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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICJPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo nº 037/2020 

Processo de Dispensa de Licitação nº 02112020-CPL 

Fundamentação: Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, e Lei 13.979/20, Art. 4°. 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e 
Equipamentos de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o 
combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

Interessado: Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí - PI 

Complemento: Documentação para serem tomadas providências licitatórias. 

~f!v~~~ 
Presidente da CPL 

AUTUAÇÃO 

Aos 13 (treze) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de Campo 

Largo do Piauí, Estado do Piauí, autuei os documentos, que adiante seguem, e para constar 

faço esta autuação. 

~o~k./ã 
Presidente da CPL 

Rua João Pereira dos Santos, s/n -Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

DO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PARA: GABINETE DO PREFEfTO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e 
Equipamentos de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o 
combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

DATA: l 3 de junho de 2020. 

Sr. Prefeito, 

Tendo em vista a necessidade de o município contratar empresa para aquisição de 
insumos (material hospitalar) e Equipamentos de Proteção Individual, voltados para o 
enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de 
Campo Largo do Piauí-PI, pois são materiais de essencial importância para a população e o 
funcionamento da administração municipal, informo e ao mesmo tempo solicito a autorização 
para proceder ao processo de dispensa de licitação, conforme previsto no Art. 24, IV, da Lei nº 
8.666/93 e Lei 13.979/20, Art. 4°, de acordo com o termo de referência e propostas 
orçamentárias, que seguem em anexo. 

Sem mais para o momento, 

~º=~ Presidente da CPL 

Rua João Pereira dos Santos., s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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Campo Largo do Piauí, (PI), 14 de julho de 2020. 

Ofício s/n /2020 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e 
Equipamentos de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o 
combate do Novo Coronavírus (Covid-J 9), no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

Senhor Presidente, 

Considerando a necessidade urgente no fornecimento dos produtos solicitados, autorizo a 
Comissão Permanente de Licitação analisar a documentação anexa e tomar as providências 
cabíveis, de acordo com a legislação. 

O pagamento será conforme a entrega com recursos oriundos de Convênio da união, para o 
exercício financeiro de 2020. 

Sem mais para o momento, 

Rômul 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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Campo Largo do Piauí, (PI), 14 de julho de 2020 

A 
RISU COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L TOA 
Rua Dom Severino, 1233, Bairro Fátima, 
Teresina-PI 
CNPJ: 28.536.405/0001-68 

Prezado Senhor, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de 
direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação 
e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de 
empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e Equipamentos de Proteção 
Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus 
(Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem 
realizados para esta prefeitura. 

Atenciosamente, 

~v=os#dZ 
Presidente da Comissão de Licitação 

Rua João Pereira dos Santos, s/o - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí, (PI), l 4 de julho de 2020. 

DENTAL + SORRISO 
Rua Rui Barbosa, 1776, Bairro Matinha, Teresina-PJ. 
CEP: 64.002-180 
CNP J: 24.929.858/000 1-0 l 

Prezado Senhor, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de 
direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação 
e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de 
empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e Equipamentos de Proteção 
Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus 
(Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem 
realizados para esta prefeitura. 

Atenciosamente, 

/~~ald~ta~ 
Presidente da Comissão de Licitação 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí, (PI), 14 de julho de 2020. 

DENTAL TERESINA 
Rua Barroso, 444, Centro, Teresina-PI 
CNPJ: 02.470.780/0001-69 

Prezado Senhor, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de 
direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, 
inscrita no CNP J sob o nº O 1.612. 754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação 
e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de 
empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e Equipamentos de Proteção 
Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus 
(Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem 
realizados para esta prefeitura. 

Atenciosamente, 

~~dkl ~ç 
7 Erisvaldo ~ 

Presidente da Comissão de Licitação 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT ACÃO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e 
Equipamentos de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o 
combate do Novo Coronavírus (Covid-19). no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

Dispensa de Licitação nº 021/2020 

Exmo. Sr. 
PREFEITO MUNICfPAL 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através de Portaria, vem à presença 
de V. Exa., apresentar o parecer referente a possibilidade da contratação requerida, o que faz 
da seguinte forma: 

Em conformidade com a Lei nº 8.666/93 c/c a Lei nº 8.883/94, e Lei 13.979/20, Art. 
4°, a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se com todos os seus membros, em hora, dia 
e local determinado, tendo nesta ocasião analisado os documentos anexos e a possibilidade 
legal na contratação solicitada de forma direta . 

Nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 24, inciso IV, é dispensável a licitação, sendo 
possível a contração direta nos seguintes casos: 

"A rt. 24. É dispensável a licitação: 
(. . .) 

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

Ademais, a Lei 13.979, art. 4°, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, destaca: 

Art. 4° É dispem;ável a licitação para aquisição ou contratação de bens, 
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta 
l ei. (Redação dada pela lei nª 14.035, de 2020) 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Conforme solicitação para a aquisição dos produtos discrimjnados, 
demonstra-se que a contratação é urgente e necessária, uma vez que são essenciais para o 
enfretamento do Novo Coronavírus do município, e caso não sejam realizados, podem causar 
sérios danos à população e administração local. 

Demonstra-se ainda, que os produtos foram devidamente especificados e 
quantificados, constatando-se que são suficientes apenas para atender as necessidades 
temporárias do Município. 

Desta forma, conforme o dispositivo legal acima citado, os produtos poderão ser 
contratados de forma direta. 

Analisada a proposta orçamentária, verificou-se que DENTAL + SORRJSO, 
apresentou proposta vantajosa para o Município, cotando o valor global de R$ 5.250,00 (cinco 
mil , duzentos e cinquenta reais), mediante apresentação da nota fiscal. 

Diante do exposto, esta Comissão indica como firma a ser contratada DENTAL + 
SORRlSO, por ter apresentado proposta orçamentária vantajosa para o Município, conforme 
documentos que instruem este procedimento, e submete o presente resultado para apreciação 
por V. Sa., para, se assim entender, Homologar o procedimento de dispensa nº 021/2020 e 
Adjudicar o objeto ao vencedor. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

Campo Largo do Piauí, Piauí, 16 de julho de 2020. 

/~a~ta~ 
Presidente da Comissão de Licitação 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64. 148-000 - Campo Largo do Piauí - PJ 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí (PI), 16 de julho de 2020. 

Oficio s/n /2020 

À ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e 
Equipamentos de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o 
combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PJ. 

Sr. Assessor, 

Segue os autos do procedimento administrativo de dispensa de licitação nº 021/2020, para 
análise e emissão de parecer jurídico sobre a regularidade do respectivo procedimento. 

Sem mais para o momento, 

Rua João Pereira dos Santos, s/n-Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
Município de Campo Largo do Piauí Estado do Piauí. 

PARECER JURÍDICO 

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA Nº 021/2020. 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
DISPENSA. Contratação de empresa para 
aqu1s1çao de insumos (material 
hospitalar) e Equipamentos de Proteção 
Individual, voltados para o 
enfrentamento da disseminação e o 
combate do Novo Coronavírus (Covid-
19), no Município de Campo Largo do 
Piauí-PI. 

O Gabinete do Prefeito, em atendimento ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, e 
Lei 13.979/20, Art. 4° submete à apreciação desta Assessoria o procedimento administrativo, 
que culminou na dispensa do processo licitatório para contratação de Contratação de 
empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e Equipamentos de Proteção 
Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo 
Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, nos termos do Art. 24, 
N, da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.979/20, Art. 4º. 

Dos autos do processo, constam todos os documentos requeridos pela lei nº 
8.666/93, suficientes para desencadear regularmente o procedimento. 

É o relatório, passamos a opinar . 

O procedimento administrativo em análise seguiu todos os requisitos 
formais e materiais previstos em lei, inclusive em relação ao que dispõe o Art. 26, em seu 
Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

Conforme as características dos serviços objeto deste procedimento, esta 
Comissão verificou que os serviços requeridos enquadram-se no rol de serviços do artigo 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93, sendo assim, dispensável a licitação nos termos do mesmo 
diploma legal. 

Analisada a documentação apresentada pela empresa, DENTAL + 
SORRISO, verificou-se, que a mesma atendeu às disposições legais. 

Demonstrada a necessidade da aquisição dos produtos de forma direta, 
diante da urgência e real necessidade, em razão disso é indispensável é a realização do 
procedimento administrativo. 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148--000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

O artigo 24, inciso IV, da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos prevê que na contratação aqui pretendida, é dispensável a realização do 
procedimento licitatório mais complexo, respaldando a legalidade desta contratação, senão 
vejamos: 

"Art. 24. É dispensável a licitação: 
(. . .) 

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

A Lei 13.979/20, art. 4°, preceitua as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019, destaca: 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, 
serviços. inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta 
Lei. (Redação dada p ela Lei nº 14.035, de 2020) 

Diante da documentação acostada aos autos e de sua análise, resta claro 
que a contratação da empresa, é a mais adequada à plena satisfação dos fins buscados nesta 
contratação. 

Com relação à minuta do contrato administrativo, verifica-se que nela estão 
presentes todos os elementos legais necessários, exigidos no artigo 55, da Lei nº 8.666/93. 

Por fim, ressalta-se que devem ser juntados aos autos do processo 
administrativo os comprovantes das publicações do contrato administrativo nos termos do 
parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, bem como comprovante de informativo ao 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

Desta forma, esta assessoria entende que a Comissão Permanente de Licitação agiu de 
acordo com a determinação legal, especialmente em relação às exigências da Lei nº 8.666/93 
e Lei 13.979/20 ao se posicionar no sentido de realizar a contratação direta da empresa 
DENTAL + SORRISO, por entender ser dispensável a realização de procedimento licitatório 
mais complexo. 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

É o parecer, salvo me1hor juízo. 

Campo Largo do Piauí (PI), 17 de julho de 2020 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí-PI, 17 de julho de 2020 

Oficio s/n /2020 

AO GABINETE DO PREFEITO 

ASSUNTO: Ratificação de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa para aquisição 
de insumos (material hospitalar) e Equipamentos de Proteção Individual, voltados para o 
enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município 
de Campo Largo do Piauí-PI. 

Senhor Prefeito, 

Segue processo de dispensa de licitação nº 021 /2020 para ratificação de dispensa de 
licitação para Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) e 
Equipamentos de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o 
combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, 
conforme a Lei 8.666/93, art. 24, IV e Lei 13.979, Art. 4°. 

Sem mais para o momento, 

~eº~~ 
Presidente da CPL 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 



22/05/2019 Receila Federal do Brasil 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 03/06/20
16 

1 NOME EMPRESARIAL 
DANEL DOS SANTOS BARROS 

TULO 00 ESTABB.ECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 

DENTAL+ SORRISO 

C IGO E DESCRIÇÃO DA ATMOADE ECON MICA PR~CIPAl 

<46.45·1-03 • Comércio atacadista de rodutoa odontolô lcos 

C IGO E DESCRIÇÃO DAS ATl\llDADES ECON ICAS SECUN IAS 

"8.44-3--01 • Com6rcio atacadista de medicamentos e drogas de U$0 humano 
"6."5-1--01 • Com6rclo atacadista de Instrumentos e materiais par11 uso m6dlco, cirúrgico, hospitalar e de laboratôrtos 
"8.45-1-02 - Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
<46.64-8.00 • Com•rcto atacadi.ta de m•qulnas, aparelhos e equipamentos par11 uso odontO.fnédico-hospltalar; partes e 
peças 
<47.73-3--00 • Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
<47.89-0-89 ·Comércio vare ista de outros dutos nio es eclflcados antertonnente 

• 
1 

LOGRADOURO 

R RUI BARBOSA (ZONA NORTE) 
NÚMERO 

1776 
1 COMPLEMENTO 

1 CEP 
64.002·180 

1 BAIRRO/DISTRITO 
MATINHA 

ENDEREÇO ELETR NICO 

DENTALMAISSORRJSOL01 GMAJL.COM 

1 ~ FEDERATIVO RESPONSAVEL (EF'R) 

l SITUAÇÂO CADASTRAL 

. ATr't/A 

1 MOTIVO OE SITUAÇÃÔ CADASTRAL. 

1 MUNíciPIO 
TERESINA 

1 TELEFONE 
(86) 9979-8967 

I~ 

1 DATA DA SITUAÇÀÕ CADASTRAL 
03/06/2016 

1 ~~ESPECIAL 1 ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

• Emitido no dia 22/05/2019 às 17:41:20 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

www.recella.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNP J/cnpjreva/Cnpjreva_ SoHcitacao.asp 1 /1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: DANIEL DOS SANTOS BARROS 
CNPJ: 24.929.858/0001-01 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima ider.iiflca::to que vierem a ser apuradas, é certfficado que 
não cor.stam pendências em seu nome. rela:ivas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita t=edsral do Brasil (RFB) & <l ;ns-::"'ições en: D '.•1ida Ativa da União lDAU) junto à 
Proct.Jradoria~Geral da Fazenda Nac;orial {?GFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere..se à situação do 
sujeite passivo no ambito da RFB e da PGt=N e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 82í2, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://tfb.gov.br> ou <ht+.p: l/wv:,~ . pgfn .gov.br>. 

C~rtidão emitida gratuitamente cct'1 basi:i ra >:io'"1ara Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 09:38:37 do dia 09/0612020 <hora ç. cata de Brasllia>. 
Válida até 06/12/2020. 
Código de controle da certidao: OB97.49F3.D74C.B619 
Qualquer rasura ou emenda invalidará esta documer:o . 

. . 



• 

• 

~li~ 

CAl~A 
AIXA ECUN M C.A. Ft:.Dl::RAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 24.929.858/ 0001-01 

Razão Social: DANIEL DOS SANTOS BARROS ME 

Endereço: R RUI BARBOSA 1776 ZONA NOTE/ MATINHA /TERESINA / PI/ 64002-180 

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

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

Validade: 10/07 /2020 a 08/08/2020 

Certificação Número: 2020071005243278631690 

Informação obtida em 21/07/2020 16:25:29 

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

Nome: DANIEL DOS SANTOS BARROS (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 24.929.858/0001 - 01 
Certidão nº: 13310543/2020 
Expedição : 09/06/2020, às 10:19:08 
Validade: 05/12/2020 - 1 80 (cento e oitenta) d i as, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que DANIEL DOS SANTOS BARROS (MATRIZ E FI LIAIS) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.929.858/0001 -01 , 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 S~perior 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 ( h t t p : / / www . t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFOIUQÇÃO 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 
re c olhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 
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, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DA FAZENDA 

PROCURADORIA TRIBUTÁRIA 

SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVJDA ATIVA DO ESTADO 
0 9 200324929858000101 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19 .578.512-6 

CNPJ/CPF 

24.929.858/0001-01 

RAZÃO SOCIAL 

DANIEL DOS SANTOS BARROS 

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser 
apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) lnteressado(a), que, revendo os registros 
da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome 
do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e. para constar, foi emitida a 

. presente certidão. 

-Chefe da Seçio de Dívida Ativa
Procnradoria Geral do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/03/2010, às 13:00:26 

VÁLIDA ATt 17/06/2020 

ESTE DOCt:Mf.NTO ~ÃO TERÁ \'ALJDAOE ANTES DE SUA AlJTENTlCAç,:\o \1A INTERNET. 
NO SITE h ltp :/ /web11s.sefaz.pi. goY. br /certidaoN egativa/jsp/validarC ei'l(i dao.jsp 

Chave plll'a Autenticação: AB42-EB80-7059-F746-4E65-DE86-7E58-2221 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF 

Folha 1 / 1 

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO 
MUNICIPIO 

CÓDIGO DE CONTROLE: 106.008/20-25 

CPF/CNPJ: 24.929.858/0001-01 

Contribuinte: DANIEL DOS SANTOS BARROS - ME 

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte 
acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 
penhora ou com exigibilidade suspensa, nos tennos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 
4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que 
venham a ser posterionnente apurados em seu nome, confonne estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 

. 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina). 

• 

Emissão: Teresina-PI, às 11 :06:44 h, do dia 10/06/2020. 

Validade: 08/09/2020 

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório. 

Observações: 
- A acei.tação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 
http://www.teresina.pi.gov.br 
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
- Certidão emitida confonne modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011 . 

Código autenticidade: 2EE803DEI 5462086 

NºVia: 1 
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Rua-Rui Barbosa, 1776 - B:Matlnha/N CEP: 64002-180 

Teresina-PI/ fones: (86)3303-4077 /9.9979-8967 
E-mail: dentalmalssorrlsol01@gmall.com 

CNPJ n2 24.929.858/0001-01 - lnsc. Est. n2 19.578.512-6 

À TERESINA; 21/07/2020 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO - PI 
Praça são josé s/n -Campo Largo - PI 

Conforme vossa soliçitação segue abaixo orçamento dos produtos odontológicos 

e hospitalares, para atender as necessidades desta unidade. 

REF. ORÇAMENTO- Material Odontológico/hospitalar. 

ITEM 
1 
2 

4 

• 

• 

QUANT UND ])ESCRIÇÃO .DO PRODUTO 
600 UNO MASCARA CIRURGICA DESC. TRlPLA C/ ELAST. 

100 LT ALCOOL 70% LlQ. 1000 ML 

25 ex LUVA EM LATEX TAM. DIVERS. C/100 UNO. 

VALOR TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ........... 

(CINCO MlL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 5 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: AVISTA 

UNITARIO TOTAL 
R$ 3,75 R$ 2.250,00 

RS 15,00 R$ 1.500,00 

RS 60,00 R$ 1.500,00 

··········· ····· RS S.250,00 

Atenciosamente, 



DONALDO GIE NOGUEIRA 
Rua Barroso, ng 444/ Bairro: Certro - Norte 
Fone: (96) 3230-7450/ 9 9935-5211 
e-m<il: dert•e\ina@gmail.com 
C19JllfOWJOJIO/OOOMt illltCo 1"9t llMl.llM 
CEP.: 64.000-130 - TERESINA - PI 

DENTAl~ 

TERESINA 
Cui~nmto brm tfc sun "i1M laurnl! 

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICOS 

Teresina (PI), 21107 /2020. 

À 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARDO - PI 
Praça São José s/n - Campo Largo - PI 

A/C.: SETOR DE LICITAÇÕES/COMPRAS E CONTRA TOS 
REF. : Orçamento SIMPLES 

• Conforme vossa solicitação segue abaixo orçamento dos MA TERIAJS ODONTOLOGICOS, para 
t d "d d d . ' . C L PI a en er as necess1 a es o mumc1010 amoo argo -

1 600 UNO MASCARA CIRURG. C/ ELAST. TRIPLA CIRUFACE R$ 3 99 R$ 2.394 00 

2 100 LT ALCOOL 70% LIQ . 1000ML R$ 16 30 R$ 1.630 00 

3 10 ex LUVA EM LATEX P UNIG . R$ 6500 R$ 650 00 

4 10 ex LUVA EM LATEX M UNIG. R$ 6500 R$ 650 00 

5 5 ex LUVA EM LATEX G UNIG. R$ 65 00 R$ 325,00 

TOTAL GERAL ....... . .... . ..... . ... ......... ... .. .. R$ 5.649 00 

V ALIO ADE DA PROPOSTA; 20 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA; 1 O DIAS 

Forma de pagamento: ORÇAMENTO 

• 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA ...... . 5.649,00 

Vendedor; VENDAS BALCAO 

Local de Entrega; MUNICIPIO DE TERESINA 
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RISü ......... RISU COMERCIO DE PRODUTOS "MEDICOS ODONTOLOGICOS L TDA. 
A V DOM SEVERINO 1233, EDF PRISCILA ALMEIDA, BAIRRO FÁTIMA 

TERESINA-PI, CEP: 64.049-375 
CNPJ: 28.536.405/000 1-68 

INSC. 196049970 
FONE: (86) 99442-8587 

Teresina (PI), 2 1 julho2020. 

ORÇAMENTO 
CLIENTE: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO - PI 
Rua São José s/n - centro 

ITEM 
PREÇO PREÇO 

DESCRI CÃO Marca QTDE UNIT. TOTAL 
1. MASCARA CIRURG. TRIPLA PROTDESC 600 R$ 3,95 R$ 2.370,00 

2. ALCOOL 70% LIQ. 1 OOOML ITAJA 100 R$ 17,00 R$ 1.700,00 

3. LUVA PROC. EM LA TEX P MEDIX 10 R$ 67,00 R$ 670,00 

4. LUVA PROC. EM LA TEX M MEDI X 10 R$ 67,00 R$ 670,00 

5. LUVA PROC. EM LATEX G MEDIX 5 R$ 67,00 R$ 335,00 

1 VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO ............................... ................... .. ...................... R$ 5.775,00 

Validade da proposta; ... !O dias 
Praza de entrega: 5 dias 
Forma de pagamento: Avista 

Atenciosiiente, "'- ( 

--~J.~tJJJLl4J ___ ~JÃ~1ú1~~---d-V2 ) 
DENTAL RISU 

CNPJ 28.536.405/0001-68 


