do disposto no Decreto Municipal nº 

1488/2020, de 14 de abril de 2020. 

& 4º. A fiscalização das condições dispostas neste artigo, bem como, 

aplicação de eventual sanção, ficará a cargo da Vigilância Sanitária e Fiscalização do Município 
e Polícia Militar. 

Art. 2º. Nos termos dos incisos XXXIX e LVI do Decreto Federal nº 

1028212020, alterado pelos Decretos nº 10.292/2020 e nº 10.344/2020, ficam consideradas 

como essenciais, as atividades religiosas de qualquer natureza e os salões de beleza e 

barbearias, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. 

à 1“. Para o funcionamento das atividades religiosas de qualquer 
natureza, ficam estabelecidos os seguintes critérios: 

I -  Controle de acesso, a fim de se evitar qualquer tipo de 
aglomeração; 

II - Limitação do número de pessoas no interior da Igreja ou Templo 

Religioso, em 35% (trinta e cinco por cento) da capacidade estabelecida no AVCB para os que 

0 possuem ou 01 (um) pessoa a cada 2m2 (dois metros quadrados) para aqueles que não estão 

obrigados a obterem o AVCB; 

Ill - Manter o distanciamento mínimo de 2m (dois metros) de cada 
pessoa dentro da Igreja ou Templo Religioso; 

VGD/WI) 
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IV - Manutenção em local visível da capacidade de pessoas permitida 

no local. segundo os critérios do inciso II, do presente; 

V -  Obrigatoriedade do uso de máscaras em todos, que constitui 

condição de ingresso e frequência eventual ou permanente no local; 

VI - Obrigatoriedade de constante higienização do local, bem como, 

fornecimento de álcool em gel 70% para todos, especialmente na entrada do estabelecimento. 

5 2ª. Para o funcionamento dos salões de beleza e barbearías, Hcam 

rx estabelecidos os seguintes critérios: 

| -  Atendimento com agendamento, com permissão de somente 01 

(um) cliente no local; 

[| - Obrigatoriedade do uso de máscaras em todos, que constitui 

condição de ingresso e frequência eventual ou permanente no local; 

III - Obrigatoriedade de constante higienização do local, bem como, 
fornecimento de álcool em gel 70% para todos, especialmente na entrada do estabelecimento, e 

, IV— Horário de funcionamento das 8:00h às 18:00h. de segunda a 
sexta—feira. 

& 3º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator, 
conforme o caso. às penas previstas nos incisos I, III e IX do artigo 112 da Lei nº 10.083, de 23 

de setembro de 1998 - Código Sanitário do Estado e do Decreto Municipal nº 1488/2020, de 14 

de abril de 2020. 

5 4º. A fiscalização das condições dispostas neste artigo, bem como, 

aplicação de eventual sanção, ficará a cargo da Vigilância Sanitária e Fiscalização do Município 

e Policia Militar. 

Art. 3º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas & 

qualquer momento, especialmente, ao considerarmos que a avaliação dos critérios e resultados 
JÉMD 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 — Centro — Potim — SP — CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail: secretaria otím.s . ov.br 

CNPJ:65.042.855I0001-20 — I.E.: Isento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTINI MN,, 
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do isolamento social e indicadores de saúde deve ser feita semanalmente, conforme 

estabelecido no Plano São Paulo do Governo do Estado. 

(https://www.saopaulo.sp.gov.brlcoronaviruslplanosp). 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 

L/ãúlâQJl-WW 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

' . Helo' Helena Leite 
Secretária de Administração Co s?º?)ra de Expediente 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - S M P  12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail:secretaria©mtim.sp.qo .br 

CNPJ:65.042.855I0001—20 - l.E.: Isento 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

"“ªº ºª '"ªºª'ºªº COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ““Dºm“ ::Ágªâesmomm CADASTRAL 04/12/2006 

NOME EMPRESARIAL ' 
TCBASE COMERCIAL LTDA 

TITULO no ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) Penna 
W DEMAIS 

cõoueo E nescmçào DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral. com predominância de produtos alimentícios - supemercados 

cônico E DESCRIÇÃO D.As ATIVlDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
46.17—6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 
47.556—02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.61-0-03 - Comércio varejlsta de artigos de papelaria 
47.53M0 - Comércio varejlsta r ' "lado de =M: ª * e eql ', * de áudio e vídeo 

CÓDIGO E DESÇR!ÇÃO DA NATUREZA JURiD!CA * 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada J 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 
R ANTONIO CARLOS CAVALCA 166 "m'" 

A CEP BAIRRO/asma MUNICÍPIO UF 
12.517-630 BEIRA RIO II GUARA'HNGUETA SP 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 
rocobasegncobasexombr (12) 3123-1800! (12) 31 324114 | 

| 5a FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) | 

SITUAÇÃO mmsnw. mn DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 04/12/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

| snuwko ESPECIAL ] [WA DA smnçm Mew. ] 
M M 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 17/06/2020 às 09:57:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE _NEÇATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: TCBASE COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 08.633.096/0001-37 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para flns de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas flliais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta cenidão 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 nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:17:05 do dia 15/05/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/11/2020. 
Código de controle da certidão: 3E31.0555.C511.8C19 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ ! IE: 08.633.096/0001-37 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identmcada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/Elia! acima identificado. 

Certidão nº 20060092670-01 

Data e hora da emissão 17/06/2020 09:56:34 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br 

Folha 1 de 1 



1 WCG/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade do FGTS - 
CRF 

Inscrição: 08.633.096/0001-37 
Razão Social: TCBASE COMERCIAL LTDA 
Endereço: R ANTONIO CARLOS CAVALCA 166 / PQ RES BEIRA rua 11 / GUARATINGUETA] SP/ 12517- 

630 

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 ídentiâcada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

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

Certificação Número: 2020030403040631257699 

Informação obtida em 17/06/2020 10:04:45 

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

httpszllconsulta—crf.caixa.gov.br/consultacrflpages/consultaEmpregador.i 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TCBASE COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: O8.633.096/0001—37 

Certidão nº: 13924970/2020 

Expedição: 17/06/2020, às 10:03:44 

Validade: 1 3 / 1 2 / 2 0 2 0  - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica—se que TCBASE COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 

no CNPJ sob o nº 08.633,096/0001—37, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 

Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642—A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://Www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, & 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. 

— ' . , _  .. , , _, . ..:, .“ , -«wªmvá _ --,.E_.uú. -““.w-»ª.,»uvuz 



PREFEÍTURA MUNICIPAL DE POTIM 

PARECER TÉCNICO 

PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2020 

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO — ART. 24, Inciso IV, Lei nº 8.666/93. 

SETOR INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM KIT 
MERENDA. _ 
Em acordo com o Art. 38, Inciso VI, a Diretoria de Compras emite Parecer Técnico: 

A responsável pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Sra. Renata Pedroso 
,A. Teberga, requereu no dia 02/06/2020 ao setor de compras e licitações o objeto supracitado. 

O Processo Administrativo foi devidamente aberto, com toda a documentação 
necessária. 

É a síntese do necessário. 
Analisando os autos do Processo Administrativo Nº 229/2020 verificamos que o 

valor a ser contratado na ordem de R$ 64.670,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e setenta 
reais), pertencente a empresa TCBASE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.633.096/0001-37, e o 
objeto, munido dos Decretos que regulamentam o enfrentamento à Pandemia causada pelo Corona 
Vírus (COVID—19) se enquadra na previsão do Inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93. 

Ademais, o processo de dispensa se justifica tendo em vista que já há pedido 
para abertura de processo licitatório, Pregão, para aquisição dos itens solicitados, & fim da 
distribuição dos kits nos meses vindouros. 

No que tange à regularidade procedimental verificamos que: a) o Processo 
« Administrativo foi devidamente autuado, protocolado e numerado (art.3 8, caput da Lei nº 8.666/93); 

'] “ b) existe requisição de serviço com descrição do objeto a ser adquirido; e) com o escopo de adquirir 
pelo menor preço, foi realizada pesquisa de preços junto a quatro fornecedores diferentes; (1) 
encaminhou-se à contabilidade para verificação de disponibilidade orçamentária. 

A contratação por dispensa atende integralmente o que dispõe a Lei de Licitações 
e Contratos, nº 8.666/93. 

Á Sra. Prefeita, para deliberação. 
Após, à Secretaria de Justiça e Cidadania para parecer jurídico. 

Potim, 04 de junho de 2020. 

[aux./vá %% 
Bruho Camilo França de Abreu 
Setor de Compras e Licitações 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, N º  101 — Centro — Potim/SP — CEP 12525—000 
Teiefone: (12) 3112-9200 — E-maif: licitacao©potim.sp.gov.br 

CNPJ: 65.042.855/0001—20 — L E.: ksenta 



COMUNICAÇÃO INTERNA 

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2020. 

SETOR INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM KIT 
MERENDA. 

SENHORA PREFEITA: 

Através do presente, levamos ao conhecimento de V. Ex.ª que, após pesquisas, foi 
identificado um potencial fornecedor sendo a melhor proposta pela empresa: TCBASE 

'AªCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.633.096/0001-37. Dessa forma, informamos & pretensão de 
aquisição de produtos com a empresa supracitada. 

Dado o exposto, considera-se a seguinte situação: 

Justifica—se tal aquisição, devido à necessidade de montagem do kit merenda para os alunos 
da rede municipal, tendo em Vista o período de pandemia da COVID-19. 

Em virtude do que foi mencionado, pedimos que seja avaliada & Dispensa de Licitação nos 
termos do inciso IV, do Artigo 24, da Lei 8.666/93. 

Potim, 05 de junho de 2020. 

Brufno Camilo 'Írança de Abreu 
Setor de Compras e Licitações AUTORIZO 

Kazaa/o 
“ 

ERICA som SAN'IDS DE OLIVERA 
PREFEITA MUNICIPAL 
l F  : 266.Q64.008—48 Prefeitura Mumcípal de Potim 

Praça Migue! Corrêa dos Ouros, Nº 101 — Centro —- Potim/SP — CEP 12525-000 
Teâefone: (12) 3112—9200 — E-mail: lícitacao©potim.sp.gov.br 

CNPJ: 65.042.855/0001—20— !. E.: isenta 
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Processo Administrativo nº 229/2020 

Dispensa 030/2020 
Setor interessado: Compras 

Assunto: Parecer acerca da dispensa de licitação. Aquisição de gêneros 

alimentícios para montagem KIT MERENDA, conforme solicitação assinada 

pela Sra. Secretária Municipal de Educação e autorizada pela Sra. Secretária 

Municipal de Administração. 

PARECER JURÍDICO 

Trata-se de parecer acerca da dispensa de licitação para 

aquisição de gêneros alimentícios para montagem de KIT MERENDA, conforme 

solicitação assinada pela Sra. Secretária Municipal de Educação e autorizada pela 

Sra. Secretária Municipal de Administração. 

Salienta—se que a análise técnica sobre a viabilidade de 

compras diretas toca ao setor competente, qual seja, o Setor de Compras e 

Licitações. 

Não há que se falar em parecer da procuradoria, pois não há 

análise do mérito jurídico. A Lei nº 8666/93 e a Lei nº 10520/02 no que tange ao 

processo licitatório impõe , requisitos mínimos ao edital e estabelece formas 

procedimentais que o setor responsável tem percepção para alcançar. 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e—mail:secretariaCODDOtim.sp.qov.br 

CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento & 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM Fª» 
“TERRA DO ARTESANATO" 

Em entendimento similar, dispõe a Procuradoria 

Federal em despacho nº 1077/2010/EA/CONSU/PGF/AGU deixou assentado: 

“3. Por uma breve leitura no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 

8.666/93, percebe-se que, a rigor, a atuação da assessoria jurídica em 

licitações somente ocorreria quando dos autos viesse acompanhada de 

alguma minuta (edital e/ou contrato); daí a justificativa para que as 

dispensas previstas nos incisos I e 11 do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 

não necessitem ser encaminhadas para a análise da Procuradoria. 

Ficando, no ponto, o encaminhamento do feito ao alvedrio do Gestor 

(Grifo nosso). 

Contudo, apenas como forma de esclarecer e viabilizar o 

melhor procedimento a ser adotado pela Administração Superior, traz essa 

Procuradoria o entendimento da Lei 13.979/20 que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

De acordo com o artigo 4º, serão dispensadas as licitações 

para aquisições de bens, serviços e insumos destinados ao enfí'entamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 

Art. 4º É dispensável & licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

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

de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

é l º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica- 

se apenas enquanto perdurar & emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

& 2ª Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 — e-mail:secretaria©potim.sp.qov.br 

CNPJ:65.042.855/0001-20 - IE.: Isento 3% 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
"TERRA DO ART ESANATO” 

« 9 
& 3º do art. 8“ da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome (acumigâíbgâílf 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratação ou aquisição. 

5 Sº Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços 

e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 

participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

& 4º Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de 

compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de 
preços, de que trata o inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, poderá ser utilizado. 

& Sº Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá 

aplicar o regulamento federal sobre registro de preços. 

& 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data 

de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que 

outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro 

de preços nos termos do disposto no 5 4ª e no 5 Sº. 

Diante do exposto, ressaltando que, conforme estabelece a 

legislação vigente a análise do parecer recai apçnas sobre os requisitos do edital, 

resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e 

conveniência da prática do ato administrativo. Portanto, devolve o expediente ao 

setor competente — de Licitações e Compras para que decida sobre as melhores 

condições a serem adotadas em tal procedimento licitatório. 

Dá—se o parecer em 03 páginas. 

A apreciação superior. 

Potim, 18 de junho de 2020. 

A m m ª  MACEDO 
OAB/SP, 362.703 , 

PROCURADORA JURIDICA DO MUNICIPIO 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro — Potim — SP — CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail: secretaria©gotimsgqovbr 

CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento 
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"ªº; , PREFEITURA MUNICIPAL DE PQTIM Á “ ;  
& SECRETARIA DE ADMINISTRACAO $”: . _ 

, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇOES E CONTRATOS ';; ª 6) ' %% 
4R Sistemas , 9513100 DE___CGMPRA DIRETO - A“"NALÍTICO — covm—rg , " _ " Exercício ªgozo , 0. Jiª! 

- . _ - . . . ª'ª'a :? / Iªldo. 767/0 2020 Modalidade. Dispensa Nr.. 30/2020 ªir—Fºº :.,ª/ 

Processo/Ano: 229 / 2020 Requisição Nro.: 1332/2020 “““" 
Usuário Requisição: WILLA.CASSIA 
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL 
Unid. Orçamentária: 02.0015 SECREI'. MUN. DE EDUC, CULT, ESP E LAZER 

Ficha: 177 Distribuição da Merenda Esgolar Usuário Pedido: WILLA.CASSIA 
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÉNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 

Aplicação FR.: 110 GERAL 
Variação FR.: () GERAL 

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO 
Sub-Elemento: 7 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 
Aplicação: SUPRIR ABASTECIMENTO PARA K1T MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL 

Observação: CONFORME SOCS Nº 60/2020 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios 
Objeto: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM D KIT MERENDA ESCOLAR 
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, PRACA MIGUEL CORREA DOS OUROS Nº 101 ; 

lªma.-eder: 29376 - TCBASE COMERCIAL LTDA 
ntasia: Fone: (12)3123-1800 Fax: 

Contato: Fone: E-mail: 
Endereço: R. ANTONIO CARLOS CAVALCA , 166 
Cidade: GUARATINGUEI'A Cep: 12517630 Estado: SP 
Cnpj/ Cpf: 08633096000137 Inscrição Estadual: 332161119118 Inscrição Municipal: 

Validade: 0 dias Cond. Pagto.: 0 dias Garantia: Prazo Entrega: 0 dias 

CnPJ'I Cpf: 65.042.855/0001-20 Cep: 12525—000 Bairro: CENTRO 

Infomaçõespara º : PRA MIGUEL CORRÉA DOS OUROS 101 Preenchimento da Endereço çA ' 
Nota Favor anexar a Nota Fiscal a este Pedido. 

Item Quantidade Unidade Cd. Produto Descrição do Produto Valor Unitário Valor Total 
0001 2.500,000000 PT )1.003.17610—0 ACHOCOLATADO - EMBALAGEM COM 4006 2,4200 6.050,00 

0002 3.000,000000 PT )1.003.17611-O LEITE EM PO INTEGRAL INSI'ANTANEO - 8,2800 24.840,00 
EMBALAGEM 4006 - 

0003 2.900,000000 PT )1.004.18147-0 BISCOITO MAIZENA — EMBALAGEM 2006 1,6100 4.669,00 
A 

— .404 2.900,000000 PT )1.004.18148—0 MACARRAO PARAFUSO C/OVOS - EMBALAGEM SOOG 2,1400 6.206,00 

0005 2.700,000000 PT )1.004.18149—0 MOLHO DE TOMATE - SACHE 3406 0,98% 2.646,00 

0006 2.900,000000 DZ )1.00S.18131-0 OVO GRANDE — DUZIA 5,5100 15.979,00 

0007 440,000000 PT )1.009.17559-0 FEIJAO CARIOCA - EMBALAGEM 1KG 7,5000 3.300,00 

Valor Total: 63.690,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 63.690,00] 

POTIM, 15 de Junho de 2020 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 

SETORVCONTABIL . , 

ifcnte-dekecuzso; 
Aplicação: , 110 GERAL 
”Hansi-ação: 0 GERAL 
'õrgãof 02 PREFEITURA MUNICIPAL 
Unid. Orçamentária: 
Unid. Executora: 
Função: 12 EDUCAÇÃO 
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 
Programa: 0014 MERENDA ESCOLAR 
Projeto/Atividade: 2021 Distribuição da Merenda Escolar 
Categ. Econômica: 
Elemento Despesa: 
Sub-Elemento Desp: 
Vínculo: o ORDINÁRIO 
CÓDIGO NOME no FORNECEDOR 

29376 TCBASE COMERCIAL _LTDA 
A ENDERECO 

R. ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 
uma 
GUARATINGUETA 
BANCO 

3.3.90 APLICAÇõES DIRETAS 
30 MôTERIAL DE CONSUMO 
7 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 

AGENCIA 

5 TRANSFERÉNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 

15 SECRET. MUN. DE EDUC, CULT, ESP E LAZER 
05 SETOR DE MERENDA ESOJLAR 

CONTA 

NOTA ANO 

21151000 2020 

DATA DE EMISSÃO FICHA 
15/06/2020 177 

USUÁRIO HENRIQUE LACERDÉXXXXÉ (: ] DÃ— 

FUNDO lit, &: & a»  
L; ' ". ' | ª? 
3 » ,DMDA “&; ÉÃ "“E 

mmo com 135315 &, 
229/2020 1.3], C.;, É/ 

VENCIMENTO “**—«j 
15/06/2020 
Momumns 
Dispensa 30/2020 
FUNDAMENTO LEGAL 
Art. 24, IV, Lei 8666/93 
PEDIDO. 

00767/000-2020 
carmo DE wsro 

CNPJ ] CPF macacão ESTADUAL 
08.633.096/0001—37 332161119118 

mano 

UF CEP TELEFONE 
SP 12517630 (12)3123-1800 

TIPO con-m 

ªplicªçâº: SUPRIR ABASTECIMENTO PARA KIT MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (Obs.: CONFORME SOCS Nº 60/2020 DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇAO) 

' Entrega PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, PRACA MIGUEL CORREA Dos OUROS Nº 101 

| nª, IDESWÇÃD _ [ ª  TI, amami . . * ª iii; ; 
001 ACHOCOLATADO- EMBALAGEM COM 4006 PT 2.500,0000 2,42 6.050,00 
002 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO- EMBALAGEM 4006 PT 3.000,0000 8,28 24.840,00 
003 BIscorro MAIZENA - EMBALAGEM 2006 PT 2.900,0000 1,61 4.669,00 
004 MACARRAO PARAFUSO C/ovos - EMBALAGEM 5006 PT 2.900,0000 2,14 6.206,00 
005 MOLHO DE TOMATE - SACHE 3406 PT 2.700,0000 0,98 2.646,00 
006 ovo GRANDE - DUZIA DZ 2.900,0000 5,51 15.979,00 
007 FEIJAO CARIOCA — EMBALAGEM 1KG PT 440,0000 7,50 3.300,00 

[mamão ] VL. RETIDO -) 0,00 VL. LÍQUIDO -) 63.690,00 VL. sauro -) 63.690,00 

K'“ DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR no EMPENHO SALDO ATUAL 
; 540.000,00 323.436,56 63.690,00 152.873,44 

PREFEITA numcrm Hmm—no vencem Tesoumanu 
_ / _ / _  _/_l__ _/__/_ 

Banco: 
ERICA soma SANTOS DE OLIVEIRA H E W R M  SANDRA REGINA MARTINS MONTEIRO Com. 

, - cnc 15P128234/O-0 ' 
C /  . Cheques: 

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, a importância de: 
(sessenta e três mil, seiscentos e noventa reais) ELIANDRA CRISTINA DA SILVA 

Refera'nte ao Valor da Nota acima discriminada. 

ASSINATURA no FORNECEDOR Documento 

POTIM, de de Número: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2020 

RATIFICAÇÃO 

Objeto da Dispensa de Licitação: AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM 
KIT MERENDA. 

A Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo RATIFICAR o objeto da presente DISPENSA, e ADJUDICAR à Empresa TCBASE 
COMERCIAL LTDA. CNPJ: 08.633.096/0001-37. Na ordem de R$ 63.690,00 (sessenta e 
três mil e seiscentos e noventa reais). 

Dê—se ciência a empresa e proceda-se às formalizações pertinentes. 

Potim, 18 de junho de 2020. 

M M 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101 - Centro — Potim/SP — CEP 12525—000 
Teiefone: (12) 3112—9200 — E—mail: licitacaoêlpotim.sp.gov.br 

CNPJ: 65.042,8'55/0001—20 — 1. E.: Isenta 



PUBLICAÇÃO DA DISPENSA 

A Prefeitura Municipal de Potim/ SP, torna pública & Dispensa de Licitação Nº 030/2020 
para AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM KIT 
MERENDA pelo valor total de R$ 63.690,00 (sessenta e três mil e seiscentos e 
noventa reais) ao Fornecedor TCBASE COMERCIAL LTDA nos termos do Artigo 
24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. 

Potim, 19 de junho de 2020. 

Erica Soler Santos de Oliveira 
Prefeita Municipal 

PraçaMguelCºrrêadosOmºs,nºíºl — Celam - Potim - SP — CEP IZSZS—WO 
Teia/faz: (12) 31119200 — Email" prefeitmapotímiãfúolzombr 

CNPJ: 65.042.855!'0001—20 - LELIsexrta. 



Comprovante de Envio de Publicação Página 1 de 1 

impmnsaoãcial 
É1 - Atestamos a transmissão deste arquivo, reiterando a responsabilidade integral do publicante quanto ao seu conteúdo; 

,2 Sua publicação Fica condicionada ao atendimento das normas de publicação dos cadernos do Diário ºficial. 

'As seguintes publicações foram recebidas com sucesso: 
%Comprovante de recebimento n. 3674598 
Nome do Publicante: MUNICIPIO DE POTIM 
Nome do usuario: Bruno Camilo França de Abreu 
CPF do usuario: 45593127883 
Data de Recebimento: 19/06/2020 17:32:05 

?Caderno: Executivo 1 
ª-Secao: Prefeitura Municipalde Potim 
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Arquivo: 19.06.20 — 1 - Publicação Dispensa Nº 030 2020 - Kit Merenda.txt 
Tamanho: 432 B 
ÉHash MDS: A16A7AE3BBF5C5FF08C808074897A908 
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%SObrescrito; Nao. , . . _ " “__ . v _ 7 
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nedmmmdnitanm, wtquenãomhwam 
ann—dd : a duuuns'nu du hibilinpono maxip-Mo 
nn subitem 5.9. allngl' e' do Edu!. DETERMMO : minou 
dz um. Senk “amil—bb m m  
WªinHuàsBI-Mndodhímnlo, dom 

Salvem: podria pimcipav da sudo eim 
as &"!l licitantes pmmg—ue duúiuáas M 
Britânico n' 01111010 nos tem; do Edital 

_, _ 
. (_ 

Praia Grama, 19 de junho d! 2020. ClEBER R j ª k - = M  
NOGUEIRA - “aruma MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA 

Rmmm malu msma”. N'14212m9 
PROG-530 ADMINIS'RATÍVD N' Imªmzoug 
Gill—fº: 'REGISYIO DE PREÇO? PARA FUTURA E EVEN- 

TUAL AQUISIÇÃO DE Acmbmos E Eoummum mu A 
GLIAHDA CIVIL MUNICIPAL' 

COMUNICADO DE DESIGNAÇÃO DE DE" PARA NEGO— 
CIAR COM OS (X ISSIFICADOS IMEDIMAMFNTE SUWÚUÉN' 
TES E DEMAIS ATOS POSTERIORES PARA OS "ENS 03, 07. 12. 
13, 17, 18. 23. 29. 33, 32, 39, 43, 44 e 59. 

Fru—du Sml'mrzs 
(MMO ns DESCJHIBKAÇÓES das mmol UNI— 

FORME CAMPINAS EIRFLI EPP, dltl'ftidl em primeira lugar 
pªu :: fomuímenlo dºs mm 03 e 29. CAVIRELU CONFEC— 
ÇÓES DE . ..;LTDA- ME ' ª" ' em pum-im 
lugªepa ra o fºrr—(humm do: das 07 12, 33 e 38. B.B.F. 
coulncuo DE CONFECÇOES E CNÇADÚS um :=m 
em pnmeim luga pura o (anºnimato doi itens 17 e 43, 
QUATRO PDR QUAMO COME—Kill LTDA, — ME.. Mi*-...dª 
em primeím lug-r pau a [amºrim-nto dos m 13,18. 13. 
39, 44 e 49, por nãº mudam :: m'íríudo no item 14 e 
assuma Ediul,cmufunne RudndodaN-ãllu ias 
Amam sob II. 706 do Proa-H: Admimuar'w Gm Wie. 
Mim-Ite fmnibilindo no sitio dm: "NNW 
bem (uma publim no ínrml Diário OMA de Emdo d: São 
Paulº no dia 17 de nb!" de 2020 anim c o m  & 
Ils. 711 de: anos e Ruªnda Comphmmur da Anália das 
Alm-num nh fl. 718, do Net““ Mmimma'ívo em Guiadª. 
m e  dhpmibilízado no síu'o dum municipalidade 
bim mm publica no jcruz! Diário Gidel do EM de São 
Paulo no dia 03 de junho de 2010 anim c o m  k 
ªs 715 inforum que, núzu- sd uma sonda públiu mm o 
intuito de neguem os vulva dos nuns m cºm 05 
dum Wed-aumente Menta. (enim: Ata de 
Saio Pública duda de 08" 111019, |||a & Ns. 270301 

Mm'  uw. ia : Some M M  ur: » dil (131078010 
is 14h10min (hºrário oia-"ul rk inúlia— DF), pau W 
: dm: um ”miam 

O comunicado do miuda de Análise das Nua-nu 
emm—«He dispºnível na íntegia no me marinada. 
spguubr wa (limiar-mm dw d e m “  
Inn—“3. 

Salim : pmmg: das rep: m m  damn-| 
para paninipm da hão Públiº, mh pau. de mdw du 
dire'no & ínterim Recursº Admin-warm. 

Em ] !  dl junho de NH, ROQEKTO WEGE FONSECA - 
o 

PUBLICAÇÃO DO REKNORIO TRIMESÍRAL NDS TEMOS 
DO 5 ? ART. 15 DA LEI MB. PAOÚHO ADMINISTRATNO 
N' “”I'll"! OBIETO: 'REGIHIO DE PREÇOS - MODALIDAr 
DE PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTE— 
ÇÃO INDIVIDUAL III' DUS "ENS (ONSTANYES DO PRESENTE 
REGISTRO DE PII-ÇDS, ESYÃD DISPONÍVEIS NA HOME PAGE 
WWWJWANDEJIGOVBR COMO TAMBÉM PUBUÍADO 
NO DO E. DE moa/1019 voou: Exuunvo, SEÇÃO I E. 
comome lutou-AÇAO DA comsslu DE Micox NO 
PERIÚDO COMPREENDW ENTRE ZMIRMB E 17/05/2010: 
NÃO O(ORRE'J REEOUIlÍBkm ECONOMICO FINANEEIBO DE 
NENHUM DOS ITENS. 

Plain Glide. |! de junho de 1010, MARCHI, MINOR] 
KAMEWA— Mil-iu Municip.! dsAdminimoçin 

muo DE Houmoado 
malo annºunce N' nuam 
PRMHSE ADMINISTRATND N' 25.11912019 
OBJETO: 'REGISÍRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

Sºlum! um II- FAMILIA Vl. ' 
Conuaumdu as cla—(hªt: cauda na Ah de Sade 

Pública do Fugiu Heráclito & fk. 3911476 : Miu Dúbia! 
50h na 99111007 EAI: do Susie Pública do 
35415. ( FESMIMaMWMMÍM'HOUhh—n 
w Adminiswam em ep'glale. que CLASSlHuuM » empre- 
mnhímrrlmonadnem pimehuluga pau e m  
de: W Hum. nhfan da licitaçãº. em ruin do MENGR 
mço unrmmn. sm!» condição mis "num m : 
Mumia“ HOMOlOGD a DIEM“! Hdmi; m m 
do Anigo 38. ind—c XTX da lei Compkmemr 714115 e nos 
m demign S'Encíxc IV de Mm Municip!) 591/1003: 

OC: B W !  WQOOCDOMB 
VITAL NOS'QTALAR CDMEKIAL IJ'DA. itens: º l ,  01. M 

: 05: 
NAEIDNAL (OMGKIAL HOSPITALAR S.A.. Mas: 03. 06. 

Ol, 09.10.11,1L13,15,16,11_ 18.19.10. 25. 26. 17. II. 19. 
30. 31, 32, 33, 34, 35, 354 37. 30 ! 39: 

CIRÚRGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRURGKOS» E "OSMAMHS SOCIEDADE UMUADA. Run: M; 

MÍDIMAC (DMEROO DE ARTIGOS MEDIO! LTDA - ME. 
M: 21“ 

CISCFE IMPORYACM) E DISÍRIIUICAO DE "Dºl-m” 
MFDKDS um., item: 23 l 24: 

OC: !SWIOOIWWM 
VIVA CME MATERIA MEDKD uosmun LTDA. - ME. 

Item: 53; 
PROMNA HOWTMAR EIREU, "num: 75 e 77; 
Osím 65. Sl : 71 mmm h 
Osmir! 22. 40 41, 42,43, “, JS, 6547.48.41”, 

51. 52.54. 55. se. 57 53 59. 60.61. 62. 63. 64.6667. 69, 
70 72, 73, 14, 75 e 78 (oram amador. cor-hm 
“ h u m m .  ”ZelºWdo—mkdmínminu' 
211190019. 

Em 19 de junho de 2020. CLEBER. SUCKDW NOGUEIRA - 
SECRÉTARIO MUNICIPAL DE SAUDE FUBlICA 

mmo DE HOMOLOGAÇÃO 
malo msinc-AL N' 061/7020 
PBO( Esso ADMINISÍRANVD N'  ! !  AJS/IMS 
OBJEÍO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INS- 

TALACAO DE CAN'ONE'RAS DE NC' 
Cau-nªdam : dxª-ie fu.-dl MA:: de Sonic Public: 

às fls. 176" 83 da noun: Mum-«hm em 
cussmcou & emprm VIBRAÇAKIA ALUMIFWE EIRELI 
em min—ivo lugar, par; o hmmmlo des lotes o'. nz, : 03. 
algem da Ecª-ção. em fazia do MENOR VMDR POR LOTE] 
W W  mis mun,“ pau : Administraçaº. Hono— 
LOW!” : pruma lidªndo um me: da Amgo 16 da Lei 
(ogum: n' 80112018 | Artigo 38, mm XIX unign 53, 
inúu XII da lei Complmenur n'.714ilS : nos m do 
Artigo S' intão IV da ”worm Mumcipul 3 ”9/2003. 

Em 19 de junho de 2010. CLEBEE SUCKOW NOGUEIRA - 
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA; KATSU YOWI- 
NE — SICKYARIO MUNICIPAL DE SEMOB URBANOS: DENIS 
DOS SANTO; FONSECA- SUWKIETARIO DE PLANEIAMENTO 
DE EXPANXAD DE REDE ESCOIAR 

EXTRA“) (DNÍRAYUAL 
CONTRAYANTE: PREFEHUM DA ES'ÍÃNCLA BALNEÁRIA 

DE PRAIA GRANDE: (DNIMYADA: STM MANUTENÇÃO E 
MONYAGENS EIRELI. ME.; DBJETO: “WD DE ATA DE REGIS- 
TRO DE PREÇOS N'. 20500 PAM AQUISOÇÃD DE summ 
EM mm GNVANIIADO A FOGO PARA PUUIS. sendo os 
3:96:01 ao 06. tmbm: Hbdu mm.,» n'. 011/2020: 
PNB: 11 III—Il: MTA DE ASSINATURA: mmm: PRG 
(ESSO: "JM/20! 9. 
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o A ª í ,  __  M 1 S C e a ” ea PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM ,,,—7 .“ ., 

.:í & ' 

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA — A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
toma Qúbtica a Dispensa cje Licitação Nº 030/2020 para AQUSSIÇÃO 

_ . DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM KIT MERENDA 
Cum—«Idades peio vah): total de R$ 6369000 (sessenta e três mil e seiscentos e 

Se uma é da tipo de pts—nas que acha que verdura, legumes e hnmiiças 
é a. mama cui—a, san—a que você está equivocado. Ex i—wm algum.“ dife- 
rença“ mm em:; tipos da: a'ímcmm. 
Verdura: A plªntª verdura rqucwnla um termo gcuéríu-n par: designar 
alimenta; Vadiª—', com Falhas. entre eh; n Coenfm. :; alfªce, :: cuuve, etc. 
Também lªn/,em parte dessa grupo a antiga. o agrião. o almcirãn. :; Chicó.- 
ria. :! “umª, o espinafre, e reprdhn. 3 rúcula. & Saka. o msi.) :: muito; 
uulrni. aime-nus nutritivos. As verduras sãº Nuíhx milimhs cv'n uma; 
ou munida» ref-aguda. 
Legumcv. Os %cgumfs são da fªmília das leguminosas. Trata-se de alimen- 
tos doi quai; nãº cumcmns as Folhxs. mªs sim os frums, cume o feijão, :: 
ervilha. a mgcm :: & lcnlíiha. Outros frukis que ("nem pam dane grupo 
são 0 pimentão, o prpíno e o cbudm. 
Hortaliças: As hortaliças zão uma Categoria de vegetais que indui as ver— 
duras : kgunws. Transe de 5 a c  cunhados cm horus. Podem ser 
chamadas de hmmm“ todos os n'ímcnsns pmduzídúã para .;nnsumo fn- 
míliur ou em Earga esc.-la. Os legunwi e vexdums íãú ex::cmamen'e im- 
portantes para uma alimentação Saudável. Ele:: Cm ricas em vit." ? 3x e 
sais minerais. Além diam, aprcscmam pautas cal—wins e muita água. Esti- 
ma-se que cera de 90% das hortaliças sejªm fºrmadas pºr água. Eslcs ali- 
mann»: [m.-«uem vimmím C. Vitamin.“ do cnmplem B, país-win, daki-'n, 
fm : lmnganêª. Algum exemplos ãe hmmliças São &) (“p.lfgº, o tomate, 
& enm. :>a o lm'udie. em. 

Humnr 

Dvi; amigm que nã.» se viam há muito tempo se cncunuamm. por uau-ªn., 
na rua e um dr.-less pcrgunfa: 
— E ali, cºmo vai a vida'? 
- Há minhª vida muduu cumplcumcme. Há muito taum que tomei-mc 
cscrímr. eaçrm cndú histórias do ccuídíana. 
- É mnmn? Mas que ôlimn! Ejá nmwguiu ganhar muito dínhcíru? 
— Não. nus iindi Mau na npcu! 
- Pun que maravilhª! 
E o amigo excluem: 
-Até agora, eu só cnmwguí vender a minha em, o meu um e agora estou 
tentando vender meu cnmpuhdor e o um celula"... 
* * *  

No tribunal. O sujeito. depuis de quinze anos de cªuda, pode o divórrio : 
Juiz pergunta; 
- E mlân. qual é o motivo? 
- É que a minha nuúhcr é muito víúlcma. por qunlquer motivo ela pts: 0 
que encontrar peh fre-me a Mim na minh.) cabeça. 
- Há quanto Iempo da vem tenda cnc tipo de alítude? Diz o Juiz. 
- Há mais de dez mm. 
- E por que só agora e ganhar resºlveu se separar? 
- É que çó agora & pnntària dela ficou boa. 

Mensagem 

A caixa diz 5 uma Sa'-"hum: 
- A Senhora dct'cría lruzr Suas próprias sacolas para lex-ar as compras, 
uma vez que os Mai-vs plâitiCBS não são zmígívcis ao meio ambiente.— 
A senhnra cduuadnmçnte, pediu dci-culpas : dic.—c: 
- É qm: não havi; esq onde verde no meu Mapa. 
A caiu "spon-leu: 
- É ex:: cnumcnic o mmo pmhk'ma hoje., minha senhora. Sua geraçãn 
nim se pxcueupou a :unuícntc cum ruma meio ambiente. 
E & id.—'na respºndeu: 
— Vwê uti ctm. Naquela época. as gmafas de leite, de ccn'zja e derefrí- 
gent-tes enm devolvidas ?; lºja, que. as envia» a de vnlta para 19 fábricas. 
onde eram lindas e Calcsíliladas mm de reutilizada. Até enlâo, as fm!- 
das dºs bebês eram laudas, porque não hnía fralda dcwaríávcíá. Ah! A 
energia miar e eólica é que tamente. scuvam nus—.ns (“up.-c. Os nxcninm 
pequeno: us.“ am as [OHPJS que tinham sídn dos seus innãos maix velhªs 
e não precisa» um comprar rºupas novas. Quando em?—Máx aum: alga Gigi] 
para o Correio. sempre usÃx amnsjnmais amasudns, para pnncgê—lns. não 
ha ia pláslícua bolhas ou pelleu de plástico. que duram cinco sécuãm pra 
começªr a se dcgradas. Recarregâx amº: as canelas com tima ao im 65 de 
comprar outra. Anmáwamvs em um c-sdcminhn, ao invés de gastar Inne— 
Iadas de papel nas impressoras. E m'»; não precisávmnvs de GPS só para 
eam—“mu :: pizzaria nuês próxima. Rczlmeme, nós não nos plca—amam"; 
mm o meio ambiente no rumo tempo, você lem toda razão. 

Pcuumculm, provérbiqw c citaçõcs 

Não wju mclhnr que 05 ºutras, :;c malhar para os puma 
A paciênciª traz mais“ fhm» do que ; farc-a. 
A cºragem não admite faldfícaçõns. 
O imputável, em ger/ll. (: 0 que nã» se lculuu. 
Todas as máxima: já fomm aminas só mm colcci-hs em prática. 

novenla reais) ao Fornecedor TCBASE COMERCIAL LTDA nos ter- 
mos do Arligo 24. Inciso IV, da Lei Nº 8.666.393. Poiim, 19 de junho de 
2020. En'ca Soler Santos de Oliveira — Prefeita Municipal. 

HM de São José dos Campos 
abre nova ala com 36 leitos 

para pªcientes com covid-19 

A ler ':!) Usp: do is:-mo 
de e-u—xwgêncià paa xm— 
pm (» Newtime-vir: dr=< 
pai;—mo cam dhgnszlL 
cc de (mid-19 no Huxpí- 
tal Muuínipal, guardado 
pc!.l SPDM. foi anil—ahi 
em pxiiica mula quinh— 
-feira (7.8) pd; Picª-hum 
de Sãº Jovi do.“ (Emp-n. 
Uma nou ala. com mais 
36 Ieihu de enfcmul'u, já 
«lá d'rcp-mível puz nx:— 
bcr os pxãcuàu. 
(“om vu In.“..ã ah, (: 
Nmpílal Munídpll pcs- 
sa 9 di-p-vuíhilinr pari 
o eul'vmumcnlú da 
pirula-i: um [um de "4  
kiwi. Cum & mmngu. 
nu,-io das als «du—hu 
pau ps:-íamos cum unid. 

A Comi-Jo 653160 Analiª-nte ou: paí 
:: l ªr .  uu'-uªi "'Lª 

r <  , J t ' u '  

' ª '  ". . - - ' )  
1 

ª . . - ,  v 
. : .  amº:-'; «fur. x.]. 

433e o hmyínd o .  
mm 52 Irib-< de enfz 
da c &! de UTI. 
Ainda há praí—30 de "0- 
ns cupudc amplia-ia» dú 
phmp dc rcmiíngàu i;. En- 
tra da.“ está a (um [aim ia 
de pariu-mes çãíniuw pura 
e Rapina! de CH:-iu; Sul. 
puihilílnmh a drama 
de um nam ala de enfer- 
n—wú demo do “M. 
A outra ("MM :ním que 
() hmpícal de retªguar- 
da fur cmlduído e pre- 
vê :: nbenuu de mais 40 
leiª-'. 
Cºm as ohms em rímw 
ªndandº. a pru—ido é 
que o huspíul scj: entre- 
gue em mudos de julhº; 
O pmmg—wma do HM 

4 [(nª 'um-.“) 

! 

Faça park Jum: [”ªr-ária! 

xl:- C KB avr— f-vc .::. m affair. kfzvnwnbz. 

.É: (:=): m::íxu'. 1h.) fu; 

- .—. na ªmu 
ahªndn “um 

ala ex:-huhu) 
para fun—aun“ cun! co- 
víd—I9. 
De ªumio mm o bule- 
!im erikmiulúgnuu desu 
qmnu-fcím. bli-".- imc-ma- 
dOi no Hmpíuí Muniçipal 
73 Niki—reg entre um: 
Suªpeimç e amina-lúcia. 
Deni: o íníxiu dª pum-Je- 
mín. (& Hinpiml Munic-bd 
rcgiumu 277 all.“ hºspi- 
Ialmc. : 42 (wl—koe, (“m-i- 
dama-'- mm as unidzde: 
hnipiuluri da cíuhde, 
São .Inic' dos Camper» «em 
m': o mmm—Mo 67 mmc: 
por com ixi—19 emfim-Adm 
e DJ.? pudim!“ m:,upc— 
mins. 

ti. : fem t n  “Imbé 
rd: : rzzr i. :S.— au. 

' : exaurir "A 

O ”Pªv: zh H—rl É &“e sgh-rªça! pax—.| s.! 33-95—5634)“ : lem 
F . .  "m:..“..íiwix».A—v.-,m.—.: 

"Enix-514 — »4 Lia. “rx“ 'ivu'ÚÁàaf-Tm'íw—li “ .  

. ! ! m  DIAS!!!) [ Ill-MINA]. 
; (: A1YTA nas Mbàvlflnns 

Bi 
amar "..-.e 

EXPEDIENTE 

Esªú: pºr EJL ca FS:: .h Sªd: Jur-Jaz 

!. 3: Jc hum!. 
Sit-319341137 rr 1—1.d & 

«. . Sk 94% (.:.—p in f - .  mi 

Mus.—: “SME-sufzkí Www—nunznmxupúk Jung—nz, 

Aoc-w. E£a_'d&ê3nu » .».q FªªnnizCha—m- blá: v.». às Pablº:,íIb-ál'hgkc 
màWâzktrmEMtM—Qw 
«a; su um: Nu a: jm". pin M i'm—'A'. mas .um e t u.....- 
u t w a i t ” : M - k t — i m e z k a é e g w w u ª l n . ª n n : n u r h m  
M&suw—“um 


